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Deloitte Global 
Mobil Kullanıcı 
Araştırması’na göre

Türkiye’deki 
kullanıcılar 15 
dakikada bir 
cep telefonuna 
bakıyor
Deloitte’un raporuna göre Türkiye’deki 
kullanıcılar günde ortalama 70 kez, yani 
her 15 dakikada bir cep telefonu ekranına 
bakmaktan kendini alamıyor. Türkiye, 
sosyal medyada fotoğraf paylaşımında 
başı çekiyor; her iki kullanıcıdan biri sosyal 
medyada günlük fotoğraf paylaşımında 
bulunuyor. Bunun yanında her 5 kişiden 
biri de araba kullanırken ya da karşıdan 
karşıya geçerken telefonuna baktığını 
itiraf ediyor.

Yarınların iş dünyasına şekil verecek olan Dijital Değişim  
sürecine şirketlerin %90’ında üst düzey yöneticiler liderlik ediyor
Samsung Electronics, TÜSİAD, Deloitte 
Türkiye ve GfK’nın işbirliğiyle Türkiye’de ilk kez 
gerçekleştirilen, “Türkiye’deki Dijital Değişime 
CEO Bakışı” Araştırması’nın sonuçları Çırağan 
Hotel Kempinski’de düzenlenen toplantıda 
açıklandı. Samsung Türkiye ev sahipliğinde 
düzenlenen toplantıda, TÜSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Cansen Başaran Symes, Samsung 
Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, 
Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri 
Tolga Yaveroğlu ve GfK Tüketici Deneyimleri 
Genel Müdürü Fulya Durmuş konuşma yaptılar. 

Araştırmadan ortaya çıkan önemli bulgular 
Türkiye’de dijital değişimin başladığına, ayak 
seslerinin yükseldiğine ve hızla yol alacağına işaret 
ediyor. Kurumlarda, dijital olgunluk ve dijital 
strateji arasında önemli bir korelasyon olduğu 
görülüyor. 

Bu kapsamda net ve anlaşılır dijital stratejiye 
sahip olmanın önemi, Türkiye’de faaliyet gösteren 
şirketler tarafından net bir şekilde anlaşılıyor. 
Katılımcılar, ‘stratejinin net ve anlaşılır olmasını’ 
kurumsal dijital değişimin başarısında en önemli 

etken olarak görürken; dijital olgunlaşmanın 
önündeki en önemli engeli de ‘stratejinin eksikliği’ 
olarak ifade ediyorlar.

Dijital değişim, Türkiye’de üst düzey yöneticiler 
tarafından destekleniyor. Ancak, Türkiye’de 
dijital değişim, henüz ‘bütün bir resim’ olarak 
ele alınmıyor. Değişim, organizasyonel birimler 
içerisinde birbirinden bağımsız olarak geliştirilen 
ve yönetilen inisiyatifler çerçevesinde yürütülüyor. 
Şirketler münferit teknolojilere operasyonel bir 
odak ile yatırım yapıyorlar. Sayfa 4

Sayfa 9

Sayfa 5

TOBB - Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) 
için Deloitte Türkiye tarafından hazırlanan 
“Sigorta Acenteleri Dünya Uygulamaları 
Araştırma ve 2023 Vizyonu Belirleme” 
çalışması, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
ev sahipliğinde, 29 Nisan 2016 tarihinde 
düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna 
açıklandı. Raporda yurtdışı sigortacılık ve 
sigorta acenteciliği uygulamaları kapsamlı bir 

şekilde incelendi. Yurtdışındaki iyi uygulamalar 
ve sektörün Türkiye’deki mevcut durumu 
dikkate alınarak, Türkiye’nin 2023 sigorta 
acenteliği vizyonu “Müşteri odaklı ve kurumsal 
bir yapıda faaliyet gösteren, ‘profesyonel 
acente’ olmak” olarak belirlendi. Belirlenen 
vizyona ulaşılması için sigorta acenteleri 
dönüşüm projesi kapsamında etkin bir 
denetim mekanizması kurulması, acentelerin 

birleşmesinin özendirilmesi ve finansman 
desteği sağlanması, kapasite geliştirmeye 
yönelik bir akademinin kurulması, dijital bilgi ve 
veri akış platformunun oluşturulması, teknolojik 
altyapı yatırımları yapmalarının özendirilmesi 
ve bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetlerinin 
desteklenmesi gibi çeşitli adımların atılması 
gerektiği belirtildi.

Türkiye’de dijital 
değişimin 
ayak sesleri 
yükseliyor

Türkiye’nin ilk  
Yurtdışı Yatırım Endeksi
Sayfa 3

Hiyerarşik organizasyon 
yapısından 
vazgeçen şirketler 
ayakta kalıyor

Sayfa 6

Aile şirketleri için “Sürdürülebilir 
Başarının Anahtarları” 

Sayfa 8



D
eloitte’un Ekonomik Görünüm – Fed ve 
Siyaset Kıskacında Ekonomi raporuna 
göre 2016 yılı yine Fed’in ve siyasetin 
etkisinde geçecek. Raporda hem 

büyümenin hem de enflasyonun geçen seneye 
göre yavaşlayacağı, cari açığın ise GSYH’ye oranla 
benzer bir düzeyde seyredeceği öngörülüyor. 
Sermaye girişlerinin çok güçlü seyretmeyeceği 
değerlendirilen rapora göre, işsizlik oranındaki 
gerileme sürdürülebilir gözükmüyor.  

Deloitte Türkiye CEO’su Hüseyin Gürer, rapora 
ilişkin yaptığı açıklamada; “Küresel ekonomide 
zayıf büyüme ortamı, piyasalarda ise özellikle ABD 
Merkez Bankası tarafından gelen açıklamalara 
duyarlı oynak seyir devam ediyor. Bardağın dolu 
tarafında Gelişmekte Olan Ülkeler’e yönelik algıda 
son aylarda görece bir iyileşme görüyoruz. Türkiye 
tarafında ise ekonomide görece direnç devam 
ederken, son haftalarda önemli siyasi gelişmeler 
yaşandı;  Sn. Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki 64. 
Hükümet yerini Sn. Binali Yıldırım başkanlığındaki 
65. Hükümet’e bırakırken, ekonomi yönetimi 
tarafında ise süreklilik sinyali verildi. Ekonomi 
tarafında yılın ilk aylarında dirençli görünüm 
sürmekle birlikte bazı ekonomik göstergelerin 
yavaşlamaya işaret ettiğinin altını çizmek gerekiyor.  
Öte yandan enflasyonda yaşanan - gıda fiyatları 
kaynaklı da olsa - sert düşüş dikkat çekiyor. 
Nitekim 2016 için beklentilerimiz bu trendlerin 
devamı - büyüme ve (gıda fiyatlarına bağlı olarak) 
enflasyonun geçen yıla göre yavaşlaması yönünde. 
Cari açığın ise 2015’e benzer bir oranda yılı 
kapatmasını bekliyoruz.” dedi. 

İlk çeyrekte %4 civarı, yılın tamamında ise %3 
büyüme bekleniyor 

Rapora göre 2016 yılının ilk çeyreğinde yine yüksek 
sayılabilecek bir büyüme oranının gelmesi, ancak 
bunun yıl içinde zayıflaması bekleniyor. Her ne 
kadar son aylarda diğer büyüme göstergeleri ile bir 
miktar farklı bir görünüm çizse de GSYH büyümesi 
ile oldukça yakın seyreden sanayi üretimden 
hareketle yılın ilk çeyreğinde 2015 yılı genelinde 
olduğu gibi %4 civarı bir büyüme bekleniyor. Bu 
aynı zamanda, geçen yılın son çeyreğine göre hız 
kesmiş ancak yine de oldukça kuvvetli bir artış 
anlamına geliyor.

Birinci çeyrek sonrası için ise büyüme göstergeleri 
–başta 50’nin altına düşen imalat PMI Endeksi 
gibi– yavaşlamaya işaret ediyor. Bunun temel 
nedeni, sermaye hareketlerinin zayıf kalacağı ve 
siyasi belirsizliklerin devam edeceği varsayımı ile 
gerek krediler gerekse de güven tarafında belirgin 
bir toparlanmanın olmayacağı beklentisi. Ayrıca 
raporda asgari ücret artışının, tüketimden çok 
borç ödemesine gitmesi ya da işgücü piyasasında 
kayıtdışılık sorunlarına yol açması gibi risklerin 
de göz ardı edilmemesi gerektiği belirtiliyor. Bu 
gelişmelerden hareketle raporda, yılın tamamı 
için 2015 büyüme oranının tekrarlanmasının 
pek mümkün olmadığı ve 2016’nın piyasa 
beklentilerinin (%3,5’un üzeri) ve hükümetin 
yılsonu hedefinin (%4,5) altında, %3’lük bir 
büyüme ile tamamlanacağı tahmin ediliyor. 
İşsizlik oranı tarafında her ne kadar yılın başında 
mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Ocak 
itibari ile %10,1’e kadar gerilese de, Suriyeli 
işçilere çalışma izni verilmesi ve asgari ücret 
artışı gibi faktörler ile birlikte düşünüldüğünde, 
2016’nın tamamına bakıldığında bu gerilemenin 
sürdürülebilir olmayacağı öngörülüyor. 

Enflasyonda geçici bahar dönemi 
Gıda fiyatlarının düşmesi ve TL’nin görece istikrar 
kazanması TÜFE enflasyonunun son aylarda aşağı 
yönlü bir eğilim göstermesine ve Nisan itibari ile 3 
yılın en düşük seviyesine gerilemesine sebep oldu. 
Ancak çekirdek enflasyon ve servis enflasyonu 
tarafındaki katılıklar ise devam ediyor. Ayrıca 
fiyatlardaki oynaklık göz önüne alındığında yılın 
kalanında gıda enflasyonunda yeniden yukarı 
yönlü bir eğilim söz konusu olabilir. Diğer yandan 
enflasyondaki son aşağı yönlü trend, beklentiler 
tarafına bir miktar yansımış olsa da, buradaki 
toparlanmanın sınırlı olduğunu ve verilerin halen 
hedef ile tutarlı olmanın çok uzağında kaldığı 
görülüyor. Rapora göre, Merkez Bankası’nın 
%7,5’luk yılsonu enflasyon gerçekleşme tahminine 
yakın kapatmak mümkün. 

TCMB fırsat buldukça faiz indirimlerine devam 
edecek
Önümüzdeki dönemde küresel piyasaların izin 
verdiği oranda, başka bir deyişle TL üzerinde ciddi 
bir baskı olmadığı ve volatilite çok fazla artmadığı 
sürece, TCMB’nin faiz indirimlerine devam edeceği 
öngörülüyor. Ancak rapora göre küresel ve siyasi 
konjonktür düşünüldüğünde bunun hassas bir 
süreç olacağının ve bir noktada faizlerin tekrar 
yükseltilmesi olasılığının bulunduğunun da altını 
çizmek gerekiyor.

Bütçe tarafına dikkat etmek gerek 
“Manşet düzeyde” bütçe verileri oldukça olumlu 
bir tablo sunuyor. Geçen yılın aynı dönemindeki 5,4 
milyar TL’lik açığa karşın, bütçe bu yıl (46 milyon TL 
fazla ile) hemen hemen dengede kaldı. Fakat bu 
olumlu performansın temelde bir defaya mahsus 
gelirlerdeki artış ve kısmen de faiz giderlerindeki 

azalışa dayanması sebebiyle, genel durumun bazı 
zayıflık ve riskler içerdiği değerlendiriliyor. Diğer 
yandan son yıllarda faiz dışı harcamaların hedefi 
belirgin şekilde aştığı görülüyor. Her ne kadar seçim 
vaatlerinin önemli bir bölümü bütçelendirilmiş 
olsa da olası bir erken seçim/referandum olasılığı 
düşünüldüğünde 2016 yılının da benzer şekilde 
sonuçlanması yüksek bir olasılık gibi duruyor. 

Cari açık azalan turizm gelirlerinden nasibini 
alıyor
Cari açıktaki azalış eğilimi bu yılın ilk çeyreğinde 
de sürdü. Ancak raporda yaz aylarında turizm 
gelirlerinin düşük seyredeceği ve enerji fiyatlarının 
yarattığı olumlu baz etkisinin ortadan kalkacağı 
varsayımı ile yılın sonlarına doğru 12-aylık 
toplam bazda cari açıkta yeniden artış olabileceği 
belirtiliyor. Bu noktada cari açıkta bu yılın en önemli 
gelişmesinin turizm gelirlerindeki sert düşüş olasılığı 
olduğu değerlendiriliyor. Raporda tüm yıl için net 
turizm gelirlerinin 15-16 milyar dolara kadar 
düşebileceği kaydediliyor. 

Türkiye görünümünde iyileşme söz konusu
Raporda yer alan baz senaryoya göre uluslararası 
derecelendirme kuruluşlarının Türkiye notlarında 
yıl boyunca herhangi bir indirim beklenmiyor. 
Olumsuz senaryoda özellikle Moody’s tarafından 
bir indirimin söz konusu olabileceği belirtilirken, 
daha olumlu bir senaryoda ise siyasi belirsizliklerin 
önümüzdeki aylarda azalması, yeni hükümetin 
reform gündemini yeniden kararlı bir şekilde 
masaya koyması gibi gerekçelerle her üç 
kurumdan da en azından görünümde bir düzeltme 
beklenebilir deniliyor. 

“Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek, çılgınlıktır” demiş 
Albert Einstein… Aynı şeyleri yapmadan geçen bir 30 yılı arkada 
bırakmanın huzuru ve enerjisi içindeyim. Bundan 30 yıl önce 
Deloitte’un ilk zamanları ile bugün geldiğimiz nokta birbirinden 
çok farklı... En basit örneğiyle; bundan 17 yıl önce ofisimizde 
yanında kullanım kılavuzu bulunan bir bilgisayarımız varken, artık 
yüksek teknoloji iş yapış şeklimizin merkezinde yer alıyor. 

Değişim maddenin özünde vardır ve her birey, her kurum yaşamak 
için değişmek zorundadır. Şimdi Deloitte’ta değişim zamanı…

Dokuz yıl önce devraldığım CEO’luk bayrağını 1 Haziran 2016 
itibariyle devrediyorum. Her bayrak devri zordur derler ancak ben 
bu değişimden dolayı mutluyum. Çünkü görevimi yaklaşık 20 
yıldır Deloitte Türkiye’de Partner olarak çeşitli görevler üstlenmiş 
ve son olarak da Denetim Hizmetleri Liderliğini başarıyla yürütmüş 
Sevgili Gökhan Alpman’a bırakıyorum. Bayrağı büyük bir huzurla 
devredeceğim meslektaşımın, imza atacağı katma değerli işlerle 
Deloitte Türkiye’nin başarı grafiğini kuruluşundan bu yana 
yakaladığı ivmeyle yukarı doğru taşıyacağına gönülden inanıyorum. 

Bilirsiniz göçmen kuşlar “V” şeklinde uçarlar. Çünkü bu şekilde, 
uçan her kuş kanat çırptığında, arkasındaki için onu kaldıran bir 
hava akımı oluşturur. Böylece “V” şeklinde uçan kuş sürüsü, 
birbirlerinin kanat çırpışları sonucu ortaya çıkan hava akımını 
kullanarak uçuş menzillerini yüzde 70 oranında artırırlar. Bu sayede 
tek başına gidebilecekleri maksimum yolu grup halinde neredeyse 
ikiye katlarlar. “V” grubunun başında giden kuş ise, hiçbir hava 
akımından yararlanamaz. Bu yüzden diğerlerine oranla daha çabuk 
yorulur. Bu durumda yorulunca en arkaya geçer ve bu defa hemen 
arkasındaki kuş lider konumunu üstlenir. 

Bu değişim sürekli yapılır; böylece sürünün her mensubu, grubun 
her noktasında yer alır ve aynı oranda yorulur. Ben de dokuz yıl 

boyunca mümkün olduğunca çok paylaşımda bulunmaya çalıştım. 
Çünkü insan birikimiyle ve tecrübesiyle başlı başına bir değerdir. 
Her değişim sancılıdır. Benim liderlik görevim de Deloitte Türkiye’de 
pek çok değişimin devreye girdiği bir döneme rastladı. Ancak 
zorlukların üstesinden hep birlikte gelmeyi başardık…
Görevim süresince insanı, en değerli varlık olarak görmeye ve bizi 
biz yapan, bize değer katanların çalışanlarımız olduğu bilinciyle 
hareket etmeye çalıştım. Kıymet addettiğim çalışanlarımızın kendi 
mükemmellik yolculuklarına destek olmak için elimden geleni 
yaptım ve onlarla çıktığım bu yolculuk süreci, bizim mükemmele 
doğru bir adım daha atmamıza imkân sağladı. Şimdi bayrağı 
devretme zamanı… Görevimi devrederken içim rahat, hep ileriye 
bakıyorum.  

1 Haziran hem benim için, hem de Gökhan ve Deloitte için yepyeni 
bir başlangıç olacaktır. 1 Haziran itibariyle Senior Partner olarak 
yeni CEO’muzun yanında yer alacak; müşterilerimizle ile ilgili kritik 
girişimlerin içinde şirketimize hizmet vermeye devam edeceğim.
Birlikte yürüdüğümüz bu yolda tüm çalışma arkadaşlarıma, değerli 
müşterilerime ve tüm sosyal paydaşlarımıza en içten şükran 
duygularımı sunuyor; birlikte daha nice başarılara imza atacağımız 
günler diliyorum. 

HÜSEYİN GÜRER, DELOITTE TÜRKİYE, CEO

İNSAN İÇİN

Büyüme ve enflasyon 
yavaşlıyor

Deloitte Türkiye’nin Ekonomik Görünüm Raporu’na göre, büyüme ve 
enflasyon geçen seneye göre yavaşlayacak ve cari açık da  

düşen turizm gelirlerinden nasibini alacak
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Deloitte Türkiye işbirliği ile hazırlanan ‘Yurtdışı Yatırım 
Endeksi’ düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna sunuldu. Son yıllarda Türk şirketlerinin 

yurtdışı yatırımlara artan ilgisine dikkat çeken rapor, yatırım coğrafyalarının risk ve potansiyelini 
Türk yatırımcılar açısından değerlendirirken, orta ve düşük gelir sınıfındaki ülkelerde Çin’i, 

yüksek gelir sınıfındaki ülkelerde ise ABD’yi ilk sırada konumlandırıyor.

Türkiye’nin ilk Yurtdışı Yatırım Endeksi

D
ış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 
Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi ve 
Deloitte Türkiye tarafından, Türk 
şirketlerine yönelik geliştirilen 

Yurtdışı Yatırım Endeksi, Türk yatırımcıları 
açısından önem arz eden seçilmiş belli başlı 
kriterlere göre dünya ülkelerini derecelendiriyor. 
Türk şirketlerine yönelik olarak ilk defa geliştirilen 
Endeksin, bundan sonra her yıl düzenli olarak 
güncellenmesi planlanıyor. 

‘Yurtdışı Yatırım Endeksi’ne ilişkin yaptığı 
açıklamada DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Cihad Vardan, “Türkiye’nin 1980’lerde ihracatla 
başlayan küresel ekonomiye entegrasyon 
süreci, şirketlerimizin üretim kapasitesi ve 
kapital birikiminin oluşması ve yurtdışına yapılan 
yatırımlar ile devam etmektedir. Şirketlerimizin 
küresel pazarlarda yaptığı yatırımları Türkiye’nin 
uzun vadeli hedefleri doğrultusunda stratejik bir 
konu olarak görüyor ve destekliyoruz. Ülkemizin 
yapısal sorunları olan cari açığı azaltacak, know-
how transferini mümkün kılan ve arz güvenliğine 
katkı sağlayacak yurtdışı yatırımlar, teşvik edilmeli 
ve desteklenmelidir” dedi. 

Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal 
Danışmanlık Bölümü Başkanı Başak Vardar 
ise rapora ilişkin olarak şunları söyledi: “Yurtdışına 
yatırım, bugün artık Türk şirketlerinin önemli 
bir ajanda maddesi. Özellikle belli bir sermaye 
gücüne erişmiş büyük ölçekli gruplar ile 
sektörlerinde önde gelen firmalar, bölgesel güç 
olma hedefiyle, yurtdışı yatırım alternatiflerini 
aktif olarak değerlendiriyorlar. Türk şirketlerin 
yurtdışı satın almalarının her yıl artan bir şekilde 
ilerleme gösterdiğini görüyoruz. Son on yıllık 
dönemde Türk şirketleri yurtdışı pazarlarda 
toplam değeri yaklaşık 25 milyar ABD doları olan 
250 satın alma işlemi gerçekleştirdi. Bu pazarlar 
arasında komşu coğrafyalar, ana ticaret ortağı 
konumundaki ülkeler ile politik ilişkilerin güçlü 
olduğu ülkeler öne çıktı. Üretim, inşaat, altyapı, 
enerji, turizm, gıda, kimya ve perakende ise en 
fazla yatırım yapılan sektörler oldu.”

DEİK bünyesinde faaliyet gösteren DEİK Yurtdışı 
Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Volkan Kara 
ise, “Yurtdışındaki Türk yatırımcılarımızın üretim, 
finans, istihdam ve yatırım kapasitelerinin; 
uluslararası rekabet edebilirlik, üretkenlik, etkinlik 
ve kârlılıklarının artması için Türkiye’ye benzer 

süreçlerden geçen ülkelerin geliştirdiği teşvik ve 
destek mekanizmalarının incelenmesi gerekiyor” 
dedi.  İş Konseyi Başkanı Kara, bu konuda bir yol 
haritası hazırladıklarını ve ekonomi yönetimi ile 
işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti.

Metodolojisi DEIK uzmanları tarafından 
oluşturulan ve yine DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş 
Konseyi Üyeleri ve Deloitte uzmanlarının katkıları 
ile son haline getirilen Yurtdışı Yatırım Endeksi; 
dünya ülkelerini kalkınmışlık düzeyi ve know-
how potansiyeli, iç ve komşu pazar büyüklüğü, 
iş gücü, lojistik ve üretim maliyetleri, hammadde 
potansiyeli, sahip oldukları mevzuat avantajları 
ve dezavantajları ile Türkiye ile olan ekonomik 
ve siyasi ilişkiler açısından değerlendiriyor ve 
ağırlıklandırıyor. Endeks çalışmasında ülkeler, kişi 
başı milli gelir seviyelerine göre ‘orta ve düşük 
gelirli ülkeler (yıllık kişi başı milli geliri 20.000 
dolar’dan az olan ülkeler)’ ve ‘yüksek gelirli 
ülkeler (yıllık kişi başı milli geliri 20.000 dolar 
ve üzerinde olan ülkeler)’ olmak üzere iki grup 
altında toplanıyor ve her gruptaki ilk 25 ülkenin 
sıralaması yapılıyor.

Endekste orta ve düşük gelirli ülkeler sınıfında 
Çin; yüksek gelirli ülkeler sınıfında ise ABD ilk 
sırada yer alıyor.  Avrupa ülkeleri ise cazibesini 
koruyor. 
Orta ve düşük gelirli ülkeler sınıfında Çin birinci 
sırayı alırken, yüksek gelirli ülkeler sınıfında 
ise ABD ön plana çıkıyor. Türkiye’nin yatırım 
stoğunda en yüksek paya sahip olan Avrupa 
ülkeleri ise, endekste önemli bir yer tutuyor. 

Son dönemde Türk şirketlerinin satın aldığı önemli 
markaların menşei ve ekonomik büyüklükleri 
göz önüne alındığında gelişmiş Avrupa ülkeleri 
önemli birer yatırım adresi olmaya devam ediyor. 
Bununla beraber Romanya, Polonya, Macaristan 
ve Baltık Bölgesi ülkeleri gibi 2004 sonrası AB 
üyesi olan ve gelişmekte olan Avrupa ülkelerinin 
de Türk yatırımcısı için cazip coğrafyalar olduğu 
görülüyor. 

Amerika kıtasında yer alan ülkelerin ise, Türk 
şirketlerinin mevcut yatırım stoğunda henüz 
çok sınırlı bir paya sahip olsalar da, önümüzdeki 
dönemde gerek pazar çeşitlendirme ihtiyacı,  
 

gerekse hammadde potansiyelleri ile cazip 
ülkeler olarak ön plana çıkma potansiyeline sahip 
oldukları belirtiliyor.

Ortadoğu’da yaşanan siyasi belirsizliğin 
önümüzdeki dönemde de devam edeceğine 
yönelik algının, Türk yatırımcıları Asya-Pasifik ve 
Amerika gibi bölgelere yönelmeye iteceği tahmin 
ediliyor.  

Son iki yılda yurtdışında 5,2 milyar dolarlık 
sıfırdan yatırım ve 10 milyar dolarlık birleşme 
ve satın alma işlemi gerçekleştirildi
Rapor, Türk şirketlerinin, 2014-2015 döneminde 
yurtdışında gerçekleştirdiği birleşme ve satın 
alma işlemleri ile sıfırdan yatırımların da bir 
özetini sunuyor. Rapora göre; bölgesel ve küresel 
coğrafyada öne çıkmak isteyen Türk şirketleri, 
2015 yılında yurtdışında 2,4 milyar dolarlık 52 
sıfırdan yatırıma başladı (2014; 2,8 milyar dolar 
ve 100 yatırım). Buna ek olarak, yine 2015 yılında 
Türk şirketleri tarafından yurtdışında 3,5 milyar 
dolarlık 35 birleşme ve satın alma işlemi (2014; 
6,5 milyar dolar ve 41 işlem) gerçekleştirildi. 

Üretim, perakende, finans ve altyapı 
sektörlerine yatırım ön planda
2014-2015 döneminde, Türk şirketlerinin 
yurtdışında yaptıkları birleşme ve satın alma 
işlemleri genellikle üretim ve altyapı sektörlerinde 
gerçekleşti. Bunları enerji, gayrimenkul, internet, 
mobil hizmetler ve teknoloji sektörleri izledi. 
Sıfırdan yatırımlarda ise üretim ve perakende 
sektörleri açık ara en çok tercih edilen sektörler 
oldular. Finans, lojistik, ev aletleri, yiyecek-içecek 
ve inşaat sektörleri de sıfırdan yatırımlar açısından 
hareketli sektörler arasında yer aldılar. 

Yüksek gelir grubunda yer alan ülkeler 
yatırımların adresi oldu
Almanya, ABD, Rusya, Birleşik Krallık ve İspanya 
gibi yüksek gelir grubunda yer alan ülkeler hem 
sıfırdan yatırımlar hem de birleşme ve satın 
almalar için tercih edilen ilk 10 ülke arasında yer 
buldu. 2014-2015 döneminde, birleşme ve satın 
alma işlemleri için tercih edilen ülkelerin başında 
12 işlem ile ABD yer aldı. ABD’yi takiben; Almanya 
9, Rusya 5, İtalya, Hırvatistan ve Hollanda 4’er 
işlemle sıralamada yerini aldı. Sıfırdan yatırımlarda 
ise, Almanya 32 yatırımla açık ara başı çekerken, 
Romanya 16, Makedonya 12, ABD 8 ve Rusya 8 
yatırım ile Almanya’yı izlediler.

Yüksek gelir sınıfındaki ilk 25 ülke

21,4
21,6
21,6
21,7
21,8
22,5
22,5
22,9
23,5
23,5
25,1
25,2
25,7
26,0
27,6
27,7
28,6
28,8
29,5
29,6
29,8
29,9
30,6
30,9

38,6

Estonya
Lüksemburg

Yeni Zelanda
Belçika
İsviçre

Danimarka
Güney Kore
Yunanistan

İtalya
Avusturya

Norveç
Japonya
Portekiz
İspanya
Kanada

Katar
Suudi Arabistan

İrlanda
Birleşik Krallık

Almanya
Hollanda

Fransa
Finlandiya

İsveç
Amerika

Orta ve düşük gelir sınıfındaki ilk 25 ülke

20,2
20,3
20,3
20,5
20,6
20,6
20,7
20,8
22,0
22,0
22,1
22,3
22,6
22,7
23,0
23,4
23,8
24,0
24,3
24,6
24,7
25,3
25,7
26,4

29,5

Gürcistan
Etiyopya
Litvanya

Peru
Mısır

Brezilya
Hırvatistan

Vietnam
Cezayir

Fas
Endonezya

Azerbaycan
Çek Cumhuriyeti

Hindistan
Güney Afrika

Şili
Meksika
Malezya

Bulgaristan
Macaristan
Kazakistan

Polonya
İran

Romanya
Çin
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Yarınların iş dünyasına şekil verecek  
Dijital Değişim sürecine şirketlerin  

%90’ında üst düzey yöneticiler liderlik ediyor

Samsung, TÜSİAD, Deloitte Türkiye 
ve GFK araştırdı:  
“Türkiye’deki  

Dijital Değişime  
CEO Bakışı”

S
amsung Electronics, TÜSİAD, Deloitte 
Türkiye ve GfK’nın işbirliğiyle Türkiye’de ilk 
kez gerçekleştirilen, “Türkiye’deki Dijital 
Değişime CEO Bakışı” Araştırması’nın 

sonuçları açıklandı.

TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran-Symes, 
yaptığı konuşmada dijitalleşmenin iş dünyasını 
dönüştürdüğünü belirterek şunları söyledi: 
“Değişen ve çeşitlenen müşteri beklentileri ile 
verimlilik ve rekabet baskısı öyle bir noktada ki, 
yenilikçi fikirlere yatırım yapmak; tasarım, üretim 
ve sunumda teknolojiyi odağa yerleştirmek artık 
kaçınılmaz. Ancak dijital değişime ayak uyduran 
şirketler ve ülkeler, küresel rekabet ortamında 
sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilecek. 
Dolayısıyla, sanayi ve hizmet sektörlerinde 
şirketlerin dijital teknolojileri yakından takip 
etmesi ve kendi iş modelleri üzerindeki etkilerini, 
fırsatları ve yol haritalarını hazırlamaları büyük 
önem taşıyor. Şirketin bir bütün olarak dijital 
değişimini sağlamak için güçlü ve kapsayıcı 
bir dijital stratejinin oluşturulmasını ve inovatif 
bakışın kurum kültürüne yerleştirilmesini önemli 
bir gereklilik olarak görüyoruz. Bu noktada ‘dijital 
vizyona sahip liderler’in oynayacağı rol belirleyici 
olacak. Farklılaşmak ve ezberbozan inovasyonlar 
yapmak için dijital değişimi çok iyi içselleştirmek ve 
yönetmek gerekli.”

Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı 
Tansu Yeğen; Türkiye’deki Dijital Değişime CEO 
Bakışı Araştırması ile son yıllarda hızlı bir şekilde 
yaşanan dijital değişim sürecine; farklı bir açıdan 
bakmak üzere yola çıktıklarını belirterek; “Dijital 
değişime, iş dünyamıza yön veren liderlerin, yani 
CEO’ların gözünden baktığımız özel çalışmamızla, 
geleceğe ışık tutacak önemli bilgi ve verilere 
ulaşmayı hedefledik. Türkiye’nin farklı sektörlerinde 
faaliyet gösteren ve iş dünyasının önde gelen 58 
şirketinin üst düzey yöneticisiyle bire bir görüşmeler 
yaparak gerçekleştirdiğimiz çalışmamızla, 
Türkiye’de yaşanan dijital değişimin seviyesini 
algılarken; aynı zamanda dijital yatırımların hangi 
alanlara yapıldığı, değişim sürecinin nasıl ve kimler 
tarafından yönetildiği, hangi aşamada olduğu ve 
ne gibi fırsatlar sunacağıyla ilgili de oldukça önemli 
bilgilere ulaştık” dedi.

Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri 

Lideri Tolga Yaveroğlu ise araştırmayla ilgili 
olarak şu değerlendirmede bulundu: “Dijital 
anlamda inovatif şirketlere ilişkin altı ortak 
özellik öne çıkıyor: Bu şirketler tasarım odaklı 
bakış açısı ile iş yapan inovatif ekipler oluşturup 
yetkinlikler geliştirerek yıkıcı gelişim yaratan 
fikirler yaratıyor. Dijitalleşmenin teknolojiden 
çok öte bir felsefe olduğunu anlamış ve bütün 
organizasyonu tedarikten teslimata dijital olarak 
gözden geçirerek bu süreçlerde dijitalleşmenin 
faydalarını değerlendirmiş bulunuyorlar. Çok güçlü 
ekosistem oyuncuları haline geliyorlar. Bu şirketler 
aynı zamanda yıkıcı düşünüyorlar. Hızlı karar alma 
ve uygulama becerilerine sahipler. Son olarak, 
bu şirketlerin hepsi müşteri odaklı çalışıyorlar. 
Araştırmamızda yer alan dijital kanallardan gelen 
ciro yüzdesi, dijitale ayrılan yatırım yüzdesi, 
dijital stratejinin net ve anlaşılır olması, CDO 
görevlendirmesinin yapılması ve dijital olgunluk 
düzeyi ile ilgili değerlendirmeler göz önüne 
alındığında; dijital değişim açısından Türkiye yolun 
başında olsa da, CEO’ların gözünden de bu sürecin 
hızla gelişeceği görülüyor.”

GfK Tüketici Deneyimleri Genel Müdürü 
Fulya Durmuş Türkiye’ye yön veren kurumların 
kaçınılmaz  dijitalleşme döngüsüne tam olarak 
ne derece adapte olduklarını, geleceğe dönük 
yaklaşımlarını, yatırım ve beklentilerini araştırıp 
anlamlandırmanın, bu araştırma ile mümkün 
olduğunu belirterek; “Mobil Ödemeler, Akıllı 
Evler, Nesnelerin İnterneti ve İnternet Tüketim 
Alışkanlıkları konularında son bir yıl içerisinde 
sektörlerden gelen araştırma taleplerindeki anlamlı 
artışı da göz önünde bulundurduğumuzda, 
Türkiye’deki Dijital Değişim’in önümüzdeki 
yıllarda nasıl evrildiğini ölçümleyebilmek ve 
yorumlayabilmek için şimdiden heyecan 
duyuyoruz” dedi.

Türkiye’de dijital değişimin ayak sesleri 
yükseliyor
Kurumlarda, dijital olgunluk ve dijital strateji 
arasında önemli bir korelasyon olduğu görülüyor. 
Katılımcılar, ‘stratejinin net ve anlaşılır olmasını’ 
kurumsal dijital değişimin başarısında en önemli 
etken olarak görürken; dijital olgunlaşmanın 
önündeki en önemli engeli de ‘stratejinin eksikliği’ 
olarak ifade ediyorlar.

Katılımcıların %90’ı dijital değişim sürecinin 
liderliğinin üst düzey yöneticiler tarafından 
üstlenildiğini belirtiyor. Ancak, Türkiye’de dijital 

değişim, henüz ‘bütün bir resim’ olarak ele 
alınmıyor. Değişim, organizasyonel birimler 
içerisinde birbirinden bağımsız olarak geliştirilen 
ve yönetilen inisiyatifler çerçevesinde yürütülüyor. 
Şirketler münferit teknolojilere operasyonel bir 
odak ile yatırım yapıyorlar.

Dijital değişimde önemli bileşenlerden olan dijital 
kanallardan elde edilen ciro, dijital strateji, dijital 
değişimi yöneten C seviye rolün doldurulması, 
dijital olgunluk düzeyi ve dijital yatırımlar dikkate 
alındığında, önümüzdeki dönem için Türkiye 
ekonomisi ve Türk iş dünyasını heyecan verici 
gelişmeler bekliyor:

Katılımcı her 3 şirketten 2’si ‘net ve anlaşılır 
bir dijital stratejileri olduğunu’ düşünüyor
Araştırmanın katılımcıları, kurumsal dijital 
değişimin başarılı olabilmesindeki en önemli 
etkeni, net ve anlaşılır bir strateji olarak belirtiyor. 
Araştrmada Bankacılık, Telekomünikasyon, 
Perakende, Dayanıklı Tüketim Ürünleri 
sektörlerindeki şirketlerin ise dijital stratejilerinin 
oluşturulması ve anlaşılır hale getirilmesi 
konusunda yol aldıkları görülüyor. Araştırmaya 
katılanlara dijital değişime teşvik eden sebepler 
sorulduğunda, %17 ile verimliliği artırmak ve %16 
ile müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap verebilmek 
tüm seçenekler arasında ön plana çıkıyor.  

Dijital alanlara yatırımda telekomünikasyon, 
sigorta ve bankacılık ilk 3’te yer alırken; diğer 
sektörler arasında perakende öne çıkıyor
Araştırma kapsamındaki şirketlerin 2015 yılı 
yatırımlarının %27’sini Internet, mobil yazılım, 
donanımdan oluşan dijital alanın oluşturduğu 
görülüyor. Tüm sektörler arasında dijital yatırımlara 
özellikle bankacılık, sigorta ve telekomünikasyon 
alanında faaliyet gösteren şirketlerin ciddi oranda 
yatırımlar yaptığı görülüyor. Bu üç sektörün dijital 
alanlara yaptıkları yatırımların ortalaması %55 
iken, bu sektörler dışındakilerin yaptığı yatırımların 
ortalaması %16’lar seviyesinde kalıyor. Net 
ve belirlenmiş bir dijital strateji kapsamında 
yatırım yapmaya başlayan şirketlerin gelecek 
dönem yatırımları sorulduğunda ise; giyilebilir 

teknolojiler, robot yatırımlar ve yenilenebilen 
enerji teknolojileri dışındaki bütün teknolojik 
yatırım alanlarında bir takım yatırımları olduğunu 
ve önümüzdeki yıllarda da yatırımlarını artırmayı 
planladıkları görülüyor.

Rekabetin daha çok diğer sektördeki şirketler 
veya girişimcilerden geleceği düşünülüyor
Araştırmaya katılan şirketlerin değerlendirmelerine 
göre rekabetin %45 oranında bulundukları 
sektörden gelmesi beklenirken, diğer 
sektörlerden %30, girişimci firmalardan ise %25 
oranında rekabetin gelmesinin beklenmesi sektör 
dışından gelecek rekabetin önemini vurguluyor. 

Rekabetin diğer sektörlerden ve girişimci 
firmalardan geleceğini söyleyen şirketlere hangi 
sektörün kendileri için rekabet oluşumlarını 
ortaya çıkarabileceği sorulduğunda ise, teknoloji 
ve perakende sektörleri açık ara ön plana çıkıyor.

Dijital değişim konusunda CIO/CTO 
pozisyonları yerini korurken; dijital değişimden 
sorumlu C seviye görevlendirmeleri hızla 
yapılıyor
Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de 
dijital değişimin liderliğini ağırlıklı olarak Bilgi 
Teknolojileri (CIO/CTO) yürütüyor. Ancak şirketler, 
dijital değişimi hayata geçirmede doğru vizyon ve 
stratejinin önemi kadar, süreci yönetecek liderlerin 
konumlandırılmasının başarıya ulaşmada kritik bir 
önem taşıdığının farkındalar. Araştırmada; Chief 
Digital Officer (CDO), bir ünvan ya da pozisyon 
gerekliliğinden ziyade, dijital değişim konusunda 
görevlendirmeyi içeren tüm pozisyonları 
kapsayacak şekilde ele alınıyor. Varolan durumda 
Türkiye’deki şirketlerin %38’inde Chief Digital 
Officer (CDO) görev tanımına uyan bir yönetici 
bulunuyor. Ancak katılımcı şirketlerin sadece 
%26’sı bu pozisyonun CDO unvanı ile çalıştığını 
belirtiyor.  CDO pozisyonu olmayan şirketler 
ise önümüzdeki 3 yıl içinde bu pozisyonu %80 
oranında doldurmayı planlıyor.

> Kapak yazısının devamı...

Dijital Kanallardan 
Gelen Ciro  

Yüzdesi

%11

Net  
Dijital  
Strateji 

%66

Dijital  
Yatırım  
Yüzdesi

%27

Olgunluk  
Düzeyi

%7

Dijital Değişime 
Liderlik Eden C Seviye 

Yönetici Varlığı

%38

Dijital değişim göstergeleri

%59
%34

Giriş

Gelişen

Olgun
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D
eloitte tarafından 2011 yılından bu 
yana yapılan ‘Global Mobil Kullanıcı 
Araştırması’nın bu seneki sonuçlarına 
göre, Türkiye’nin de aralarında 

bulunduğu 30 ülkeden 49 bin katılımcıyla 
gerçekleştirilen araştırma, tüketicilere ve bu alanda 
hizmet veren şirketlere mobil cihaz kullanımının 
geldiği nokta hakkında önemli veriler sunuyor. 

Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve 
Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Tolga 
Yaveroğlu, konuya ilişkin “Mobilitenin sosyal 
dokumuza ne denli nüfuz etmiş olduğunu hepimiz 
biliyoruz; bunu rakamlarla da ortaya koymuş 
olduk. Araştırmamızın en çarpıcı sonuçlarından 
bir tanesi Türkiye’de tüketicilerin her gün toplam 
4 milyar kez telefonlarını kontrol ediyor/kullanıyor 
olması. İçimizde her dört kişiden birinin uyanır 
uyanmaz yaptığı ilk şey telefonunu eline almak… 
Mobil teknolojilerin günlük yaşantımızda hızla 
artan yeri beraberinde birçok fırsat getirirken, 
sosyal etkileşimlerimizde de fark edilir değişikliklere 
neden oluyor” dedi.

Kullanıcılar 15 dakikada bir ekrana bakıyor
Türkiye’den 18-50 yaş arası 1000 kişinin katılımıyla 
ortaya çıkan sonuçlara göre Türkiye, dinamik ve 
genç nüfusu nedeniyle akıllı telefon bağımlılığının 
en yüksek olduğu ülkelerden biri. Türkiye’deki 
kullanıcılar günde ortalama 70 kez cep telefonunu 

kontrol ediyor, bu da yaklaşık 15 dakikada bir 
ekran yüzü gördüğümüz anlamına geliyor. Bu 
oran; Rusya, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi 
ülkelerin neredeyse iki katına denk düşüyor. 

Genç telefon bağımlıları uygulamalara ayda 
7,5 TL harcıyor
Akıllı telefon bağımlısı olarak nitelendirilebilecek 
kesim, Türkiye’de mobil kullanıcıların %22’sini 
oluşturuyor. Yaklaşık 5 cihaza erişimi olan bu 
kullanıcılar, uygulamalar için ayda ortalama 7,5 
TL’yi gözden çıkarıyor. Her on kişiden dokuzu, 
uyandıktan sonra 15 dakika içerisinde cep 
telefonunu mutlaka kontrol ediyor ve yarısının 
yaptığı ilk şey sosyal medya hesaplarını ve 
mesajlarını (anında mesaj ve SMS) kontrol etmek 
oluyor. Bu kesimin %77’si toplu taşıma araçlarında, 
%52’si de TV izlerken düzenli olarak telefonlarını 
kullanıyor.

Her 5 kişiden biri trafikte akıllı telefona bakıyor
Rapora göre telefonun günlük kullanımı, yaşam 
alanlarında çatışma yaratabiliyor. Örneğin 
kullanıcıların yaklaşık %20’si, karşıdan karşıya 
geçerken ve araç kullanırken akıllı telefonunu 
kullandığını belirtiyor; bunu sürekli ya da çok sık 
yaptığını söyleyenlerin oranı ise %7. Bir diğer sosyal 
risk faktörü ise, aile ile birlikte geçirilen zamanlarda, 
18-25 arası yaş grubunun, 45-50 arası yaş grubuna 
oranla iki kat daha fazla telefon kullanması... 

Fotoğraf çekip paylaşmada Türkiye ön sırada
Her iki kullanıcıdan biri, çektiği fotoğrafları günlük 
olarak sosyal medyada paylaşıyor. Bu oranla 
Türkiye, hem akıllı telefonunu fotoğraf çekmek için 
kullanma, hem de bu fotoğrafı sosyal medyada 
paylaşmada Brezilya, Çin, Rusya, İngiltere, Almanya 
gibi pek çok ülkeyi geride bırakıyor.  

Her 2 telefondan 1’i el değiştiriyor
Raporun bir diğer çıktısı da, Türkiye’deki 
kullanıcıların, akıllı telefon değiştirme hızı yüksek 
olan bir kullanıcı profiline sahip olması… Buna 
göre kullanıcıların %80’i, 3 yaşın altındaki 
telefonları kullanıyor. İkinci el telefon kullananların 
oranı sadece %14. Kullanıcıların %60’ı, telefonunu 
mağazadan; %16’sı ise internetten alıyor. Diğer 
taraftan her 2 telefondan 1’i, el değiştiriyor. Bu 
telefonların %70’i akrabalar ve arkadaşlar arasında 
el değiştiriyor, gerisi internet üzerinden satılıyor 
ya da yenisi alınırken takas yapılıyor. Yedek olarak 
saklanıp kullanılmayan telefonların oranı %37…

Wi-Fi’a oranla mobil ağ kullanımı artıyor
Türkiye’deki akıllı telefon kullanıcılarının %82’si 
internete kendi Wi-Fi’ı (evinde ya da işyerinde) ile 
bağlanmayı tercih ederken, halka açık yerlerde 
Wi-Fi ile kullanım oranı %37’ye düşüyor. Akıllı 
telefonları ile mobil ağ üzerinden internete 
bağlanan kullanıcıların oranı ise %65 -bu oran 
tablet kullanıcıları arasında yaklaşık üçte birine 

düşüyor. Tercih edilen bağlanma metodu 
sorulduğunda, kullanıcıların %59 ile en sık Wi-Fi 
bağlantısını tercih ettikleri görülüyor. 2013 yılında 
%73 olan bu oran, Türkiye’de kullanıcıların mobil 
ağları giderek daha fazla kullanmaya başladıklarına 
işaret ediyor. 

Video öncesi izlenen reklamlar en etkili
Akıllı telefon sahipliğinin artışına paralel olarak, 
mobil reklam, mobil ticaret ve mobil ödemenin de 
Türkiye’de giderek yaygınlaştığı görülüyor. Buna 
göre tüketicilerin en çok hatırladıkları ve tepki 
verdikleri video reklamlar, bir video izlemeden önce 
yayınlanan reklamlar oluyor. 

Güvenlik algısı, mobil ödemeye engel
Kullanıcıların %85’i alışveriş sitelerine telefon 
üzerinden erişirken; tüm kullanıcıların sadece 
%17’si mobil ödeme yöntemlerini kullanıyor. 
Özellikle mağaza içi mobil ödeme yapmayanların 
en büyük çekincesi güvenlik endişesi olarak öne 
çıkıyor. Daha önce para transferi yapmayan 
kesimde, her iki kişiden biri ise henüz kullanmadığı 
bu özelliği denemek istediğini söylüyor. Ulaşım ve 
perakende sektörlerinin mobil ödeme ile entegre 
olması halinde kullanıcıların %45’i, toplu taşıma 
ile yolculuk yaparken, alışveriş yaparken ve taksi 
ücreti öderken mobil ödemeyi kullanmak istediğini 
iletiyor.

İ
stanbul Teknik Üniversitesi’nde okurken 
internetle ilk tanışmam bir öğretim görevlisinin 
yapmamı söylediği bir iş için internet odasının 
anahtarının verildiği asistanı bulup, onun 

açtığı kapıdan bilgisayar odasına girip, bilgisayarın 
örtüsünü açıp, bilgisayarı çalıştırıp, internete 
bağlanmasını bekleyip, siyah ekranda bir cümle bir 
şey yazıp yanıtını almak şeklindeydi. Yanıtı aldıktan 
sonra bütün bu işlemleri tersine yaparak odadan 
çıkıp öğretim görevlisine gitmiştim. 

Sıkıcı değil mi? Hayır, değildi. Yaptığımız iş 
bugünden geriye bakılınca sıkıcı görünse de büyük 
bir heyecan söz konusuydu. Anlamadığımız bir 
şeyi öğreniyorduk. Bugünkü dünyada ise, bırakın 
internete bağlanmak için bu kadar uğraşmayı; 
bağlantının bir anlık kesilmesi bile katlanılabilir 
olmaktan çıkmış durumda. Hatta sadece 
bağlantının değil servisin hızı bile kritik bir sadakat 
etkeni olmaya başladı. ABD’de Uber’den çağırılan 
aracın yedi dakika içinde gelmemesi katlanılmaz 
bir durumken altı saniye içinde açılmayan site terk 

edilmeye layık bulunuyor. Bu, mobil kullanımın 
artık hayatlarımızda eskilerin deyimiyle ‘kendinden 
menkul’ bir şey olmaktan çıkıp sosyalleşmemizin 
ve günlük işlerimizin bir gerçekleştirilme platformu 
haline gelmesinden kaynaklanıyor. Bu değişimin 
etkisi, kendinden menkul ifadesini açıklamak 
yerine cep telefonundan Google’a yazıp bulmanızı 
bekler hale gelmeme kadar uzanıyor.

Deloitte’un Global Mobil Kullanıcı Anketi bu 
değişimi anlamayı kolaylaştırıyor. Türkiye, akıllı 
telefona bağımlılıkta diğer ülkelere nal toplatıyor. 
Ortalama yaşın 30,1 olduğu Türkiye’de akıllı 
telefonu günde kontrol etme oranı ortalama yüzde 
71,7 olurken, Türkiye 50 defa ve üzeri kontrolde 
ankete katılan ülkeler arasında en yüksek skora 
ulaşıyor.

İnternetle 20’li yaşlarda tanışan bizim kuşağın 
kullanım alışkanlıkları ile akıllı telefonların 
sürüklediği ve veri ile uygulamaların 
öne çıktığı yeni mobil değişim 

dalgası arasındaki farkı görmek için gerçek mobil 
kullanıcılara bakmak gerekiyor. Burada da çarpıcı 
bir değişime işaret eden rakamlar karşımıza çıkıyor.

Ankete katılanlar arasında evde, iş yerinde veya 
ders çalıştığı yerde Wi-Fi ile internete bağlandığını 
söyleyenler akıllı telefon ve büyük boy tabletler için 
yüzde 82 ve 83 oranında, küçük boy tabletlerde 
ise yüzde 90 oranında bulunuyor. Halka açık 
yerlerde Wi-Fi kullanım oranları yüzde 30-40 
bandına geriliyor. 4.5G öncesi dönemde yapılan 
ankete katılanların önceki mobil ağ kullanım oranı 
farklı boy tabletlerde yüzde 20 civarında kalırken, 
akıllı telefonlarda yüzde 65’e ulaşıyor. Bu, benim 
için gerçek mobilleşme göstergesini oluşturuyor. 
Türkiye’de akıllı telefon satışları 10 milyonlu 
rakamların ortalarını aşarken bu değişimin 

etkisi daha da şiddetli 

hissedileceğe benziyor. Akıllı telefon bağımlılığı 
ile birlikte düşünüldüğünde ise, Türkiye’nin GSYİH 
büyümesine olumlu etkide bulunacak bir dinamik 
ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum.

Mobil ödemenin sadece yüzde 17’de kalması ve 
benim gözümde gerçek mobil uygulama olan 
mağaza içi mobil ödemeye uzak duranların 
en önemli çekincesinin güvenlik olması hala 
aşılması gereken engellerin olduğuna işaret 
ediyor. Bunları biz aşamasak da, Z kuşağıyla 
birlikte gerçek mobiliteye 
ulaşacağımıza inancım 
tam.

Türkiye’deki 
kullanıcılar 
15 dakikada bir 
cep telefonuna 
bakıyor

Gerçek mobil kullanıcı çağı KEREM ÖZDEMİR, TEKNOLOJİ EDİTÖRÜ, FORTUNE DERGİSİ 
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T
oplamda 7 binden fazla insan kaynakları 
ve iş liderinin katılımı ile Türkiye’nin 
de aralarında bulunduğu 130 ülkede 
gerçekleştirilen Deloitte Küresel İnsan 

Kaynakları 2016 Trendleri Araştırması, iş 
dünyasının insan kaynaklarına ilişkin karşı karşıya 
olduğu zorluklar anlamında bugüne kadar 
gerçekleştirilen en kapsamlı çalışmalardan biri 
olma özelliği taşıyor. 

Rapora göre iş ve insan kaynakları liderlerinin 
globalde %92’si, Türkiye’de ise %97’si iş 
dünyasının yeni ihtiyaçlarına göre, organizasyon 
yapılarını yeniden tasarlamanın önemine işaret 
ediyor. ‘Yeni Organizasyon, Farklı Tasarım’ 
araştırmasında ortaya konan bu eğilime rağmen, 
global yöneticilerin sadece %14’lük kısmı, Türk 
katılımcıların ise %8’i çalıştıkları kurumun böylesi 
bir yeniden yapılanmaya oldukça hazır olduğunu 
düşünüyor. 

Deloitte Türkiye Stratejik Planlama, İş 
Geliştirme ve Pazarlama Ortağı Uğur Süel, 
organizasyon tasarımında görülen değişim 
ihtiyacının birden fazla gelişmeye dayandığını 
belirterek şunları söyledi: “Geçtiğimiz sene, şirket 
kültürü ve çalışan bağlılığı, liderlik, öğrenme ve 
kişisel gelişim gibi konular katılımcıların öncelik 
sıralamasında ilk üçte yer alırken, bu sene 
‘organizasyon tasarımı’ en öncelikli konu haline 
gelmiş durumda. Üstelik bu konu şirketler için 
rekabetçi kalmak ve giderek daralan yetenek 
havuzundan istedikleri yetenekleri kurumlarına 
çekmek için kritik bir unsur olarak görünüyor. Bu 
ihtiyacın arkasında ise 3 temel faktör yer alıyor:

• Birincisi, günümüzde işgücünün önemli bir 
kısmını oluşturan Y kuşağı, kariyer basamaklarını 
daha hızlı tırmanabileceği, kendisine zamansal 
ve mekânsal anlamda esnek bir çalışma ortamı 
sunan ve yaptıkları işin bir anlam ifade ettiği 
organizasyonlarda çalışmayı arzu ediyor. 

• İkincisi, teknolojinin hızlı devinimi ve dijitalleşme 
ile birlikte iş yapış şekilleri değişiyor. Mobil 
cihazlar, 3 boyutlu baskı, nesnelerin interneti 
vb. teknolojiler şirketlerde tasarımdan, üretime 
ve dağıtıma süreçleri değiştiriyor. Firmalar daha 
tüketici/müşteri odaklı olmalarını sağlayacak, 
daha kısa sürede ürün/hizmet geliştirmelerini ve 
piyasaya sunmalarını mümkün kılacak çevikliği 
kazandıracak organizasyon yapılarına ihtiyaç 
duyuyor. 

• Son olarak, “gig ekonomisi” olarak 
adlandırdığımız kontratlı, freelance ya da 
part-time çalışma şekilleri giderek artıyor ve 
firmaların bu tür çalışanları ve çalışma şekillerini 
organizasyonlarına nasıl entegre edeceklerini 
çözmeleri gerekiyor. 

Çalışanların ve iş dünyasının tüm bu değişen 
beklentilerine cevap vermede eskinin hiyerarşik, 
silolardan oluşan organizasyon yapıları işe 
yaramıyor. Bunun yerine çok fonksiyonlu, 
birbirleriyle iletişim ve işbirliği halinde olan 
ekiplerden oluşan, esnek, daha genç, daha 
global bakış açısına sahip liderlerden oluşan bir 
organizasyon yapısına ihtiyaç bulunuyor.” 

Liderlik modelleri değişiyor ve kurumlar klasik 
yönetim piramidinden kurtuluyor 
Liderlik konusu organizasyon tasarımından 
sonra global katılımcılar açısından ikinci en çok 
öneme sahip trend olarak karşımıza çıkıyor. 
Türkiye’de ise beşinci sırada geliyor. Bununla 
birlikte, katılımcıların %56’sı şirketlerin liderlik 
gereksinimine cevap vermeye hazır olmadığını 
söylüyor. Bu oran Türkiye’de ise %62 seviyelerinde 
bulunuyor.

Araştırma, şirketlerin liderlik gelişimine 
yaptıkları geleneksel yatırımların geri dönüşünü 
alamadıklarını ve geleneksel, hiyerarşiye dayalı 
yönetim piramidinin iş dünyasının ihtiyacı olan 
liderleri yeterince hızlı yaratamadığını ortaya 

koyuyor. Araştırmaya göre ayrıca, liderlik 
yetkinlikleri de değişiyor. Liderlerin sadece sayısal 
hedeflere ulaşması değil aynı zamanda yetenekli 
insanları kuruma çekebilmesi, onlara ilham vererek 
kurumda kalmalarını sağlaması ve işbirliğine 
açık olmaları kritik önem taşıyor. Dolayısıyla, iş 
dünyasının lider ihtiyacına cevap verebilmek için 
artık, lider adaylarının kariyerlerinin başından 
itibaren liderlik anlayışıyla yetiştirilmesi önem 
taşıyor. 

Çalışan deneyimi, iş ve İK liderleri için en 
öncelikli konular arasında yer alıyor 
İşgücünün yarısından fazlasını oluşturan Y 
Kuşağı çalışanlarının beklentileri; şirketleri çalışan 
deneyimi alanında gelişmeye zorluyor. Güç 
dengesi işverenden çalışana kayarken, liderler 
çalışan deneyimine odaklanarak en iyi yetenekleri 
kurumlarına çekmeye ve bağlılıklarını artırarak 
onları kurumlarının bünyesinde tutmaya gayret 
gösteriyorlar. Çalışan deneyimini ise birçok unsur 
etkiliyor:
• Kültür ve çalışan bağlılığı: Yöneticilerin 

globalde %86’sı, Türkiye’de ise %92’si, şirket 
kültürü ile ilgili zorlukları ‘önemli’, ya da ‘çok 
önemli’ olarak görüyor. Yöneticilerin %82’si 
şirket kültürünü şirketler için rekabet avantajı 
sağlayan potansiyel bir unsur olarak görüyor. 
Benzer şekilde çalışan bağlığının sağlanması 
konusu da önem açısından sırasıyla globalde 
%85, Türkiye’de %75 ile belirtilmiş durumda. 
Y Kuşağı’nın beklentileri, şirketleri açık/şeffaf, 
işbirliğine dayalı, çalışanlarına anlamlı gelen bir 
şirket kültürünü benimsemeye teşvik ediyor. 
Şirket kültürü ve çalışan bağlılığına verilen önem 
sonucu çeşitli şirketlerde ‘Çalışan Deneyimi 
Yöneticisi’ ve ‘Çalışanları Dinleme Yöneticisi’ gibi 
yeni pozisyon ve roller ortaya çıkıyor. 

• Öğrenme ve kişisel gelişim: Y Kuşağı’nın 
mesleki ve kişisel gelişimine önem vermesi, 
dinamik bir kariyer beklentisi içerisinde olması 

ve buna karşın artan yetkinlik açığı; şirketleri 
mobil iş yapış şekilleri ile uyumlu yeni öğrenme 
modelleri oluşturmaya itiyor. Bu yeni modelde 
şirketler öğrenme deneyiminden çalışanları 
sorumlu tutuyor. Kitlesel açık çevrimiçi dersler 
(MOOC: Massive Open Online Course) yeni 
bir uzaktan eğitim yaklaşımı sunuyor; derse 
dayalı eğitimden deneyimsel eğitime; eğitim 
kataloglarından uzmanlara, videolara, derslere, 
içeriğe erişilebilecek eğitim websitelerine; 
uzmanlar tarafından verilen eğitim anlayışından 
çalışanlar tarafından iç ve dış kaynaklardan 
alınan bir eğitim anlayışına kayış söz konusu 
oluyor.

• Çalışan odaklı tasarım (Design Thinking): 
Çalışanlar 7/24 online, aşırı iş yükü, e-mail ve 
bilgi yoğunluğu ile karşı karşıyalar. İnovatif 
firmalar “çalışan odaklı tasarım” adı altında 
bu konuyu ele alıyor ve yöneticilerin globalde 
%79’u, Türkiye’de %87’si 2016 için bu 
konunun önceliğini vurguluyor. “Çalışan odaklı 
tasarım” anlayışı ile şirketler; üretkenliği ve 
verimliliği artıracak, çalışan üzerindeki işyükünü, 
stresi azaltacak ve çalışan memnuniyetini 
sağlayacak kullanıcı odaklı çözümler, araçlar 
geliştirmeye çalışıyor. Globalde katılımcıların 
%60’ı, Türkiye’de ise %63’ü bu anlayışa henüz 
hazır olmadıklarını belirtiyor.

• İşgücü analitiği: Şirketler artık analitiğe 
yatırım yaparak çalışanların katılımını sağlamak, 
performansını artırmak ve kurum içerisindeki 
varlığını uzun süreli kılmak için gerekli iç 
görüleri sağlayabileceklerinin farkında. İşgücü 
verilerinin analiz edilmesi ile insanların bir şirkete 
katılmasının sebepleri, kimlerin başarılı olacağı, 
kimlerin kurumda daha uzun süre kalacağı, 
kimlerin lider olma potansiyeline sahip olduğu, 
vb. analizler yapılabiliyor ve aynı zamanda İK 
programlarının işe etkisi ölçülerek programlar 
veriye göre şekillendirilebiliyor.

Deloitte Küresel İnsan Kaynakları 2016 Trendleri Raporu’na göre teknolojik devinim, dijitalleşme 
ve Y Kuşağının işgücüne artan katılımı, firmaları, hiyerarşik organizasyon yapılarını yıkarak çok 
fonksiyonlu ekiplerden oluşan, esnek, işbirliğine uygun yeni bir organizasyon yapısı tasarlamaya 
zorluyor. 

Hiyerarşik organizasyon yapısından 
vazgeçen şirketler ayakta kalıyor
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Deloitte tarafından 17 ülkeden yaklaşık 1500 
CFO’nun katılımı ile gerçekleştirilen Avrupa CFO 
Araştırması 2016 birinci çeyrek sonuçları yayınlandı. 
Deloitte Türkiye CFO Hizmetleri Lideri Cem Sezgin 
konuya ilişkin olarak “Türkiye, bu ankete ilk kez 
katılmasına rağmen, 167 CFO ile en yüksek katılımı 
sağlayan ülke oldu. Ülkemizden katılan CFO’ların 
birçoğu Türkiye’nin en büyük ilk 500 firmasını temsil 
ediyor. Ayrıca katılımcılar arasında KOBİ’lerin de 
bulunması, Türkiye hakkında daha kapsayıcı ve net 
bir resim ortaya koyuyor” dedi. Sezgin, rekor katılım 
ile böylesine büyük bir sahiplenmenin, Türkiye’deki 
CFO’ların dünya ile ne kadar entegre olduklarını ve 
gelişmeleri ne kadar sıkı takip ettiklerini gösterdiğini 
vurguladı.

Türkiye’deki CFO’lar, geleceğe umutla bakıyor
Genel olarak geleceğe dönük finansal beklentiler 
anlamında Türkiye’deki şirketlerin CFO’ları, 
Avrupa’daki birçok meslektaşlarına göre daha olumlu 
bir tablo çiziyor. Zor dönemlerden geçildiği bir 
ortama rağmen CFO’ların dörtte üçü finansal açıdan 
mevcut durumun muhafaza edileceğini veya daha 
iyileşeceğini düşünüyor. Cem Sezgin, ankete yanıt 
verilirken düşük seyreden petrol fiyatları, 1 Kasım 
seçimleri sonrası siyasi istikrar beklentisi, faizlerdeki 
düşüş öngörüsü, batıdaki ihraç pazarlarında talebin 
artacağına dair inanç gibi birçok faktörün bu iyimser 
bakış açısını desteklediğini belirtti.

CFO’lar arasında en iyimser görüş belirtenler 
ekonomileri %4,5 büyüme oranını da aşan İsveçli 
CFO’lar iken, petrol gelirlerine bağımlı olan komşuları 
Norveçli CFO’lar beklenti açısından katılımcılar 
arasında en kötümser resmi ortaya koyuyor. 
Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip olan ve 
Türkiye’nin önemli ticaret ortağı Almanya’daki 
CFO’lar ise, geleceğe dönük herhangi bir değişim 
öngörmüyorlar.

Önlerindeki 12 aya baktıklarında Türkiye’deki 
şirketlerin CFO’larının büyük bir kısmı (%71) 
gelirlerinin artacağını düşünüyor. Bu anlamda, Türk 
şirketleri kârlılık özelinde de oldukça iyimser bir 
tablo çiziyorlar. CFO’ların kârlılık artışı beklentileri 
konusunda Türkiye, İtalya ve İsveç’i takip ederek en 
iyimser 3 ülke arasında yer alıyor.

Türk CFO’ları ihtiyatı elden bırakmıyor: CFO’ların 
risk iştahı oldukça düşük
Türkiye’den ankete katılan CFO’ların %67 gibi önemli 
bir kısmı “yüksek düzeyde” finansal ve ekonomik 
belirsizlik olduğunu düşünüyor. Alman ve İngiliz 
meslektaşları bu konuda en karamsar CFO’lar; 
belirsizliği en düşük görenler ise Norveçliler.
Belirsizliklerin de etkisi ile tüm CFO’lar içerisinde risk 
iştahı en düşük CFO’lar Türkler… Yanıtlara göre Türk 
CFO’ların %94’ü mevcut dönemi daha fazla risk 

almak için uygun bulmuyor. Jeopolitik riskler ve önde 
gelen ihracat pazarlarındaki talep daralması başlıca 
tetikleyiciler olarak öne çıkıyor. Geleceğe dönük 
iyimser bakış açısına sahip olsalar da, kısa vadede 
ihtiyatı elden bırakmıyorlar. 

“Jeopolitik Risk”i ilk sıraya koyan sadece Türk ve 
Alman CFO’lar
Önümüzdeki dönemde en kritik riskleri sıralamaları 
istenen Türk CFO’lar jeopolitik riski ilk sıraya koyuyor. 
Sezgin, ‘jeopolitik risk’in ilk sırada olmasının şaşırtıcı 
olmadığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: 
“Türkiye’yi çevreleyen coğrafyada devam eden 
çatışma ve istikrarsızlık ortamı ile küreselleşen terör 
dalgası ve göçmen krizinin ekonomi üzerinde yarattığı 
etki komşuları ile sıkı ticari ilişkileri olan şirketlerimizi 
doğal olarak olumsuz etkiliyor. Araştırmada ayrıca 
Türk CFO’ların yanı sıra Alman CFO’ları da jeopolitik 
riski ilk sıraya koyuyor. Bu da araştırmanın ilginç 
sonuçlarından biri olarak karşımıza çıkıyor”.

Risk unsuru olarak ikinci sırada ise ‘TL’deki 
dalgalanmalar’ geliyor. Anketin gerçekleştirildiği 2016 
Şubat ayından Mayıs ayına kadar geçen dönemde 
Türk Lirası’nın Dolar ve Euro karşısında sergilediği 
sert iniş ve çıkışlar, finansal risklerin yönetimi adına 
CFO’ların sürekli tetikte olmalarını kaçınılmaz kılıyor.
Türk CFO’lar özellikle tahsilatlarda yaşanan zorluklar 
nedeniyle ‘nakit akışında kötüye gidiş’i riskler 
sıralamasında üçüncü sıraya koyuyorlar. Daha önceki 
senelerden farklı olarak, özellikle agresif büyüme 
hedefleri olan Türk şirketlerinin son dönemde 
rotayı gittikçe yurtdışına kaydırmaya başlamalarının 
bir sonucu olarak dördüncü sırada ise ‘iç talepte 
daralma’ geliyor. Beşinci risk kalemi olarak da ‘işçilik 
maliyetlerinde artış’ geliyor ki; özellikle asgari ücretteki 
artış sonrası, bu konu da CFO’ların gündemini daha 
fazla işgal edeceğe benziyor.

Her ülkenin, çok kısa zaman aralıklarında değişebilen 
kendine has dinamikleri olduğundan, 17 ülke 
arasında risk sıralamasında birbiri ile aynı yanıtları 
vermiş hiçbir ülke bulunmuyor.  Genel bir ortalama 
aldığımızda ise, (jeo)politik riskler birinci sırada çıkıyor. 
Bunu önce dış talep, sonra da iç talep izliyor. Özellikle 
ihracata dayalı ekonomileri olan Avrupa ülkelerinde 
dış talep 2008’deki küresel krizden beri değişmeyen 
bir hassasiyet noktası olarak görünüyor.

Stratejik öncelikler: Az da olsa frene mi basıyoruz?
Araştırmaya göre, Türk şirketleri için birincil öncelik 
maliyetleri dizginlemek olarak görünüyor, bu da 
şirketlerde yakın zamanda tasarruf amaçlı çalışmalara 
ağırlık verilebileceğine işaret ediyor. Büyümenin ise 
öncelikle organik şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. 
Yeni pazarlara giriş halen hedefler arasında yer 
alırken, önceki yıllara göre buradaki iştahın bir 
miktar azalması bekleniyor. Nitekim ankete katılan 

ülkelerdeki CFO’ların çok büyük bir kısmı önümüzdeki 
dönemde ofansiften ziyade defansif stratejiler 
belirlediklerini beyan ediyor.

Bununla birlikte, istihdam artışı hedefleyen Türk 
şirketlerinin sayısı, çalışan sayısında azalma bekleyen 
Türk şirketlerine göre daha fazla ve net istihdam artışı 
açısından Türk CFO’ları ortalamada oldukça pozitif 
görüş beyan ediyor.

Şirketler kredi kullanımına pek sıcak 
bakmıyorlar…
Türk CFO’lar Rus CFO’lar ile birlikte, diğer Avrupalı 
meslektaşları ile kıyaslandığında banka kredisi 
kullanımına en az sıcak bakanlar arasında yer alıyor 
(Olumlu bakanlar: %38, olumsuz bakanlar: %35). 
Faiz oranlarındaki indirim ve dövizdeki aşağı yönlü 
hareketlerin, özellikle yatırım amaçlı banka kredilerine 
olan talebi artırıp artırmayacağı ise takip edilmesi 
gereken bir konu olarak ortaya çıkıyor.

Diğer yandan, Türk CFO’ları yakın zamanda tahvil 
ihracı gibi farklı finansman araçlarına da olumlu 
bakmıyorlar. İtalyan ve Norveçli meslektaşlarından 
sonra bu konuya en mesafeli duranların Türk CFO’ları 
olduğu görünüyor.

Şirketlerin borçlanma konusuna yaklaşımını da 
değerlendiren araştırma, özel sektörün halihazırda 
oldukça borçlanmış durumda olduğunu; bu nedenle 
Türk şirketlerinin çoğunun en azından kısa vadede 
daha fazla borçlanma konusunda muhafazakar bir 
politika izlemelerinin gayet olağan olduğunu ortaya 
koyuyor. Araştırma, şirketlerin böyle bir atmosferde 
kendi öz kaynakları ile büyümeye öncelik vereceklerine 
dair sinyaller veriyor. Türk CFO’larının neredeyse yarısı 
şirketlerinin bu stratejiyi izleyeceklerini belirtiyor ve bu 
oran, katılımcılar arasında açık ara en yüksek oran 
olarak gözüküyor. 

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı 
anlaşmasına dair şüpheli bir yaklaşım söz konusu
Avrupa Birliği ile ABD arasında müzakere edilen 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması’na 
Ruslardan sonra en mesafeli duran CFO’lar Türkler. 
Araştırma sonuçları, böyle bir anlaşmanın Türkiye’nin 
dış ticaretine olumsuz etkileri olabileceğine dair bir 
kaygı olduğunu yansıtıyor. Gümrük Birliği ile başlayan, 
adaylık sürecinde ele alınan fasıllar ile olgunlaşan 
Türkiye’nin AB ilişkilerinin, yakın zamanda Schengen 
Ülkeleri tarafından vizelerin kaldırılması gündemi 
ile yeni bir boyuta geçtiği belirtiliyor. Türkiye’nin, 
bu yeni anlaşmanın, AB ilişkilerinde kendisine nasıl 
bir yansıması olacağı hakkında daha fazla bilgi 
edinmesi ve hazırlıklarını buna göre yapması gerektiği 
vurgulanıyor.

Türk CFO’lar geleceğe olumlu bakıyor
Deloitte tarafından 17 ülkede 1500 CFO’nun katılımı ile gerçekleştirilen Avrupa CFO 

Araştırması’na göre, Türk CFO’lar zor dönemlerden geçilmesine rağmen finansal 
açıdan mevcut durumun muhafaza edileceğini veya daha iyileşeceğini düşünüyor
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Aile şirketleri için 
“Sürdürülebilir Başarının Anahtarları” 

Akbank’ın Deloitte, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi 
EDU ve TAİDER Aile İşletmeleri Derneği işbirliğiyle yürüttüğü, 

Türkiye’deki başarılı aile şirketlerinin iş hayatına ilişkin  
deneyimlerinin ve uzman görüşlerinin paylaşıldığı  

“Aile Şirketleri için Sürdürülebilir Başarının  
Anahtarları” araştırması, aile şirketlerine  

gelecek dönem stratejilerini belirlerken  
kılavuzluk edecek

A
ile şirketlerinin kurumsallaşma ve 
sürdürülebilir olma yolculuğunda 
yardımcı olmak amacıyla, Akbank’ın 
Deloitte, Sabancı Üniversitesi Yönetici 

Geliştirme Birimi EDU ve TAİDER Aile İşletmeleri 
Derneği işbirliğiyle hazırladığı “Aile Şirketleri 
için Sürdürülebilir Başarının Anahtarları” 
araştırması, düzenlenen basın toplantısıyla 
kamuoyuna açıklandı. Aile şirketlerine bir rehber 
niteliği taşıyan araştırmada, Sabancı Üniversitesi 
EDU’nun Türkiye’deki başarılı 15 aile şirketiyle 
yaptığı görüşmelerin sonuçları, yorumları ve 
uzman değerlendirmeleri yer alıyor. Deloitte’un, 
araştırmaya katılan aile şirketleri ile yapılan 
görüşmeleri derleyerek ve yorumlayarak yaptığı 
analizleri içeren araştırma kitap, Akbank Aile 
Şirketleri Akademisi’nde bir kaynak kitap olarak 
kullanılmaya başlanacak.
 
“Aile Şirketleri İçin Sürdürülebilir Başarının 
Anahtarları” araştırması, aile şirketleri için 
“sürdürülebilir başarı, aile şirketlerinde yönetim 
kademelerinin yapılandırılması, halefiyet planları, 
aile şirketlerinde nepotizm” gibi konularda 
kılavuz kaynak niteliği taşıyor.

Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, 
Türkiye’de aile şirketlerinin girişimcilik habitatında 
çok önemli yeri bulunduğuna işaret ederek, 
“Geleneksel yapımız, aile şirketlerinin kurulup, 
gelişmesine çok uygun koşullar oluşturuyor. 
Ancak, yalnızca Türkiye’de değil, hemen hemen 
tüm dünyada genel olarak aile şirketlerinin çok 
uzun ömürlü olmadıkları da bir gerçek” dedi 
ve ekledi: “Türkiye İstatistik Kurumu ve İstanbul 
Ticaret Odası’nın verilerine göre, sisteme kayıtlı 
tüm şirketlerin yüzde 95’i aile şirketi. Bunların 
arasında KOBİ’lerin ise yüzde 98,8’i aile şirketi. 
Buna göre aile şirketlerinin ortalama ömrü 25 yıl. 
Bu aile şirketlerinin ise sadece yüzde 30’u ikinci 
kuşağa, yüzde 12’si üçüncü kuşağa geçebiliyor. 
Dördüncü kuşağa geçebilenlerin oranı yüzde 3’te 
kalıyor. Aile şirketlerinin birçok çöküş nedeni var 
elbette; yüzde 80 gibi çok önemli bir bölümünde 

bu neden ailevi konularda alınan kararlar olarak 
tanımlanıyor. Yalnızca yüzde 20’si ticari konular 
nedeniyle çöküyor.”
 
Konuşmasını, “Biz de Akbank olarak; ülke 
ekonomisi için çok önemli değerler olduklarını 
düşündüğümüz aile şirketlerinin, deneyimleriyle 
birlikte ekonomik kalkınmaya destekleri 
sürebilsin diye harekete geçtik” diye sürdüren 
Oğuz, “Sabancı Üniversitesi ile birlikte aile 
şirketlerinin yeni kuşaklarda da devam etmesini 
sağlamak amacıyla “Aile Şirketleri Akademisi” 
programını oluşturduk. Sabancı Üniversitesi 
Yönetici Geliştirme Birimi’nin yanı sıra Deloitte ve 
Pekin & Bayar’ın da katkılarıyla ilk olarak 2014 
yılında düzenlediğimiz programda 5. dönem 
mezunlarını da verdik” dedi ve şöyle devam etti: 
“Eğitim programlarımız bir yandan sürerken, 
bir yandan da Sabancı Üniversitesi, Deloitte ve 
TAİDER Aile İşletmeleri Derneği  ile birlikte, ‘Aile 
Şirketleri Araştırması’ yaptık. Her şeyden önce aile 
şirketlerinin sürdürülebilir olmaları konusunda 
başta aile şirketlerine yol gösterebilecek bir 
çalışma yapmak istedik. Diğer araştırma/
anketlerden farklılaşması amacıyla çalışmayı 
uzun yıllardır faaliyette olan, başarısını kanıtlamış 
aile şirketleri ile yürüttük; dolayısıyla araştırmada 
onların görüş ve tecrübelerinin önemli bir yeri 
bulunuyor. Sabancı Üniversitesi EDU ve TAİDER’in 
gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Deloitte 
görüşme sonuçlarını harmanlayıp analiz ederek 
çözüm önerileri getirdiği bir doküman oluşturdu.”  

Basın toplantısında söz alan Deloitte Başhukuk 
Müşaviri Lerzan  Nalbantoğlu “Sürdürülebilir 
büyümeyi ve kurumsallaşmayı hedefleyen aile 
şirketlerine yol göstermesi amacıyla yaptığımız 
bu çalışmada, Türkiye’deki aile şirketlerinin 
sürdürülebilir başarıyı yakalayabilmek adına 
uyguladıkları yöntemlerin ve süreçteki 
eksikliklerin saptanması hedeflenmiştir. Türkiye 
ekonomisi içerisinde milli gelirin yaklaşık %90’ını 
üreten aile şirketlerinin yapıları ve aile bireylerinin 
birbirlerine olan bağlılığı, hızlı karar alabilmeyi ve 
esnekliği sağlarken; aynı aile ilişkileri şirketlerin 

hayatının sonlanmasına sebep olacak çatışma 
ve krizleri de doğurabiliyor. Finansal yapı ve iç 
kontrol ortamının yetersizliği nedeniyle ortaya 
çıkan dezavantajlar, güçlü insan kaynağına 
ulaşmada ve elde tutmada yaşanan zorluklar, 
markalaşamama sorunu ve inovasyona uyum 
sağlayamama gibi etkenler, aile şirketlerinin 
önünde önemli engeller olarak karşılarına 
çıkıyor. Bu nedenle aile şirketlerinin, büyümeyi ve 
sürdürülebilir bir başarıyı yakalayabilmeleri için, 
aile yapılarına  sadık kalarak iş yapış şekillerini ve 
yaklaşımlarını yeniden tanımlamaları gerekiyor. 
Aile şirketlerinin işleyişi ve üyelerin görev 
tanımlarını, sorumluluklarını ve devir süreçlerini 
düzenlemeye yardımcı olan aile konseyi, halefiyet 
planı, aile anayasası, hissedarlar sözleşmesi gibi 
unsurlardan faydalanmaları; kurumsallaşmaya 
yönelik yapı ve süreçlerin tasarlanması, iç kontrol 
ve iç denetim mekanizmalarının oluşturulması 
kritik önem taşıyor.” diye konuştu.

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat 
Berker, “Sabancı Üniversitesi olarak eğitim 
hayatımıza başladığımız günden bu yana, 
üniversite-iş dünyası işbirliklerine büyük önem 
veriyoruz. Bu doğrultuda ekonominin yükselen 
değerinin KOBİ’ler, girişimciler ve dolayısıyla 
aile şirketleri olduğuna inanarak, büyük sanayi 
kuruluşları ile gerçekleştirdiğimiz işbirliklerinin 
ve eğitim çalışmalarının yanı sıra, bu yapılarla 
da sıkı ilişkiler içinde olmayı hedefliyoruz. Bizim 
için Sabancı Üniversitesi’nde üretilen, topluma, 
ekonomiye, bilime, kültüre katma değer 
sağlayacak ürün ve fikirlerin topluma ulaşmasında 
en önemli yol, iş dünyası ve sanayi ile yaptığımız 
işbirlikleri. Yine aynı şekilde girişimcilik de Sabancı 
Üniversitesi için vazgeçilmez konulardan biri. Biz 
aile şirketlerini Türkiye’yi geleceğe taşıyacak birer 
girişim olarak biliyoruz. Gelecek günümüzden 
çok farklı olacak. Aile şirketleri de geleceği hem 
tanımlayacak, hem ayak uyduracak. Bugün 
tanıtılan araştırma ve raporun aile şirketlerine 
Türkiye’nin geleceğinde yer alma konusunda 
yol haritası olacağını düşünüyorum. Son olarak, 
insanlarımızın gelecekte daha etkin ve mutlu 

olmasını diliyorsak bunun için aile şirketlerini 
ayakta tutmalıyız. Unutmayalım ki gelecek çok 
hızlı geliyor ve ancak hazır olan gelecekte ayakta 
kalır.” dedi.
 
Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme 
Birimi, EDU Direktörü Cüneyt Evirgen 
“Aile şirketlerinde nesiller boyu sürdürülebilir 
başarının anahtarı hem işi hem de aile ilişkilerini 
zamanında ve gelecek hedeflerine uygun olarak 
kurumsallaştırmaktan geçiyor. Akbank Aile 
Şirketleri Akademisi programına katılan aile 
şirketleri kurumsallaşma yolunda değerli bir adım 
atıyor. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme 
Birimi, EDU olarak bu adımı “Aile Şirketleri 
Araştırması”yla destekleyerek aile şirketlerine 
gelişim yolculuklarında bir kılavuz sunmayı 
amaç edindik. Birlikte yaratmak ve geliştirmek 
misyonumuzla Türkiye ekonomisinin temelini 
oluşturan aile şirketlerine katkıda bulunmaktan 
memnuniyet duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Sumer Tömek Bayındır 
da konuşmasında, aile işletmelerinin Türkiye 
ekonomisindeki önemine dikkat çekerek, 
“Ülkemizdeki aile şirketlerinin özgün 
gereksinimleri ve sürdürülebilirlik arayışlarını 
destekleyen yönetim ilkeleri geliştirmeleri 
ve deneyimlerini bir güven ortamı içinde 
paylaşmalarına olanak sağlamak üzere TAİDER 
Aile İşletmeleri Derneği’ni 2012 yılında İzmir’de 
kurduk. Bugün farklı sektörlerden, farklı yapılara 
sahip aileler, İzmir merkezimiz ile İstanbul, 
Bursa ve Ankara temsilciliklerimizde yapılan 
toplantılarda fayda sağlayabilecekleri pek çok 
yeni bilgiye ulaşabiliyor, yapılan paylaşımlar ile 
kendi ailelerinde ve işletmelerinde önemli olanın 
ne olduğuna dair farkındalıklarını artırıyorlar. 
Paydaşı olmaktan memnuniyet duyduğumuz 
“Aile Şirketleri için Sürdürülebilir Başarının 
Anahtarları” araştırmasının sonuçlarının da 
benzer bir şekilde ailelere ve işletmelerine başarılı 
örneklerden öğrenme olanağı sunacağına 
inanıyorum.” dedi. 
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Yurtdışındaki iyi uygulamalar ve sektörün  
Türkiye’deki mevcut durumu dikkate alınarak, 
Türkiye’nin 2023 sigorta acenteliği vizyonu  
“müşteri odaklı ve kurumsal bir yapıda faaliyet 
gösteren, ‘profesyonel acente’ olmak” olarak belirlendi.  

T
OBB - Sigorta Acenteleri İcra Komitesi 
(SAİK) için Deloitte Türkiye tarafından 
hazırlanan “Sigorta Acenteleri Dünya 
Uygulamaları Araştırma ve 2023 

Vizyonu Belirleme” çalışması kamuoyuna 
açıklandı. 

“Müşteri odaklı ve kurumsal bir yapıda faaliyet 
gösteren, ‘profesyonel acente’ olmak” vizyonuna 
ulaşılması için sigorta acenteleri dönüşüm 
projesinin ana hatları tanımlandı. Söz konusu proje 
kapsamında, aşağıdaki öncelikli adımların atılması 
gerektiği belirtildi:

• Acenteler için etkin bir denetim mekanizmasının 
kurulması

• Acentelerin birleşmesinin özendirilmesi ve bunun 
için finansman desteği sağlanması

• Acentelerin kapasitelerini geliştirmeye yönelik bir 
akademinin kurulması

• Sigorta acenteleri dijital bilgi ve veri akış 
platformunun oluşturulması

• Acentelerin teknolojik altyapı yatırımları 
yapmalarının özendirilmesi ve desteklenmesi

• Sigortacılık konusunda bilinçlendirme ve tanıtım 
faaliyetlerinin desteklenmesi 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konu ile ilgili 
olarak şunları söyledi: “Türkiye’nin zenginleşmesi 
için sigorta bilincini daha da yaygınlaştırmak 
zorundayız. TOBB olarak bu yönde çalışıyor 
ve TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisimiz 
ve TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitemiz 
ile sektörümüze kurumsal bir yapı ve disiplin 
kazandırıyoruz. Sektörün gelişmesi, kendini 
disipline etmesi, meslek mensuplarının eğitimi 
ve müşteri memnuniyetinin artması noktasında 
çok önemli mesafeler kaydetmiş durumdayız. 
Türkiye’de sigortacılık hizmetinin kalitesi dünya 
standartlarına ulaşırken; insanların da sigortaya 
olan ilgisi artıyor. Dünyanın önde gelen denetim 
ve danışmanlık firmalarından Deloitte tarafından 
hazırlanan bu kapsamlı ve güzel çalışmanın 
sigortacılık sektörümüzün yapısına ve gelişmesine 
ışık tutacağına inanıyorum. Sektörümüze ilgi duyan 
herkesin bu çalışmadan mutlaka yararlanmasını 
öneriyorum. Sigorta acenteleri ile sigorta eksperleri 
başta olmak üzere sektörde görev yapanlara ve 
tüm müteşebbislerimize çalışmalarında başarılar 
diliyorum”.

Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. 
Ahmet Genç konu ile ilgili değerlendirmesinde: 
“Ülkemizin sigortacılık sektöründe prim üretiminde 
en büyük pay, dağıtım kanalları arasında bulunan 
sigorta acentelerine aittir. Bu nedenle sağlıklı çalışan, 
iyi düzenlenmiş bir acentelik sistemi elzemdir. 

Nitekim özellikle 2007 yılında çıkartılan sigortacılık 
kanunu ve sonrasında çıkartılan ikincil mevzuat 
ile sigorta acenteliği faaliyetlerinin çerçevesi 
belirlenmiştir. Yasal çerçeve hem uluslararası 
düzenlemelere hem de AB düzenlemelerine 
uygundur. Bu durumda, kamu açısından yapılacak 
ilave bir eylem kalmamış sigorta acentelerinin 
kendilerini geliştirmelerinin, değişim ve dönüşüm 
süreçlerini başarıyla yönetmelerinin gerekliliği ön 
plana çıkmış bulunmaktadır.” dedi.

TOBB SAİK Başkanı Hüseyin Kasap çalışma 
ile ilgili görüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Bu 
projeyle birlikte yıllar önce kurduğum hayallerden 
ikincisini de gerçekleştirmenin mutluluğunu 
yaşıyorum. Kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız 
Acente Taşıma Kapasitesi Projesi bunlardan 
ilkiydi. Bu ikinci çalışmada ise, ilk olarak, dokuz 
gelişmiş ülkede, sigorta acentelerinin, sigorta 
şirketleri karşısında sahip oldukları hak ve 
menfaatlerinin nitelikleri sorgulanmıştır. Bunun 
gerçekleştirilmesindeki amaç, sigorta şirketleri 
karşısında sigorta acentelerinin uğradıkları hak 
ve menfaat kayıplarını ortaya koymak ve bu olası 
kayıpları gidermede geliştirilecek yasal zemini ve 
yol haritasını belirlemektir. Raporda ikinci olarak 
sigortalıların geleneksel ve dijital satın alma 
eğilimleri sorgulanmıştır. Şüphesiz ki teknolojik 
değişimle beraber müşteri beklentilerinin de her 
geçen gün değişiyor olması, tüm hizmet sektörleri 
için önemli bir sorundur. Ne yazık ki Türkiye’deki 
acentelerin büyük bir çoğunluğu yalnızca 
motorlu taşıt sigortalarına yönelik geleneksel satış 
tekniklerini kullanmaktadır. Oysa çok sayıda farklı 
riski telafi edecek sigorta türü, sigortalıların ilgisine 
hazır beklemektedir. Ayrıca teknoloji ve dijital satış 
teknikleri şüphesiz ki gelecekte ülkemizde önemli bir 
yere sahip olacaktır. Raporda üçüncü olarak sigorta 
acentelerinin yapısal analizi ile kısa, orta ve uzun 
vadede acente büyüme ve gelişme tahminlerinin 
hesaplanmasını arzuladık. Bu kapsamda 
acentelerin gider ve gelir kalemlerine etki edecek 
unsurlar acentelik mesleğinin hangi düzeyde 
kârlılıkla sürdürüldüğünü ortaya koymuştur. 
Raporda son olarak ise sigorta acenteliği 2023 
vizyonunu ve Türkiye sigorta acenteleri dönüşüm 
projesinin oluşturulmasını amaçladık. Bu son 
aşamadaki amacımız sigorta acenteliğini ayağa 
kaldıracak ve yapısal sorunlarından arındıracak bir 
yol haritası çıkarmaktır.”
 
Deloitte Türkiye Kamu Sektörü Lideri Cem 
Yılmaz ise, konu ile ilgili değerlendirmesinde, 
“Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta acenteleri; 
coğrafi dağılımları, sahaya yakınlıkları ve 
tecrübeleri ile sigorta dağıtım kanalları içerisinde 
oldukça büyük bir önem taşımakta. Başta diğer 

dağıtım kanalları kaynaklı rekabet olmak üzere, 
teknolojinin günlük yaşamda kullanımının 
artması, alternatif dağıtım kanallarının oluşması, 
mevzuata uyum süreci ve artan maliyetler gibi 
gelişimler sonucunda, acentelerin dönüşümleri 
hem günümüzde hem de gelecekte geçmişten 
daha fazla önem taşımaktadır. ‘Sigorta Acenteleri 
Dünya Uygulamaları Araştırma ve 2023 Vizyonu 
Belirleme’ raporu, acentelik mesleğine yönelik yurt 
dışı uygulamalarını dikkate alarak Türkiye acenteleri 
için en uygun vizyonun oluşturulması hedefi ile 
hazırlandı. Sigorta acenteleri için ortak bir vizyon 
tanımlanması sektörün gelecekte daha sağlam bir 
yapıda faaliyet göstermesini sağlayacaktır.” dedi.

Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Sigorta 
Geleneksel ve Dijital Satın Alma Eğilimleri” anket 
çalışması sonuçlarına göre ön plana çıkan sonuçlar 
aşağıdaki gibidir:

• Sigorta bilinirliğinin en yüksek olduğu 5 ürün 
sırasıyla; kasko, zorunlu deprem, sağlık, hayat ve 
zorunlu trafiktir.

• Katılımcıların orta vadede yeni poliçe satın alma 
eğilimlerini tespit etmek adına yöneltilen soruya 
olumlu yanıt veren katılımcıların, en fazla satın 
almayı düşündükleri ilk iki ürün sağlık sigortası ve 
BES olmuştur.

• Sigorta firması tercihine etki eden en önemli 
unsurlar uygun poliçe bedeli ve bilinen/tanınan 
sigorta firması olmasıdır. Uygun poliçe bedelinin 
en önemli tercih nedeni olması, sektördeki fiyat 
rekabeti ile de doğru orantılıdır.

• Sigorta poliçeleri genellikle en fazla acentelerden 
alınmaktadır. Bu durum acentelerin, müşterileri 
ile iletişimde öncelikli bir konumda olduğunu 
göstermekle birlikte, müşteriyi doğru bilgilendirme 
ve müşteriye tavsiye verme anlamında önemli bir 
rol oynadığını göstermektedir.

• Katılımcılara, yakın gelecekte sigorta poliçelerinin 
dijital kanallardan kullanımı eğilimine ilişkin 
yaklaşımları sorulduğunda, katılımcıların (özellikle 
genç segmentin) %47’si dijital kanalları yakın 
gelecekte tercih edeceğini belirtmiştir.

Acenteler arasında gerçekleştirilen anket çalışması 
sonuçlarına göre önemli bulgular ise aşağıdaki 
gibidir:

• Acentelerde ortalama 3 kişi çalışmaktadır.
• Acentelerin aylık maliyeti ortalama 7.010 TL’dir. 
• Acentelerin ortalama aylık 984 TL kira ödediği ve 

ortalama bir çalışanın maliyetinin aylık 1.980 TL 
olduğu tespit edilmiştir. 

• Acente maliyetlerinin en yüksek olduğu iller 
sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’dir. 

• Acente maliyetlerinin en düşük olduğu iller 

sırasıyla Tunceli, Muş ve Hakkari’dir.
• Sektörde uygulanan farklı fiyat politikaları ankete 

katılan acentelerin %80’i tarafından sorun 
olarak görülmektedir. En büyük rekabetin banka 
kaynaklı olduğu iletilmiştir.

• Bölgesel bazlı acente sorunları incelendiğinde, 
birçok bölge tarafından ön plana çıkarılan 
konu civarda bulunan acentelerin çokluğu 
olurken; özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu 
ve Karadeniz bölgelerinde denetim eksikliği, 
bölgesel sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi ve 
acente adına satış yapan kayıt dışı aracılar gibi 
sorunlar ön plana çıkmaktadır. Artan maliyetler 
en yoğun Marmara Bölgesi’ndeki acenteler 
tarafından vurgulanmıştır.

• Türkiye’de tarihsel sigorta kanal dağılımı trendinin 
gelecekte de devam etmesi durumunda, 
acentelerin primlerden aldıkları payın düşeceği 
gözlenmektedir.

 
Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, 
Danimarka, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve 
Japonya sigortacılık piyasalarının detaylı bir şekilde 
analiz edildiği çalışmada ön plana çıkan bulgular 
ise aşağıdaki gibidir:

• Penetrasyon oranları incelendiğinde (o ülkedeki 
sigorta prim tutarının ülkenin GSYİH’sına oranı), 
Türkiye’nin seçilmiş ülkelere kıyasla gelişime açık 
bir piyasaya sahip olduğu görülmektedir. Ancak, 
hayat dışı penetrasyon oranlarına bakıldığına 
seçilmiş ülkelere daha yakın bir oran sergilediği 
gözlenmektedir. 

• Seçilmiş ülkeler arasında, Türkiye’ye hayat dışı 
dağıtım kanalı dağılımı bakımından en fazla 
benzeyen ülkeler İtalya ve Almanya olarak öne 
çıkmaktadır.

• Her ülke özelinde farklı sigorta aracılık yapılarının 
ön plana çıktığı gözlenmektedir. Örneğin, 
İngiltere’de brokerler ön planda iken, İspanya’da 
münhasır acenteler sigortacılık sektöründe 
önemli bir rol oynamaktadır.

• İtalya ve Fransa gibi ülkelerde sigorta aracıları 
temsilcilerinin de yer aldığı gözlenmektedir.

• İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde sigorta aracıları 
finansal danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

• İlgili sigorta aracılık mevzuatı, genellikle tüm 
sigorta aracılarını kapsamaktadır.

• Tüm Avrupa ülkelerinde, sigorta aracılarının 
saygınlık sahibi olması, önceden iflas etmemiş 
olması, belli mesleki tecrübe, bütünlük ve 
becerileri karşılaması, mesleki sorumluluk 
sigortası yaptırması ve finansal teminat 
göstermesi beklenmektedir.

Türkiye sigorta acentelerinin  
2023 vizyonu tanımlandı!

> Kapak yazısının devamı...



D
ünya hızla şehirleşiyor, gün geçtikçe 
hem dışardan göçlerle, hem kendi 
doğal nüfus artışlarıyla kentler 
genişliyor, büyüyor. Artan nüfus 

sadece sayıca bir değişime işaret etmiyor, 
kentte yaşayanların rolleri, ihtiyaçları, kent 
yönetiminden beklentileri de değişiyor. 2015 
yılında dünya nüfusunun %70’inin kentlerde 
yaşaması bekleniyor. Bu, şu demek: vatandaşların 
güncel ihtiyaçlarını, geçmişe göre çok daha 
yükselmiş ve farklılaşmış beklentilerini, kıt 
kaynaklarla karşılamaya çalışan kent yönetimleri, 
geleneksel altyapı ve iş yapma biçimleri ile devam 
edemeyecekler. Kent yönetimlerinin önündeki bu 
en kritik konunun yanıtı teknolojinin yardımıyla 
“akıllı bir kent” ortaya koymakta. Bu anlamda 
akıllı kentler “lüks” değil, “ihtiyaç” kategorisinde. 
Böyle bakınca evet, Türkiye’yi akıllı kentler ülkesi 
yapmak mümkün, hatta bu bir zorunluluk.

Akıllı şehir nedir diye baktığımızda,  öncelikle, 
genel kanının aksine, yalnızca teknolojiyi ifade 
etmediğini, teknolojiyi, insan davranışını, veri 
yönetimini ve analitiğini bir araya getiren bir dijital 
dönüşüm sürecini temsil ettiğini vurgulamak 
gerek. Akıllı şehir, teknolojinin yardımıyla daha 
iyi bir kaynak yönetimini, kamu hizmetlerinin 
kalitesini artırmayı, sürdürülebilirliği ve 
vatandaşın hayatına fayda sağlayacak bütünleşik 
uygulamaları hayata geçirmeyi içermektedir. 
Merkezine vatandaşı alan akıllı şehir yönetimi, 
geleneksele kıyasla sadece “hizmet sunan” 
ve “idare eden” rolden, daha stratejik, ortam 
yaratan ve destekleyen bir anlayışa geçilmesini de 
ifade ediyor.

Akıllı şehir çözümleri, “oyun değiştirici” (disruptive) 
teknolojilerden gücünü alıyor. Çoğunlukla, şehrin 
çeşitli noktalarına yerleştirilmiş sensörler ve 
kameralar, birbirleriyle ve merkezi veri havuzuyla 

haberleşerek bir ekosistem oluşturmakta ve bu 
teknolojiler, şehir hayatını düzenleyecek birçok 
farklı uygulama için kullanılabilmektedir. Öte 
yandan bu teknolojilerin öncelikle neye hizmet 
edeceğini iyi tasarlamadan yola çıkıldığında 
kent bir sensör veya kamera çöplüğüne de 
dönüşebilir...

2020’ye kadar olan süreçte, bu oyun değiştirici 
teknolojilerin hızlı bir şekilde gelişmesi ve 
maliyetlerinin düşmesi; teknoloji anlamında akıllı 
şehir çözümlerini daha da ileriye taşıyacaktır. 
Beklentimiz; vatandaşlar ve kamu kuruluşlarının 
gelişmiş analitik yöntemleri ve duygu analizlerini 
kullanarak kitlelerin gücünden yararlanmanın 
yeni yollarını bulacağı yönünde… Gün geçtikçe 
sosyal ağların, yaşamın tüm boyutlarına çok daha 
derinlemesine etki edeceğini göreceğiz. Saat ve 
gözlük gibi giyilebilir cihazlar dâhil olmak üzere 
mobil cihazların kullanımının yaygınlaşması, 
birbiriyle bağlantılı olan nüfusu günden güne 
artıracak ve mobilitenin günlük yaşama çok daha 
nüfuz etmesine neden olacaktır. Ambulans-
itfaiye gibi acil durum müdahale araçlarının 
geçişlerinde trafik ışıklarının otomatik olarak 
yeşile dönmesinden, mobil kullanıcılar arasında 
araç ya da ev kiralama platformlarının daha fazla 
yaygınlaşmasına, acil durum ve afet anında hasar 
gören noktaların komuta kontrol merkezlerinden 
çok hızlı bir şekilde tespit edilmesinden, elektrikli 
araç şarj noktalarının yönetimi için mobil 
uygulamaların geliştirilmesine ve hatta ortam 
ışığı, sıcaklık ve nem sensörleriyle donatılmış 
akıllı binaların yaygınlaşmasına dek çok geniş bir 
yelpazede uygulamaları gün geçtikçe daha çok 
göreceğimize inanıyoruz.

Akıllı şehir dönüşümleri; ulaşım, sağlık, enerji, 
atık yönetimi, eğitim, turizm, kamu yönetimi gibi 
birçok farklı dikey fonksiyonel hizmet alanlarına 

yönelik çözümleri içeriyor. Şehrin, tamamen farklı 
ve yenilikçi bir anlayışla yönetilmesi anlamına 
gelen bu dönüşüm sürecinde öncelik “kent ne 
yapmak istiyor? Nasıl bir kent olmak ve nasıl bir 
fayda yaratmak istiyor”u ortaya koymak ve tüm 
uygulamaları bu vizyon etrafında tasarlamak. 
Doğru, üzerinde kentin tüm paydaşlarının 
mutabakatının olduğu vizyon ve stratejinin 
belirlenmesi, yol haritasının planlanması, 
mimari tasarımın geliştirilmesi, fayda maliyet 
analizlerinin yapılması ve pilot uygulamaların 
gerçekleştirilmesi, uygulamaların akabinde de 
raporlamalar ile bu uygulamalardan dersler 
alınması ve bu doğrultuda gerekli iyileştirmelerin 
yapılması kritik önem taşıyor. Vatandaşların 
yaşam kalitesinde, kentin sürdürülebilirliğinde, 
orta ve uzun vadede kentin ekonomisinde nasıl 
bir gelişim ve fayda yaratacağını baştan, çeşitli 
performans göstergeleri ile ortaya koymuş olmak 
ve izlemek, akıllı kentin en önemli başarı sırrı 
diyebiliriz. Bir diğer ifadeyle, kent yönetiminin 
akıllı şehir yatırımı anlamında ne yaptığı değil, 
neden/ne için yaptığı kritiktir. Bir diğer kritik 
başarı unsuru da, “bütünleşik” bir yaklaşımın 
benimsenmesi gerekliliğidir. Akıllı şehir çözümleri 
tipik olarak, enerji, çevre, ekonomi, yaşam, ulaşım, 
vb. dikey alanlara yönelik olarak geliştirilmektedir, 
ancak bunların birbiriyle uyumu, sinerjisi, iletişimi 
ve ortak amaca hizmet edebilmesi önemli. Bu 
nedenle, ilk adım olarak altını çizdiğimiz strateji, 
yol haritası ve mimarı tasarımın bütünsel şekilde 
hazırlanması ve sonrasında bütünsel şekilde 
uygulamaya geçilmesi başarı için şart olmaktadır.

Dünyada birçok şehirde çok başarılı akıllı 
uygulama örneklerine rastlıyoruz. Başarılı akıllı 
şehir uygulamaları dediğimizde akla ilk gelenler 
arasında; Barcelona, Valencia, Bilbao, New York, 
Johannesburg ve Jakarta’yı sayabiliriz. Buradaki 
örneklere baktığımızda; planlı bir strateji etrafında 

gerçekleştirilmiş kamu-özel sektör işbirliklerinin 
başarılı sonuçlar getirdiğini görüyoruz. Özellikle 
telekom operatörleri, teknoloji şirketleri, sivil 
toplum kuruluşları, üniversiteler, profesyonel 
hizmet şirketleri ve yerel yönetimlerin işbirlikleri 
ile hayata geçen farklı çözümlerin dönüşümlerini 
görmek mümkün. Özellikle ileride akıllı şehir 
uygulamalarının finansmanı konusunda 
yaşanabilecek dar boğazları da düşündüğümüzde, 
kamu, özel, akademi ve sivil toplum işbirlikleri 
büyük öneme sahip…

Türkiye’de akıllı şehir uygulamalarına baktığımızda 
bütünleşik bir yaklaşımdan ziyade, daha çok 
münferit çalışmaların gündemde olduğunu 
görüyoruz. Hayata geçirilen akıllı projeler gelişim 
açısından umut verici olsa da; uygulamaların 
öncesinde ihtiyaçlara yönelik net bir stratejinin 
belirlenmesi ve bu strateji çevresinde kamu-
özel sektör işbirlikleri ile bütüncül bir yaklaşımla 
gerekli planlamaların yapılması büyük önem 
teşkil ediyor. E-devlet uygulamaları bazında, trafik 
ölçüm sensörleri ya da akıllı park sistemleri ve 
yolcu bilgilendirme sistemleri, engelliler için mobil 
uygulamalar, insansız hava araçlarıyla haritaların 
üretilmesi, belli elektrik ve gaz şirketleri için 
uzaktan şebeke kontrolü gibi sistemler ülkemizde 
de mevcut. Türkiye’de akıllı şehir uygulamalarının 
sürdürülebilir bir başarı elde edebilmesi için; 
genelde yerel yönetimlerin hayata geçirdiğini 
gördüğümüz bu uygulamaların, mutlaka merkezi 
olarak desteklenmesi ve ulusal eylem planlarında 
akıllı şehir inisiyatiflerinin çok daha net bir şekilde 
yer bulması gerekiyor.  Ortak amacımız; üstün 
bir teknoloji alt yapısına sahip olmak yerine, 
ileri teknolojiyi doğru kullanmak ve bu sayede 
vatandaşa en iyi hizmeti verecek akıllı şehir 
uygulamalarını oluşturmak olmalı.

AYSUN ÖZEN, DELOITTE TÜRKİYE, 
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ, 

KIDEMLİ MÜDÜR

CEM YILMAZ, DELOITTE TÜRKİYE,  
KAMU SEKTÖRÜ LİDERİ

Türkiye’yi  
‘akıllı şehirler ülkesi’ 
yapmak mümkün mü? 
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Risk almaya değer mi?
Stratejiyle uyumlu, doğru kurumsal risk yönetimi, 
beraberinde gelişimi ve büyümeyi getiriyor. Risk 

faktörlerinin doğru değerlendirilememesi ise, şirketleri 
krizin eşiğine sürüklüyor. Türk şirketlerinin risk algısını, 

kurumsal risk yönetimine bakış açılarını, risk alırken 
hangi koşullara dikkat edilmesi gerektiğini Deloitte 
Türkiye Kurumsal Risk Hizmetleri Direktörleri Gül 
Saraçoğlu ve Itır Soğancılar Gülüm ile konuştuk 

T
ürk iş dünyasında, en çok hangi 
risklerle karşılaşılıyor? Türk 
şirketlerini kurumsal risk yönetimi 
açısından değerlendirdiğinizde, 

nasıl bir profil ortaya çıkıyor? 
Saraçoğlu: Kronikleşen riskler sektöre göre 
değişiklik gösteriyor ancak hemen hemen 
her sektörde gördüğümüz bazı ortak riskler 
de var. Kur riski, tedarikçi riski, politik risk, 
regülasyon riski, suistimal riski, ardıl planlaması 
yapılmaması sürekli karşılaştığımız riskler. Aile 
bireyleri tarafından yönetilen ve bu bireylerin ani 
yokluğunda ne yapacağını planlamamış birçok 
şirket var. Şirketler suistimal riskine karşı genelde 
reaktif oluyorlar. Hatta suistimal ile karşı karşıya 
kaldıkları zaman ne yapacağını bilemeyen, 
yeterince inceleme yapmayan kurumlar var ve 
bu durumda hukuki zorluklarla karşı karşıya 
kalabiliyorlar. Suistimal yapan kişiyi uyarmakla 
veya işten çıkarmakla yetinebiliyorlar. Bunların 
yanı sıra, son yıllarda çok gündemde olan ve 
dijitalleşen dünya ile birlikte gün gittikçe daha 
ciddi şekilde şirketleri etkileyen siber güvenlik riski 
var. Risklerle mücadelede kurumsal risk yönetimi 
programına sahip olmak önemli. Riskleri 
gerçekleşmeden önce tespit edip, ölçüp, önlem 
almakta fayda var. Risk yönetiminde kurum 
kültürü önemli, bu kültürün öncüsü ve rol modeli 
de üst yönetim olmalı.

Soğancılar Gülüm: Deloitte Türkiye olarak 
2015 yılının başında Türkiye’de Borsaya 
Kote Olmayan Şirketlerde Kurumsal Yönetim 
Uygulamaları raporunu yayınladık. Bu çalışma 
ile Türkiye’de bulunan borsaya kote olmamış 
firmaların kurumsal yönetim uygulamalarına 
dair güncel durumu analiz etmeyi, kurumsal 
yönetim konusunda bilinci artırmayı, katılımcı 
firmaların bireysel durumlarını, çalışmada yer 
alan ve aynı kapsama ve sosyo-ekonomik 
çevreye sahip diğer firmalarla karşılaştırılmalarını 
sağlamayı hedefledik. Çalışma %42’si aile şirketi, 
%55’i şirketler grubu üyesi, Türkiye’de ortalama 
çalışan sayısı 445, Türkiye’de ulaşılan yıllık net 
ciro ortalaması 204 milyon TL olan 62 firmayı 
içeriyor. Çalışma sonuçları gösteriyor ki, borsaya 
kote olmayan şirketlerde ve gruplarda gerçekten 
değer kazandırdığı algısıyla birtakım kurumsal 
yönetim uygulamaları halihazırda mevcut. Ticaret 
çevresinde rekabetçi avantajlar olarak görülen bu 

önlemler yalnız hissedarlar için rantabilite değil, 
aynı zamanda paydaşlar için daha fazla güvence, 
sosyal sorumluluk, çevresel sürdürülebilirlik ve 
değer üretiyor.

İşletmeler ve kurumsal yatırımcılar açısından, 
kurumsal risk yönetiminin başarı faktörlerini 
nasıl tanımlarsınız? Kurumsal risk yönetimi 
algısında, şirketlerin en çok yaptığı hatalar 
nelerdir? 
Saraçoğlu: Kurumsal risk yönetimini herhangi 
bir “proje” gibi görmek sıkça yapılan hatalardan 
biri. Kurumsal risk yönetiminde üst yönetimin 
desteği ve katılımı çok önemli. Risk yönetiminden 
sorumlu kıdemli bir yöneticinin olması hem 
faaliyetlerin yürütülmesinde hem de üst 
yönetimin tutumunun vurgulanması açısından 
oldukça faydalı. Risk kültürünü organizasyonda 
tüm seviyelere yaymak, riski yönetmenin 
herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulamak 
gerek. Risklerin doğru metodoloji ve metrikler 
ile ölçülmesi ve risk iştahının doğru belirlenmesi 
başarı faktörlerinin başında geliyor. Risk iştahı 
belirlendikten sonra risk toleranslarının / 
limitlerinin de doğru şekilde aşağıya indirgenmesi 
diğer önemli başarı faktörü. Kurumun risk 
envanterinin periyodik olarak ve ana risk 
göstergelerine istinaden gerektiğinde gözden 
geçirilip güncellenmesi ve düzenli olarak risk 
komitesine raporlanması gerekiyor.

Şirketlerin risk alma cesaretini ve iştahını nasıl 
yorumlarsınız? Sizce şirketlerin göze aldıkları 
riskler, stratejilerinin gerektirdiği riskler midir?
Saraçoğlu: Bazı konularda evet bazı konularda 
hayır. Ama daha önemlisi risk iştahlarını ve 
aldıkları riskleri ölçmüyorlar. Şirketlerin risk 
iştahlarının belirlenememesi sonucu, risklerin 
strateji doğrultusunda ve hissedarların risk iştahı 
doğrultusunda yönetildiğinden emin olamıyorlar. 
Risk iştahının belirlenebilmesi için risklerin 
değerlendirilmesinin doğru ve sağlıklı yapılması, 
risklerin etkisinin ölçülebilmesi gerekiyor. 

İş dünyası için sürdürülebilirlik nasıl bir önem 
ifade ediyor? 
Saraçoğlu: Şirketler ne kadar büyük veya 
kârlı olursa olsunlar, tek başlarına değiller. 
Faaliyet gösterdikleri çevre ve toplum ile sürekli 
ilişki ve etkileşim halindeler. Bir fabrikanın 

kapatılmasından, yeni bir ürünün fiyatının 
belirlenmesine kadar iyi veya kötü şekilde hemen 
hemen her kararla toplum ve çevreyi etkiliyorlar, 
Sürdürülebilir bir yapının birçok avantajından söz 
etmek mümkün. Birkaç örnek vermek gerekirse, 
tüketim ve atıkların azalmasıyla maliyetlerin 
düşmesi, çevreye duyarlı ürünler yaratmak adına 
inovatif çözümler, marka değerinin artması 
ve daha iyi bir çalışma ortamı ile yetkin insan 
kaynağı için cazip bir çalışma ortamı yaratılması 
söz konusu olabiliyor. 

Makroekonomik ve siyasal krizler, kriz 
yönetimi açısından şirketlere nasıl etki ediyor? 
Soğancılar Gülüm: Yaşanan tüm krizler etkin kriz 
yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. 
Etkin kriz yönetiminin önemli unsurlarından biri; 
aslında kriz oluşmadan önce atılması gereken 
adım, kurumların karşılaşabilecekleri her türlü iç 
ve dış riski masaya yatırarak bu riskler karşısında 
nasıl yol izleyeceklerine karar vermelerinden 
geçiyor. Risklerini önceden görüp buna göre 
yol haritalarını şekillendiren ve bu doğrultuda 
krizlerden büyüyerek çıkan şirketler var. Diğer 
taraftan öngörülmemiş riskler, risklere karşı 
önceden planlanmamış aksiyonlar dolayısıyla 
kurumlar ciddi maddi kayıplara uğrayabiliyor ve 
hatta kapanma noktasına gelebiliyor.

Şirketlerin odaklanması gereken risk ve 
fırsatlar konusunda ne önerirsiniz? 
Soğancılar Gülüm: Şirketler için bazı riskler 
ve fırsatlar ortak olmakla birlikte, kendilerine 
özgü farklı riskler ve fırsatlar olduğu da bir 
gerçek. Bizim tavsiyemiz, her bir şirketin kendi 
dinamikleri doğrultusunda değerlendirmelerini 
yaparak odaklarını belirlemeleri.

Şirketlerin risk yönetimi ve denetim 
komitesinden beklentileri neler?
Soğancılar Gülüm: Yeni Türk Ticaret Kanunu ile 
de birlikte şirketlerde risk ve denetim kavramları 
yeniden gündeme geldi, önceden konuşulmayan 
ortamlarda konuşulmaya başlandı. Mevcut 
uygulamalarda bazı şirketlerde risk yönetimi ve 
denetim komiteleri oluşturulmuş olmakla birlikte, 
altlarının ve içlerinin tam olarak doldurulmadığını 
henüz olgunlaşmadığını görüyoruz. Paydaşların 
bu komitelerden en kritik beklentisi, şirketin 
mevcut durumu, gidişatı, geleceği hakkında 

kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, şeffaf, 
adil, hesap verebilir ve sorumluluk prensipleri 
doğrultusunda bilgi sahibi olmaktır.

Gelecekte kurumsal risk yönetiminin 
Türkiye’de nasıl bir yeri olacağını 
düşünüyorsunuz?  
Saraçoğlu: Organizasyonlar kuruldukları andan 
itibaren ve sürekli olarak risklerini yönetiyorlar 
aslında. Bazı riskler daha bilinçli ve ölçülerek 
yönetiliyor, bazıları ise daha içgüdüsel ve 
tecrübeye dayanarak. Ama risk yönetiminden 
kurumsal risk yönetimine geçiş henüz az 
kurumun tam anlamıyla başarabildiği bir şey. 
Yine de çok yol alındı. Artık “kurumsal risk 
yönetimi istiyoruz” diyerek bize gelen şirketlerin 
sayısı eskiye göre çok fazla. Veya “kurumsal risk 
yönetimi yaptığımızı düşünüyoruz, ama nasıl 
yaptığımızı bir de siz değerlendirin” diyenler 
olabiliyor. Şirketlerin olgunluk seviyesi bu 
anlamda arttı. Artık bu bir lüks değil ihtiyaç olarak 
görülebiliyor. Kurumsal risk yönetimi şirketlerin 
kendi kendilerine sürdürmeleri gereken bir 
program ama kuruluş aşamasında destek 
almak daha hızlı yol almalarını ve programın 
temel taşlarını doğru oturtmalarında önemli rol 
oynuyor. Riskleri ölçüp sayısallaştırabilmek biraz 
daha uzmanlık gerektirebiliyor. Bu anlamda da 
destek almalarını öneriyoruz.

Kurumsal Risk Hizmetleri bölümü olarak 
müşterilerinize kurumsal risk yönetimi 
konusunda sunduğunuz hizmetlerde, 
özellikle hangi konuyu vurgulamak istersiniz?  
Saraçoğlu: Risk analitiği ve finansal risk yönetimi, 
Deloitte olarak sıcak gündemimizi oluşturan 
konular arasında yer alıyor. Öncelikle amacımızın 
riskten tamamen kaçınmaya yönelik bir çalışma 
yapmak olmadığını anlatıyoruz. Alınan kararlar 
en az riski getiriyorsa aynı zamanda en az 
kazancı da getirecektir. İş hayatında risk almadan 
çalışmak mümkün değil. Biz bu risklerin farkında 
olmalarına ve mümkün olduğunca kontrol 
altında tutmalarına, getirisi olan risk ile getirisi 
olmayan riski ayırt etmelerine yardımcı oluyoruz. 
Kurum üst yönetiminin stratejik hedefleri 
doğrultusunda, risk ve getiri kapsamında kurum 
için optimumun bulunmasında ve süreçlerin 
bu doğrultuda düzenlenmesini sağlayabilecek 
sistemin kurulmasında destek oluyoruz.

GÜL SARAÇOĞLU 
DELOITTE TÜRKİYE, KURUMSAL 

RİSK HİZMETLERİ, DİREKTÖR  

ITIR SOĞANCILAR GÜLÜM 
DELOITTE TÜRKİYE, KURUMSAL 

RİSK HİZMETLERİ, DİREKTÖR  
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K
urumsal yönetimin önemli bir adımı 
olan ve iyi işleyen iç kontrol, risk 
yönetimi ve iç denetim mekanizmaları, 
gerek operasyonların verimliliği ve 

etkinliği, gerek finansal raporlamanın güvenilirliği, 
gerekse politika ve prosedürlere uygunluğun 
sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. İç 
denetim yalnızca süreç, finansal, uygunluk 
denetimlerini kapsamamaktadır. Gelişen dünya, 
yeni teknolojiler ve mevzuatla birlikte, kurumların 
karşı karşıya olduğu ve bu konulardan daha 
az önemli olmayan bilgi teknolojileri, bilgi 
güvenliği, vb. riskleri de kapsayan iç denetim 
faaliyetlerinin, farklı analizler yapmanın ve 
çalışmaları destekleyici çeşitli denetim araçlarının 
kullanımının kurumlar için önemi artmaktadır. 

İç denetim fonksiyonunun organizasyon 
yönetimindeki rolü ve kurumsal yönetim 
açısından katma değerine ilişkin toplumsal ve 
kurumsal farkındalığı artırmak amacıyla, her yılın 
Mayıs ayı IIA - Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü 
tarafından tüm dünyada “Uluslararası İç Denetim 
Farkındalık Ayı” olarak ilan edilmiştir. Deloitte 
Türkiye Kurumsal Risk Hizmetleri olarak,  sadece 
Mayıs ayında değil, sene boyunca yürüttüğümüz 
aktivitelerle bu konuda kurumsal ve akademik 
farkındalığın artırılmasını desteklemekteyiz. 

Bu çerçevede, İç Denetim Yöneticilerini farklı 
konularda bilgilendirmek, güncel gelişmeleri 
paylaşmak amacıyla yılda dört kez yuvarlak 
masa toplantılarında bir araya gelmeyi 
amaçlamaktayız. İç Denetim Yöneticileri ile 
Yuvarlak Masa Toplantıları serisinin ilk etkinliğini 
ise, 13 Mayıs’ta Deloitte Values House’ta 
gerçekleştirdik. Deloitte Türkiye Kurumsal 
Risk Hizmetleri Lideri Cüneyt Kırlar ve TİDE 
Yönetim Kurulu Başkanı Menteş Albayrak’ın 
açılış konuşmalarını üstlendiği etkinlikte, 
“Kişisel Verilerin Korunması” ve “BT’de Bulut 
Uygulamaları, Trendler ve Riskler” konuları 
ele alındı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan 
Kurumsal Risk Hizmetleri Liderimiz Cüneyt 
Kırlar iç denetimin kurumsallaşmanın ayrılmaz 
bir parçası olduğunu belirterek “Dijital dönüşüm 
tüm şirketlerin gündeminde. Yeni teknolojiler 
hızla şirketlerin operasyonlarının bir parçası 
haline geliyor. Bu doğrultuda iç denetçilerin 
blockchain, bulut, nesnelerin interneti, bilişsel 
teknolojiler gibi teknolojideki gelişmeleri 
yakından takip edip riskleri iyi anlayıp kendilerini 
yenilemesi gerekiyor.  Bununla beraber 
geleneksel yöntemlerin ötesinde iç denetçiler 
teknolojiden yararlanarak  veri analitiği ile 
kurumlarına katma değer sağlayarak etkin 

denetim yöntemleri geliştirmek durumunda.” 
dedi.

TİDE Yönetim Kurulu Başkanı Menteş 
Albayrak ise iç denetim uzmanlarını değerin ve 
çözümün bir parçası olarak konumlandırdıklarını 
belirterek mesleğin küresel örgütü IIA 
tarafından bütün dünyada iç denetimin gelecek 
öngörüleri konusunda çalışmalar yapıldığı, 
bu çalışmalardan birinin CBOK olduğu, CBOK 
2015 çalışması incelendiğinde, iç denetçilerde 
bulunması gereken yetkinlikler ve iç denetimin 
gelecek öngörüleri konusunda önemli bilgiler 
bulunduğunu ifade etti. Bu kapsamda, 
kurumlarda, iç denetçilerden beklenen klasik 
görevler dışında önemli rol ve sorumluluklar 
beklendiğini belirtti. 

Etkinlikte, Kurumsal Risk Hizmetleri Kıdemli 
Müdürlerimizden Cihan Salihoğlu, “Kişisel 
Verilerin Korunmasına Bütünsel Yaklaşım” 
konusunu ele alarak “Kişisel veri güvenliği 
şirketlere uyum, yaptırımdan kaçınma, itibar, 
rekabet gücü, müşteri memnuniyeti vb. faydalar 
sağlar. Hem veri sorumlusu hem veri işleyen kişisel 
verilerin korunmasında müştereken sorumludur. 
Yasa veri sorumlularına, kişisel verilerin yasaya 
uygun bir şekilde korunduğundan emin olmak 
için denetim yapma zorunluluğu getiriyor. İlk 
başta yapılması gereken şirkette bulunan kişisel 
verilerin belirlenmesi ve bu verilerin hangisi 
için veri sorumlusu, hangileri için veri işleyen 
konumunda olunduğunu tespit etmektir. 
Ancak bunu belirledikten sonra veri koruması 
konusunda yapılacak denetimin kapsamını 
belirlemek mümkün olabilir.” diye belirtti.

Kurumsal Risk Hizmetleri Direktörlerimizden 
Metin Aslantaş ise “BT’de Bulut Uygulamaları, 
Trendler ve Riskler” konusunu ele alarak 
“Geleneksel BT altyapılarının bulut bilişime 
geçme oranının 2020’de %15 olacağı tahmin 
ediliyor. Bulut bilişimin yaygınlaşmasını düşük 
sahiplik maliyeti, hız, yıkım onarım yetkinliği, 
kaynak verimliliği, bilgi yaygınlığı gibi faktörler 
tetikliyor. Ancak bir şirketin bulut hizmeti 
almadan önce mutlaka riskleri göz önünde 
bulundurması gerekiyor. Bulut konusunda 
yalnızca BT yöneticileri değil; denetim komiteleri, 
uyum görevlileri, risk yöneticileri ve hukukçular 
bir arada çalışmalı.” diye belirtti. 

Etkinlikte ayrıca, ülkemiz iş hayatına değer 
yaratması ve kurumsal yönetim kalitesinin 
geliştirilmesi inancıyla Uluslararası İç Denetim 
Farkındalık ayı tüm katılımcılarla birlikte kutlandı.
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