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Fast 50  
hızlı başladı
Hızla başvurun!

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji 
şirketleri burada! 
Son başvuru tarihi: 31 Ağustos 2017

2006 yılından beri Türkiye’de yürütülen 
Deloitte Teknoloji Fast 50 programı 
kapsamında her yıl Türkiye’nin en hızlı 
büyüyen 50 teknoloji şirketi belirleniyor. 
Program, kurumlara ulusal ve uluslararası 
düzeyde marka bilinirliği yaratma ve 
yeni işbirlikleri geliştirme fırsatı sunuyor. 
Deloitte’un 1995 yılından beri dünyanın 

37 ayrı bölgesinde 3 ayrı program halinde 
oluşturduğu Teknoloji Fast 50 Programı; 
teknoloji, medya ve telekomünikasyon 
sektörlerinde yer alan şirketlerin son 
4 yıldaki net satışlarındaki büyüme 
oranlarına göre belirleniyor. Türkiye 
programında yer alan şirketler, Avrupa, 
Ortadoğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA Fast 
500 Programı’na da aday oluyorlar.
 
Başvuru ve detaylı bilgi için: 
fast50.deloitte.com.tr

50 Technology Fast 50
 2017 TURKEY
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Değişim, yalnızca bizim bireysel veya kurumsal gündemimizde bulunmuyor. Milattan önceki yıllara 
kadar uzanan bir süreçte; Heraklitos, Sokrates, Gandhi, Mevlânâ, Voltaire gibi dünyanın önde 
gelen büyük düşünürleri değişim üzerine hep akıl yürütmüş.

Değişimin kilit noktası; sağlam bir stratejiye sahip olmaktan ve bu eksende öngörülü ve atik 
davranabilmekten, riski göze alabilmekten geçiyor. MIT Sloan Management Review ve Deloitte’un 
2015’te gerçekleştirdiği araştırma, dijital konusunda bir stratejiye sahip olmanın dijital olgunluğu 
tetiklediğini ortaya koyuyor. Yalnızca sosyal, mobil, analitik ve bulut gibi teknolojilere odaklanmakla 
yetinmeyen, aynı zamanda bu teknolojileri iş yapış şekillerini dönüştürmek için süreçlerine 
entegre eden yenilikçi şirketler değişime yön veriyor.

Dijital dönüşümün etkisini, fark gözetmeksizin iş dünyasının bütün alanlarında görüyoruz. 
İnovasyon ve yeni teknolojilerin dönüştürücü etkisi, endüstrinin yapısına, hazırlık durumuna 
ve çevikliğine göre hız kazanıyor. Bu kapsamda dijital dönüşümde başı çeken endüstrileri, alt 
sektörler takip ediyor.

Temmuz sayımızı, dijital dönüşüm konusuna odaklanarak hazırladık. Bu doğrultuda, Deloitte 
Türkiye’nin uzman isimleri; enerji, üretim, sigortacılık, bankacılık gibi kendi alanlarında dijital 
dönüşüm konusunu ele aldılar.

Bu sayının en ilginç konularından biri de, Siber Risk Danışmanlığı Liderimiz Burç Yıldırım’ın 
kaleminden çıktı… Yıldırım’ın; her şirketin ve bireyin başına gelebilecek bir siber olayı hem 
saldırganın hem de yöneticinin gözünden iki farklı perspektifle ele aldığı öyküsü oldukça dikkat 
çekici… 

Derginin sürpriz konularından birisini, İnovasyon Liderimiz Hakan Erten’in kapsamlı bir şekilde 
odaklandığı Deloitte UP inovasyon koçluk programı konusu oluşturdu.

Aynı zamanda, The Deloitte Times dergimizde, Y Kuşağı çalışanlarımızın serbest konulu yazılarına 
yer vermeye büyük bir keyifle devam ediyoruz. 

Deloitte ailesi olarak sahip olduğumuz farklı alanlardaki yetkinliklerimizle yayınladığımız The 
Deloitte Times’ın yeni sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. 

Saygı ve sevgilerimle, 

Hasan Kılıç
Deloitte Türkiye
Stratejik Planlama, İş Geliştirme 
ve Pazarlama Lideri

Değişime 
hazır olmak...
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Enerji sektöründe dijital 
dönüşüm serüveni
Dönüştürücü teknolojilerin 
etkisiyle, enerji sektöründeki 
şirketlerin de derinlemesine bir 
dijital dönüşüm yolculuğundan 
geçmesini beklemekteyiz.

12
2016 yılında bilgi ve iletişim 
teknoloji sektörü
Bilgi ve İletişim Teknoloji 
Sektörü, TL bazında bir önceki 
yıla oranla %14,4 büyümeyle 
94,3 milyar TL oldu. İstihdamını  
120 bin kişiye çıkaran sektörün 
ihracatı da, %32 büyümeyle  
3,1 milyar TL’ye ulaştı.

Sayfa 8: Enerji sektöründe dijital dönüşüm Sayfa 26: Türkiye’deki CFO’lar risk almak 
istemiyor

Sayfa 28: Ekonomik Görünüm
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6
En önemli öncelik: Geleceğin 
organizasyonu olmak
Kurumların mevcut ve 
gelecekteki en önemli önceliği 
‘geleceğin organizasyonunu 
inşa etmek’. İnsan Kaynakları 
Trendleri araştırmasına göre 
Türkiye’deki gündemin diğer iki 
maddesini ise doğru yetenekleri 
kazanmak ve performans 
yönetimi oluşturuyor.

İçindekiler

CFO
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14
Üretimin geleceği
Köklü bir dönüşümden geçen 
üretim sektöründe, üreticiler, 
hem değer yaratacak, hem 
de değer sağlayacak şekilde 
iş modellerini tekrar gözden 
geçirmelidirler. Peki, hangi 
faktörler söz konusu dönüşümü 
tetiklemektedir?

18
Bankacılığı yeniden 
şekillendiren teknoloji: DLT
Son dönemde yine teknolojinin 
önderliğinde finansal hizmetler 
sektörü yine oldukça önemli bir 
değişime hayat vermek üzere... 
Bütün bu gelişmelerin içerisinde 
finansal hizmetler sektörünün 
altyapısını en çok etkileyecek 
yeniliğin DLT olması bekleniyor.

20
Geleceğin sigortacılık 
trendleri
Sigortacılık sektöründe 
müşterilerin en çok faydalandığı 
ve yakın gelecek için önem 
verdiği 9 altın dijital gelişme 
mercek altına alınıyor. 

24
CFO Summit 2017’nin 
ardından…
Güçlü bir ekonomi, güçlü şirketler 
ile var olabilir. Güçlü şirketler de 
ancak güçlü CFO’larla…

30
Vergide ufuk turu
Yaz bitiminde hangi sıcak 
vergi konularının masamızda 
bizi beklemekte olduğunu 
siz herkesten önce öğrenmiş 
olacaksınız.

38
KVK Kanunu taslak 
yönetmelikleri neler 
getiriyor?
Veri Sorumluları Sicili Hakkında 
Yönetmelik Taslağı Mayıs başında; 
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok 
Edilmesi veya Anonim Hale 
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 
Taslağı ise Mayıs 2017 sonunda 
resmen duyuruldu. 

42
Duvardaki resim…  
Yeşil bir insan, mavi bir 
kedi…
Aile yaşamı, okul, iş hayatı ve 
ebeveynlik gibi tüm yaşam 
döngüsünü kapsayan eğitim – 
öğretim süreçlerinde, merak, 
gözlem, sorgulama, icat 
etme, orijinallik, hayal gücünü 
desteklemek çok önemli…

46
Suistimal riski  
gündeminizde mi?
Suistimal, organizasyonu 
sadece maddi zarara uğratmaz; 
yapının işlerliğini de etkiler, 
güveni zedeler. Ancak birçok 
organizasyonun, bünyesindeki 
suistimalleri fark edecek 
kontrol mekanizmalarına sahip 
olmadığını görmekteyiz.

Sayfa 32: Siber senaryo - Balina ve Zıpkın Sayfa 34: Deloitte UP - Kurumsal inovasyon 
koçluğunun yeni adı

Sayfa 44: Y Kuşağı bakış açısı
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En önemli öncelik:    
  Geleceğin 
organizasyonu olmak

Raporda, bütün kurumların organizasyonel 
yapılarını, yetenek ve insan kaynakları 
stratejilerini dijital dönüşüm doğrultusunda 
adapte etmeleri gerektiğine dikkat çekiliyor. 

Globalde şirketlerin diğer öncelikleri sırasıyla 
geleceğin organizasyonunu inşa etme, 
çalışan deneyimi ve performans yönetimi 
olarak tanımlanıyor. Türkiye özelinde 
ise, bu sıralamada üçüncü sırayı yetenek 
kazanımı konusu alırken, kariyer ve öğrenme 
dördüncü, çalışan deneyimi ise beşinci 
sırada kendine yer buluyor. 

Çalışan deneyimi konusuna şirketler 
açısından bakıldığında, araştırma 
sonuçlarına göre Türkiye’deki şirketlerin, yeni 
yeteneklerin istihdamına verdikleri önem 
ile bu konudaki hazırlık seviyeleri arasında 

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 
140 ülkede, 10 binin üzerinde İK ve 
iş dünyası profesyonelinin görüşleri 

alınarak yapılan Küresel İnsan Kaynakları 
Trendleri Araştırması, Deloitte’un 
insan kaynakları alanında bugüne kadar 
gerçekleştirdiği en geniş ve kapsamlı 
araştırma olma özelliğini taşıyor.

Teknolojinin hızının ve gelişiminin 
artırmasıyla; dijitalleşen dünyada yaşam, 
çalışma ve iletişim biçimleri yeniden 
yapılanıyor. İş dünyasının dijitalin 
hâkimiyetine girmesiyle kurallar yeniden 
yazılıyor. Bu doğrultuda kurumların; 
dönüşen işgücünü kendilerine çekebilmeleri, 
elde tutabilmeleri, motive edebilmeleri 
ve yönetebilmeleri için baştan aşağı 
yaklaşımlarını değiştirmeleri gerekiyor.

Türkiye’deki mevcut öncelikler global ile 
paralel
Rapora göre, dijital ve dönüştürücü 
teknolojiler ekseninde ‘geleceğin 
organizasyonunu inşa etme’, hem dünya 
genelindeki ve hem de Türkiye’deki 
profesyonellerin, mevcut durumda ve 
gelecekte en önemli önceliğini oluşturuyor. 

Kurumların mevcut ve gelecekteki en önemli önceliği “geleceğin 
organizasyonunu inşa etmek”. İnsan Kaynakları Trendleri araştırmasına 
göre Türkiye’deki gündemin diğer iki maddesini ise doğru yetenekleri 
kazanmak ve performans yönetimi oluşturuyor. Kurumlar için en önemli 
yatırım alanı Dijital İK olsa da, mevcut yetkinlikler hâlâ daha yetersiz 
düzeyde kalıyor.

Türkiye’deki katılımcıların %69’u performans 
yönetimi alanında yetersiz olduğunu 
düşünürken, globalde bu oran yalnızca  
%32 seviyesinde.
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büyük bir fark olduğu görülüyor. Bu şirketler, 
işe alım sonrasında çalışanlarına farklılaşan 
bir çalışan deneyimi sunma konusunda da 
geride kalabiliyor ancak geçtiğimiz senenin 
sonuçlarında çalışan deneyimi konusu, hem 
globalde, hem de Türkiye’de en öncelikli 
konular arasında yer alıyor.

Rapora göre performans yönetimi 
mevcut durumda globalde ve Türkiye’de 
ilk 3 öncelik arasında yer alsa da; 
Türkiye’deki profesyonellerin çoğu globalle 
karşılaştırıldığında bu konudaki yetkinliklerini 
daha zayıf görüyor. ‘Ödüllendirme ile 
çalışanlarını motive etme’ bu durumun en 
çarpıcı örneklerinden birini oluşturuyor. Zira 
Türkiye’deki katılımcıların %69’u bu alanda 
yetersiz olduğunu düşünürken, globalde bu 
oran yalnızca %32 seviyesinde. Aynı şekilde, 
Türkiye’deki profesyoneller, çalışanlarına 
zamanında - doğru geri bildirim yapma ve 
her seviyeye yönelik teşvik ödemeleri sunma 
konularında da kendilerini yetersiz görüyor. 

Türkiye geleceğin iş dünyası liderleri için 
umutlu
Liderlik konusu ise şirketlerin geleceğe dair 
öncelikleri arasında globalde ve Türkiye’de 
ikinci sırada yer alıyor. Raporda, özellikle çok 
daha çevik ve dijital yetkinliklerle donatılmış, 
daha güçlü ve farklı özelliklere sahip liderlere 
ihtiyaç duyulduğu vurgulanıyor. Türkiye’deki 
profesyoneller bu konuda geleceğe umutlu 
bakıyor.

Dijital İK, Türkiye’deki şirketlerin 
gelecekteki en önemli öncelikleri 
arasında 
Globalde şirketlerin %56’sı, Türkiye’de 
ise %50’si dijital ve mobil uygulamalar 
doğrultusunda İK organizasyon 
yapılanmalarını yeniden tasarlamaya 
başladıklarını belirtiyor. 

Türkiye’deki katılımcılar için, dijital ve mobil 
uygulamaların İK süreçlerine hızlı adapte 
edildiği belirtiliyor. İş dünyasını baştan aşağı 
dönüştürecek yenilikçi teknolojiler, dijital bir 
işgücünün geleceğine işaret ediyor. Dijital 
bir dünyada kuralların yeniden yazılması 
için, İK fonksiyonlarının öncülük etmeleri 
ve dönüştürücü teknolojileri işgücüne 
ve organizasyonlarına entegre etmeleri 
gerekiyor. Türkiye’deki şirketlerin ise bu 
konuda daha atması gereken çok adım 
bulunuyor.

Zorlu bir yıla rağmen İK yatırımlarına 
devam 
Katılımcılar ekonomik ve siyası açıdan zorlu 
bir yıl geçirilmesine rağmen, gelecek 12-18 
ay içerisinde İK alanında yatırımlarını aynı 
ölçüde sürdüreceklerini ya da artıracaklarını 
belirtiyor. Pozitif bir trend izleyeceğini 
belirtenlerin oranı Türkiye’de %94, globalde 
ise %84. Türkiye’deki katılımcıların yalnızca 
%2’si, globalde de %9’u İK yatırımlarında bir 
azalma yönüne gideceklerini ifade ediyor.

Zorlu konu: Yeteneklerin kazanımı
İşgücünün yapısı geliştikçe, doğru takımlar 
oluşturarak bu takımlar arasında uyumlu 
çalışmayı sağlamak öncelik haline geliyor. Bu 
nedenle doğru kişiyi işe almak ve gelişimini 
sağlamak, her zamankinden daha önemli 
bir hal alıyor. “Yetenek kazanımı” konusu 
Türkiye’de şirketlerin karşılaştıkları en önemli 
zorlukların arasında yer alıyor. Globalde 
katılımcıların %81’i yetenek istihdamı 
konusunu önemli bulurken, Türkiye’de de 
bu oran %84 ile globalle paralel seyrediyor. 
Ancak yeteneklerin kazanılmasına çok 
önem verilmesine rağmen, katılımcılar bu 
konuda yetkinlik seviyelerinin zayıf olduğunu 
düşünüyor. 

Globalde katılımcıların %81’i yetenek 
istihdamı konusunu önemli bulurken, 
Türkiye’de de bu oran %84 ile globalle 
paralel seyrediyor.

Türkiye’deki İK ve iş dünyası profesyonellerinin gelecek dönem öncelikleri

Geleceğin 
organizasyonu

Dijital  
İK

Kariyer  
ve eğitim

Çalışan 
deneyimi

Liderlik

Robotik, yapay 
zeka, kognitif 
teknolojiler

Güçlü  
işgücü

Yetenek 
kazanımı

İşgücü  
analitiği

Performans 
yönetimi

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.
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Üstel olarak gelişen teknolojiler, geleneksel iş modellerini hızlı şekilde 
etkileyerek daha fazla insanın, sektörün ve sistemin bağlı olduğu 
bir dünya yaratmaktadır. Bu dönüştürücü teknolojilerin etkisiyle, 
enerji sektöründeki şirketlerin de derinlemesine bir dijital dönüşüm 
yolculuğundan geçmesini beklemekteyiz.

Teknolojik dönüşüm temel ve altyapı 
sektörlerini de içine alarak ivmeli 
şekilde ilerliyor. Deloitte olarak 

enerji ve doğal kaynaklar sektöründe hem 
Türkiye’de, hem de uluslararası arenada 
sahip olduğumuz deneyimi de arkamıza 
alarak enerji sektöründe yıkıcı teknolojileri, 
bunların sektöre etkilerini ve şirketlerin 
geçirmesini öngördüğümüz dijital dönüşüm 
serüvenini ele alan bir yazı dizisini sizlere 
sunmanın mutluluğu içindeyiz. Bu sayımızda 
enerji sektörünü derinden etkilemesini 
beklediğimiz yıkıcı/dönüştürücü teknolojilere 
giriş yapıyoruz. 

Enerji sektörünü etkileyen yıkıcı/
dönüştürücü teknolojilere genel bakış
Günümüzde teknoloji üstel olarak 
gelişmekte, geleneksel iş modellerini hızlı 
şekilde etkileyerek daha fazla insanın, 
sektörün ve sistemin bağlı olduğu bir dünya 
yaratmaktadır. Nesnelerin interneti (IoT), 
bulut sistemleri, robotik ve diğer gelişmeler 
yeni yetkinliklerin gelişmesine ve daha fazla 
inovasyona olanak sağlamaktadır. Yıkıcı/
dönüştürücü teknolojiler ve dijitalleşme 
daha önce benzeri görülmemiş fırsatlar 
yaratmakta; bu fırsatlar ekonomileri 

ve piyasaları yeniden şekillendirmekte, 
organizasyonlar, tedarikçiler ve müşteriler 
arasındaki ilişkileri yeniden keşfederek 
mevcut yapıya yön vermektedir. Bugün 
organizasyonların iş ve operasyon 
modellerinde yaşadığı gelişim süreci 
1900’lü yılların başında Sanayi Devrimi 
ile gelen dönüşüme benzemektedir. Bu 
hızlı dönüşüme cevap vermek ve proaktif 
olmak şirketlerin rekabetçiliklerini ve 
sürdürülebilirliklerini sağlamak için büyük 
önem taşımaktadır. 

Yıkıcı ve dönüştürücü teknolojiler, IoT ve 
dijitalleşme her sektörü olduğu gibi enerji 
sektörünü de doğrudan etkilemektedir. 
Fosil kaynaklardan yenilenebilir kaynaklara 
geçiş, depolama sistemleri, dağıtık enerji 
sistemleri, akıllı şebekeler, teknoloji 
yatırımları ile artan veri setleri yeni iş 
modellerini beraberinde getirmekte ve bu 
modellerin uygulanabilmesi için regülasyon 
çerçevesini gerekli kılmaktadır. 
Konu çok geniş olmakla birlikte bu 
sayımızda özellikle depolama sistemleri,  IoT, 
Blockchain ve analitik konularına değinerek, 
enerji sektöründe kullanımına, faydasına ve 
yaratacağı etkilere odaklanacağız.

Dönüştürücü 
teknolojiler ve 
dijitalleşme daha 
önce benzeri 
görülmemiş fırsatlar 
yaratmakta; bu 
fırsatlar ekonomileri 
ve piyasaları yeniden 
şekillendirmekte, 
organizasyonlar, 
tedarikçiler 
ve müşteriler 
arasındaki ilişkileri 
yeniden keşfederek 
mevcut yapıya yön 
vermektedir. 

Elif Düşmez Tek 
Deloitte Türkiye
Enerji ve Doğal Kaynaklar 
Endüstrisi Lideri 

Aslı Kurşuncu 
Deloitte Türkiye
Danışmanlık Hizmetleri 
Müdür Yardımcısı

Yaşar Baytın 
Deloitte Türkiye
Danışmanlık Hizmetleri 
Analist

Enerji sektöründe dijital 
dönüşüm serüveni
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Enerji depolama sistemleri
Özellikle fosil kaynaklardan yenilenebilir 
kaynaklara geçiş sürecinde depolama 
sistemleri giderek daha önemli hale 
gelmektedir. Termik santraller üzerindeki 
emisyon limitlerinin artması ile birlikte 
yenilenebilir enerji kaynaklı üretimin önemi 
artmış ve bu sırada gelişen teknoloji ile 
birlikte akıllı şebekeler yaygınlaşabilmiştir. 
Bugüne kadar olan süreçte ekonomik, 
güvenilir ve ölçeklenebilir elektrik depolama 
çözümlerinin mevcut olmaması, sektörde 
yaşanan bu gelişmelerden tam manasıyla 
faydalanılmasını engellemekteydi. Ancak 

teknolojik ilerleme ve uygun ölçeklerde 
ekonomik uygulanabilirlik vaat eden 
yaklaşımlar, yeni çözümlerin hayata 
geçirilmesini sağlamaktadır. 

Enerji depolama çözümleri özellikle yan 
hizmetler ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 
şebekeye entegrasyonunda önemli etki 
yaratmaktadır. Yan hizmetler kapsamında, 
şebeke işletmecisinin elektrik arzında kalite 
ve güvenilirliği muhafaza edebilmesi için 
rezerv kapasite oluşturulması ve gerilim 
kontrolü alanlarında depolama çözümleri 
kullanılabilmektedir. Bilindiği üzere rüzgar 
enerjisi puant zamanların dışında, genellikle 
geceleri çalışan bir kaynaktır. Güneş enerjisi 
ise yalnızca gündüzleri güneşin olduğu 
saatlerde elektrik üretimi gerçekleştirebilir. 
Depolama teknolojileri bu kaynakların 
üretiminin depolanması ile ihtiyaç duyulan 

Bugünün dünyası Yarının dünyası

Üretim

Merkezi elektrik 
ve ısı üretimi

Akıllı iletim ve 
dağıtım şebekeleri

Akıllı enerji 
sistem merkezi

Hidro 
tesisleri

Yenilenebilir 
enerji kaynakları

Sayaç öncesi

İletim ve 
dağıtım

Sayaç sonrası

Ticari 
müşteriler

Mesken 
müşteriler

Elektrikli ulaşım araçları

zamanda sisteme verilmesinin önünü açar 
ve bu tür kesikli kapasitenin süreklilik arz 
eden şekilde kullanılması sağlanır. Bu açıdan 
bakıldığında yenilenebilir kaynaklardan 
etkin bir biçimde faydalanılabilmesi için 
depolama çözümleri hayati öneme sahiptir. 
Yenilenebilir enerji şebeke entegrasyonunda, 
depolama çözümlerinin etkisi; fiziksel 
sensörler ve gelişmiş analitik uygulamalar 
gibi şebeke otomasyon araçlarının kullanımı, 
yeni hava tahmin araçlarından yararlanılması, 
enerji verimliliği ve talep katılım 
programlarının uygulanması gibi araçlar ile 
desteklendiğinde daha da artacaktır.

Nesnelerin interneti (IoT)
IoT uygulamaları temelde tüm sistemlerin 
birbirleriyle haberleşmesi prensibine 
dayanmaktadır ve bu haberleşmenin bir 
sonraki boyutu da sistemlerin uzaktan 
erişilebilir ve müdahale edilebilir olmalarının 
sağlanmasıdır. Bu bağlamda SCADA 
ve gelişmiş sayaç sistemleri (Advanced 
Metering Infrastructue- AMI) ile kurulan 
akıllı şebekeler, enerji sektöründe IoT tabanlı 
uygulamaların temelini oluşturmaktadır. IoT 
teknolojileri elektrik şebekesinin verimlilik ve 
performansını;

 • sensör verileri ile şebekenin esnekliğinin 
artırılması,

 •  toplanan veri yığınının, kaynakların aktif 
yönetimine imkan tanıması
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 •  tüm paydaşların enerji üretimi ve tüketimi 
hakkında bilgi sahibi olması ile bilinçli karar 
verme mekanizmasının kurulması (talep 
kaydırma gibi) 

olmak üzere üç ana eksende 
artırabilmektedir. 

Akıllı şebeke ve akıllı ev kavramları bir bütün 
olarak IoT tabanlı teknolojilerin kullanımı 
ile gerçekleştirilebilecek uygulamalardır. 
Bu iki konsept temel olarak üretim (arz) 
tarafı ile tüketim (talep) tarafının iki yönlü 
bir iletişim ağıyla bağlı olması prensibine 
dayanmaktadır. Bu gelişmelerin kalbinde 
sensörler, robotik uygulamalar ve ileri 
analitik çözümler yatmakta ve bir bütün 
olarak büyük ölçekli veriyi hızlıca analiz etme 
yeteneğine sahip, birbirleriyle bağlantılı 
sistemleri oluşturmaktadır. Akıllı şebeke 
kapsamında uygulanacak olan sistemler, 
sayaca yapılan müdahale ve elektrik kesintisi 
bilgileri gibi verilerin merkeze iletilmesinin 
yanında sayaçlardan veri çekilebilmesi, 
uzaktan açma-kesme yapılabilmesi gibi 
işlemlere de olanak sağlamaktadır. Akıllı 
ev kavramı, şebeke ile bağlantıda olmanın, 
veri alışverişi yapmanın yanında çeşitli 
analitik optimizasyon araçlarının kurulması 
ile enerji talebini ve tüketimini ayarlamaya 
yönelik uygulamaların bir arada sağlandığı 
bir sistemi tanımlamaktadır. Ev içi elektronik 
cihazların da birbirleriyle bağlantılı 
olması ve uzaktan yönetilebilmesi ile bu 
cihazların, elektrik talebinin az veya birim 
ücretin düşük olduğu zaman dilimlerinde 
çalıştırılarak tasarruf sağlanması ve puant 
talebin düşürülmesine katkı oluşturulması 
hedeflenmektedir. 

Elektrikli araçlar
Çevreci yaklaşımların, düşük emisyon 
trendinin ve gelişen depolama (batarya) 
sistemlerinin sonucu olarak elektrikli araçlar 
günlük yaşantımıza girmekte ve artan ivme 
ile yerlerini sağlamlaştırmaktadır. Taşıtlarda 
yer alan dizel veya benzin ile çalışan içten 
yanmalı motorların yerini elektrik ile çalışan 
motorlar ile batarya sistemlerinin alması 
ile elektrikli araç kavramı ortaya çıkmıştır. 
Elektrik talebine doğrudan etkileri ve 
ekonomik olma avantajlarıyla bu araçları 
akıllı yaşam çözümlerinden ayrı düşünmek 
doğru değildir. Zira bu araçların şarj edilmesi 
ve şarj istasyonlarının kurulması, şebekenin 
buna göre tasarlanmasını ve enerji talebinin 
bu faktörün de gözetilerek hesaplanmasını 
zorunlu kılmaktadır. 

Blockchain
Dağıtık hesap defteri teknolojisi, yaygın 
olarak bilindiği şekliyle Blockchain, 
gerçekleştirilen işlemleri (transaction) 
aynı ağda bulunan ve birbirini tanımayan 
tarafların bilgisayarlarını kullanarak 
doğrulayan ve bu sayede 3. taraf 
gereksinimini ortadan kaldıran bir 
sistemdir. Blockchain teknolojisi kökenini 
bir adım ileri taşıyarak finansal hizmetler 
ve teknoloji tabanlı sektörlerde mali ve 
operasyonel noktaların iyileşmesi için alt 
yapı oluşturmaktadır.

Günümüzde regülatif düzenlemelerle 
birlikte şirketlerin raporlama, şeffaflık ve 
verilerin paylaşımı konusunda gereksinimleri 
daha da artmakta, bu durum maliyetlerin 
yükselmesine, süreçlerde verimsizliklerin 
ortaya çıkmasına ve gelirlerin düşmesine 
sebep olmaktadır. Blockchain teknolojisi 
ile birlikte merkezi bir otoriteye ihtiyaç 
duymadan bulunulan ağda “işlem 
doğrulama” hizmeti sunulmakta, veriler 
daha güvenli ve yönetilebilir şekilde 
saklanmakta ve tarafların işlem hızları 
artmaktadır.  Blockchain teknolojisi, tasarımı 
gereği daha fazla şeffaflık sağlamakta; aynı 
ağ üzerinde paylaşılan bilgiler sayesinde 
aracı ücretlerinin düşmesini, uzlaştırma 
sürelerinin kısalmasını ve teminat 
yükümlülüklerinin ve kredi risklerinin 
azalmasını sağlamaktadır. Blockchain 
teknolojisi, ticaret işlemlerinde insan 
müdahalesini en aza indirgeyerek sürecin 
tüm yaşam döngüsünün iyileştirilmesini 
ve hataların azaltılmasını amaçlamaktadır. 

Fosil kaynaklardan yenilenebilir kaynaklara 
geçiş, depolama sistemleri, dağıtık enerji 
sistemleri, akıllı şebekeler, teknoloji 
yatırımları ile artan veri setleri yeni iş 
modellerini beraberinde getirmekte ve 
bu modellerin uygulanabilmesi için gerekli 
regülasyon çerçevesini gerekli kılmaktadır.
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Özellikle enerji ticaretinde arka ofis 
süreçlerindeki verimsiz, hataya açık 
ve maliyet yaratan alanların ortadan 
kaldırılması için önemli bir araç olarak 
görülmektedir. 

Kısacası, Blockchain teknolojisi sadece 
mevcut pazarları daha etkin ve verimli 
hale getirmekle kalmayıp, insanların henüz 
düşünmedikleri yollarla enerji piyasalarını 
radikal şekilde dönüştürme potansiyeline 
sahiptir. 

Blockchain teknolojisinin enerji sektörüne 
uygulanması ile taraflar arasında güvenli 
ve şeffaf bir ticaret ortamı yaratılmaktadır. 
Örneğin elektrikli aracını şarj eden 
bir kullanıcının tükettiği enerji miktarı 
Blockchain üzerinde kaydedilerek şarj 
işlemi tamamlandığında oluşturulan akıllı 
sözleşme ile ödeme işlemi gerçekleştirilebilir. 
Dağıtık enerji trendi doğrultusunda sisteme 
verilecek enerji için ödeme ve uzlaştırma 
işlemlerinin de yine Blockchain üzerinden 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Analitik
Günümüzde birçok sektörün verilerini 
analiz etmek ve veri yığınlarından anlamlı 
sonuçlar çıkararak ilerleyen dönemlerde 
organizasyonları daha proaktif ve çevik bir 
yapıya dönüştürmek amaçlanmaktadır. 
Enerji sektöründe yapılan teknolojik 
altyapı yatırımları ile birlikte veri yoğunluğu 
sürekli olarak artış göstermekte; verilerin 
analiz edilmesi ve bu alanda yetkinliklerin 
geliştirilmesi giderek önemli hale 
gelmektedir. 

Enerji şirketleri için bahsi geçen veri 
yığınları üzerinde analitik uygulamaların 
yaygınlaşması müşteri tüketim 
desenlerinin analiz edilmesi, talebin daha 
iyi tahminlenmesi, enerji kısıtlarının daha 
etkin yönetilmesi, düzenleyici çerçeveye 
uyumun kolaylaştırılması, şüpheli 
işlemlerin azaltılması, kayıp ve kaçağın 
önüne geçilmesi, müşteri hizmetlerinin 
iyileştirilmesi gibi birçok alanda fayda 
sağlamakta ve katma değer yaratmaktadır. 

Yıkıcı teknolojilerin yaratması beklenen 
dönüşüm süreci sistemdeki birçok paydaşı 
etkileyecektir. Bu konu geliştiriciler, 
uygulayıcılar ve düzenleyiciler olarak 
ele alındığında paydaşlara farklı rol ve 
sorumluluklar düşmektedir. Teknoloji 
geliştiricilerinin, uygulayıcıların ihtiyaçlarını 
doğru anlamaları, teknoloji/ürünlerinin 
performanslarını kanıtlamaları, maliyet 
düşürme ve verimlilikleri arttırma 
noktalarına odaklanmaları, pazardaki 
konumlarını güçlendirmeleri ve 
uygulayıcılarla yapacakları işbirlikleri 
ile pazarlarını aktif olarak geliştirmeleri 
gerekmektedir. Uygulayıcılar dönüşüm 
sürecinin bir parçası olmak ve dönüşüm 
sürecine yön vermek için iş modellerini 
yeni ihtiyaçlar ekseninde şekillendirmeli 
ve yıkıcı teknolojilerin katma değer 
noktalarını etkin şekilde değerlendirmelidir. 
Düzenleyici kurum ve kuruluşlar ise yıkıcı 
teknolojileri proaktif olarak takip etmeli ve 
uygulamaya temel teşkil edecek regülasyon 
çerçevesini ekonomi, kamuoyu ve ihtiyaçlar 
çerçevesinde oluşturmalı ve yetkinliklerini 
geliştirmelidir.

Blockchain 
teknolojisi sadece 
mevcut pazarları 
daha etkin ve 
verimli hale 
getirmekle kalmayıp, 
insanların henüz 
düşünmedikleri 
yollarla enerji 
piyasalarını radikal 
şekilde dönüştürme 
potansiyeline 
sahiptir. 

Akıllı Sözleşmeler
Taraflar arasında yapılan işleme göre anlık olarak akıllı 

sözleşmeler oluşturulabilmekte ve değiştirilebilmektedir. 
Sistem üzerindeki sözleşme protokolü belirli koşullar 

altında başlamak üzere programlanabilmektedir. 

Kayıt Tutma
Kayıt tutma 
gereksinimlerini 
karşılamak için 
otomatik, yüksek 
güvenilirliğe ve düşük 
maliyete sahip bir  mekanizma 
sunmaktadır. Kayıtlar dağıtık bir 
hesap defterinde tutulmakta 
ancak sadece yetkili kullanıcı 
tarafından erişilebilmektedir.

Değer Transferi
Herhangi bir 

aracı olmadan 
doğrudan, gerçek 

zamanlı, düşük 
maliyetli, güvenli bir 

transfer imkanı sunmaktadır. 
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gerekse teknolojinin her noktasında insan 
hayatını ilgilendiren ürünlerde etkin olacak. 
Bu açıdan, gerek yazılım geliştirenler 
veya servis sunanlar gerekse donanım 
tedarikçileri önemli rol oynayacak.”

Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve 
Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri 
Tolga Yaveroğlu ise geride bırakılan zor bir 
seneye rağmen pazardaki %14 oranındaki 
büyümenin memnun edici olduğunu ifade 
etti: “Büyümenin büyük bir bölümünün, 4.5G 
ihalesinin de etkisiyle, İletişim Teknolojileri 
sektöründen geldiğini görüyoruz. Bilişim 
Teknolojileri sektöründe de yazılımın payı 
artmaya devam ediyor. TL’nin son dönemde 
değer kaybetmiş olması ve Turquality 
gibi ihracatı teşvik edici programların 
sektörümüzü kapsama dahil etmesiyle 
birlikte önümüzdeki dönemde geçtiğimiz yıl 
%32 oranında artan sektör ihracatının daha 
da gelişmesini bekliyoruz. Bu büyümenin 
sürdürülebilir olmasının önündeki en 
büyük engellerden biri olan nitelikli işgücü 
açığı konusunu da hep birlikte çözmemiz 
gerekiyor.” 

Deloitte Türkiye’nin proje 
danışmanlığını üstlendiği Bilişim 
Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2016 

yılı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü 
Pazar Verileri”ne göre, sektör, TL bazında 
bir önceki yıla oranla %14,4 büyümeyle 94,3 
milyar TL’lik hacme ulaştı.

Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki 
ana unsurdan birisi olan Bilgi Teknolojileri, TL 
bazında %11’lik büyüme ile 29,6 milyar TL’ye, 
İletişim Teknolojileri ise %16’lık büyüme ile 
64,7 milyar TL’ye ulaştı.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı 
Kübra Erman Karaca, “Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Sektör Verileri” çalışmasının 
her yıl daha önemli hale geldiğini belirterek 
sektör hakkındaki değerlendirmelerini 
paylaştı: “2016 yılı kurumların, hızla gelişen 
teknolojinin ve bilgi dünyasında var olan 
rekabetin gerisinde kalmamak için dijital 
dönüşüm stratejilerini konuştukları ve 
bunları planladıkları bir yıl oldu. 2017 de 
kurumların bu stratejileri uygulamaya 
geçirecekleri ve daha somut adım atacakları 
bir yıl oluyor. Dijital dönüşüm, gerek katma 
değerli ürünlerde gerek mobil ürünlerde, 

Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü, TL bazında bir önceki yıla 
oranla %14,4 büyümeyle 94,3 milyar TL oldu. İstihdamını  
120 bin kişiye çıkaran sektörün ihracatı da, %32 büyümeyle  
3,1 milyar TL’ye ulaştı.

2016 yılında bilgi ve iletişim 
teknoloji sektörü

Bilgi Teknolojileri 
kategorisinde, bir 
önceki yıla göre en 
yüksek büyüme 
%16,3 ile yazılım 
kategorisinde 
gerçekleşti. 



Bilgi Teknolojileri sektörü - alt kategoriler 
dağılımı

 •  Bilgi Teknolojileri donanım: 12,9 milyar TL 

 •  Bilgi Teknolojileri yazılım: 11,9 milyar TL 

 •  Bilgi Teknolojileri hizmet: 4,8 milyar TL 

Bilgi Teknolojileri kategorisinde, bir önceki 
yıla göre en yüksek büyüme %16,3 ile 
yazılım kategorisinde gerçekleşti. Yazılım 
sektöründeki büyümeyi %14,4 ile hizmet, 
%5,1 ile donanım sektörleri takip etti. 
2016 yılında Bilgi Teknolojileri hizmet 
kategorisinde yerlilik oranı %86, yazılım 
kategorisinde ise %60 oldu.

İletişim Teknolojileri sektörü - alt 
kategoriler dağılımı

 •  İletişim Teknolojileri donanım:  
19,3 milyar TL

 •  İletişim Teknolojileri elektronik 
haberleşme: 45,4 milyar TL

İhracat 3,1 milyar TL 
Sektörün, toplam ihracat rakamı ise TL 
bazında bir önceki yıla göre %32 artarak 3,1 
milyar TL’ye ulaştı. Toplam ihracatın 2,041 
milyar TL’lik kısmı yazılımdan geldi. Yazılım 
ihracatı geçen yıla oranla %41 büyüdü. 
Yazılımdan elde edilen cironun %14’lük kısmı 
ihracattan geldi. En fazla ihracat %56 ile 
Ortadoğu ve Afrika’ya, %20 ile Avrupa Birliği 
(AB) ülkelerine yapıldı.

İstihdam 
2016 yılında sektörün TL bazında farklı 
alanlarda gösterdiği büyüklüğe rağmen 
istihdamda bunu yansıtacak bir artış 
görülmedi. Bu da şirketlerin verimliliğe 
önem verdiğine işaret etti. Sektörün toplam 
istihdamının %67’si Bilgi Teknolojileri 
kategorisinde oldu.

Sektörün, toplam 
ihracat rakamı TL 
bazında bir önceki yıla 
göre %32 artarak  
3,1 milyar TL’ye ulaştı. 
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Tüketici talebi, ürünlerin doğası, üretim 
ve değer zinciri ekonomilerindeki 
değişimler üretim sektöründe 

köklü bir dönüşüme neden olmaktadır. 
Tüketicilerin artan kişiselleştirme 
beklentileri tüketici ve üretici arasındaki 
çizgiyi bulanıklaştırmaktadır. Endüstri 
4.0 devriminin de desteklediği gelişen 
teknolojiler bir yandan sıradan ürünlerin 
akıllı ürünlere dönüşmesine neden 
olarak seri üretimle değer yaratmayı 
zorlaştırmakta, diğer yandan piyasaya giriş 
ve ticarileşme önündeki engelleri kaldırarak 
üretim sektörüne küçük ölçekli oyuncuların 
girmesine olanak tanımaktadır. 
Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında 
sadece geleneksel üretim anlayışına 
uygun olarak “daha ucuz maliyete daha 
kaliteli ürün” üreterek değer yaratmak 
zorlaşmakta ve sürdürülebilir bir strateji 
olmaktan çıkmaktadır. Artık konu sadece bir 
ürünü satmak değil, ürünün kullanımından 
sağlanan değerden pay almak şeklinde 
değişmektedir. Üreticiler, bu dönüşüm 
karşısında hem değer yaratacak hem de 
değer sağlayacak şekilde iş modellerini 
tekrar gözden geçirmelidirler.

Üretimin geleceği

Gürkan Saçıkara
Deloitte Türkiye 
Danışmanlık Hizmetleri, 
Kıdemli Müdür

Bahar Bağatar
Deloitte Türkiye 
Danışmanlık Hizmetleri, 
Danışman

Üretim sektöründeki dört dönüşüm
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Köklü bir dönüşümden geçen üretim sektöründe, artık konu 
sadece bir ürünü satmak değil, ürünün kullanımından sağlanan 
değerden pay almak şeklinde değişmektedir. Üreticiler, bu dönüşüm 
karşısında hem değer yaratacak, hem de değer sağlayacak şekilde 
iş modellerini tekrar gözden geçirmelidirler. Peki, hangi faktörler söz 
konusu dönüşümü tetiklemektedir?
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Üretim sektöründeki dönüşümü tetikleyen 
faktörler dört ana başlıkta toplanabilir.

1. Tüketici talebinin değişen 
doğası: Tüketicilerin özel 
ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde kişiselleştirilmiş ve 

özelleştirilmiş ürünlere yönelik talebi son 
yıllarda giderek artmaya başlamıştır. 
Tüketiciler ürünlerin tasarlanma ve 
geliştirilmesinde giderek daha fazla rol 
oynamak istemektedirler. Görsel fikirlerin ve 
fotoğrafların paylaşıldığı ve takip edildiği 
Pinterest’te birkaç dakika harcadığınızda 
veya bireysel zanaatkârların ürünlerini sattığı 
Etsy’ye göz attığınızda talebiniz 
kişiselleşmektedir. Bu ortamda, Pinterest 
isteği ortaya çıkaran Etsy ise bunu 
somutlaştıracak yeteneği sağlayandır. 

Kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş ürünler 
dijital teknolojiler sayesinde geçmişe göre 
daha uygun maliyetle üretilebilmekte 
ve daha geniş bir müşteri yelpazesinin 
talebi karşılanabilmektedir. Bu durum, 
kitlesel pazarların daha küçük niş 
pazarlara ayrışmasına neden olmakta 
ve üreticilerin ölçek ekonomisi yerine 
kapsam ekonomisinden faydalanmalarını 
gerektirmektedir.

2. Ürünlerin değişen doğası:
Teknolojik gelişmeler ve 
Nesnelerin İnterneti (IoT) 
sayesinde standart ürünler 

“akıllı” ürünlere dönüşmektedir. Ürünler 
daha fazla veri yaratmaya ve yaymaya 
başladıkça, yaratılan veri ve bu veri ile 
yapılan öngörülerin değeri, ürünün kendi 
değerinden daha yüksek hale gelmektedir. 
Ürünlerin doğasındaki dönüşüm ve 
tüketicilerin artan kişiselleştirme talebi 
karşısında değer yaratacak iki iş modeli 
ortaya çıkmaktadır. 

Üründen platforma dönüşüm: Ürünler, 
üzerinde kullanıcılar ve ekosistem tarafından 
geliştirmeler yapılabilen ve ürünün değerini 
artıran birer platform haline dönüşmektedir. 
Valve Games 2003 yılında geliştirdiği 
bilgisayar oyunları ve güncellemelerini 
dağıtmak için Steam adlı online dağıtım 
kanalını oluşturmuş, artan kullanıcı 
sayısı ile birlikte Steam‘in diğer bilgisayar 
oyunu geliştiricilerinin de dağıtım için 
kullanabileceği bir platform olduğunu fark 
etmiştir. Bugün Valve Games’in tüm geliri 
içinde Steam üzerinden diğer geliştiricilerin 
dağıttığı oyunlardan kazandığı komisyon 
önemli bir paya sahiptir.

Üründen hizmete dönüşüm: Gelişen dijital 
altyapı ile ürünler sahip olunan varlıklardan 
belirli bir ücret karşılığında ulaşılan servislere 
dönüşmektedir. Ürüne sahip olmaktan 
hizmete odaklanan bu “paylaşım ekonomisi” 
Airbnb ve Uber gibi milyar dolarlık şirketlerin 
gelişmesini sağlamıştır. Bu dönüşüm, bulut 
bilişim bazlı yazılım servisleri örneğindeki 
gibi sanal ürünlerde olduğu kadar fiziksel 
ürünler için de geçerlidir. GE Aviation, 
Boeing ve Airbus gibi şirketlerle çalıştığı 
uçak motoru satışı alanında satış süreci 
zorlukları ve düşük kar marjları yaşamakta 
ve asıl geliri satıştan değil, motorların 30 yıllık 
kullanım ömrü boyunca verdiği servislerden 
kazanmaktaydı. Bu durumdan yola çıkan 
şirket, uçak motoru alanında kullanım 
bazlı modele geçerek sabit bir kurulum 
ücretinden sonra kullanım süresine göre 
ücretlendirme uygulamasına başlamıştır. 
Bu model ile planlama ve bakım süreçlerini 
daha verimli hale getirerek kendisi ve 
müşterileri için maliyet düşüşü sağlamıştır.

Teknolojik gelişmeler ve nesnelerin interneti sayesinde standart 
ürünler “akıllı” ürünlere dönüşmektedir. Ürünler daha fazla veri 
yaratmaya ve yaymaya başladıkça, yaratılan veri ve bu veri ile 
yapılan öngörülerin değeri, ürünün kendi değerinden daha 
yüksek hale gelmektedir.
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miktarının geleneksel üretim ekipmanlarına 
göre çok daha düşük maliyetli olması 
nedeniyle düşük miktarlı üretimler için 
rekabet avantajı yaratmaktadır. Uzun süredir 
yüksek değerli düşük hacimli üretimler için 
kullanılan 3 boyutlu baskı teknolojisinin 
gelecek dönemde düşük değerli yüksek 
hacimli üretimler için de kullanılacağı 
öngörülmektedir. 

Lojistik alanında global liderlerin arasında 
olan UPS, ABD dağıtım ağındaki 60 
lokasyonuna 3 boyutlu yazıcılar yerleştirerek 
termoplastik parçalar üretmeye başlamıştır. 
Bu yatırım ve iş yapış şeklindeki değişim ile 
UPS gelirinin bir kısmını oluşturan üreticiler 
için parça saklama ve dağıtım alanlarında 
rekabet avantajını korumayı başarmaktadır.

Robotbilim: Giderek daha yetkin ve 
esnek robotların daha uygun maliyetlerle 
geliştirilmesi ve dünya genelinde artan işçilik 
maliyetleri robot kullanımının artmasına 
neden olmaktadır. Düşük beceri gerektiren 
işler için istihdamda daralma, programlama 
ve bakım gibi özelleşmiş işlerde istihdam 
artışı yaşanacağı öngörülmektedir. Rethink 

Robotics tarafından üretilen “Baxter” 
robotlar, tekrarlanan ve zeka gerektirmeyen 
aktiviteleri çok pahalıya otomatize etmenin 
yanı sıra robotun kollarını hareket ettirerek 
yeni işleri öğrenmesini sağlamaktadır. 
Yaratılan bu sinyallerle çalışan robotlar, 
insanlarla işbirliği yaparak çalıştıkları için iş 
gücünde bir fark yaratmışlardır ve bu işbirliği 
(collaboration) nedeniyle “cobot” olarak 
adlandırılmaktadırlar.

Malzeme bilimi: Yeni malzemelerin 
yaratılması eski kuşak ileri teknoloji 
malzemelerin fiyatlarının düşmesini 
ve bu malzemelerin daha geniş üretim 
yelpazesinde kullanılabilmesini sağlamıştır. 
Karbon fiber ve nanomalzeme gibi eski 
kuşak malzemelerin fiyatlarındaki düşüş ile 
bu malzemeler farklı sektörlere kullanılmaya 
başlanmış ve aynı zamanda küçük ölçekli 
üreticilerin tüketicilerin kişiselleştirme 
taleplerine uygun üretimler yapabilmelerine 
olanak tanımıştır. Örneğin Volvo, elektrikli 
otomobil tasarımında batarya yerine araç 
gövdesinde nanomalzeme kullanarak 
araç ağırlığının %15 oranında azalmasını 
sağlamıştır.

Tüm bu eksponansiyel teknolojiler ve 
üretimin giderek dijitalleşmesi küçük 
işletmeler veya bireysel tasarımcıların 
özelleştirilmiş ürünleri yüksek kalitede, 
lokal ve giderek daha düşük maliyetlerde 
üretmelerine olanak tanımaktadır. 

Tüm bu değişimler için büyük ölçekli 
üreticiler piyasadaki değişken talebe cevap 
vererek rekabetçi kalabilmek için çevik 
üretim metotlarını benimseyebilir. Gerçek 
zamanlı satış verisinin gözlemlenerek 
“minimum mümkün parti büyüklüklerinde” 
üretim ve tedarik zinciri altyapısı sağlayan 
dijital altyapı, burada kilit rol oynayacaktır. 
Bu kapsamda büyük ölçekli şirketler 
üretim hatlarını modüler şekilde yeniden 
tasarlayarak daha küçük hacimli üretimler 
için uygun hale getirmelidir.

Geleneksel üretim ve 3 boyutlu baskı başabaş analizi

2PowerPoint Timesaver

Şekil 1. Üretim sektöründeki dört dönüşüm
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3. Değişen üretim ekonomisi:
3 boyutlu baskı, robotbilim ve 
malzeme bilimi teknolojileri 
eksponansiyel ilerlemekte 

ve daha hızlı, daha uygun maliyetli ve 
daha küçük partiler ile üretime olanak 
sağlamaktadır. Teknolojilerdeki bu ilerleme 
ile birlikte kamu politikalarındaki değişimler 
piyasaya giriş ve ticarileşme önündeki 
engelleri kaldırmakta ve üretim için gerekli 
başlangıç yatırımı miktarını azaltmaktadır. 
Bu gelişmeler ile üretim sektörüne küçük 
ölçekli yeni şirketler girebilecektir. Küçük 
ölçekli üreticiler, tüketiciler ile doğrudan 
ilişki kurarak kişiselleştirme taleplerini 
karşılamakta daha avantajlı olacaklardır. 
Büyük ölçekli üreticiler ise konsolide 
olacak ve ölçeklerinden yararlanarak 
küçük üreticilere komponent ve platform 
sağlayacaklardır. 

3 boyutlu baskı: 3 boyutlu baskı araçları, 
teknikleri ve uygulamaları son on yıl içinde 
çok hızlı ilerleme göstermiştir. Çoğunlukla 
prototip geliştirmek için kullanılan 3 
boyutlu baskı, üretimin diğer fazlarında da 
kullanılmaya başlanmıştır. Başlangıç yatırım 
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Endüstri 4.0 devriminin de desteklediği 
gelişen teknolojiler bir yandan sıradan 
ürünlerin akıllı ürünlere dönüşmesine 
neden olarak seri üretimle değer 
yaratmayı zorlaştırmakta, diğer yandan 
piyasaya giriş ve ticarileşme önündeki 
engelleri kaldırarak üretim sektörüne 
küçük ölçekli oyuncuların girmesine  
olanak tanımaktadır.

4. Değişen değer zinciri 
ekonomisi: Kişiselleştirilmiş 
ürünlere olan talep artışı ve 
tüketici verisine erişim ihtiyacı 

üreticinin tüketiciye online kanallarla direkt 
olarak ulaşabilmesini gerektirmektedir. 
Geleneksel değer zincirinde yer alan aracı 
kuruluşlar pazara sürüm hızını azaltmakta ve 
stok birikimine neden olmaktadır. Dijital 
gelişmeler, aracı kuruluşları işlevsiz bırakarak 
tüketiciye direkt ulaşım sağlayacaktır. 
Tüketici ile direkt temas ile talep öngörüleri 
çıkarılabilecek, kitlesel finansman ile yeni 
ürünler geliştirilebilecek ve “stoka üretim” 
modeli yerini ön siparişlerden beslenen 
“siparişe üretim” modeline bırakacaktır. 
ABD’de bu yıl yaklaşık 7.000 mağazanın 
kapanması beklenmektedir. 2008 ekonomik 
krizinden bu yana yaşanan bu yüksek oran, 
perakendenin dijitalleşmesinin ve tüketiciye 
direkt erişimle kişiselleşen ihtiyaçlara cevap 
verilmesinin etkisini göstermektedir. 

Üretim sektöründeki dönüşümde 
rekabetçi kalabilmek için üreticiler nasıl bir 
yol izlemelidir?
Eksponansiyel gelişen teknolojiler, artan 
kişiselleştirilmiş ürün beklentisi ve 
kısalan ürün yaşam döngüsü nedeniyle, 
üreticilerin sadece daha düşük maliyete 
daha kaliteli ürün üreterek değer yaratması 
artık mümkün olmamaktadır. Üretim 
sektöründeki bu gelişmeler aynı zamanda 
piyasaya giriş ve ticarileşme önündeki 
engelleri kaldırarak pazardaki oyuncu 
sayısının artmasına yol açmaktadır. Bu 
dönüşümde üreticilerin sürdürülebilir 
büyüme sağlayabilmebilmesi için belirli bir 
alanda faaliyet göstermeleri gerekmektedir. 
Büyük ölçekli şirketler ölçeklerinden 
yararlanarak küçük ölçekli üreticilerin 
kullanabileceği komponentler ve platformları 
sağlamaya odaklanırken, küçük ölçekli 
şirketler tüketici ihtiyaçlarına göre ürünleri 
kişiselleştirmeye odaklanmalıdır.

Üretim endüstrisindeki dönüşüm hızını 
yasal düzenlemeler, ürün kompleksitesi 
ve sektördeki dijitalleşme seviyesi 
belirlemektedir. Şirketler hayatta kalabilmek 
için faaliyet alanlarındaki bu faktörleri 
değerlendirerek pazardaki değişim 
ihtiyacının aciliyetini belirlemeli ve değer 
yaratabilecekleri yeni iş modellerine geçiş 
planlarını oluşturmalıdırlar.

The Deloitte Times  | Temmuz 2017 
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Birçok sektörden daha eski bir 
geçmişe sahip olan bankacılık, son 
50 yılda teknolojik yeniliklerden 

belki de en çok etkilenen sektör oldu. Son 
dönemde yine teknolojinin önderliğinde 
finansal hizmetler sektörü yine oldukça 
önemli bir değişime hayat vermek üzere... 
Bu seferki değişikliğin; biyometri, robotik 
ve yapay zekanın yanı sıra, bulut, bilişsel 
ve kuantum programlama gibi bir dizi 
yakınsama (converging) teknolojilerinin 
hayata geçmesiyle birlikte tetiklenmesi 
beklenmektedir. Bütün bu gelişmelerin 
içerisinde finansal hizmetler sektörünün 
altyapısını en çok etkileyecek yeniliğin DLT 
olması bekleniyor.

DLT, tarafların, 
varlıklarını aracılara 
dayanmaksızın, 
bir bilgisayar 
ağı üzerinden 
güvenebilecekleri 
şekilde birbirlerine 
aktarmasını 
sağlayan bir 
teknoloji olarak 
tanımlanabilir.
18

Osman Aytaman
Deloitte Türkiye
Clients & Industries, 
Kıdemli Müdür

Bankacılığı yeniden 
şekillendiren teknoloji: DLT
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Peki, nedir bu hayatımızı değiştirecek 
DLT, daha bilinen adıyla Blockchain? 
Basitçe ifade etmek gerekirse; tarafların, 
varlıklarını aracılara dayanmaksızın, bir 
bilgisayar ağı üzerinden güvenebilecekleri 
şekilde birbirlerine aktarmasını sağlayan 
bir teknoloji olarak tanımlanabilir. Bu 
yolla, finansal işlemler, kronolojik bloklarla 
organize edilmiş, dışarıdan müdahaleye 
karşı korumalı, kamuya açık bir depoda 
kaydedilir. 

DLT’nin getireceği gelişmeler aşağıdaki gibi 
sıralanabilir:

 •  Şeffaflık: DLT ile işlemler her iki taraf için 
de ortak kullanılan şeffaf ve değişmez 
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bir ortamda gerçekleştirildiği için 
yükümlülüklerini yerine getirmeme riski 
yok denebilecek kadar azdır. Sistem 
üzerinde bulunan varlıkların menşei, 
işlemlerin geçmişi ve var olan likidite 
kaynakları gibi pek çok konuda şeffaflık 
sağlar. Dış ticaret finansmanında, 
örneğin, DLT uzlaşmayı hızlandırabilir. 
Aynı zamanda birden fazla tarafın 
gerçek zamanlı olarak akreditifleri 
takip etmesini ve yönetmesini 
sağlayabilmektedir. (Örnek: Future Of 
Trade Finance)

 •  Verimlilik: Takas ve saklama işlemlerinde 
üçüncü bir partiye gerek duyulmaz, 
işlemlerin mutabakat ve anlaşmazlıkların 
çözümü için gerekli iş yükü azalır. Veri 
kaynaklarının değişmez özelliği ve kolay 
ulaşılabilirliği sayesinde daha hızlı, 
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daha doğru raporlama yapılmasını 
sağlar. Örneğin, küresel ödemeler için, 
DLT finansal kurumlar arasında para 
transferinden kaynaklanan mutabakat 
ihtiyacı ve oluşabilecek gecikmeleri önler. 
(Örnek: Future Of Global Payment)

 •  Uyum: DLT ile birlikte finansal kurumlar 
arasındaki finansal faaliyetlerin 
düzenleyiciler ile gerçek zamanlı olarak 
izlenmesi sağlanır. 

DLT’nin sadece son 3 yıl içerisinde 2.500’ün 
üzerinde patent ve 2016 verileri ile 1,4 
milyar dolar yatırım aldığını düşünürsek 
sektörde ne kadar hızlı bir gelişime yol 
açtığını çok iyi anlayabiliriz. Deloitte 
tarafından World Economic Forum’a 
sunulmuş olan görüşlerin özetlendiği 
“Over the horizon, Blockchain and 
the future of financial infrastructure” 
raporuna göre bugüne kadar en az 24 
ülkede, 90’dan fazla uluslararası bankanın 
yatırım yaptığı bu yeni teknoloji hakkında, 
gelecek yıl bankaların %80’inde adımların 
atılmaya başlandığı öngörülmektedir.

Günümüzde, ihtiyaç duyulan dijital kimlik 
sistemlerinin halen gelişim aşamasında 
olması ve müşteri bilgisi (KYC) alanında 
atılması gereken adımlar nedeniyle 
tarafların kimliklerini doğrulamak için 
fiziksel protokollere bağımlı olması, 

yandan belirlenirken bankalar, düzenleyici 
kurumlar ile bir araya gelerek gerekli 
düzenlemelerin hayata geçmesi için 
harekete geçmelidir. Özellikle finansal 
hizmetler gibi sıkı düzenleyici politikalar ile 
yönetilen bir sektörde adımların temkinli 
ve yavaş atılması normal karşılanabilmekle 
birlikte, doğru zamanda harekete 
geçilmesiyle son derece modern ve sağlıklı 
işleyen bir sistem kurulması öngörülebilir.

DLT’nin yayılmasını yavaşlatan en önemli 
unsurlardan bazılarıdır. Benzer şekilde, 
DLT sistemleri geliştikçe, üzerinde işlem 
yapan bazı kullanıcılar yüksek likiditeye 
ihtiyaç duyacaktır. Sistem içerisindeki arz 
ve talebi dengeleyebilmek için merkez 
bankalarının bu finansal altyapı içerisinde 
yer almaları ve likidite yönetimini 
yapmaları gerekecektir.

Mevcutta işleyen finansal altyapıyı DLT 
ile değiştirmek maliyetli ve çok geniş 
katılımcıları kapsayan büyük bir girişimdir. 
Bankalar bu amaçla önümüzdeki kısa 
vadeli dönemde DLT stratejilerini 
belirlemeli, yatırım analizlerini, uygulama 
haritalarını ve yönetişim modellerini 
geliştirmelidir. Yatırım stratejileri bir 

Örnek: Dış ticaretin geleceği

 • Hızlandırılmış: Mali belgeler gerçek 
zamanlı olarak gözden geçirilip 
onaylandığından sevkiyat süresi 
kısalacaktır.

 • Doğrudan: Dış ticaret finansmanında, 
artık riski üstlenmek veya sözleşmeleri 
yürütmek için bir aracı bankaya ihtiyaç 
duyulmayacaktır.

 • Yerinden: Sözleşme şartlarının 
yerine getirilmesiyle anında durum 
anlaşılacak, izleme için gerekli zaman 
ve personel ihtiyacı azalacaktır.

 • İzlenebilir: Faturalar, mülkiyet 
gibi bilgiler kolayca ve anında 
takip edilebilecek, geçmişin izi 
sürülebilecektir. 

 • Görülür: Finansal işlemler ile ilgili 
bilgilere gerçek zamanlı ulaşım, 
kısa vadeli finansman, aktif ve pasif 
yönetimine yardımcı olacaktır. 

Örnek: Uluslararası ödemelerin 
geleceği

 • Suistimal edilemez: DLT’de saklanan 
dijital profiller sayesinde hem 
gönderen hem de alıcı sistemsel olarak 
doğrulanacaktır.

 • Likit: Akıllı sözleşmeler ile desteklemiş 
para transfer mekanizmaları sayesinde 
dış ticaret desteklenecektir. 

 • Hızlı: Uluslararası ödeme 
işlemleri gerçek zamanlı olarak 
tamamlanacaktır.

 • Ekonomik: Daha az taraf ve aracıyla, 
verimlilik sağlanmış maliyet yapısı ile 
değer yaratılacaktır.

 • Görülür: Regülatörler, şüpheli işlemleri 
takip etmek amacıyla otomatik uyarı 
mekanizmaları kuracak, işlemlerin 
izni takip edebilmek için erişim 
sağlayacaklardır.
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Sigorta ve teknoloji kelimeleri yan yana 
geldiğinde sigortacılığın dijitalleşme 
sürecinin başında olduğu ve hatta 

teknolojik trendlere ayak uyduramayan 
sigorta firmalarının tehdit altında olduğu 
sıkça duyduğumuz argümanlar arasındadır. 
Ön plana çıkan bu söylemlerin doğruluk 
payı olsa da konuya daha yapıcı bir açıdan 
bakmak tehditlerden çok fırsatların 
görünür hale gelmesini sağlayacaktır. 
Bütün dönüşüm süreçlerinde olduğu gibi 
sigortacılık sektörünün içinden geçmekte 
olduğu dijital dönüşüm sürecinin tehditler 
içerdiği kadar fırsatlarla dolu olduğunun 
altının önemle çizilmesi gerekmektedir. 
Deloitte bu amaçla sigorta müşterilerine 
ulaşıp dijital gelişmeler arasında en çok 
öne çıkan ve gelecek 10 yıla damga vurma 
potansiyeli olan teknolojik trendlerin sigorta 
müşterisindeki yansımalarını analiz etmiştir. 

Deloitte, dijital teknoloji ve sigortacılık 
konusunda yaptığı inovasyon odaklı ‘Dijital 
Dünyada Sigortacılık’ başlıklı araştırması 
çerçevesinde 2955 sigorta müşterisi ile 
global bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışma sonucunda müşterilerin en 
çok faydalandığı ve yakın gelecek için 
önem verdiği 9 altın dijital gelişme mercek 
altına alınmıştır. Bu altın teknolojilerin 
hali hazırdaki global uygulamalarının da 
incelediği bu çalışmada özellikle müşterilere 
bu teknolojiler hakkında neler düşündükleri 
sorulmuştur. 

Söz konusu olan 9 altın dijital gelişme şu 
şekildedir:  

 • Telematics bazlı hizmetler

 •  Otonom (self-drive) araç sigortası

 •  Mobil (Internet üzerinden) işlemler

Aylin Siyahhan
Deloitte Türkiye  
Clients & Industries,  
Müdür Yardımcısı

Geleceğin 
sigortacılık 
trendleri

Sigortacılıktaki dijital teknolojinin 9 önemli uygulaması

Kaynak: Deloitte
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 •  Fiyat karşılaştırması yapan web siteleri

 •  Kişiden kişiye (Peer-to-Peer) sigortacılık

 •  Sosyal brokerlar

 •  Siber risk sigortası

 •  Paylaşım ekonomisi sigortacılığı

 •  Değer karşılaştırması yapan web siteleri

Sigorta sektöründe çığır açma potansiyeli 
olan bu 9 önemli teknoloji belirlenirken 
müşterilerden yoğun talep alan, müşteri 
üzerindeki etkisi büyük olan ve teknolojik 
olarak bugün de mümkün ve kullanımda 
olan teknolojiler olmasına dikkat 
edilmiştir. İş analitiği gibi diğer sektörleri 
de ilgilendiren teknolojiler ve de sigorta 
sektörünü etkileyecek olan ama teknolojik 
olmayan diğer gelişmeler tablonun dışında 
bırakılmıştır. 

Araştırmaya göre sigortacılık sektörüne 
damga vurabilecek teknolojik gelişmelerin 
etki seviyesi ve söz konusu etkinin yakın 
mı yoksa uzak gelecekte mi ortaya 
çıkacağını özetleyen yukarıdaki tabloda 
da görülebileceği gibi, kısa ve orta vadede 
yüksek etki gösterecek teknolojilerin başında 
fiyat karşılaştırma siteleri, mobil internet 
ödemeleri ve telematics bazlı hizmetler 
gelmektedir. Kısa dönemde, yüksek etkiye 
sahip olmasa da sektörü yine de etkileyecek 
diğer bir teknolojik gelişme de siber güvenlik 
sigortası alanında olmaktadır.

araştırmaya göre, sigortacılık işlemleri için 
akıllı telefon kullanımı limitlidir. Araştırma, 
aynı zamanda akıllı telefonlarından 
sigortacılık işlemi yapmak isteyenlerin 
sayısı giderek arttığını göstermektedir ve 
bu artışın sebebi sadece 7/24 online olan 
Y kuşağı değildir. 55 yaş üstü müşterilerin 
bile %57’si bu talebi belirtmektedir. Sigorta 
müşterilerinin %74’ü işlemlerini bilgisayar 
kullanarak yapmaktan memnun olsalar 
da, sigortacılar hizmetlerini ne kadar 
çok kanallı olarak sunarlarsa ve mobil 
üzerinden hizmetleri geliştirirlerse müşteri 

Sigorta sektörü üzerinde en yüksek etkiye 
sahip olacağı görünen ve orta vadede 
etkisi iyice hissedilecek Telematics bazlı 
hizmetler konusunda en büyük açılım, 
sigorta müşterisinin kendi ile ilgili bilgi veren 
kullandığı bağlantılı teknolojik cihazlara 
dair veriyi sigorta şirketleri ile paylaşma 
konusunda çekincelerini giderek bir kenara 
bırakması ve sigorta şirketlerinin bu veriyi 
analiz ederek yenilikçi yaklaşımlar/hizmetler 
sunması ile gerçekleşecektir. Burada 
öncü olan grup ise 25-34 yaş arası sigorta 
müşterileridir; bu yaş grubunun %63’ü 

Bu alanlarda, özellikle kısa dönemde etki 
sahibi olacak olan fiyat karşılaştırma web 
siteleri, mobil internet hizmetleri ve siber 
güvenlik sigortası alanlarında Türkiye ve 
globalde yaşanan gelişmeler elzemdir. 
En yakın gelecekte ve hatta şu anda etki 
gösteren gelişme olan fiyat karşılaştırma 
web sitelerinin Türkiye’de iyi örnekleri 
bulunmaktadır. 

Mobil internet üzerinden sunulan sigortacılık 
hizmetleri sigortacılar için müşteri 
memnuniyetini arttırmanın en etkili yolu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Akıllı telefonlar 
ve tablet bilgisayarlar tarafından sunulan 
hizmetler, her geçen gün, müşterilerin 
nerede ve ne zamanda olursa olsun, 
sigorta ürünlerini araştırma, satın alma ve 
yönetmelerine daha fazla destek olmaktadır. 
Örneğin hasar yönetimi konusunda akıllı 
telefonlar aracılığı ile hasarın resminin 
çekilmesi, sigorta şirketi ile paylaşılması 
çok daha hızlı ve etkin olacaktır. Ancak 

memnuniyeti de aynı oranda artacaktır. 
Mobil internet üzerinden sunulan sigortacılık 
hizmetleri konusunda dünyada ve Türkiye’de 
özellikle ödeme sistemleri alanında 
gelişmekte olan FinTech ekosistemindeki 
potansiyel InsurTech yatırımlarının katkısı 
büyük olacaktır. 

Siber risk her geçen gün gerçekliğini ve 
artacak önemini daha çok hissettirmektedir. 
Sigortacıların elindeki son derece hassas 
müşteri bilgileri ve bunların dijital ortamda 
depolandığı düşünüldüğünde ortadaki risk 
açıktır. Siber risk saldırıları sık ve mali zararı 
büyük saldırılar olmalarına rağmen son 
dönem araştırmalar hala çoğu firmanın siber 
güvenlik sigortası olmadığını göstermektedir. 
Örneğin, İngiltere’de firmaların sadece %10’u 
siber güvenlik sigortasına sahiptir. Siber 
güvenlik sigortası alanında ülkemizde henüz 
spesifik hizmetler geliştirilmiş olmasa da bu 
alanda sunulabilecek hizmetler için çeşitli 
hazırlıklar mevcuttur. 

Mobil internet 
üzerinden sunulan 
sigortacılık hizmetleri 
sigortacılar 
için müşteri 
memnuniyetini 
arttırmanın en etkili 
yolu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
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özellikle daha uygun fiyatlı poliçeler için 
telematics bazlı hizmetleri tercih edeceğini 
belirtmiştir. Ancak bunu belirtseler de, 
örneğin İngiltere gibi telematics bazlı sigorta 
hizmetlerinin 10 yıldır kullanıldığı inovatif 
bir sigortacılık ekosisteminde bile bu 
hizmetlerden yaralanan sigorta müşterileri 
toplam sigorta müşterilerinin %5’inden 
azdır. Peki, bu çığır açacak teknolojinin 
potansiyeline kavuşması için ne yapılması 
gerekmektedir? 

Sigortacılık şirketleri telematics-bazlı 
hizmetleri kullanarak insanlara aradıkları 
bilgiyi vermeye başladıkları zaman, yani 
örneğin çevreci bir insana araba kullanırken 
karbon ayak izlerini farklı rotaları seçerek 
nasıl azaltabileceğini ya da riski minimize 
etmek isteyen insanlara daha güvenli yolları 
bildirirlerse bu teknolojide saklı gerçek 
potansiyeli kullanabileceklerdir. Daha 
önemlisi, sigorta şirketleri gerçek zamanlı 
bilgi akışını sağlayarak ve akıllı telefon 
üzerinden sorunlu cihazın kapatılması gibi 
hizmetler sunarak kayıpları direk azaltılabilir. 
Bu hizmetlerin sunulabilmesi için elbette 
sigorta şirketlerinin diğer sektörlerden 
oyuncularla stratejik işbirlikleri yapmaları 
şarttır. 

Mobil internet 
üzerinden sunulan 
sigortacılık hizmetleri 
konusunda dünyada 
ve Türkiye’de özellikle 
ödeme sistemleri 
alanında gelişmekte 
olan FinTech 
ekosistemindeki 
potansiyel InsurTech 
yatırımlarının katkısı 
büyük olacaktır. 

Potansiyel sorunları veya problemleri 
önceden tespit eden ve müşterinin 
yaşına göre destek sağlayan 
hizmetleri tercih eden müşterilerin 
oranı
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Sigortacılık için çığır açma potansiyelinde 
olan diğer bir önemli teknoloji ise otonom 
araçlardır. Yollarda tam olarak ne zaman 
otonom araçların hâkimiyetini görürüz? 
Bu tabii ki net cevabı olmayan bir soru 
şu aşamada, ancak Deloitte’un bu konu 
üzerinde Mobilitenin Geleceği başlığı 
altında yaptığı araştırmalar çok uzak bir 
gelecekten bahsetmediğimizi açığa çıkarıyor. 
Bu çalışmalar ışığında Deloitte, örneğin 
Amerika’da, 2040 yılında bildiğimiz anlamda 
geleneksel araç satışlarının paylaşımlı 
mobilete çağına da geçişin etkisiyle %40 
azalacağını ve satılan her 4 araçtan sadece 
1’inin bugünkü bildiğimiz anlamıyla klasik 
otomobil olacağını ortaya koyuyor. Deloitte, 
ayrıca 2025 yılına ise dünya çapında 
yollardaki araçların %50’sinin otonom 
olmasa da ‘akıllı araç’ kategorisinde olacağını 
ve bunun tabii ki ulaşımı daha güvenli hale 
getireceğini irdeliyor. 

Peki, bu sigorta şirketleri için ne anlama 
geliyor? Bugünlerde sıkça duyulan klasik 
argüman ışığında ilerlersek bu sigorta 
şirketleri için, özellikle de kaza sigortası 
alanında, bir tehdit olarak resmediliyor. 
Oysa bu devrim fırsatlarla dolu bir 
serüven olarak görülebilir. Kazalarda insan 

faktörünün payının %90 civarı olduğu 
ve Google’ın otonom araçlarının son 6 
yıllık test çalışmaları sonucunda sadece 
11 kaza yaptığı ve bunların da hepsinin 
yine insan faktörü yüzünden gerçekleştiği 
(örneğin başka bir klasik aracın otonom 
araca çarpması gibi) düşünüldüğünde 
geleceğin mobilitesinde kazaların çok 
az görüleceği tahmin ediliyor. Ancak bu 
devrimin gerçekleşme aşamasında yollarda 
hem klasik hem otonom araçlar olacak ve 
bu çeşitlilik sigorta şirketleri için yönetilmesi 
zor ama fırsatlarla dolu bir dönem olarak 
gelişecek. Otonom araçların doğasından 
kaynaklanan yeni riskler de, örneğin 
otonom mekanizmaların bozulması ya 
da siber riskler gibi, sigorta şirketleri için 
yeni kabiliyetler ve hizmetler geliştirdikleri 
halde fırsat haline dönüşebilecek alanlar 
olarak karşımıza çıkıyor. Veriyi toplamak, 
anlamak, analiz etmek ve de risklerin nasıl 

değiştiğini okumak altın anahtar olarak 
karşımıza çıkıyor ve yine telematics hizmetler 
sunabilen sigorta şirketleri avantajlı 
durumda olacağa benziyor.

Bu makalede altını çizeceğimiz son altın 
teknolojik gelişme ise peer-to-peer 
sigortacılık alanında yaşanmaktadır. Sosyal 
medyanın ve paylaşım ekonomisinin 
nimetlerinden biri olan kabataslak aynı 
riski paylaşan insanların sosyal alanda 
bir araya gelip daha mikro düzeyde limitli 
bir alanda/spesifik bir konuda kendi 
sigortalarını yapmaları gibi anlatabileceğimiz 
kavram son dönemlerin en ilgi çeken 
ve karlı kavramlarından. İngiltere’de 
P2P motor sigortası alanında faaliyet 
gösteren bir firma olan Guevara üyelerine 
Premiumları üzerinden %80 karlılık 
sunduğunu ve Almanya’da bir P2P ağı olan 
Friendsuarance ise mülk sigortası alanında 
ağındaki sigortalılara yaklaşık 1/3 oranında 
tasarruf ettirdiğini ve ayda %20 oranında 
büyüdüğünü açıklamıştır. Bu gelişmeler 
geleneksel sigortacılık anlayışı için bir tehdit 
ama aynı zamanda değişim için bir fırsattır. 
Daha düşük ücretlerle daha mikro düzeyde 
sigortacılık rüzgarını yakalamak elzem 
gözükmektedir. 

Bu araştırmaya konu olan teknolojik 
değişmenin gerektirdiği diğer adımları da 
göz önünde bulundurarak toparlamamız 
gerekirse, sigorta şirketleri belirli adımları 
atmadan altın teknolojilerin nimetlerinden 
tam anlamıyla faydalanmayacak gibi 
gözüküyorlar. Peki, nedir bu adımlar?  

 •  Yeni telematics-bazlı hizmetler üretmek

 •  Dijital riskler için yeni ürünler geliştirmek

 •  Akıllı telefonları sigortacılık müşterilerinin 
hayatlarını kolaylaştırmak deneyimlerini 
zenginleştirmek için kullanmak

 •  Veri analizinden ve iş analitiğinden 
mümkün olduğunca çok faydalanmak

 •  Siber saldırılara karşı savunma 
mekanizmaları ve hizmetler üretmek

 •  Otonom araçlar için şimdiden hazırlık 
yapmak

 •  Sosyal brokerlar gibi yeni aracı kurumlar ile 
çalışmak 

Bu makale Sigorta Teknoloji dergisinin Yaz 2017 
sayısında yayımlanmıştır. 

Otonom araçların 
doğasından 

kaynaklanan 
yeni riskler de, 

örneğin otonom 
mekanizmaların 
bozulması ya da 
siber riskler gibi, 
sigorta şirketleri 

için yeni kabiliyetler 
ve hizmetler 
geliştirdikleri 

halde fırsat haline 
dönüşebilecek 
alanlar olarak 

karşımıza çıkıyor. 
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Güçlü bir ekonomi, güçlü şirketler ile var olabilir.  
Güçlü şirketler de ancak güçlü CFO’larla…

Nüfusu 81 milyon olan ülkemizin, 81 
farklı şehrinden birindeki bir ofiste, 
her gün finansal yansımaları olan 

sayısız kararlar alınıyor. Bunların bazıları bir 
hayli stratejik: birleşme, satın alma, halka 
arz, tahvil ihracı, iş ortaklığı, yeni pazarlara 
açılma, farklı iş kollarına giriş, lansman veya 
yeni bir fabrika yatırımı gibi… Bazıları ise 
daha ziyade taktiksel. Örneğin, bir işi dış 
kaynakla veya kendi kaynaklarımızla yapmak 
arasındaki seçim veya bir projenin hangi 
finansman modeli ile desteklenebileceği... 
Ve tabii ki operasyonel kararlar var. 
Bir müşterinin limitini arttırmak, döviz 
pozisyonundaki açığı kapatmak, bütçeler 
arası transfere onay verip vermemek örnek 
olarak verilebilir. Türü veya etkisi ne olursa 
olsun, tüm bu kararların ortak noktası; yetkin 
bir finans fonksiyonunun sürece sağlayacağı 
katma değer. İşte bu noktada böyle uzman 
bir ekibi kuracak ve sayıları bir hayli fazla 

Milyarlarca lirayı 
emanet ettiğimiz ve 
her biri farklı başarı 
hikâyelerine imza 
atan CFO’larımızı 
bir araya getirecek, 
onları iş dünyasından 
diğer liderlerle 
buluşturacak 
ve başarılarının 
sunulacak ödüller 
ile taçlandırılacağı 
bir zirveye oldukça 
fazla ihtiyaç 
duyulmaktaydı. CFO 
Summit etkinliği, 
işte tam da bunu 
sağlamış oldu. 

CFO Summit 2017’nin 
ardından…

Deloitte Türkiye CFO Hizmetleri Lideri Cem Sezgin
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olan iç ve dış paydaşlarla etkileşimlerinde 
onları doğru şekilde yönlendirecek bir lider 
figürüne ihtiyaç var. Yani güçlü bir CFO’ya… 

Deloitte olarak hem globalde, hem de 
Türkiye’de, küresel eğilimleri de dikkate 
alarak uzun bir süredir “CFO’nun 4 
Rolü” ile CFO’ların değişen rollerine 
dikkat çekmekteyiz. Amacımız finans 
fonksiyonunun kurum değerine olan 
katkısını iş dünyasına daha iyi aktarabilmek. 
Gelinen noktada bunun olumlu 
yansımalarını görüyor ve katkı sağladığımız 
için mutluluk duyuyoruz. Bu mutluluğu 
pekiştiren şey ise, bu düşünce ve eylemde 
yalnız olmayışımız. Milyarlarca lirayı emanet 
ettiğimiz ve her biri farklı başarı hikâyelerine 
imza atan CFO’larımızı bir araya getirecek, 
onları iş dünyasından diğer liderlerle 
buluşturacak ve başarılarının sunulacak 
ödüller ile taçlandırılacağı bir zirveye oldukça 
fazla ihtiyaç duyulmaktaydı. 11 Mayıs 2017 
günü, ikincisi gerçekleşen CFO Summit 
etkinliği, işte tam da bunu sağlamış oldu. 
Deloitte Türkiye olarak, bu özel etkinliğin 
sponsorları arasında yer aldık. 

Şirket Satınalma, Birleşme, Devir ve Bölünme İşlemlerinde Kritik Başarı Faktörleri Paneli: Panel Başkanı Deloitte Türkiye CFO Hizmetleri Lideri Cem Sezgin
Konuşmacılar: Darby Yönetici Direktörü Burak Dalgın, TAV Holding CFO’su Burcu Geriş, Turkven Principal Eray Yatgın, Global Capital Management Özel Sermaye 
Fonu Bölüm Başkanı İhsan Sancay, Yıldız Holding CFO’su Mustafa Tercan

Fortune Türkiye ve DataExpert işbirliğinde yürütülen Türkiye’nin En Etkin Finans Liderleri ödül töreni

Bunun yanı sıra, Deloitte Türkiye CFO 
Hizmetleri Lideri Cem Sezgin, ‘50 En Güçlü 
CFO’nun belirlenmesi sürecinde danışma 
kurulunda şahsen görev aldı ve “Şirket 
Satınalma, Birleşme, Devir ve Bölünme 
İşlemlerinde Kritik Başarı Faktörleri” konulu 
panele başkanlık ederek, Türkiye’nin önde 
gelen CFO’ları ile birlikte deneyimlerini 
katılımcılara aktarma fırsatı buldu. 
CFO’luk popülaritesi azalmayan bir meslek 
ve oldukça gıpta edilen bir pozisyon. Öte 

yandan bu pozisyona yükselmek kolay değil. 
Yolculuğun daha zor kısmı ise CFO olduktan 
sonra başlıyor. Geride bıraktığımız dönemde 
dijitalleşmeden, Y Kuşağı’ndan, jeopolitik 
ve küresel çözülme tabanlı kaygılardan 
bahsettiğimiz bir iklimde, yurt içinde ve 
dışında yaşanan tüm belirsizliklere rağmen 
ülkemizdeki CFO’lar oldukça başarılı bir 
sınav verdiler ve güçlü bir alkışı fazlasıyla 
hak ediyorlar. CFO Summit 2017 bunun için 
hepimize güzel bir fırsat sunmuş oldu.
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gelirlerinde olası bir iyileşme, yurtdışı 
operasyonların toplam faaliyetler içinde 
artan payı ile oluşan risk dengesi gibi 
faktörler etkili. Olağandışı gelişmeler 
olmadığı takdirde, bir sonraki anketimizde 
gelir artışı beklentilerine ilişkin daha olumlu 
sonuçlar şaşırtıcı olmayacaktır.”

Türkiye’den 183 CFO’nun katılımıyla 
hazırlanan ve son bir yılı dönemsel 
olarak değerlendiren Deloitte Avrupa 

CFO Araştırması, Türkiye’deki CFO’ların 
hem yakın geleceğe ilişkin öngörüleri, hem 
de stratejileri hakkında fikir veriyor. Anket 
sonuçları, dönemler arasında önceliklerin ve 
beklentilerin nasıl değişimler gösterdiğine 
dair bir trend analizi de sunuyor.  

Anket sonuçlarını yorumlayan Deloitte 
Türkiye CFO Hizmetleri Lideri Cem 
Sezgin ülke olarak geçtiğimiz yıldan bu yana 
birçok zorluğu geride bırakıldığının altını 
çiziyor: “Yaşanan olayların ekonomimiz 
üzerindeki etkileri, geçtiğimiz dönemde 
yaptığımız anketlerimizde de ortaya çıkmıştı. 
Şirketlerinin gelirlerinin düşeceğini düşünen 
CFO’larımızın oranı giderek artıyor (en 
son anketimizde her dört CFO’dan biri). 
Kuşkusuz bunda döviz kurlarında yaşanan 
dalgalanmalar, Türkiye ekonomisine 
ilişkin büyüme oranı beklentileri ve yakın 
dönemdeki mütevazı performansın etkisi 
var. Buna rağmen gelir artışı bekleyen 
CFO’lar halen çoğunlukta. Özellikle ihracatta 
olan dönemsel kıpırdanmalar ve Rusya ile 
olan ilişkilerin düzelmesi sonucu turizm 

Deloitte’un düzenli olarak hayata geçirdiği ve Türkiye’den de 
üçüncü kez önde gelen CFO’ların katıldığı Avrupa CFO Anketi, 
üç aylık dönemler içerisinde yaşanan değişimlere ışık tutuyor. 
Türkiye verileri, CFO’ların ülke gündemi ve dalgalı seyreden 
döviz kurları gibi gelişmeler nedeniyle risk almaktan kaçınarak, 
daha temkinli bir tutum sergilediklerini ortaya koydu. 

Türkiye’de şirketlerinin gelirlerinin 
düşeceğine inanan CFO’ların oranı giderek 
artıyor.

Türkiye’deki CFO’lar 
risk almak istemiyor

3 ay öncesiyle kıyaslandığında, şirketinizin finansal geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?

%33.5
%29.7 %29.7

%42.7
%45.9

%30.2

%23.6 %24.3

%40.1

1Ç 2016 3Ç 2016 1Ç 2017

İyimserim Yaklaşık olarak aynı şekilde düşünüyorum Kötümserim
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Türk CFO’ların beklentileri 

Finansal gelecek: Şirketlerinin finansal 
performanslarının daha iyiye gideceğine 
inanan CFO’ların oranı 2016’nın ilk 
çeyreğinde %33,5 iken; 2016’nın üçüncü 
çeyreği ile 2017’nin ilk çeyreği arasında 
oranını koruyarak, yaklaşık %30 olarak 
ortaya çıkıyor. 

Gelir: Gelirde artış bekleyen CFO’ların 
oranı geçtiğimiz döneme göre azalıyor. Buna 
rağmen gelir artışı bekleyen CFO’lar halen 
çoğunlukta. Gelir artış beklentisi 2016’nın 
ilk çeyreğinde %71 iken, 2016’nın üçüncü 
çeyreğinde %69, 2017’nin ilk çeyreğinde ise 
%53 olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşılık, 
2017 ilk çeyrek anketinde şirket gelirlerinde 
düşüş olacağını düşünenlerin oranı %27 
seviyesinde. 

Faaliyet Kârı: Faaliyet kârının daha 
iyiye gideceğine inanan CFO’ların oranı 
geçtiğimiz yıl %60’tan (2016 ilk çeyrek) %54’e 
(2016 üçüncü çeyrek) gerilemişti. 2017 ilk 
çeyreğinde ise bu oran %40,7’ye düştü.

Yatırım: Yatırımlarının artacağını 
belirten CFO’lar 2016’nın ilk ve üçüncü 
çeyreğinde %40 seviyesinde iken; 2017’nin 
ilk çeyreğinde bu oran %34’e geriliyor. 

İstihdam: CFO’ların istihdamda artış 
beklentisi geçtiğimiz dönemde %36’dan 
(2016 ilk çeyrek) %46’ya (2016 üçüncü 
çeyrek) yükselmişti. 2017’nin ilk çeyreğinde 
ise bu oran %31’e gerilemiş durumda. 
Diğer yandan çalışan sayısında herhangi 
bir değişim yaşanmayacağını ifade eden 
CFO’ların oranı ise bir önceki araştırmaya 
(2016 üçüncü çeyrek) göre %6’ya yakın bir 
artış gösteriyor. 

Belirsizlik: Son ankete göre Türkiye’deki 
CFO’ların dörtte üçü geleceğin neler 
getireceğini kestiremiyor ve belirsizliklerin 
oldukça fazla olduğunu düşünüyorlar. 
Dünyamız, bölgemiz ve ülkemizdeki sert ve 
sık iniş – çıkışlar onları daha temkinli olmaya, 
şirketleri ise riskten kaçınmaya itiyor.

Risk: 2016 ilk çeyreğinde daha fazla 
finansal risk almamak gerektiğini düşünen 
CFO’ların oranı %94 iken üçüncü çeyrekte 
%86 civarına gerilemesi risk iştahında bir 
artışa işaret etmişti. 2016’nın üçüncü çeyreği 
ile çok ciddi bir fark olmamakla birlikte; 
2017’nin ilk çeyreğinde risk almayı doğru 
bulmayan CFO’ların oranı %89’a yükseldi. 

CFO’lar için en önemli ilk üç risk: 
Jeopolitik riskler, Türk Lirası’nın değer kaybı 
ve nakit akışındaki muhtemel aksamalar 
tartışmasız en önemli ilk 3 risk faktörü 
olarak CFO’ların gündemindeki yerini alıyor. 
Son dönemlerde istikrarlı bir şekilde dikkat 
çekmeye başlayan bir diğer risk kalemi ise 
girdi fiyatlarındaki artış. 

CFO’lara göre firmalarının stratejik 
öncelikleri: Maliyetlerin kontrol altında 
tutulması, maliyet azaltılması ve organik 

büyüme CFO’ların stratejilerinde öne çıkan 
hususlar. Ek olarak, sadece Türkiye pazarına 
umut bağlamama yönünde bir irade dikkat 
çekerken, bu durum yerini yeni pazarlara 
açılarak büyüme talebine bırakıyor.

Banka kredileri: Kredi kullanmayı cazip 
bulanların oranı geçtiğimiz yıl %38’den 
(2016 ilk çeyrek) %26’ya (2016 ikinci çeyrek) 
kadar düşmüştü. 2017’nin ilk çeyreğinde 
ise bu oranda bir değişiklik olmadığı ve her 
dört CFO’dan yalnızca birinin banka kredisi 
kullanmayı cazip bulduğu görülüyor. 

Borçlanma: Kurlardaki -genelde yukarı 
yönlü- seyrin beklenen sonuçlarının başında, 
yabancı para yükümlülüklerden uzak 
durmak geliyor. 2016’nın üçüncü çeyreğinde 
Türk Lirası ile borçlanmaya sıcak bakan 
CFO’ların oranı %21 civarındayken, 2017’nin 
ilk çeyreğinde bu oran %24’e yükselmiş 
durumda. Bu durumu destekler nitelikte 
yabancı para birimleri ile borçlanmaya sıcak 
bakan CFO’ların oranında da gözle görünür 
bir düşüş var. 2016’nın ilk çeyreğinde yabancı 
para birimi ile borçlanabileceklerini belirten 
CFO’lar %17, 2016 üçüncü çeyreğinde %24 
civarındayken; 2017’nin ilk çeyreğinde bu 
oran %12’ye düşmüş durumda.

Türkiye’deki 
CFO’lar risk 
alma konusunda 
Avrupalı 
meslektaşlarından 
daha temkinliler… CFO
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Küresel ekonomideki toparlanma umut verici. Bununla birlikte kısa vadede 
hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan ekonomilerde artan siyasi belirsizlikler 
önemli bir risk unsuru... Türkiye tarafında ise, zorlu ve çalkantılı bir dönemin 

ardından ekonomiye odaklanılması için uygun bir fırsat… 

28

Olumlu küresel görünüm 
Türkiye ekonomisini 

destekliyor
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Türkiye ekonomisi
Türkiye ekonomisi, yılın ilk yarısında 
görece güçlü seyrettikten sonra, ikinci 
yarıda özellikle yılın sonuna doğru 
belirgin şekilde ivme kaybetme riski 
barındırıyor. Gelecek yıl ise yavaşlamanın 
bir miktar daha sürmesi bekleniyor. An 
itibariyle istihdam seferliğinin etkisi henüz 
rakamlara sınırlı yansımışken, önümüzdeki 
aylarda bir miktar toparlanma bekleniyor. 
Yine de seferberliğin tek başına sonuç 
getirmeyeceği, tek haneli işsizlik rakamı 
elde etmek için büyümede ve yatırımlarda 
gözle görülür ve kalıcı bir toparlanmanın 
olması gerekliliği öne çıkıyor. 

Uzun vadeli enflasyon beklentilerinin 
TCMB’nin belirsizlik bandının da 
üzerinde seyretmesi ve temel enflasyon 
göstergelerindeki katılık, enflasyondaki 
yüksek seyrin dönemsel olmadığı, 
hatta son yıllarda alışılan ortalama %8 
seviyesinin üzerine sıçradığını gösteriyor. 
Rapora göre enflasyon, yıl sonunda tek 
haneli seviyeye gerileyecek ancak %9’lar 
düzeyinde kalacak. 

Yaşanan gelişmeler ışığında, bütçe açığının 
GSYH’ya oranla %2,1 olacağına ilişkin 
resmi beklentinin aşarak %2,5 seviyesinde 
gerçekleşeceği değerlendiriliyor. Açığın, 
2018 yılında ise %2 seviyesinde olması 
bekleniyor. 2019 yılının yeni bir seçim 
yılı olması nedeniyle 2018 bütçesinde 
belirgin bir sıkılaşma olmayacağı, hatta 
yeni teşviklerin devreye sokulabileceği 
öngörülüyor. Cari açık seviyesinin ise 2017 
sonunda 35 milyar dolar seviyesine doğru 
bir artış kaydetmesi bekleniyor. 

Önümüzdeki dönemde Türkiye’ye 
yönelik sermaye girişlerinde ani duruş 
riski gözlenmese de süreç esnasında 
finansman koşullarının zorlaşacağı ve 

dış finansman maliyetlerinin artacağı bir 
dönem öngörülüyor. Türkiye’nin yüksek 
finansman ihtiyacı, düşük rezerv miktarı ve 
global ortam göz önüne alındığında kurda 
nominal olarak değerlenme ve genelde lira 
üzerindeki baskının kırılmasını beklemek 
pek olası değil… 

Avrupa’da toparlanma devam, ancak 
siyasi riskler endişe yaratıyor
Euro Bölgesi’nde ekonomik toparlanma 
güçlü seyrini sürdürüyor. Riskler tarafında, 
Hollanda ve Fransa seçimlerinde popülist-
Euro karşıtı adayların kaybetmesi belirgin 
bir rahatlama yaratsa da siyasi endişeler 
tam olarak ortadan kalkmadı. Fransa’da 
yapılacak Parlamento seçimleri, İtalya’da 
erken genel seçim riski, Almanya’da 
Eylül’de yapılacak genel seçimler bu siyasi 
endişelerin başında geliyor. 

Çin’de teşvik ve hızlı kredi büyümesi ile 
gelişen büyüme oranına rağmen, IMF gibi 
uluslararası kuruluşlar, büyümenin 2018’de 
aşağı yöne geçeceğini öngörüyor. Yılın 
sonuna doğru yapılacak Komünist Parti 
Kongresi’nin ülkede orta vadeli adımlar 
ve görünüm açısından kritik olacağı 
düşünülüyor.

Rusya’da petrol fiyatlarındaki yükseliş ve 
Brezilya’daki siyasi belirsizliğin azalması 
sonucu 2015 ve 2016’da daralan Brezilya ve 
Rusya ekonomilerinin ise bu yıl büyümeye 
dönebileceği ifade ediliyor. 

*Deloitte Ekonomik Görünüm raporu, 14 Haziran 
2017 tarihinde yayımlanmıştır.

Deloitte Türkiye ‘Ekonomik Görünüm 
– Yeni Dönem, Eski Sorular 
Raporu’, küresel ekonominin siyasi 

risklere rağmen toparlanmaya işaret 
ettiğine dikkat çekiyor. Türkiye tarafında 
ise önümüzdeki dönemde dış finansman 
koşulları ile içeride ekonomi politikalarının 
seyri, izlenmesi gereken konular arasında 
ilk sırada sayılıyor. Bu yeni dönemde eski 
sorunlarımızı kontrol altına alabilmek için 
ise kapsamlı bir orta vadeli perspektifin 
oluşturulması gerektiği vurgulanıyor. Aksi 
takdirde büyümenin kısa vadeli güçlü 
seyrinin ardından tekrar zayıflaması ve 
kırılganlıklarımızın daha da yükselmesi 
olası...  

Raporda, Türkiye ekonomisinin, hükümetin 
aldığı önlemler sayesinde yılın ilk yarısında 
güçlü bir büyüme kaydettiğinin görüleceği 
belirtiliyor. Ancak bu güçlü seyrin 
sürdürülebilir olması için yatırımlarda 
ve güven ortamında belirgin ve kalıcı bir 
iyileşme olması gerekiyor. Bu da büyük 
oranda reformlar konusunda atılacak 
adımlara bağlı olacaktır. Bu adımların 
atılmadığı bir ortamda, küresel likidite 
koşullarının da daraldığı göz önüne 
alındığında, büyümenin yeniden yavaşlama 
göstermesi ve enflasyon ile cari açık, 
yabancı yatırımcı iştahındaki azalma gibi 
malum kırılganlıklarımızın yükselmesi olası 
görünüyor.

Küresel ekonomide toparlanma umut 
verici
Rapor, küresel ekonomide özellikle son 
dönemde yaşanan toparlanmanın umut 
verici olduğunu iletiyor. Korku endeksi 
olarak bilinen VIX, tarihsel olarak en 
düşük seviyelerde; bu durum da risk 
algısının son derece olumlu olduğunu 
gösteriyor. Büyüme, beklenen seviyede 
olmasa da hızlanıyor. Petrol fiyatlarındaki 
yükselişin ve emtia fiyatlarındaki görece 
istikrarın desteğiyle gelişmiş ekonomilerde 
enflasyon, hedeflenen seviyelere kalıcı bir 
yükseliş sergilemiyor fakat deflasyon riski 
şimdilik ortadan kalkmış görünüyor. 

Küresel ekonomide zayıf seyreden 
üretkenlik artışları, demografi ve yüksek 
borçluluk oranları en önemli yapısal 
sorunları oluşturuyor. Kısa vadede ise 
hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 
ekonomilerde artan siyasi belirsizlikler 
önemli bir risk unsuru.  

Türkiye ekonomisi, yılın ilk yarısında 
görece güçlü seyrettikten sonra, ikinci 

yarıda özellikle yılın sonuna doğru 
belirgin şekilde ivme  

kaybetme riski  
barındırıyor.
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Ahmet Cangöz
Deloitte Türkiye  
Vergi Hizmetleri Lideri

Vergide  
ufuk turu

teknoloji geliştirme bölgelerinde  
yapılan yatırımların vergi maliyetlerini 
azaltan düzenlemeler yapıldı. 

Meclisin yeniden açılması ile birlikte en 
önemli gündem maddelerinden birisini vergi 
reformları oluşturacak. Maliye Bakanlığı’nda 
bu çalışmaların hızla devam ettiği anlaşılıyor.

1- KDV Reformu
Katma Değer Vergisi Kanunu tamamen 
yenileniyor. Bakanlık, geçtiğimiz aylarda 
çeşitli STK’lardan görüşler topladı. Özellikle 
devreden KDV sorunu işletmeler açısından 
ciddi bir finansman sorununa neden 
oluyor, bu rakamın toplam 140-150 milyar 
TL mertebelerine ulaştığı biliniyor. Mevcut 
sistemde bu çapta devreden KDV’ye yol açan 
faktörler incelenmekle birlikte, yeni KDV 
Kanunu ile Maliye, devreden KDV’nin belli 
şartlar altında mükelleflere iadesine yönelik 
çalışmalar yürütüyor. Yine KDV sisteminde 
yer alan istisna, muafiyet, indirimli orana 
tabi işlemlerin tamamı bütüncül bir 
yaklaşım ile yenden ele alınacak. Böylece 
KDV sisteminin yatırım, üretim ve istihdam 
önünde bir engel ve işletmeler üzerinde 
ilave bir finansman ihtiyacı yaratmasının öne 

Bu sıcak yaz günlerinde belki sürükleyici 
bir polisiye okumak yerine The Deloitte 
Times’a göz gezdiriyorsunuz. Belki de 

her ikisini birden yapıyorsunuz. Öyleyse, 
güzel bir ödülü hak ettiniz: Yaz bitiminde 
hangi sıcak vergi konularının masamızda bizi 
beklemekte olduğunu siz herkesten önce 
öğrenmiş olacaksınız.

Örneğin, geçen yaz dönüşünde, Ağustos 
2016’da yasalaşan 6736 sayılı Yapılandırma 
Kanunu’nu önümüzde bulmuştuk. Böylece 
yıl sonuna kadar kamuya olan borçlarımızın 
yeniden yapılandırılması, matrah artırımı 
yaparak geçmiş vergi risklerimizin güvence 
altına alınması gibi konular gündemimizi işgal 
etmişti. Aynı paketin içinde yer alan Varlık 
Barışı düzenlemesi ise Bakanlar Kurulu’na 
tanınan yetkinin kullanılmasıyla, 30 Haziran 
2017’ye kadar uzatılmıştı.

  Bu yaz, meclisin önemli gündem  
   maddelerinden birini, zeytinlik  
      alanların imara açılması  
         tartışmalarıyla anılan, Üretim  
              Reformu Paketi oluşturdu.  
                 1 Temmuz 2017’de  
    yayınlanan 7033  
     sayılı Kanun ile; Damga  
     Vergisi, Harçlar, Emlak  
     Vergisi, Belediye Gelirleri,  
      Teknoloji Geliştirme  
      Bölgeleri kanunlarında  
      ve diğer bazı kanunlarda  
      değişiklikler yapıldı.  
     Organize sanayi  
     bölgeleri, sanayi siteleri,  
    endüstri bölgeleri,  
    serbest bölgeler ve 
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Kanunda yer alacak. Büyük mükellefler 
içinse vergi uyumunun karşılığının 
görüleceği teşviklere ağırlık verilecek. Geçici 
vergi dönemlerinin sayısının azaltılması, 
sistemin basitleştirilmesi de beklentiler 
arasında. Kadınların iş hayatına daha 
etkin katılımını sağlayacak düzenlemeler 
beklenebilir; örneğin geçtiğimiz günlerde 
Maliye Bakanı, çalışanlara yapılacak belirli 
bir miktarda kreş yardımı ödemesinin vergi 
dışında tutulacağını açıklamıştı. Maliye 
Bakanlığı’ndaki çalışmanın tamamlanmasını 
takiben tasarının toplumun tüm paydaşları 
ile paylaşılması ve son şekline getirilerek 
Meclis gündemine sunulması bekleniyor.

faydalanılabilmekte idi. Sistemin uygulaması 
oldukça yalın, yatırımcının teşvik farkındalığı 
çok daha yüksek ve teşvike erişimi çok daha 
hızlı idi. Yeni Gelir Vergisi Kanunu çalışmaları 
sırasında yatırım indirimi sistemine dönüş 
yapılması da alternatifler arasında ele 
alınıyor. Bizler de yatırım indirimi modelinin 
mevcut duruma kıyasla çok daha etkin bir 
teşvik aracı olacağına inanmaktayız.

geçilmesi hedefleniyor. Maliye Bakanı’nın 
verdiği demeçlerden İngiltere veya diğer 
batılı ülkelerdeki gibi, uzun süre indirim 
yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin mükellefe 
iade edilmesine benzer bir yaklaşıma yer 
verilebileceği anlaşılıyor.

2- Gelir Vergisi Reformu
Maliye Bakanlığı bir süredir 1960 yılından 
kalan Gelir Vergisi Kanunu’nu yenilemeyi 
planlıyor. 1996 yılında tamamen yeniden 
yazılan Kurumlar Vergisi Kanunu da 
(KVK) bu reformda yeniden ele alınıyor. 
İki kanunun yeni Gelir Vergisi Kanunu 
başlığı altında olarak birleştirilerek, çağın 
gereksinimlerine cevap veren, sade ve 
anlaşılır bir metin haline getirileceği 
belirtiliyor. Yeni Kanun ile vergi oranlarında 
bir artış öngörülmüyor. Edindiğimiz 
izlenimler yeni Kanun’un mükelleflerin 
vergiye gönüllü uyumunu teşvik edecek 
şekilde tasarlanacağını gösteriyor. Özellikle 
küçük ve orta ölçekli mükelleflerin vergisel 
uyum maliyetlerini azaltıcı düzenlemeler 

3- Yatırımlarda Vergi Teşvikleri
2006 yılında kurumlar vergisi oranının 
%30’dan %20’ye çekilmesi ile birlikte 
yatırım indirimi uygulaması da kaldırılmıştı. 
Daha sonra yatırımlar için yeni bir 
teşvik sistemi öngörülmüş olup bu 
teşvikler bugün itibariyle 2012/3305 
sayılı BKK ile düzenlenmektedir. Ancak, 
bölgesel gelişmişlik seviyesini ve 
sektörel kümeleşmeyi esas alan yeni 
teşvik sistemi anlaşılır olmaktan uzak 
ve uygulaması pek kolay değil. Özellikle 
teşvik unsurlarından belki de en önemlisi 
olan kurumlar vergisi indirimi çoğunlukla 
yatırım tamamlandıktan sonra elde edilen 
kazançlara uygulandığından, yatırımcının 
yatırım dönemindeki maliyetinde ciddi bir 
azalma sağlamıyor. Bu durum hem teşvikin 
etkinliğini azaltıyor hem de yatırımcının 
teşvike erişiminde gecikmeye sebep 
oluyor. Oysa 2006 yılına kadar uzun yıllar 
boyunca yürürlükte kalan yatırım indirimi 
uygulamasında yatırım harcaması yapıldığı 
dönemde derhal vergi avantajından 

4- Yeni bir “varlık barışı”na ihtiyaç oluşabilir
OECD Vergi Konularında Karşılıklı Yardım 
Anlaşması’nı Haziran 2017 itibariyle 93 
ülke imzalamış durumda. Bunların 53’ü 
uygulamayı 2017’den itibaren zaten başlattı. 
Türkiye ve diğerlerinde 2018’den itibaren 
başlıyor. Ülkemizde bilgi değişim süreci 
henüz başlamamış olsa da bazı yabancı 
bankalar şimdiden, Türkiye’de yerleşik olan 
hesap sahiplerinden bu hesaplarıyla ilgili 
vergi yükümlülüklerini yerine getirdiklerine 
dair mali müşavirlerince onaylanmış 
beyanlar talep ediyorlar. Türkiye’deki 
yükümlülükler geçmiş 5 yılı kapsadığından, 
Varlık Barışı gibi fırsatların ilgili hesap 
sahiplerince çok iyi değerlendirilmesi gerekir. 
Yazının girişinde bahsedilen 6736 sayılı 
Kanun’un bir parçası olan uygulama geçen 
30 Haziran’da sona erdiği için, “otomatik bilgi 
değişimi”ni tamamlayacak şekilde yeni bir 
“Varlık Barışı” yasasına ihtiyaç duyulabilir. 
Bununla birlikte, henüz bu konuda 
Bakanlık’ta bir çalışma olduğuna dair bir 
duyum almış değiliz.

Meclisin yeniden açılması ile birlikte en 
önemli gündem maddelerinden birisini vergi 
reformları oluşturacak. Maliye Bakanlığı’nda 
bu çalışmaların hızla devam ettiği anlaşılıyor.



Günaydın
Gün henüz uyanıyordu. Kıtalararası 
yolculuktan iki gün önce dönen Murat, 
hala jetlag’i göz kapaklarının üstünde 
hissediyordu. Üstelik şehrin nemli ve sıcak 
havası da hayatını hiç kolaylaştırmıyordu. 
Yıllardır kendini alıştırdığı disiplin 
sayesinde evden çıkarak spor salonunun 
yolunu tuttu. 

Günün yoğun temposuna hazırlayan 
squat, burpee, hyper extension… 
Sonrasında bir duş. Trafik başlamadan, 
ofise doğru yola çık. Bu değişmez 
alışkanlık onun yoğun güne hazırlanış 
şekliydi.

Köprüden geçerken henüz uyanmakta 
olan şehri düşündü. Çalışanlarına 
söylediği söz aklına geldi. “Şehrin 
temposuna ayak uydurmalısın, aksi 
takdirde savrulursun ve kaosun ta 
kendisine toslarsın.” Direksiyondaki 
şoförüne doğru seslendi. “Dün gece yine 
neler çevirdin, gözler şiş şiş…” 

Şoförü gülümsedi, “Sıcaktan uyuyamadım 
Murat Bey.”

“Her zaman verecek bir cevabın var zaten” 
diyerek göz kırptı.

Ofise ulaşmıştı, iş dünyası güne 
başlayıncaya kadar, yurtdışındayken 
biriken epostaları temizleyecek kadar 
ancak vakti vardı. Bill Gates’in 2004’teki 
önerisi geldi aklına, her bir eposta 
için para almak. O zaman bu fikre çok 

gülmüştü, ancak bu günlerde kutusunda 
okunmamış eposta sayısını gördükçe ona 
hak veriyordu. “Kesin onun da aklına bu 
kadar okunmamış eposta gördüğünde 
gelmiştir” diye düşündü. Kendini 
dünyadan izole etti ve ekrana odaklandı.

Üşüten sıcak
Kapının açıldığını duyduğunda gözü 
ekranın sağ altındaki saate takıldı. Saat 
iki olmuştu bile. Neyse ki epostaların 
tamamının üzerinden geçmişti. Kafasını 
kaldırdığında şirketin CFO’su Cihan’la göz 
göze geldi.

Cihan kocaman bir gülümsemeyle sordu: 
“Kendine geldin mi?”

“Sorma, hala üzerimden atamadım, 
toplantılar da çok yoğun geçti zaten. 
Sen nereden böyle?” Cihanı, yüzündeki 
gülümseme ifadesinin büyük bir 
başarıdan kaynaklandığını bilecek kadar 
iyi tanıyordu. “Yine ne kopardın?” diye 
ekledi.

“Bankanın COO’su ile yemek yiyordum, 
sonunda şartları istediğimiz yere 
getirmeye razı oldu.”

Yüzüne kocaman gülümseme yayılan 
Murat arkasına yaslandı. “Nerede 
kutluyoruz?”

“Onu boşver, evi hallettiğine sevindim. 
Malikâneyi mi demeliyim yoksa? Yedek 
anahtarı hemen istiyorum”

“Dur be Cihan, henüz sadece beğendim, 
daha anlaşma var”
Cihan ciddileşerek gözlerini Murat’a dikti, 
“Nasıl yani, üzerine almadan mı geldin? E o 
kadar para gönderdik!”

Murat gözlerini kısarak bir an duraksadı. 
“Ne parası?”

“Yahu fotoğrafları gönderdiğin eposta 
sonrasında miktar ve hesap bilgisi 
gönderip acil dedin ya, hala atamadın mı 
jetlag’i sen? O gün ödemeyi gönderirsek 
ancak 1 milyon 150 bin doları kabul 
etmişlerdi ya. O para o gün gitsin diye ne 
kadar uğraştım biliyor musun? Bankanın 
bir kontrol sistemine mi ne takılmış, on 
kere aradılar beni onay için…”

“Hangi mail?”

Cihan, Murat’ın bilgisayarına eğildi, giden 
kutusunu açıp, iki gün öncesine gitti.

“İyice bitmişsin sen” diyerek epostayı açtı.
Murat ekrana bakakaldı, ve ardından 
ağzından ikisini de üşüten kelimeler 
ağzından döküldü. “Şunu benim yazmış 
olmam dışında hepsi doğru, bu da nesi?”

Cihan çoktan telefonu almış, bankanın 
genel müdür yardımcısına ulaşmaya 
çalışıyordu. O anda gözüne masasının 
üstünde duran Deloitte Times takıldı. 
Telefonunu kaldırdı, ve asistanı açtığı anda 
duygusuz bir ses tonu ile seslendi.

“Hemen Deloitte’u çağır!”

Siber senaryo: 
Balina
Burç Yıldırım 
Deloitte Türkiye
Siber Risk Danışmanlığı Lideri

Balina – Whaling: Üst düzey yöneticileri ve karar alma mekanizmaları hedefleyen oltalama saldırısına verilen addır. Saldırgan doğrudan 
karar verici veya yetkili hedeflenerek finansal çıkar elde etmeye çalışır. İnandırıcı olabilmek için saldırganlar, önemli bilgileri, iletişimde 
kullanılan dili belirleyerek bunları kullanırlar. En çok kullanılan yöntem, ödemelerin kendi kontrol ettikleri hesaba yapılmasını sağlamaktır.
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Puslu gece
Ufak, karanlık bir oda. Klavyede hızlıca 
dolaşan parmakların çıkardığı sesler 
dışında çıt çıkmıyordu. Bir süredir 
sosyal medyada takip ettiği üst düzey 
yöneticilerden Murat’ın kıtalararası check-
in’i, uyarı olarak ekranına düşeli 8 saat 
olmuştu. Murat kıtalararası yolculukta da 
olsa çok fazla vakti olmadığını biliyordu. 
“İşkolikler” diye söylendi, kesin bu gezinin 
tadını çıkarmadan tekrar işinin başına 
dönecekti. Bu sefer uyumak için bile vakit 
kaybetmek istemiyordu. 

Murat’ın check-in’lerini hızlıca gözden 
geçirdi. Adam bunca işinin yanında her 
hafta mutlaka maça gidiyordu. Sosyal 
medya profilindeki fotoğraflarının çoğu 
takımı ve maçlarıyla ilgiliydi. “Deneyelim 
bakalım” diye aklından geçirdi. Murat’ın 
şirketinin webmail’ini açtı. Arama 

motorundan bulduğu epostayı kullanarak 
parolayı girdi. ‘fenerbahce1907’ Yanlış 
parola… “Tekrar denemeli, bir de başımıza 
karmaşık parola politikaları çıkardılar” 
‘Fenerbahce1907!’

Bir saniye sonra Murat’ın epostaları 
karşısındaydı. Daha önce profesyonel iş 
ağı sitesindeki yaptığı araştırmada şirketin 
CFO’sunun kim olduğunu rahatlıkla 
öğrenmişti. Hızlıca Cihan’ın epostalarını 
aratarak okumaya başladı. On beş dakika 
sonra hedefini belirleri, ekleri olan son 
eposta dikkate değerdi. “Cihan, sonunda 
aradığım evi buldum. Büyük şans oldu, 
toplantılar arasında topu topu 2 saat 
vaktim vardı, eve bayıldım, fotoğraflar 
ekte. Rakam biraz yüksek ancak 
ineceklerini düşünüyorum, ödeme şartları 
ile sanırım pazarlık yapabilirim.”

Cihan ile Murat’ın yazışmalarını tekrar 
dikkatlice okuyarak, benzer üslupta 
epostaya cevap hazırladı. “Cihan, eğer 
bugün ödemeyi çıkartırsak işi bitiriyorum 
aşağıdaki hesaba acilen bir tekliğe yüz elli 
ekleyip göndertiversene, ben de gelince 
sana hediye etmek üzere yedek anahtarı 
yaptırayım ;)” 

Yazdığı epostayı dikkatlice kontrol etti, çok 
uzun olursa hata yapma riski olduğundan 
kısa tutmalıydı. Diğer bilgisayara döndü, 
şifreli bir eposta ile bağlantısına haber 
verdi. 

“Yemi gönderdim, zokayı yutarsa hesaba 
bir milyon yüzelli bin gelecek, katırlarını 
hazırla…”

Siber senaryo: 
Zıpkın

Katır – Mule: Gerçekleştirilen finansal dolandırıcılığın, bankadan fiziksel olarak alınması için kullanılan düşük profilli suçlular veya saf 
insanlar. Büyük miktardaki paralar, bir sürü hesaba dağıtılarak, dikkat çekmeden bankadan çekilir. Bu çekme operasyonunu gerçekleştiren 
kişilere mule adı verilir.
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Yenilikçi fikirlere neden ihtiyacımız var?
Uber, Airbnb, Spotify gibi son 
birkaç yılda doğmuş markalar, köklü 

kurumların yıllara meydan okuyan iş 
modellerini yıkarak geliyor. 1 milyar dolar 
değere ulaşan Unicorn’ların sayısı her 
geçen yıl katlanarak artarken, S&P 500’deki 
kurumların ortalama ömürleri giderek 
kısalıyor. Kurumlar ve ürünler sadece bir 
sonraki yeni fikre kadar ayakta kalabiliyorlar. 
Diğer bir deyişle, yenilikçi ürünlerini 
kullanıcılara sunmaya devam edebildikleri 
ölçüde yaşamlarını sürdürebiliyorlar. 

Öte yandan yatırımcılar, şirketlerin 
performansını sürekli olarak arttırmaları 
yönünde baskı unsuru oluşturuyorlar. Ancak, 
özellikle doymuş pazarlarda şirketlerin bu 
beklentiyi karşılamaları çok kolay değil. 
Dolayısıyla şirketler, yeni fikirleri hayata 
geçirerek tüketicilerin talebini arttırmayı 
hedefliyorlar. 

Hakan Erten
Deloitte Türkiye 
İnovasyon Lideri

İnovasyonun baştan 
sona dönüştürdüğü 
iş dünyasında, 
kurumlar, yenilikçi 
ürünlerini 
kullanıcılara 
sunmaya devam 
edebildikleri 
ölçüde yaşamlarını 
sürdürebiliyorlar.

S&P 500 şirketlerinin ortalama ömürleri

61 yıl

18 yıl

1958 Bugün Tabii burada tüketicilerin beklentileri 
de önem arz ediyor. Yenilikçi fikirler 
tüketicilerin beklentilerini ve alışkanlıklarını 
da değiştiriyor. Daha önce hiç ihtiyaç 
duymadığımız bir cihaz, artık hayatımızın 
vazgeçilmezi olabiliyor. Öte yandan, şirketler 
hep daha yüksek kalitede ürün ve hizmet 
sunmaya çalışırken, bazı tüketiciler daha 
makul fiyatlara daha düşük kalitede ürün 
veya içeriği daha doğru tasarlanmış bir 
hizmet paketini almayı tercih edebiliyor. Bu 
noktada tüketicinin gerçek ihtiyaçlarını ve 
beklentilerini doğru tespit etmek de, her 
zamankinden daha büyük önem kazanıyor.  

Deloitte UP, kurumların inovasyon yolculuklarında ihtiyaç 
duydukları tüm bileşenleri içeren uçtan uca bir koçluk hizmeti 
sunuyor.

DeloitteUP
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Deloitte Türkiye olarak müşterilerimize bu 
zorlukların üstesinden gelebilmeleri için 
“kurumsal inovasyon koçluğu” hizmetimizi 
öneriyoruz. Deloitte UP adıyla bu yılın 
Mayıs ayında lansmanını yaptığımız uçtan 
uca inovasyon koçluğu programımız, 
özellikle yenilik arayışı içinde olan kurumlar 
tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 

Deloitte UP nedir?
Deloitte UP, kurumların inovasyon 
yolculuklarında ihtiyaç duydukları tüm 
bileşenleri içeren uçtan uca bir koçluk 
programı.  

İnovasyon 101 semineri: İnovasyon 101 
semineri ile başlayan süreç, yenilikçi fikirlerin 
hayata geçirilmesi ve takip edilmesine kadar 
geniş bir yelpazeyi içeriyor. 

Startup ekosistemiyle buluşma: Startup 
ekosisteminde düzenlenen etkinliklere 
kurum yöneticilerinin katılımını sağlayarak, 
ekosistemdeki son gelişmeleri ve girişimlerin 
yenilikçi fikirlerini takip edebilmelerine katkı 
sağlıyoruz. Çünkü kurumların inovasyon 
yolculuklarında startup’ların çok önemli 
bir yeri olduğuna inanıyoruz ve startup 
ekosistemindeki iş ortaklıklarımızla programı 
daha da zenginleştiriyoruz.

Kurum içi inovasyon: Deloitte UP 
programına katılan kurumlarda, çalışmanın 
başında inovasyon olgunluk testi yaparak 
kurumun inovasyon alanındaki olgunluk 

seviyesini ölçümlüyoruz. Kurum içinde 
sürdürülebilir inovasyon stratejilerinin 
oluşturulması ve multi disipliner inovasyon 
yönetim yapılarının tasarlanması için kurum 
yöneticileriyle birlikte çalışıyoruz. 

Tasarım odaklı fikir geliştirme oturumu: 
Paydaşların ihtiyaçlarını dikkate alan tasarım 
odaklı fikir geliştirme oturumları ile yaratıcı 
fikirlerin gün ışığına çıkmasına yardımcı 
oluyoruz.

Aksiyon planı: Ortaya çıkan fikirleri kurum 
hedefleriyle ilişkilendirerek önceliklendiriyor 
ve aksiyon planına dönüştürüyoruz. 

Prototipleme: Seçilen fikirler üzerinde 
kavramsal prototipleme yaparak, erken 
aşama modellerinin oluşmasına destek 
oluyoruz. 

Yenilikçi fikirleri hayata geçirmek neden zor?

Kurum içi dengeler

 •  Çünkü mevcut kurum kültürü 
yenilikçi fikirlerin hayata 
geçirilmesi için uygun olmayabilir.  

 •  Şirket içi dengeler, hassasiyetler, 
öncelikler belki de çok parlak 
fikirleri daha güneşi görmeden 
söndürüyor olabilir. 

 •  Şirket içinde sürdürülebilir 
inovasyon kültürünü 
oluşturabilecek ve gelecekte 
devamlılığını sağlayabilecek 
yetkinlikler yetersiz olabilir. 

 •  Çünkü şirketin mevcut kaynakları 
yetersiz olabilir. 

 •  Halihazırda üstlenilen görevler 
nedeniyle yeni inisiyatiflere 
kaynak aktarılamıyor olabilir. 

 •  Tüm yetkinlikler kurum 
bünyesinde oluşturulmaya 
çalışılıyor olabilir. Bu da hem 
zaman, hem de kaynak yatırımı 
gerektiriyor olabilir. 

 •  Çünkü şirketler mevcut 
iş modelinden ve müşteri 
portföyünün yarattığı güvenli 
alandan memnun ve risk almak 
istemiyor. 

 •  Yenilikçi fikirler, -en azından 
bir süre- beklenen kârı 
yaratmayabileceğinden 
üst yönetimler tarafından 
önceliklendirilmiyor. 

 •  Çünkü startup ekosistemi 
yeterince organize bir şekilde 
takip edilmiyor ve dolayısıyla 
yeni girişimlerin sağlayabileceği 
katkılar henüz bilinmiyor. 

 •  Çünkü startup’larla birlikte 
çalışarak müşterilere 
sunulan hizmetlerin nasıl 
çeşitlendirilebileceği üzerinde 
çaba harcanmıyor. 

İlave kaynak ihtiyacı Mevcut iş modeli Startup ekosistemi

Hayata geçirme ve takip: Programın 
en önemli artılarından bir tanesi, bu 
oturumların sonucunda çıkan fikirleri hayata 
geçirmeye yardımcı olacak startup’ları 
ve teknoloji şirketlerini kurumlarla bir 
araya getirmek. Böylece fikirlerin hayata 
geçmesine ve bir an önce müşterilerle test 
edilmesine öncülük ediyoruz.

Uçtan uca kurumsal inovasyon danışmanlığı ve koçluğu

İnovasyon 101
Kurumiçi 

İnovasyon

Tasarım Odaklı 
Fikir Geliştirme

Aksiyon Planı

Prototipleme

Hayata geçirme 
ve takip

Startup 
Ekosistemi
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Katılımcılardan aldığımız geri bildirimlerde, 
her iki amaca da beklentinin çok üzerinde 
hizmet etmiş olduğumuzu görmek bizi hem 
sevindirdi, hem de bu etkinliklerin devamını 
getirme konusunda bizi daha da motive etti. 
 
Dolayısıyla, Deloitte UP adıyla 
müşterilerimize sunduğumuz ve kurumları 
rekabette bir adım öne taşıyacağına 
inandığımız inovasyon koçluk programımızın 
da bir parçası olan Early Customer Demo 
Day etkinliğini, fark yaratmak isteyen 
kurumların inovasyon yolculuğunda çok 
önemli bir adım olarak görüyoruz. 

Global bağlantılarımız ile fark yaratıyoruz
Deloitte UP programının en önemli 
değer önerilerinden birisi ise şüphesiz 
Deloitte’un global ağındaki bilgi birikimi ve 
tecrübenin yanı sıra; Amerika, Almanya, 
İngiltere, İsrail, Japonya gibi dünyanın 

Etohum ve Deloitte
Startup ekosisteminde Türkiye’nin önde 
gelen hızlandırma programı ve erken aşama 
yatırımcı ağlarından birisi olan Etohum’la 
güçlü bir işbirliği oluşturduk. Etohum’un 
uzun yıllardan beri bu alandaki tecrübe ve 
bilgi birikiminin, kurumlara sunduğumuz 
inovasyon koçluğu hizmetinde önemli 
katkı sağladığına inanıyoruz. Bu kapsamda, 
23 Mayıs 2017 tarihinde, Deloitte Values 
House’da  birlikte gerçekleştirdiğimiz 
ilk “Early Customer Demo Day” etkinliği 
katılımcı kurumlardan büyük beğeni topladı. 
Bu etkinlikte, yüzlerce startup arasından 
özenle seçilmiş yirmiye yakın girişimci; 
Aygaz, ING Bank, Allianz, Vestel Ventures, 
Hepsiburada.com, RKT Enerji, Opet, Tofaş, 
Abdi İbrahim gibi Türkiye’nin önde gelen 
kurumlarına sunum yapma fırsatı buldu. 
Etkinliğin amacı girişimciler açısından 
bakıldığında bu kez yatırımcı bulmak 
değil, erken müşteri fırsatı yaratmaktı. 
Kurumlar açısından bakıldığında ise, 
yenilikçi fikirlerin kendi iş modellerinde nasıl 
konumlanabileceği, müşterilerine sundukları 
hizmetleri nasıl farklılaştırabilecekleri ve 
birlikte ne gibi işbirlikleri yapabileceklerini 
değerlendirdikleri bir ortam yaratmaktı. 

önemli girişim merkezlerindeki Deloitte 
programlarıyla entegre olarak çalışmasıdır. 
Bu sayede, Deloitte UP programına 
katılan bir müşterimizin ihtiyaç duyduğu 
yetkinliğe cevap verecek startup’ı 
dünyanın neresinde olursa olsun bulup, 
müşterimizle buluşturabiliyoruz. Diğer 
taraftan, Türkiye’nin başarılı girişimcilerine 
de yurt dışındaki müşterilerimizle tanışma 
imkanı sunuyoruz. Bu sayede Deloitte UP 
programına katılan müşterilerimize global 
yetkinliklere erişim imkanı, girişimcilere ise 
global pazarlara ulaşma olanağı sunuyoruz.
  
Şimdi harekete geçme zamanı
Zaman hızla akıyor ve şu anda hiç 
bilmediğiniz bir yerde, hiç bilmediğiniz 
birileri, sizin iş modelinizi yıkıp yepyeni bir 
ürün veya hizmetle müşterilerinizi elinizden 
almaya başladı bile. O halde şimdi harekete 
geçme zamanı…

Etohum’la gerçekleştirdiğimiz “Early 
Customer Demo Day” etkinliğinde; 20’ye 
yakın girişimci, Türkiye’nin önde gelen 
kurumlarına kendilerini ve fikirlerini tanıtma 
fırsatı buldu.



KVK Kanunu 
taslak 
yönetmelikleri 
neler getiriyor?
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Bildiğiniz üzere Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 
2016 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un 
geçici 1.maddesinin 4.fıkrasında ise, 
Kanun’un yayımından itibaren 1 yıl içerisinde 
Kanun’daki yönetmeliklerin yürürlüğe 
konulacağı belirtilmiştir. Bu yönetmelikler: 

1. Kanun’un m. 7/3 hükmündeki; kişisel 
verilerin silinmesine, yok edilmesine veya 
anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve 
esasları belirleyen yönetmelik,

2. Kanun’un m. 16/5 hükmündeki; Veri 
Sorumluları Siciline (“Sicil”) ilişkin usul ve 
esasları düzenleyen yönetmelik,

3. Kanun’un m. 23/7 hükmündeki; Kişisel 
Verilerin Korunması Kurulu’nun (“Kurul”) 
çalışma usul ve esasları ile kararların 
yazımı ve diğer hususları düzenleyen 
yönetmelik,

4. Kanun’un m.25/5 hükmündeki; Kişisel 
Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) 
teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla 
yürürlüğe konulacak, hizmet birimleri 
ile bu birimlerin çalışma usul ve esasları, 
Kanun’da belirtilen faaliyet alanı, görev ve 
yetkilerine ilişkin yönetmelik,

5. Kanun’un m.30/7 hükmüyle değişik 
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı 
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’nin 47/6 hükmündeki; kişisel 
sağlık verilerinin işlenmesi, güvenliği 
ve ilgili diğer hususlara ilişkin olan 
yönetmelik (“Sağlık Verisi Yönetmeliği”)

 
olmak üzere 5 yönetmelikten müteşekkildir. 

Sağlık Verisi Yönetmeliği, 20 Ekim 2016’da 
yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çoğunlukla 
iç işleyişe ilişkin olan Kurul’un çalışma usul 
ve esaslarını düzenleyen yönetmelik ile 
hizmet birimlerinin görev ve yetkilerine 
ilişkin yönetmelik çalışmaları Kurulca 
tamamlansa da henüz yayımlanmadı. Ayrıca, 
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 
Taslağı Mayıs başında, Kişisel Verilerin 
Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale 
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı ise 
Mayıs sonunda Kurul’un resmi sitesinde 
(www.kvkk.gov.tr) duyuruldu. 

Veri Sorumluları Sicili Hakkında 
Yönetmelik Taslağı
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 
Taslağı’nda (“Sicil Yönetmeliği”) öncelikle 
tanımlar maddesi dikkat çekmekte olup 
irtibat kişisi, Kişisel Veri İşleme Envanteri 
(“Envanter”), Kişisel Veri Saklama Ve İmha 
Politikası (“Politika”), Veri Sicil Bilgi Sistemi 
(“VERBİS”) ve yurt dışında yerleşik veri 
sorumlularının atayacağı temsilci gibi 
kavramlar ilk kez tanımlanmıştır. 

Sicile Kayıt Yükümlülüğü  
Sicil Yönetmeliği uyarınca veri sorumluları, 
kişisel veri işlemeden önce Sicile 
kaydolmalıdır. Sicil Yönetmeliği’nin yürürlüğe 
girmesini müteakip, mevcut veri sorumluları 
Kurul’un belirleyeceği sürede kayıt 
yükümlülüklerini gerçekleştirecektir.

Veri Sorumlularının Sicile Kayıtta Sunması 
Gereken Bilgiler

 •  Veri sorumlusu ve varsa veri sorumlusu 
temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,

KVK Kanunu kapsamında, Veri Sorumluları Sicili Hakkında 
Yönetmelik Taslağı Mayıs başında; Kişisel Verilerin Silinmesi, 
Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında 
Yönetmelik Taslağı ise Mayıs sonunda, Kişisel Verilerin 
Korunması Kurulu’nun resmi sitesinde duyuruldu.  

Av. Lerzan Nalbantoğlu
DL Avukatlık Bürosu, Ortak
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 •  Kurul’un belirleyeceği başvuru formundaki 
bilgiler,

 •  Kişisel veri işleme amaçları, veri konusu kişi 
grupları ve veri kategorileri,

 •  Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı/alıcı 
grupları ile yabancı ülkelere aktarımı 
öngörülen kişisel veriler,

 •  Veri güvenliğine ilişkin öngörülen ve 
Kurul’un belirlediği kriterlere göre alınan 
tedbirler,

 •  Kişisel verilerin işlendikleri amaç için 
gerekli azami süre. 

Sicil Yönetmeliği uyarınca veri sorumluları, 
Sicile ilk kayıtta ve kayıtlı kaldığı sürece her 
yıl Sicil ücreti ödeyecektir. Sicil Yönetmeliği 
m.5’te ticaret sicilinin aleniliğine benzer 
şekilde Sicilin kamuya açık tutulacağı ve 
tüm veri sorumlularının Sicile kaydolacağı 
belirtilmiştir. Burada hususiyetle Türkiye’de 
yerleşik olmayan veri sorumlularının da 
Sicile kaydolma zorunluluğu bulunduğunun 
altı çizilmelidir. Böylece, Türkiye’de yerleşik 
olmayan veri sorumlularına da veri işleme 
olanağı verileceği, ancak bu kişileri Sicile 
kaydederek söz konusu kişilerin Kurul’un 
gözetiminde tutulacağı ve söz konusu veri 

Türkiye’de yerleşik 
olmayan veri 
sorumlularına da 
veri işleme olanağı 
verileceği, ancak 
Sicile kaydederek 
söz konusu kişilerin 
Kurul’un gözetiminde 
tutulacağı ve 
söz konusu veri 
sorumlularının da 
idari yaptırımlara 
maruz kalabileceği 
hususları 
netleştirilmiştir.

sorumlularının da idari yaptırımlara maruz 
kalabileceği hususları netleştirilmiştir.

Sicile açıklanacak bilgiler; Envantere 
dayanılarak ve VERBİS’teki başlıklar 
kullanılarak VERBİS üzerinden Sicile 
iletilmelidir. Sicil Yönetmeliği’nde de 
belirtildiği üzere veri sorumluları 
şirketlerine özgü ve iş süreçlerine bağlı 
gerçekleştirdikleri kişisel veri işleme 
faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, 
veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve 
veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek 
bir Envanter oluşturmalıdır. Öte yandan,  
Sicil Yönetmeliği m.9/5’te kişisel verilerin 
saklanması için gerekli azami süreleri 
belirlemek ve Envanterdeki bilgilerle 
uyumunu takip etmek üzere bir Politika 
hazırlanması gerektiği belirtilmiştir.

Sicil Yönetmeliği ile düzenlenen sorumluluk 
maddesinde ise tüzel kişilerde veri 
sorumlusunun tüzel kişiliğin kendisi 
olduğunu belirtilmiştir. Bununla birlikte tüzel 
kişiliğin temsile yetkili organının Kanun’daki 
yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi 
için görevlendirme yapabileceği; ancak 
Kanun’dan doğan sorumluluklarda yetkili 
organın bir veya birden fazla üyesine ya da 

Sicil yönetmeliğindeki bazı kavramlar

Veri Sorumluları Sicili 
Hakkında Yönetmelik Taslağı 

5 Mayıs 2017 tarihinde 
Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu tarafından internet 
sitesi üzerinden (kvkk.gov.
tr) kamuoyunun bilgisine 

sunulmuştur.

İrtibat kişisi
 Türkiye’de yerleşik olan veri sorumluları ile yurt 
dışında yerleşik olan ve tüzel kişi veri sorumlusu 

temsilcisi atayan veri sorumluları Sicile kayıt 
ve diğer işlemler için bir irtibat kişisi atamakla 

yükümlüdür.

VERBİS 
Veri sorumlularının Sicile başvuru ve Sicille 
ilgili diğer işlemlerde kullanacakları ve internet 
üzerinden erişilebilen bilişim sistemine VERBİS 
denmektedir.

Kişisel veri saklama ve imha politikası
Sicile kayıt yükümlülüğü olan veri 
sorumluları, kişisel veri işleme 
amaçlarının gerektirdiği azami veri işleme 
sürelerini belirlemek için dayanak olan bir 
politika düzenlemekle yükümlüdür.

Kişisel veri işleme envanteri 
Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı 

olarak gerçekleştirdikleri kişisel veri 
işleme faaliyetlerini, amaçlarını, veri 

kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri 
konusu kişi grubuyla ilişkilendirilerek 

oluşturdukları ve detaylandırdıkları 
envanteri ifade etmektedir.

Temsilci
Yurt dışında yerleşik veri sorumlularının, Türkiye’de 
yerleşik olan bir tüzel kişiyi ya da Türk vatandaşı bir 

gerçek kişiyi temsilci olarak atamaları gerekmektedir. 
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tüzel kişilik içinde veya dışında herhangi bir 
kişiye sorumlulukların devredilemeyeceği 
hükme bağlanmıştır. Türk Ticaret 
Kanunu’nun (TTK) m.375’te yönetim kurulu 
üyelerinin vazgeçilemez ve devredilemez 
görev ve yetkileri düzenlenmiştir. TTK 
m.367’de de anonim ortaklık esas 
sözleşmesine konulacak bir hüküm 
gereğince, yönetim yetkisinin “kısmen veya 
tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu 
üyesine veya üçüncü kişiye devredilmesine” 
olanak tanınmıştır. Sicil Yönetmeliği’nin söz 
konusu maddesi ile adeta TTK m.375’e bir 
fıkra eklenmek istenmektedir. Oysa usulüne 
uygun şekilde yönetim yetkisinin yönetim 
kurulu üyelerinden birine veya bir üçüncü 
kişiye devrinde artık yetkinin devredildiği 
konuda diğer yönetim kurulu üyelerinin 
herhangi bir sorumluluğu söz konusu 
olamaz. Zira genel bir hukuki prensip olarak 
“sorumluluk”, “yetkinin” bir sonucudur.

TTK uyarınca yönetim kurulu üyelerinin üst 
gözetim görev ve yetkisi dikkate alındığında, 
sorumluluğun bu kapsamda devam ettiği 
bir gerçektir.  Bu itibarla Sicil Yönetmeliği 
uyarınca yönetim kuruluna sorumluluğun 
kül hâlinde yüklenmesine ve şirketlerin 
iç yönergeleriyle belirleyeceği kişilere 

devredilmemesine dair bir düzenlemenin 
TTK ile bağdaşmadığı açıktır. Kaldı ki böyle 
bir düzenlemeyle, uygulamada ve yabancı 
yatırımcıların ülkemizde yapacakları 
yatırımlarda ciddi olumsuzluklar gündeme 
gelebilecektir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi 
veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında 
Yönetmelik Taslağı 
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi 
veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında 
Yönetmelik Taslağı (“Silme, Yok Etme veya 
Anonim Hâle Getirme Yönetmeliği”) ise 15 
maddeden müteşekkil olup her ne kadar 
hukuki bir metin ise de daha ziyade teknik 
konulara değinen ve bilgi teknolojileri temalı 
düzenlemelerden ibarettir.

Politika hazırlanırken; kişisel verilerin 
kayıt ortamları, kullanılan hukuki ve 
teknik terimlerin tanımları, kişisel verilerin 
saklanmasını ve imhasını gerektiren 
sebeplere ilişkin izahat, hukuka aykırı erişime 
ve işleme faaliyetlerine karşı alınan teknik ve 
idari tedbirler, saklama ve imha süreçlerinde 
yer alanların isimleri ve sorumlulukları, 
saklama ve imha süre tablosu ve periyodik 
imha sürelerine ilişkin bilgiler yer alacaktır. 

Buradaki en önemli husus veri sorumlularına 
öngörülen periyodik imha yükümlülüğüdür. 
11. maddede de, söz konusu Politikayı 
hazırlayanların ilk periyodik imha işleminde, 
henüz Politika hazırlamamış olanlarınsa 
Sicile kayıt yükümlülüğünün ortaya çıktığı 
tarihi takip eden otuz gün içerisinde 
kişisel verileri sileceği, yok edeceği veya 
anonim hale getireceği belirtilmiş olup 
periyodik imha sürelerinin faaliyet alanı 
ve sektörel özellikler gözetilerek Kurulca 
belirleneceği ancak bu sürelerin 90 günden 
fazla olamayacağı belirtilmiştir.  Silmenin 
imkânsızlığı sorunsalı ise m. 8/3 hükmüyle 
giderilmiş ve bazı Avrupa ülkelerinde 
de rastlanan silinmiş sayılma müessesi 
düzenlenmiştir.

Görüldüğü üzere, her iki taslak yönetmelikte 
de veri sorumlularına yönetmeliklerin 
yürürlüğe girmesinden itibaren birtakım 
yükümlülükler getirilmektedir. Her ne 
kadar söz konusu metinler henüz taslak 
olsa da, şirketlerin söz konusu çalışmaların 
sonucunda ilgili yönetmeliklerce yapılması 
zorunlu Envanter ve Politika başta olmak 
üzere, ilgili mevzuata uyum kapsamında 
kişisel verilerin korunması hususunda bir an 
evvel çalışmaya başlamaları gerekmektedir.

Silme, yok etme veya anonim hale getirme yönetmeliğindeki bazı kavramlar

Kişisel Verilerin Silinmesi, 
Yok Edilmesi veya Anonim 
Hale Getirilmesi Hakkında 

Yönetmelik Taslağı 

Silme
 Silme, tamamen veya kısmen otomatik yollarla 

işlenen kişisel verilerin silinmesi; söz konusu kişisel 
verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde 
erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi 

işlemidir.

Yok etme
Yok etme, bilgilerin saklandığı veri saklamaya 
elverişli tüm fiziksel kayıt ortamlarının tekrar 
geri getirilemeyecek ve kullanılamayacak hale 
getirilmesidir. 

Periyodik imha 
Periyodik imha, Kanunda yer alan kişisel 
verilerin işlenme şartlarının tamamının 
ortadan kalkması durumunda kişisel 
verileri saklama ve imha politikasında 
belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen 
gerçekleştirilecek silme, yok etme veya 
anonim hale getirme işlemini ifade eder.

Silinmiş sayılma
Kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer 

verilere de sistem içerisinde erişilememe 
ve bu verileri kullanamama sonucunu 

doğuracak ise;
• Kişisel verilerin ilgili kişiyle 

ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek 
arşivlenmesi,

• Başka herhangi bir kurum, kuruluş ve/
veya kişinin erişimine kapalı olması,

• Kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler 
tarafından erişilmesini sağlayacak 

şekilde gerekli her türlü teknik ve idari 
tedbirlerin alınması kaydıyla kişisel 

veriler silinmiş sayılacaktır.

Anonim hâle getirme
Anonim hâle getirme, kişisel verilerin başka verilerle 
eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir 

gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. 
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Yıl 1990… İlkokulun bittiği gün… 
Okulun çok güzel bir geleneği vardı 
hatırlıyorum, ilkokul mezunları son 

gün bahçe duvarlarına rengârenk resimler 
çizer, bir sonraki yılın sonuna kadar o 
resimler duvarda kalırdı. Hem de altına 
imza bile atılırdı… Ne kadar heyecanlıydık… 
Güneşli bir Ankara sabahı, elimizde 
kocaman fırçalar, boya kutuları, içimizden 
ne geçiyorsa duvarlara çiziyorduk… Kendimi 
çizdiğim resme kaptırdığım anda arkamda 
otoriter bir ses “O figür öyle çizilmez, yanlış 
yapıyorsun!” dedi… Döndüm baktım, resim 
öğretmenimiz… Rengârenk duvar bir anda 
griye döndü gözlerimde… “Neden? İçimden 
böyle geliyor, olmaz mı?… Hem siz Picasso, 
Salvador Dali, Miro’ya hayran kalarak 
yetişmediniz mi? Yaratıcılığın sınırı var mıdır?” 
demek isterdim, ama diyemedim tabii… 
On bir yaşındaki sınırlı bilgim ve ruhum ile 
sadece bakakaldım, altına imza atacağım 
resim yabancılaştı…

Hayat tabii ki bir ilkokul bahçesinden çok 
daha büyük ve fırsatlarla dolu, ancak 
geleneksel eğitim anlayışı ve sistemimizin 
de yaratıcılığı desteklediğini söyleyemeyiz, 
kaldı ki ben kendi adıma bu süreçte 
olabildiğince rutin ve ezber sistemi dışında 
eğitim sunabilen okullarda okuyabildiğimi 
düşünmüşümdür. Eğitim dediğimiz bu 
uzun süreç aile hayatıyla başlıyor. Pek çok 
araştırma, yaratıcılığın kişilerin doğuştan 
getirdikleri bir özellik olduğunu ve her 
insanda az veya çok yaratıcı belirtiler ve 
özellikler bulunduğunu savunuyor. Yani 
“yaratıcılık öğrenilmez, ancak uygun koşullar 
sağlandığında geliştirilebilir” diyebiliriz.

Belki de arada bir sandıkları açmak 
gerekiyor… Nerede başlayıp nereye 
gittiğimizi görmek adına... Bir çocuğun kalem 
ve kâğıt ile ilk tanıştığında elinden çıkan 
resimler ne kadar güzeldir mesela… Çünkü o 

Aile yaşamı, 
okul, iş hayatı ve 
ebeveynlik gibi tüm 
yaşam döngüsünü 
kapsayan eğitim – 
öğretim süreçlerinde,  
merak, gözlem, 
soru, sorgulama, 
icat etme, orijinallik, 
hayal gücünün 
desteklenmesinin 
önemi çok büyük… 

“Mermere sıkışmış bir melek gördüm ve onu özgürlüğüne 
kavuşturuncaya dek mermeri oydum.”

Michelangelo

Balkız Ünal
Deloitte Türkiye  
Denetim Hizmetleri, Direktör

Duvardaki resim…  
Yeşil bir insan, mavi bir kedi…
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önüme kağıtlar, boyaları bırakan ve hiçbir 
zaman ne yazdığımı, ne çizdiğimi, neden öyle 
çizdiğimi sormayan bir ailem vardı… Bazen 
o hikayelere, resimlere baktığımda beni bir 
gülme alır… 

Tatillerde, İstanbul’a gelişlerimizde, sokakta 
yürürken her semtin tarihçesi anlatılırdı, 
kimler ne hayatlar yaşamış beraber kurardık 
kafamızda… Binalara bakar, yüzyıllar önce 
o duvarların ötesinde yaşanmış acı tatlı 
hayatları canlandırırdık… Şimdi o semtlerden 
ya telefonlarımıza bakarak ya da bir yerlere 
yetişme telaşı içerisinde kafamızda bin bir 
iş ve düşünce ile yürüyoruz… O duvarların 
ötesinde yaşanan hayatların kahramanları 
ise belki bize üzülerek bakıyor…

Yaşamım boyunca beni düşünce özgürlüğü, 
sanat, müzik, edebiyat ve bilim alanlarında 
en çok etkileyen dönem olan Rönesans 
yaratıcılığın sınırsızlığının şüphesiz en 
güzel örneğidir… Rönesans’ın oluşumuna 
etki eden düşünceler insanın güçlü bir 
varlık olduğu ve başarabileceği gerçeği, 
yaşadığımız dünyanın güzel ve ilgi çekici 
olması ve insan sevgisidir. İnsan düşünen 
bir varlıktır ve bilimin de yardımıyla çağını 
ileriye taşıyacaktır. Dahi sanatçı ve bilim 
adamı, mimar, mühendis, mucit Leonardo da 
Vinci’nin dediği gibi “Bakıp görmeyenlerden, 
konuşup dinlemeyenlerden, dokunup 
hissetmeyenlerden uzak durun”…

*Kaynakça: Yaratıcılık Teorileri ve Eğitim – Alexandre 
Vexliard 

Eğer şanslıysanız iş 
hayatına vardığınız 
noktada algılarınız 
açık, çoğunluktan 
farklı düşünebilen, 
yeknesaklıktan 
kaçan, yeni fikirler, 
öneriler ve çözümler 
ile çevrenizdeki 
hayatları da, 
çalıştığınız şirketleri 
de renklendiren, 
yönlendirebilen, 
ileriye götüren bir 
insan, değerli bir 
çalışan olabilirsiniz. 

sırada hayatla da yeni tanışıyordur, “merak” 
ediyor, “soru” soruyor, “sorguluyor”dur… 
“Yaratıyor”, “icat ediyor”dur… Kimseye hesap 
vermek zorunda değildir, olmamalıdır… Yeşil 
bir insan, mavi bir kedi, kapısı tavanda bir ev, 
yukarıya akan bir nehir çizebilmelidir…

Buradan sonrası… Anne-babanın tepkileri, 
yönlendirmeleri, okul sistemi, yasaklar, 
geleneksel eğitim-öğretim metotları ve 
sonunda iş hayatı… Eğer şanslıysanız iş 
hayatına vardığınız noktada algılarınız 
açık, çoğunluktan farklı düşünebilen, 
yeknesaklıktan kaçan, yeni fikirler, öneriler 
ve çözümler ile çevrenizdeki hayatları 
da, çalıştığınız şirketleri de renklendiren, 
yönlendirebilen, ileriye götüren bir insan, 
değerli bir çalışan olabilirsiniz. Hatta “sen 
delisin!” dediklerinde bu hoşunuza bile 
gidebilir. Örneğin Freud’a göre “Sanatçı için 
yaratma, zihin dengesini korumasına yardım 
eden bir arınma (catharsis)’dır”. Ve Erasmus’a 
göre “gerçek bilgelik, deliliktir”. “Çocuksuluğu 
bulmak ve yeniden doğmaktır delilik, hem de 
insana yaşama gücü verir”…

Michelangelo gibi mermere sıkışmış 
bir melek görmek ve onu kurtarmaya 
çalışmak delilik gibi görünse de yaratıcı 
bir insanın en belirgin özelliğini yansıtır… 
Hayal gücünün zenginliği… Bu büyük 
usta Ortaçağ’da yaşamış olsa belki 
de o meleği kurtaramayacak, bu fani 
dünyanın insanlarına o olağanüstü eserleri 
bırakamayacaktı… Ortaçağ’ın hüküm 
sürdüğü on asır boyunca kim bilir ne dahiler 
yaşadı, ama susturuldu, bastırıldı, dogmalara 
yenildi.

Aile yaşamından başlamak üzere, okul, 
iş hayatı ve ebeveynlik gibi tüm yaşam 
döngüsünü kapsayan eğitim – öğretim 
süreçlerinde, merak, gözlem, soru, 
sorgulama, icat etme, orijinallik, hayal 
gücünün desteklenmesinin önemi çok 
büyük… Bunların hiçbirisi aile hayatı ve eğitim 
sisteminde bazı çevrelerce korkulduğu gibi 
bir başıboşluk, kuralsızlık getirmeyecektir. 
Her yaşta kazanılması gereken bilgi ve kültür 
düzeyi, bilakis bu sistem ile daha sağlıklı bir 
şekilde bireyde yerleşecektir.

İlkokul duvarını boyadığımız günün 
akşamında eve gittiğimde ne kadar tuhaf 
hissettiğimi hatırlıyorum… Kendimce, 
mermere sıkışan meleği kurtaramamıştım 
belli ki… Ama koskoca yaz tatili boyunca 
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Kış mevsimi insanlar üzerinde üşengeç, bunalmış, depresif ve karamsar 
haller bırakıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte de mevsime uyum sağlıyoruz 
ve bu hallerden yavaşça kurtuluyoruz. Tam tersine canlı, hareketli, enerji 
dolu günlere geçiyoruz. Üşendiğimiz, ertelediğimiz ne varsa gündeme 
geliyor ve hepsini gerçekleştirebilmek için kendimizde o enerjiyi bulup 
planlamalara başlıyoruz.

Y Kuşağı
bakış 
açısı 
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Yaz tatilini planlamak, 
psikolojimize iyi gelir
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Bengü Doğantekin 
Deloitte Türkiye
İnsan Kaynakları  
Eğitim Uzmanı

Madem yaz aylarındayız, konu 
başlığımız da ona uygun olsun 
istedim. Küresel ısınmayla 

birlikte her geçen gün sıcaklık artıyor, dört 
mevsimi de olması gerektiğinden çok daha 
fazla etkiyle yaşıyoruz. Buna bir de zorlu 
yaşam koşullarımız ve yoğun iş tempomuz 
eklenince iyice durum kontrolümüzden 
çıkıyor. Yapılan araştırmalara göre 
insanların psikolojik açıdan en iyi 
hissettikleri mevsim yaz mevsimiymiş. Az 
güneş gören Kuzey Avrupa ülkelerinde 
depresyon tanısı konan kişilerin fazla 
olması da bu durumun kanıtlarından biri 
olabilir. Zaten öyle değil midir? Ben açıkçası 
sabahları dinç bir şekilde karanlık ortamda 
rahatça uyanabilen bir insan olduğunu 
düşünmüyorum. Kendimden pay biçersem 
ne kadar uyumuş olursam olayım, karanlık 
bir ortama girdiğim an uyumaya çok rahat 
devam edebilirim. 

Yaz mevsiminde güneşin kendini 
göstermesiyle birlikte günler de uzuyor. 
Bence kış mevsiminden bizlere kalan 
kötü ruh hallerimizi onarmak için büyük 
bir fırsat. Yaz mevsimine geçerken nasıl 
dolaplarımızdan kışlık kıyafetlerimizi 

kaldırıyorsak, kıştan kalma depresif ruh 
hallerimizi de kaldırmamız gerekiyor. Hem 
böyle olması için haklı sebeplerimiz de 
var. Mesai saatlerimiz bittiğinde karanlık 
hava ile karşılaşmıyoruz. Karanlık havayla 
karşılaşmadığımız gibi işten çıktıktan 
sonra hava aydınlıkken gezebileceğimiz, 
aktiviteler yapabileceğimiz bolca zamana 
sahip oluyoruz. Böylelikle sosyalleşme 
isteğimiz artıyor ve kendimizi iyi 
hissediyoruz. 

Y kuşağı, sürekli aynı 
yere gitmekten değil, 
kısa süre aralıklarla 
farklı yerler için tatil 
planları yapmaktan 
zevk alıyor.
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Peki, yaz aylarında insan psikolojisine iyi 
gelen şeyler sadece günlerin uzamasıyla, 
güneşin kendini göstermesiyle mi sınırlı? 
Tabi ki hayır… Yaz deyince akla ilk 
şeylerden biridir tatiller. Özellikle kurumsal 
hayattaki Y kuşağı çalışanları için bizleri 
en çok motive eden durum şüphesiz ki yaz 
tatili planlamalarıdır. Yoğun iş tempomuz 
içerisinde en yorulduğumuz, en bitkin 
hissettiğimiz anda yaz tatilinin hayalini 
kurmak o an yorgunluğumuzu bir nebze 
de olsa azaltıyor. Tabii bu planlamalar 
yaz mevsimine başlarken biraz stresli 
geçebiliyor. İş durumum nasıl olacak? İzin 
alabilecek miyim? Aylar öncesinden mi 
plan yapmalıyım yoksa tatil programımdan 
birkaç hafta önce karar versem yeterli 
olur mu? Aylar öncesinden planlama 
yaparsam, tatil zamanıma toplantı ya 

da eğitim denk gelir mi? Tüm bunlar 
aslında stresli bir dönem gibi görünse de, 
uzmanlar yapılan tatil planı gerçekleşmese 
de tatili planlamanın bile ayrı bir mutluluk 
kaynağı olduğunu düşünüyorlar. Hatta 
bununla ilgili 900 kişinin katıldığı bir 
araştırmada kişilerin tatil öncesi ve tatil 
anında ulaştıkları mutluluk seviyesinin, 
tatili planlarken ulaştıkları mutluluk 
seviyesinden çok daha az olduğu 
belirlenmiştir. Bu araştırmayı okuduktan 
sonra kendimi düşündüm. Gerçekten 
de doğru. Planlama yaparken en uygun 
otelleri ve uçak biletlerini araştırırken 
bile yaşadığım mutluluk, heyecan daha 
farklı. Çünkü aslında tatilin çoğunu onu 
planlarken kurduğumuz hayallerle yaşamış 
oluyoruz.

Bu verilerden de anlaşıldığı gibi Y kuşağı 
olarak tatil planlamaları bizler için 
tartışmasız önem arz ediyor.

Ayrıca Y kuşağı, sürekli aynı yere gitmekten 
değil, kısa süre aralıklarla farklı yerler için 
tatil planları yapmaktan zevk alıyor.

X kuşağı aynı yere birkaç kez gitmekten 
sıkılmıyorlar, fakat Y kuşağı için durum 
tam tersi. Belki de bu durumun 
sebeplerinden birini paylaştığım verilerle 
ortaya koyabiliriz. Bizler turizm kategorisi 
altındaki sitelere çok sık girip, araştırmalar 
yaparak farklı yerler peşinde koşmayı 
seviyoruz. Araştırmacı bir ruha sahibiz. 
Keşfetmekle kalmayıp bu sitelerden ileri 
tarihler için tatil planlaması yapmadan 
çıkmıyoruz. Aslında iyi de yapıyoruz. O 
sitelerde vakit geçirdikçe tatil için bakılan 
yerlere gitmiş kadar oluyoruz. Böylelikle 
daha o tatile çıkmadan bile yeni yerler 
keşfediyoruz, yeni kültürlerle tanışıyoruz 
ve kendimizi geliştiriyoruz. 

İş hayatında ve özel hayatında, 
tartışmasız hepimizin kendisi için 
düşündüğü planlamaları vardır. Bu 
planlamaların yanına bizler için iyi 
gelen tatil planlamalarımızı de eklemeyi 
unutmayalım. Ne demiştik? Planladığımız 
her tatile gidemesek bile planlama 
yapmanın mutluluğu farklı. Kaynak: Starcom MediaVest Group Business Intelligence, Global Web Index (2014) ve IAB İnternet 

Ölçümleme Araştırması Gemius Datası (Mart 2015)

Yaz mevsimine geçerken nasıl 
dolaplarımızdan kışlık kıyafetlerimizi 
kaldırıyorsak, kıştan kalma depresif ruh 
hallerimizi de kaldırmamız gerekiyor. 
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Suistimal, organizasyonu sadece maddi zarara uğratmaz; yapının 
işlerliğini de etkiler, güveni zedeler, kısacası organizasyonun 
kimyasını ciddi düzeyde bozar. Ancak ne yazık ki, birçok 
organizasyonun, bünyesinde gerçekleşen suistimalleri fark edecek 
kontrol mekanizmalarına sahip olmadığını görmekteyiz. 

Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği 
(ACFE) tarafından yapılan bir çalışma* 
organizasyonların yıllık gelirlerinin 

ortalama %5’ini suistimal nedeniyle 
kaybettiği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu 
oran, dünya ölçeğinde değerlendirildiğinde 
kaybın yaklaşık 3,8 trilyon USD seviyesinde 
olduğu söylenebilir. Bu tablo suistimallerin 
aslında ne kadar fazla gündemde olması 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Kaldı ki 
suistimal, organizasyonu sadece maddi 
zarara uğratmaz; yapının işlerliğini 
de etkiler, güveni zedeler, kısacası 
organizasyonun kimyasını ciddi düzeyde 
bozar. Yine ACFE tarafından yapılan başka 
bir çalışma suistimali engelleyen en önemli 
hususlardan birinin ‘yakalanma korkusu’ 
olduğunu ortaya koymaktadır.

Suistimalin etkisini azaltmak için atılacak 
ilk adımlardan biri organizasyonun iç ve 
dış suistimale açık noktalarını proaktif 
olarak tanımlamak ve bu noktaların 
yerlerini bütünün içinde belirlemeye 
yönelik bir suistimal riski değerlendirmesi 
gerçekleştirmektir.

Böyle bir çalışma yapılması, suistimalin 
farklı alanlara ve günlük operasyonlara 
ne kadar yayılabileceğini görmek için 
yeterli olacaktır. Tedarikçi süreçlerinde, 
bordro işlemlerinde, gümrük işlemlerinde, 
stok süreçlerinde, kasa işlemlerinde, 
mali tablolarda suistimal olabileceği, 
üst yönetim tarafından da suistimal 
gerçekleştirilebileceği konusunda 
farkındalık oluşacaktır. 

 Organizasyonun tümünü içine alacak 
bir suistimal risk değerlendirmesi, olası 
suistimaller için de yakalanma ihtimali 
mesajını tüm seviyelere yayacak ve 
suistimale karşı farkındalığı sağlayacaktır. 
Suistimalden doğacak kaybın büyük 
bölümünü önlemek, maruz kalınan 
suistimal riskinin değerlendirilmesi, etki 
analizlerinin yapılması sonrasında kontrol 
süreçlerinin gözden geçirilmesi ve işlerlik 
kazanması ile mümkün olabilmektedir. 
Organizasyon genelinde bir çalışma 
yapılabileceği gibi bazı riskli alanlara 
öncelik verilerek nispeten limitli çalışmalar 
da yapılabilir.

Bu yaklaşım ayrıca organizasyona 
suistimal sonrası alınacak aksiyonlarla 
ilgili olarak da hazırlık sağlamaktadır. 
Böyle bir hazırlığı bulunmayan 
organizasyonlar maalesef suistimalin 
etkisini sınırlandırmada yeterince aktif 
davranamamakta ve öngöremedikleri 
risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Diğer taraftan 2013’te güncellenen COSO 
İç Kontrol Çerçevesi prensiplerinde ve 
COSO 2016 Susitimal Risk Yönetim Rehberi 
(Fraud Risk Management Guide) dahilinde; 
suistimal riskinin değerlendirilmesi 
gerektiği belirtilmektedir. Kurumlarında 
güncel uygulamaları takip etme 
arayışında olan profesyoneller, COSO 
tarafından da gerekli görülen suistimal 
riski değerlendirmesine önem vermeli ve 
suistimalin kuruma olan etkisini azaltmak 
adına adımlar atmalıdır.

*:ACFE - Report to Nations 2016

Organizasyonlar, 
yıllık gelirlerinin 
ortalama %5’ini 
suistimal nedeniyle 
kaybediyor. Bu oran, 
dünya ölçeğinde 
değerlendirildiğinde 
yaklaşık 3,8 trilyon 
USD’ye denk 
düşüyor. 

Suistimal riski 
gündeminizde mi?

Gökhan Acar
Deloitte Türkiye 
Finansal Danışmanlık, Müdür
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“Her şey eksiksizdi, alakanız ve böylesine verimli bir 
eğitimi organize etmeniz çok memnun edici oldu. 
Teşekkür ederim.”

Melisa Akman  
Akman Holding A.Ş.
Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler Eğitimi
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Sistemi
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İstanbul
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2 Ağustos 2017 
İstanbul

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 
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4 Ağustos 2017 
İstanbul 

Proje Analizi ve Fizibilite 
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7-8 Ağustos 2017 
İstanbul

İş Hukuku - 1 Gün 9 Ağustos 2017 
İstanbul
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Bankacılara Özel İthalat 
Bedelinin Transferinde 
Gümrük Uygulamaları

11 Ağustos 2017 
İstanbul

Oyun Teorisi 11 Ağustos 2017 
İstanbul

Kapsamlı Uluslararası 
Finansal Raporlama 
Standartları (UFRS)

14-16 Ağustos 2017  
İstanbul 

TTK Kapsamında Yönetim 
Kurulu Üyelerinin Hukuki ve 
Cezai Sorumlulukları ve Yetki 
Devri

16 Ağustos 2017  
İstanbul

Zihin Sağlığına Üç Boyutlu 
Bakış

18 Ağustos 2017 
İstanbul 

Kriz Yöneticisi ve Kriz Yönetim 
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18 Ağustos 2017 
İstanbul
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Ali Kamil Uzun
Deloitte Türkiye
Direktör

Uzun 
lafın 
kısası...
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