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5G Devrimi
5G ile birlikte kablosuz bağlantı
teknolojisi, yüksek veri kullanan
uygulamalar için dahi sabit hatlı
ağları indirme hızı anlamında
ilk defa tehdit edebilecek bir
konuma erişecek.
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Birimleri Lideri Sibel Çetinkaya:
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sorumluluklar…

Sayfa 12

Sayfa 16

Etki Yarat, Güven Kazan,
Değer Kat
TİDE Yönetim Kurulu Başkanı
Menteş Albayrak; enstitünün
köklü geçmişini, iş dünyasındaki
kritik rolünü ve Uluslararası
Türkiye İç Denetim Kongresi’ni
anlattı.
Sayfa 36

www.deloitte.com.tr

Türkiye’den Silikon Vadisi’ne
uzanan inovasyon köprüsü
Silikon Vadisi’ni bu kadar özel
yapan nedir? Silikon Vadisi bir
yer değil; bir kültür, bir çalışma
disiplinidir.
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İnovasyonun
alışkanlığa
dönüştüğü
yer

Deloitte UP, kurumların inovasyon
yolculuklarında ihtiyaç duydukları tüm
bileşenleri içeren uçtan uca bir koçluk
hizmeti sunuyor.
Deloitte UP, Deloitte Türkiye tarafından
geliştirilen, benzersiz bir inovasyon çözüm
ortaklığıdır. Deloitte UP, fikir tasarım
aşamasından prototiplemeye ve hayata
geçirmeye kadar uçtan uca bir inovasyon
koçluk programı sunarak kurumlara yol

gösterir. Program kapsamında, tasarım
odaklı yaratıcı düşünce atölyelerinde
ortaya çıkan yaratıcı fikirler, gerçeğe
dönüşür. Deloitte UP, kurumların
inovasyon ihtiyaçlarını karşılayabilecek
yetkinlikteki startup’ları arasında bir köprü
kurar. Deloitte UP programına katılan
kurumlar; yenilikçi çözümler oluşturma,
kendi kurumsal inovasyon yapılarını
geliştirme ve rekabette ivme kazanma
fırsatı bulurlar.
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Dönüşümü
kendinde başlatmak

İş dünyasına yönelik okuduğunuz her makale, dinlediğiniz her konuşma ya da incelediğiniz her
araştırma, hep aynı ortak yargıda buluşuyor: İş dünyasının bugünkü en önemli konusu dijital
dönüşüm bütün sektörleri etkisi altına alıyor ve şimdi hemen, inovatif olmayı başaramayan
şirketlerin yakında hayatta kalma şansı olmayacak.

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

Şirketimizin çok kıymetli Danışmanlık İş Birimleri Lideri Sibel Çetinkaya’nın söyleşisinde bahsettiği
gibi; Deloitte olarak iş dünyasını ve bizi, odağımızda inovasyon ve teknoloji olan, çok hızlı ve
çevik bir gelecek bekliyor. Müşterilerimizde yaratmayı hedeflediğimiz değişimi, önce kendimizde
gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz. Bunun için de, sektörde yılların tecrübesine sahip saygın
yöneticilerimizle, teknolojik devrimde dünyaya gelmiş, yeni trendlere hakim, yenilikçi düşünen
genç çalışanlarımızı bir araya getirdiğimiz karma takımların gücüne ve gerekliliğine inanıyoruz.
Sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyduğumuz The Deloitte Times’ın yeni sayısı da, Deloitte’un
zengin hizmet kapsamını ve barındırdığı farklı yetkinlikleri yansıtıyor. Bu sayıda; kamuda vatandaş
yolculuğundan enerji depolama sistemleri teknolojilerine, nesnelerin internetinden 5G devrimine;
otomotiv, perakende ve lüks pazarları değerlendirmelerine kadar birçok farklı konuyu, Deloitte
perspektifiyle ele aldık.
İnovasyon Liderimiz Hakan Erten, inovasyonun ve teknolojik dönüşümün kalbini tutan şirketlerle
bire bir görüşerek, her adımda kendisine keyifle eşlik edeceğini umduğumuz, bir Silikon Vadisi
yazısı hazırladı.
Bu sayıda aynı zamanda, iç denetim mesleğinin hak ettiği değeri görmesi ve iş dünyasındaki
öneminin benimsenmesi için çok değerli çalışmalar yürüten Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün
Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Menteş Albayrak da hem enstitünün vizyonunu, hem de şahsi
değerlendirmelerini bizimle paylaştı.
Farklı yetkinliklerle zenginleşmek, birlikte yolculuk etmek, gelişmek ve her daim öğrenmeye devam
etmek dileğiyle… Keyifli okumalar.
Saygı ve sevgilerimle,
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Kamuda “vatandaş
yolculuğu”
Vatandaş deneyimi yaklaşımı
ile iyileştirilmiş kamu hizmet
süreçlerinin geri dönüşü; maddi
tasarruflar, verimlilik ve vatandaş
memnuniyeti olduğu gibi, ikincil
etkiler de ortaya çıkaracak.

“Öğrenecek daha çok şey
var”
Danışmanlık sektöründe
20 yıl, enerji sektörünün
dönüşümünde kritik görevler,
üst yönetimde sorumluluklar…
Deloitte Türkiye’nin Danışmanlık
İş Birimleri Lideri Sibel Çetinkaya
ile danışmanlık dünyasını ve
kişisel deneyimlerini konuştuk.
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Kurum kültürü şirketlerin
DNA’sına nasıl işler?
Bireyler, kurum kültüründen
bağımsız olarak bir amaç
bulabilirken, iş yerinde ortak
bir kültüre ait olmak da, bu
amaç duyusunu güçlendirmede
önemli bir rol oynuyor.

Sektörü dönüştüren
teknoloji: Enerji depolama
sistemleri
Enerji sektörü dijitalleşmenin
etkisi altında büyük bir
değişimden geçiyor. Enerji
depolama sistemleri teknolojileri
ise, sektörü dönüştürme gücüne
sahip bu yenilikçi teknolojiler
arasında önemli bir rol oynuyor.

Hizmet odaklı yaklaşımda
mükemmellik devri: XaaS
Hizmet odaklı yaklaşım, kendine
yepyeni bir kimlik geliştirerek
tüm hizmet yaklaşımlarını
kapsayıcı bir bütünlük kazanıyor:
XaaS; “Hizmet Olarak Her Şey”.

“Etki Yarat, Güven Kazan,
Değer Kat”
Türkiye İç Denetim Enstitüsü
(TİDE) Yönetim Kurulu Başkanı
Menteş Albayrak ile; enstitünün
köklü geçmişini, iş dünyasındaki
kritik rolünü ve Uluslararası
Türkiye İç Denetim Kongresi’ni
konuştuk.
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İhracat şampiyonu otomotiv
sektöründe değişim kapıda
Kur ve faiz oranlarının etkisiyle
otomotiv sektörü iç pazarda
daralırken, ihracat şampiyonluğu
pozisyonunu koruyor. Öte
yandan otonom araçların ise
yakın gelecekte gündemimize
girmesi bekleniyor.

Güçlü büyümeyi
sürdürebilmek mümkün mü?
Küresel ekonomide uzun zaman
sonra güçlü ve genele yayılmış bir
büyüme görünümüne sahip olsak
da, henüz rehavete kapılmak
için erken. Türkiye tarafında
ise güçlü büyüme trendinin
sürdürülebilmesi zor görünüyor.

Cannes, Hollywood ve
Deloitte Digital
Yeni satın almalar doğrultusunda
kreatif dünya ile danışmanlık
şirketleri entegre oluyor.

Türkiye’den Silikon Vadisi’ne
uzanan inovasyon köprüsü
Silikon Vadisi bir yer değil; bir
kültür, bir çalışma disiplini.
Türkiye’deki yöneticiler olarak
Silikon Vadisi’nden hepimizin
gerekli dersleri çıkartarak,
rekabetçi bir Türkiye’yi nasıl
yaratabileceğimizi düşünmemiz
gerekiyor.
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Türk lüks markaları ne
zaman dünya devi olabilir?
Türkiye lüks ürünler pazarı son
5 senede bileşik olarak %8,9
büyüdü. Deloitte Lüks Tüketimin
Küresel Güçleri 2017 listesine
Türkiye’den bir markanın
girebilmesi için yaklaşık 180
milyon ABD doları ciro çıtasını
aşması gerekiyor.

Dijital dönüşümün sinir
sistemi: Nesnelerin interneti
Dijital dönüşümün arkasındaki
temel teknolojilerden biri olan
nesnelerin interneti, şirketler
için, gelirlerdeki artış ve hatta
yeni iş modelleriyle büyüme
konusunda bir kaldıraç olarak
düşünülmelidir.

Deloitte Academy eğitimleri,
aile şirketlerini geleceğe
taşıyor
Deloitte Academy eğitimleri,
sürdürülebilirlik yolculuklarında
aile şirketlerine destek
olabilmeyi ve geleceğin
yöneticilerinin bu zorlu göreve
hazırlanmalarına katkı sağlamayı
amaçlıyor.

Büyük dönüşümler, yıkmak
ve yaratmak
Her yenilik kendinden bir
öncekini yok eder, yerine
yeni yaratıyı koyar. Bu
yüzden ilerlemenin, bugünü
değiştirmenin ilk koşulu yıkmak
ve yaratmanın bir bütün
olduğunu kabul etmektir.
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Perakendede durgunluk
devam ediyor
Perakende sektöründe hafif bir
toparlanma olsa da, durgunluk
hala devam ediyor. AVM
sayısındaki artışın azalarak
devam etmesi, kira gelirlerinde
azalma olması bekleniyor.

Uyumlu mükelleflere
vergi indiriminde haksız
düzenleme
Vergi affı veya yeniden
yapılandırma uygulamaları
her gündeme geldiğinde,
vergi görevini düzgün yerine
getirenlere herhangi bir ayrıcalık
tanınmadığı yönünde eleştirileri
de beraberinde getirmektedir.

Şirketlerin geleceği,
muhasebe ve finans
eğitimleri
Deloitte Academy muhasebe
ve finans eğitimleri, “Bilmek,
uygulamak ve özümsemek”
aşamalarını tamamlayarak,
katılımcılarda kalıcı değişimi
sağlamayı amaçlıyor.

Sürdürülebilirlik iş
dünyasının öncelikleri
arasında olmalı!
İş dünyası için son dönemde
önem kazanan sürdürülebilirlik
konusu yalnızca şirketlerin
büyümeleri, rekabet yetenekleri
ve geleceklerini tehdit etmiyor
aynı zamanda yeni fırsatlar da
yaratıyor.
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Türkiye’nin
ilk denetim
portalı yeni
yüzüyle
karşınızda!

Türkiye’nin ilk denetim portalı olarak 10
yıl önce hizmete sunulan Denetimnet.net
yenilendi.
Deloitte Türkiye tarafından geliştirilen
Denetimnet.net, denetim alanında
güvenilir ve güncel bilgilere erişim
imkanı sunuyor. Denetimnet.net’te neler
bulabilirsiniz?
•• Bağımsız Denetim ve Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları (UFRS / TFRS) ile
ilgili gelişmeler

•• İç Denetim, Siber Güvenlik ve Kurumsal
Yönetim alanında detaylı bilgiler, yayınlar
ve makaleler
•• Düzenleyici otoritelerin tebliğ ve
yönetmeliklerine ilişkin Deloitte Türkiye
uzmanlarının yorumları
•• KGK, SPK, BDDK, EPDK ve Hazine
mevzuatları
•• Denetim alanındaki uygulamalar için
önemli tarihleri profesyonellere hatırlatan
Denetim Takvimi
7
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Kamuda “vatandaş
yolculuğu” yaklaşımı ile
yeni bir hizmet sunumu ve
yönetim anlayışı
Aysun Özen
Deloitte Türkiye
Kıdemli Müdür
Danışmanlık Hizmetleri

L

ondra-Paris arasında hizmet veren
tren işletmecisi Eurostar, hizmetlerini
iyileştirmek üzere iddialı bir mühendislik
çalışması yürüttü ve 6 milyar Sterlin
harcayarak yaptığı yeni ray yatırımlarıyla,
önceden 3,5 saat olan yolculuğu 40
dakika kadar kısalttı. Bu kısaltma, ‘hizmet
sunumunun iyileştirilmesi’nin iyi bir örneği.
Öte yandan, Eurostar ‘hizmet sunumu’ değil
de ‘müşteri deneyimi’ gözüyle bakmış olsaydı
ne olurdu? Rory Sutherland’in bu soruya
verdiği karikatürize ama etkili yanıttan alıntı
yapalım: “6 milyar Sterlinin sadece %10’unu
harcayarak, müşterilere yolculuk boyunca
ünlü modellerden oluşan göz alıcı bir servis
ekibiyle lüks bir içecek menüsü sunmak
mümkün. Hem 5 milyar Sterlininiz cebinizde
kalır, hem de müşteriler ‘tren daha yavaş
gidemez mi?’ der.”
Hizmet sunumu anlayışından müşteri
deneyimi anlayışına geçmek en basit haliyle
hizmetlerde müşteri açısından fark yaratanın
ne olduğunu anlamak ve bu sayede doğru
noktalara odaklanıp müdahale ederek;
•• maliyetleri optimize etmek,
•• memnuniyeti ve yaratılan değeri artırmak,
8

•• hataları ayıklamak,
•• kıt kaynakları doğru yerlere kanalize
etmek: Fayda yaratmayan unsurlara ve
uygulamalara gereksiz para ve kaynak
harcamamak, fayda yaratanlara da doğru
yatırımı yapmak anlamına gelmektedir.
Özel sektör gün geçtikçe “müşteri deneyimi”
veya “müşteri yolculuğu” kavramlarından
daha fazla faydalanıyor. Özel sektör şirketleri
rekabette ayakta kalabilmek için müşteri
deneyimine kulak vermek zorunda, ancak
kamu kurumları çoğunlukla doğası gereği
kendi alanında tekel konumda: Vatandaş ne
olursa olsun hizmeti o kamu kurumundan
almak zorunda. Öte yandan kamu kurumları
da, özellikle Türk kamu hizmetlerinin son
dönemde geçmeyi hedeflediği vatandaş
odaklı dönüşüm vizyonunda olduğu gibi,
vatandaş memnuniyetini giderek daha fazla
önemsiyorlar ve vatandaş memnuniyetini
artıracak tedbirleri tasarlayıp hayata
geçiriyorlar. Türk kamu hizmetlerinin özellikle
vatandaşa dokunan alanlarda ciddi şekilde
hizmet sunumunun iyileştirilmesine emek
ve kaynak harcadığını gözlemliyoruz. Dünya
örneklerini incelediğimizde ise, başta ABD
olmak üzere Kanada ve Avrupa ülkelerinin

Hizmet sunumunun
iyileştirilmesi
ile vatandaş
deneyiminin
iyileştirilmesi
farklıdır, farklı
sonuçlar ortaya
koyar!
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bazılarında vatandaş yolculuğu yaklaşımının
benimsenmesiyle, bir yandan vatandaş
memnuniyeti ölçülebilir oranda artırılırken
bir yandan da ciddi şekilde hataların
azaltıldığını ve tasarrufların sağlanabildiğini
görüyoruz.
Hizmet sunumunun
iyileştirilmesinde odak noktası
hizmetin kendisi iken; vatandaş
deneyimi yaklaşımında iyileştirme
süreci vatandaşın hizmet
ihtiyacını duyması ile başlar;
hizmet almaya gelişi, ilgili hizmet
kanallarını seçmesi, beklentilerinin
karşılanması ve hizmet sunumu
sürecinin tamamlanması ile devam
eder. Mutlaka vatandaşın her
aşamadaki duyguları, beklentileri,
düşebileceği yanılgılar, anlama ve
iyileştirme sürecine dahil edilir.
Farklı vatandaşların beklentileri ve
sunulan hizmetleri farklı şekilde
deneyimlemeleri kaçınılmazdır, dolayısıyla
vatandaş yolculuğu yaklaşımı öncelikle farklı
beklenti, ihtiyaç ve davranış kalıplarındaki
vatandaşları segmente etmekle, vatandaş
profillerini ortaya koymakla başlar. Kritik konu
ise, vatandaşları alışılageldiği gibi demografik
veya coğrafi özelliklerden ziyade “davranış”
bazında segmente etmektir. Bu noktada
“persona” kavramı gündeme geliyor:

•• 2 vasıta ile aktarma yaparak Eryaman’dan
Söğütözü’ndeki işine gelen ve bunun için
günde toplam 2 saat 40 dakikasını yolda
geçiren, yol boyu akıllı telefonunu elinden
düşürmeyen, ilkokula giden iki çocuk
annesi Derya Hanım

•• Hızla büyüyen bir yemek şirketinin
sahibi, hızlı bir şekilde ihalelere
hazırlanırken büyüyen ekibin işe giriş ve
adaptasyonlarını hatasız sağlayabilmek
isteyen Salim Bey
Hepsinin e-devletten veya sağlık
hizmetlerinden faydalanma şekli,
emlak vergisi veya trafik cezasını
ödeme şekli, SGK kayıtları ile ilgili
ihtiyaçları, ulaşım ihtiyaçları farklı
olacaktır. Söz konusu hizmetleri
sunan kurumların ve genel olarak
e-devlet kapısının nezdinde hepsi
farklı müşteri profilleridir. Bu farklı
profillerin ete kemiğe büründüğü
yukarıdaki gibi örnekler “persona”
olarak ifade edilmektedir: Derya
Hanım personası, gerçek bir isim
altında aslında benzer yaşam düzeni
ve benzer ihtiyaçlardaki pek çok
vatandaşı temsil etmektedir. Derya
Hanım için “çocuklarından birini diş
hekimine götürme” deneyimi Sevgi Hanım
profilindeki birinin diş hekimine gitmesinden
farklı bir deneyimdir. Tamer Bey e-devlet
üzerindeki menülere hakim biri olarak
aradığı menüyü daha hızlı bulup işlemini
hızlı yapabilirken, günlük hayatında zamanla
yarışan Salim Bey aynı hızda aradığını
bulamıyor ve hayal kırıklığı yaşıyorsa,
burada Salim Bey’in deneyiminden yola

Gözlemleyelim.
Biz görebilecek miyiz?
Vatandaşa soralım.
Kendisi farkında mı?
Birlikte yürüyelim…
•• Bir kamu kurumunda bilgi işlem uzmanı
olarak çalışan ve işine servisle giden, yalnız
yaşayan, teknolojiyi çok iyi kullanabilen
Tamer Bey
•• Emekli ve bir yandan da yan apartmanda
oturan kızının çocuğuna bakmakta olan,
yardım kuruluşlarında gönüllü görev
almaktan mutlu olan Sevgi Hanım
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•• hata yapabildiği alanlar (belli formları
doldururken soruları yanlış anladığı için
hatalı dolduruyor ve sonrasında sıkıntı
yaşıyor olabilir)
•• hizmete ilişkin kendisine değer yaratan
veya yaratmayan unsurlar (duraklardaki
e-kütüphane hizmetini hiç kullanmadığı
veya kullanmayacağı için bazı hizmetler
maliyet yaratabilir)
•• hayal kırıklığı veya memnuniyet yaratan
hususlar
•• davranışında değişime açık alanlar (“Şu
an kullanmıyorum ama bundan sonra
deneyebilirim” dediği uygulamalar)
öğrenilmektedir.

Makul sayıda kritik
persona kategorileri
ile hem hizmet,
hizmetin sunumu,
kanalları hem de
hizmet sürecindeki
maliyetler
önemli ölçüde
iyileştirilmektedir.

çıkarak belli iyileştirmelerin yapılmasına
ihtiyaç vardır. Elbette sonsuz sayıda profil
ve persona yaratıp hepsinin memnuniyetini
optimize etmek içinden çıkılmaz bir süreç
olacaktır ve gerek de yoktur, ancak makul
sayıda kritik persona kategorileri ile
hem hizmet, hizmetin sunumu, kanalları
hem de hizmet sürecindeki maliyetler
önemli ölçüde iyileştirilmektedir. Öte
yandan personaların statik de olmadığını,
güncellenme ihtiyaçlarının olabileceğini de
belirtmek gerek: ABD, “www.digital.gov”
altında dijital devlet hizmetlerine ilişkin
stratejisini yayınlarken, vatandaş deneyimi
için esas aldığı personalara da burada şeffaf
bir şekilde yer vermektedir. Örneğin 2016
yılında değişen ihtiyaçlar doğrultusunda beş
yeni persona yaratılmış ve bunlara ilişkin
vatandaş yolculuğu çalışması yapılarak bazı
hizmetlerde revizyon yapılmış. Özetle her bir
personanın vatandaş yolculuğu birbirinden
farklı olacak, farklı aşamalarda farklı
duygular, tutumlar ve davranışlar içerecek
ve farklı memnuniyet unsurlarına işaret
edecektir.
Vatandaş yolculuğu yaklaşımı kapsamında,
her bir persona ile hizmet ihtiyacının
doğuşundan hizmet alınıp kişi evine/
işine dönene kadarki sürecin üzerinden
bir zaman ve mekan planı içerisinde
geçilmekte, bir diğer deyişle vatandaş
yolculuğu “haritalanmaktadır.” Bu haritalama
esnasında vatandaşın;
•• yanılgı noktaları (bazı hizmetlerin farklı
kanallardan da verildiğini bilmiyor olabilir),
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Burada altını çizmek istediğimiz husus,
bu haritalamanın ne sadece vatandaşın
anlatımına ne de sadece haritayı oluşturan
kişinin gözlemine dayalı olması, bunun
yerine karşılıklı etkileşim ile yapılması
gerektiğidir: Vatandaş dışardan bir gözle
bakamayabileceği gibi her zaman sürecin
farkında da olmayabilecektir. Sadece kamu
gözüyle veya gözlemci olarak bakmak da
hataya açık kısımları, duygu ve düşünceleri
gözden kaçırmaya yol açacaktır. Dolayısıyla,
vatandaş yolculuğunun haritalanması, adım
adım birlikte yürünmesi gereken bir süreçtir.
Bir örnek olarak, vatandaşın kamudan aldığı
hizmetlerin önemli bir kısmı, vatandaşın
“form doldurmasını” gerektirmektedir. Pek
çok vatandaş yolculuğu çalışması, form
doldurmanın pek çok hatanın, tekrarlamanın
ve çözülmek üzere eskale edilen ve
nihayetinde hem vatandaş hem de kamu
kurumu için maliyet yaratan sorunların
temelini oluşturduğuna işaret etmektedir.
ABD’de hatalı veya şaibeli işlemlerden
kaynaklı kaybı her yıl 137 milyar dolar
düzeyinde olan ve aynı zamanda kendisine
haksız yere işsizlik maaşı bağlanmadığı
gerekçesiyle çok sayıda vatandaş şikayetine
de konu olan İşsizlik Fonu’nun New Mexico
ayağı, etkili bir vatandaş yolculuğu yaklaşımı
ile hata ve memnuniyetsizlik kaynaklarını
tespit etmiş ve gidermiş: Vatandaş yolculuğu
çalışması esnasında iyi niyetli vatandaşların
da istemeden usulsüzlük yaratabildiği
görülmüş, başvuru formlarının doldurulması
sürecinde vatandaşların sistematik hata
yapabildiği, “halen aktif olarak iş arıyorum”
veya “aramıyorum” kutucuklarının
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bilinçsizce işaretlenebildiği, yasal olarak
ve işsizlik ücreti ödenmesi açısından farklı
sonuçlar doğuran “işten atılma” ve “işten
çıkarılma” kavramlarının arasındaki fark
algılanmadığından formlarda yanıltıcı
bilgiler verildiği gözlemlenmiş ve formlar
bu doğrultuda güncellenerek nihayetinde
usulsüz işlem sayısında yarı yarıya azalma
sağlanmış.
Bir başka örnek olarak; Estonya dijital
olgunlukta önemli bir mesafe kat etmiş
ve tüm vatandaşların kimlik bilgilerini ve
imzasını %100 dijital ortama taşımış bir
ülke haline gelmiş, herhangi bir kamu
hizmetinde vatandaşa bir verinin birden
fazla defa sorulmasını tamamen yasaklamış
durumdadır. Buna göre tüm veriler ilgili
kamu veritabanlarından otomatik olarak
gelmek zorundadır. Bir benzerini, Dünya
Bankası’nın “Doing Business” endeksinde
iş yapma kolaylığı açısından ilk sırada
olan Yeni Zelanda yapmış: Özellikle ticari
faaliyetlere ilişkin izin ve onay süreçlerini
birbiriyle uyumlu hale getiren “Trade Single

Window” uygulaması ile başvurular bir
defada ve otomatik olarak ilgili kurumlara
ulaşmaktadır. Örneğin limana gelen bir gemi
tek bir online form doldurmakta ve kritik
bilgileri Trade Single Window üzerinden aynı
anda hem Gümrük, hem Sağlık Bakanlığı’na
gitmektedir. Yeni Zelanda, içerisinde Trade
Single Window’un da olduğu bir dizi tedbiri
içeren “New Zealand’s Better for Business
Program” ile ülkeyi iş yapma kolaylığı
endeksinde en üst sıraya taşırken onay
ve takip süreçlerinin maliyetini de %25
azaltmıştır. Bu noktada özellikle açık kamu
verisinin (open data) ve kurumların bağlantılı
veri (linked data) kullanımlarının önemi de
gündeme gelmektedir. Farklı kurumların
benzer hizmet sunumu kategorilerinde
tuttukları verilerin daha fazla katma değer
oluşturması amacıyla, bu verilerin birlikte
kullanılmaları ya da belli vatandaş kitlelerine
güvenlik ve kişisel gizlilik ilkeleri gözetilerek
açılmaları hem ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon
çabalarını güçlendirecek, hem de vatandaşın
aldığı hizmetin kalitesini ve tutarlılığını
sağlayacaktır.

Yazımızın başında da değindiğimiz gibi,
vatandaş deneyimi yaklaşımı ile iyileştirilmiş
kamu hizmet süreçlerinin geri dönüşü
maddi tasarruflar, verimlilik ve vatandaş
memnuniyeti olduğu gibi, ikincil etkiler
de olacaktır. Dünya örnekleri, vatandaş
memnuniyetinin çarpan etkisi olduğunu
ortaya koymaktadır. Vatandaş memnuniyeti,
vatandaşın kamuya olan güvenine, inancına,
vatandaşın ülkesi ve ülke yönetimi ile
kurduğu ilişkiye doğrudan yansımaktadır.
Tüm aşamaları ile olumlu bir vatandaş
deneyimi, hizmeti sunan kamu görevlisine
de olumlu yansımakta, motivasyonunu
yükseltmekte ve işini sahiplenme duygusunu
güçlendirmektedir. Aldığı hizmetle ilgili hoş
olmayan bir deneyim yaşayan vatandaşların
tepkilerini ilk gösterdikleri arayüz, hizmeti
sunan kamu görevlisi olmaktadır. Buradan
hareketle, vatandaş deneyimi çalışmalarında
vatandaşa dokunan kamu görevlilerinin
de görüşlerinin ve deneyimlerinin de
yansıtılmasının kritik olduğunun altını
çizelim.
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5G Devrimi
5G ile birlikte kablosuz bağlantı teknolojisi, yüksek veri
kullanan uygulamalar için dahi sabit hatlı ağları indirme hızı
anlamında ilk defa tehdit edebilecek bir konuma erişecek.

İlker Döm
Deloitte Türkiye
Pazarlama ve Araştırmalar
Uzman

Z

aman içerisinde büyük bir
dönüşüm geçiren kablosuz bağlantı
teknolojisiyle eşzamanlı olarak mobil
uygulamaların da sayısı arttı. Fakat bu
artış bant genişliği kapasite sorunu gibi
sorunları da beraberinde getirdi. Uzmanlar
yakın gelecekte hayatımıza girmesi
beklenen 5G teknolojisinin bu sorunlara
çözüm yaratabileceği düşüncesinde.
Deloitte’un Küresel Mobil Tüketici
Anketi’ne göre dünya genelinde
katılımcıların %50’den fazlası hızlı veri
aktarımının onlar için çok önemli olduğunu
belirtmektedir. Türkiye özelinde ise,
katılımcıların %63’ü özellikle internete
erişim için kapsama alanı ve kalitesi gibi
unsurların çok önemli olduğunu ifade
etmektedir. Yakın gelecekte daha fazla
veri tüketimine neden olacak nesnelerin
interneti ve otonom araçlar gibi gelişmeler
de göz önünde bulundurulduğunda
kapsamlı, hızlı ve kaliteli veri aktarımına
atfedilen önemin ve talebin büyüyeceği de
çok net öngörülebilir. 5G teknolojisi, düşük
“latency” oranı, veri hacmi ve yüksek hız
sebebiyle 4G’nin karşılayamadığı bu talebi
karşılayabilecek. 5G ile birlikte kablosuz
12

bağlantı teknolojisi, yüksek veri kullanan
uygulamalar için dahi sabit hatlı ağları
indirme hızı anlamında ilk defa tehdit
edebilecek bir konuma erişecek.
Ancak tüm bunları gerçekleştirmek için
telekom sektörünün mevcut çekirdek
ağ altyapısında; ana taşıyıcı altyapısının
değişimi, yeni veri iletim mimarisi,
yüksek spektrum kullanımı, sabit ağ
bağlantı kümesinin arttırılması gibi bazı
yapısal dönüşümleri gerçekleştirmesi
gerekmektedir.
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Altyapısal dönüşüm çerçevesinde ve talep
yönlü baskılar sonucu ortaya çıkabilecek
fırsatları değerlendirebilmek için aşağıdaki
4 durumla karşı sektör kendini iyi
konumlandırmalıdır.

Türkiye, 5G teknolojisinin tüketicisi
konumunda kalmakla yetinmeyip,
üretici konumunda da olmak ve
tüm dünyada 5G teknolojisinin
standartlarının belirlenmesine katkı
sağlamak istiyor.

1

2

5G teknolojisinin kullanılmaya
başlanmasıyla tüketici başına
düşen cihaz sayısında belirgin
bir artış olacak ve artacak veri
talebinin doğru yönetilmesi
gerekecek.
5G teknolojisiyle birlikte düşük
güç gereksinimi olan kişisel
aygıtlardan, kesintisiz bağlantı
ihtiyacı duyan otonom araçlara
farklı türdeki cihazların değişen
bağlantı ihtiyacının yönetilmesi

ihtiyacı doğacak.

3

4

5G teknolojisiyle cihazlar
arasındaki son derece karmaşık
olan ilişkilerle bu cihazlar
üstündeki hâkimiyetlerini
sürdürmek isteyen kullanıcıların
cihazlarla olan ilişkisinin
yönetilmesi gerekecek.
5G teknolojisi, dijital
yaşam biçimine artan talep
tarafından yönlendirilecek.
5G teknolojisiyle yüksek
çözünürlüklü video oyunları,
arttırılmış/sanal gerçeklik
içeriklerini 360o‘lik deneyimle
sunulabilecek.

Bu dört durum yerleşik telekom
firmaları için yeni fırsatlar yaratmanın
yanı sıra, pazara yıkıcı teknolojileriyle
girebilecek inovatif şirketler sebebiyle
tehditler de yaratabilecektir. Bu yeni
katılımcıların mevcut oyuncular için tehdit
oluşturabilmesi ancak değer yaratacak
bazı unsurların ağdan ayrılmasıyla
mümkün olabilir.
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Değer yaratan unsurların ağdan
ayrılması
Mobil jenerasyon yıllar içerisinde telekom
operatörleri ve kullanıcıları arasındaki
ilişkinin değişimine tanıklık etmiştir. Değer
yaratan bu unsurların değişimini 3 ana olayla
karakterize edebiliriz:

Müşterilerin ayrılması: Müşterilerin belli
tip ağa olan bağlılıkları her geçen gün
azalmaktadır. Önceleri mobil bağlantı ve
özel/kamusal kablosuz bağlantı arasında
seçim yapmak durumunda olan kullanıcılar
artık bu opsiyonları diledikleri şekilde
birleştirebilmektedirler.

Hizmetin ayrılması: Uygulamalar ve
hizmetler her geçen gün kullanmakta
oldukları mobil ağlardan/servis
sağlayıcılardan bağımsız hale gelmektedir.
Örneğin internet tabanlı anlık mesajlaşma
uygulamalarının kullanımı donanım tabanlı
kısa mesajlaşma hizmetinin yerini çoktan
almıştır.

5G teknolojisiyle ortaya çıkan fırsatlar ve
tehditler karşısında, iletişim ekosistemi
içerisindeki oyuncular hangi adımları
izlemeli?
Servislerin ağdan ayrılmasıyla erişimin
entegrasyonu: Hizmet sağlayıcılar erişim
entegrasyonu için cihaz konfigürasyonu,
idaresi ve bu cihazların sadece kendi
ağlarında çalışabilmesini güvence altına alma
konuları üzerine odaklanmalıdırlar.

Cihazların ayrılması: Özellikle bir
dönem Amerikan pazarında ayrılmaz
olarak düşünülen mobil cihaz ve servis
sağlayıcıların/operatörlerin arasındaki
bağ son dönemde artan rekabet ve
yeni yönetmelikler nedeniyle hızla
zayıflamaktadır.

Cihazların ağdan ayrılmasıyla cihaz
entegrasyonu: Telekom ekosisteminde
yer alan oyuncular cihaz entegrasyonunu
hayata geçirebilmek için bağlantılı
cihazların çalışma prensiplerine,
entegrasyonun sadeleştirilmesi konularına

Çoklu Ağ: Ayrılmadan entegrasyona

odaklanmalıdırlar. Mevcut kullanıcılar
tarafından durağan olarak tanımlanan bu
ilişki, finansal anlamda yönetilmesi gereken
birden fazla cihaz olması durumunda idare
edilemez hale gelmektedir.

Değer yaratıcıların ağdan ayrılması

Müşterilerin
ağdan ayrılması
Ağın diğer oyuncular
tarafından planlanması
ve kontrolü

İçerik
entegrasyonu

Cihazların
ağdan ayrılması
Ayrıştırma,
Ağdan bağımsız
cihazlar

Servislerin ağdan ayrılması
Artan internet tabanlı ses ve
görüntü aktarımı,
Veriye dönüştürülen tüm
servisler (VOLTE, IM, vb.)

Cihaz
entegrasyonu

Erişim
entegrasyonu

Çoklu ağ
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Operatörler; 5G
teknolojisinin
sunacağı hız,
kullanıcı deneyimi ve
sürekli “ağda kalma”
isteği nedeniyle
kritik bir eşikteler.

Müşterilerin ağdan ayrılmasıyla içerik
entegrasyonu: Kitle iletişim araçları
değiştikçe içerik yaratımı ve dağıtımı da
paralel olarak dönüşmektedir. Çok kanallı
döneme geçişle uydu kanallarının televizyon
yayıncılarıyla dikey olarak entegre oldukları
gözlemlendi. Bu modelin ana akım haline
gelmesiyle içerik de bu modelle eşgüdümlü
hale getirilebilir. Özellikle yatırımın artık
televizyon gibi geleneksel kanallardan sosyal
medya, arttırılmış gerçeklik gibi interaktif
platformlara kaydığı gözlenmekte, bu
nedenle içerik üretiminin yanı sıra dağıtım/
yayın kanallarına da sahip olmak muhtemel
gelecek senaryolarında oyuncuların yeni
gelir kaynakları oluşturmalarına yardımcı
olabilir.
Telekom operatörleri için sırada ne var?
5G teknolojisinden faydalanan çoklu
ağlardan oluşan bir ağ yaratmak ve bu
ağın dinamiklerine uyum sağlamak sayısız
değişkenin ayrı ayrı değerlendirildiği
titizlikle planlanmış yatırımlar yapmayı
gerektirecektir. Önümüzdeki 2 yıllık süreçte
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5G teknolojisi ve Türkiye

Tolga Yaveroğlu, Deloitte Türkiye, Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon
Endüstrisi Lideri
Mevcut 4,5G teknolojisinden faydalanan kullanıcı sayısının 51 milyon olduğu ve
2020 yılında Türkiye’de de hayata geçirilmesi planlan 5G teknolojisiyle nesnelerin
de artık birer kullanıcı olduğu bir ortamda bu sayının katlanacağı düşünülürse,
5G’nin Türkiye için önemi açık hale geliyor. 2020 yılında hayata geçirilmesi
beklenen 5G teknolojisiyle birlikte tüm dünyayla benzer şekilde Türkiye’deki
tüketiciler de ilk etapta 3 alanda bu teknolojinin getirilerine tanıklık edecekler: hızlı
veri transferi, düşük veri aktarım süresi ve son olarak daha fazla internete bağlı bir
dünya.
Türkiye, 5G teknolojisinin sadece tüketicisi konumunda kalmak istemiyor. Öyle
ki 5G teknolojisi için üniversite, sanayi ve hükümet kanadından Türkiye’nin
bu teknolojinin üreticisi de olacağının sinyalleri gelmekte. Bu teknolojilerin
öncülerinden olmak ve 5G ekosistemini oluşturmak adına 5G TR Forumu’nun
kurulması 2016 yılında karara bağlandı. 5G yol haritasının belirlenmesi için
atılan bu ilk adımdan sonra yine kurul kontrolünde ODTÜ, Hacettepe ve
Bilkent Üniversiteleri ile operatörlerin katılımıyla “5G Vadisi Açık Test Sahası
Protokolü” hayata geçirildi. Bu projelerle Türkiye tüm dünyada 5G teknolojisinin
standartlarının belirlenmesine katkı sağlamak isteğini bir kez daha ortaya koydu.

ise yatırım yapılması gereken ve teknolojinin
dönüm noktası olacağını öngördüğümüz 3
değer yaratma alanı mevcuttur:
Mevcut altyapıdan faydalanarak değer
yaratmak: Firmalar için yeni trend
müşterilerine esas hizmeti, ağı ve platformu
-kendileri sahip olmasa dahi- yeni bir
ambalajla doğrudan sunmaktır. Özellikle
gerekli fiziksel altyapıya sahip olmayan ancak
tüketiciyle doğrudan ilişki içerisinde olmak
isteyen firmalar için bu etkin bir strateji
olmaktadır. Amazon’un sunduğu Alexa
bahsettiğimiz şekilde doğrudan telekom
operatörleri ya da hizmet sağlayıcılarla
rekabet içerisinde olmadan, onların sunduğu
altyapı üzerinden gelir yaratmaktadır.
Telekom şirketleri de bu trende cevap
verebilecek stratejiler geliştirmeli ve
doğrudan yerleşik oyuncularla rekabet
içerisine girmeden alternatif hizmet ve
ürünler üretmelidirler.
Bağlantı sağlayıcısı olmak: LWIP teknolojisi
(LTE ve WLAN entegrasyonu) gibi teknolojiler
üç ayaklı entegrasyon modeli sunabilir; LTE
ve kablosuz bağlantı tarafından aktarılan
trafiğin son kullanıcı için kesintisiz olması için
yeni yaklaşımlar sunabilirler. Bu ve benzer
teknolojiler servis sağlayıcıların hem geniş
kamusal alanlar hem de özel alanlardaki

ağ trafiğini ve cihazları yönetmelerine izin
verecektir. Bu sebeple operatörler yalnız
ağ taşıyıcısı olmak yerine tam teşekküllü bir
bağlantı sağlayıcısı olarak kendi ağ varlıkları
ve cihazlarının yanı sıra, müşterileri adına
diğer firmaların cihazlarını da yönetmeye
odaklanmalıdırlar.
Çoklu ilişkileri yönetmek: Uygulama ve
cihaz sayısı arttıkça, faydalanılan hizmetler
ve bunlardan doğan ilişkilerinin sayısı da
artmaktadır. Yakın gelecekte artan cihaz
sayısı sebebiyle bu karmaşık ilişkiler bireysel
olarak yürütülemez hale gelecektir. Servis
sağlayıcıları bu ilişkileri yönetme rolünü
üstlenmelidirler.
Düşünce yapısının ölçek ekonomisinden
kapsam ekonomisine kayması: 5G
teknolojisinin gelişimi; ortaklıklar, birleşmeler
ve satın almalarla tanımlanacak yeni bir
endüstriyel devrin başlamasında katalizör
görevi görecektir. Bu yeni dönemde, endüstri
farklı bir konsolidasyonla gelişim gösterecek
ve şirketlerin kapsam ve yetkinlikleri
artacaktır. Telekom endüstrisinde sıkça
karşılaştığımız büyük çaplı birleşmelerin yanı
sıra, yerleşik oyuncuların sektördeki inovatif
küçük oyuncuları da bünyelerine katmalarına
tanıklık edebileceğiz.

Sonuç: 5G’nin etkisi
Bağlantı yönteminin kablolu erişimden,
kablosuz geniş banta evrildiğine,
kullanıcıların sahip olduğu cihazların
doğrusal olmayan şekilde arttığına ve
tüm bunlardan doğan iş yükü yönetiminin
kullanıcılardan servis sağlayıcılarına
kaydığına tanıklık ediyoruz.
Böyle bir geçiş döneminde, 5G ve ilgili
teknolojiler kablosuz bağlantı metodunu
sil baştan düzenleyebilir. 5G teknolojisi
kendisinden önceki kablosuz teknoloji
öncülerinden daha yoğun şekilde telekom
ekosistemine etki edebilecek potansiyeli
barındırmakta.
5G teknolojisi kullanıcıları ağ sağlayıcılardan
uzaklaştırma potansiyeline sahip olmanın
yanı sıra aynı zamanda öngörülebilir
bir gelecek için bu ilişkiyi daha da
sağlamlaştıracak bir kullanıcı deneyimi
sunabilir. Tüm bunların yanı sıra operatörler;
5G teknolojisinin sunacağı hız, kullanıcı
deneyimi ve sürekli “ağda kalma” isteği
nedeniyle kritik bir eşikte durmaktalar.
Yaklaşan bu yeni nesil kablosuz bağlantı
teknolojisi onlara tüm rakiplerinin önüne
geçmek için eşi bulunmaz bir fırsat sunabilir.
Kaynak: Deloitte, “5G Devrimi: Operatörler dönüşümü
nasıl yönetecek?” raporu, 2017
Bilgi için: www.deloitte.com.tr
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“Öğrenecek daha
çok şey var”
Köklü bir teknoloji ve mühendislik geçmişi, danışmanlık sektöründe
dopdolu 20 yıl, enerji sektörünün dönüşümünde kritik görevler,
üst yönetim seviyesinde sorumluluklar… Öğrenmeye hiç doymayan
ve insani değerlere verdiği önemle tanınan Deloitte Türkiye’nin
Danışmanlık İş Birimleri Lideri Sibel Çetinkaya ile, değişen
danışmanlık dünyasını ve kişisel deneyimlerini konuştuk.

Deloitte Türkiye’de, Danışmanlık İş
Birimleri Liderliğini yürütüyorsunuz.
İş hayatında 30 yılı aşkın deneyiminiz var
ve özellikle son 10 yılda şirketin en üst
pozisyonlarında kritik roller üstlendiniz.
Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Çetinkaya: Bu sene, mezuniyetimin 30.
yılını kutladım. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü’nden mezunum. Bilkent
Üniversitesi’nde de bilgisayar mühendisliği
yüksek lisansı yaptım. ODTÜ’den ayrıldıktan
sonra, 10 sene boyunca yazılımcılık alanında
çalıştım. Yüksek lisansın ardından 3 sene
boyunca, eşimle İsviçre’de uygulama
yazılımları üzerine çalıştık, ödüller aldık.
Türkiye’de de, 6 yıl kadar sektörde çalıştım.
Hem tekstil, hem de konteyner üreten bir
fabrikada yazılım ve üretim optimizasyonu
üzerine görev aldım. Üretimi ve temposunu
çok sevdim ancak bir süre sonra yeteri
kadar katkı sağlayamadığımı hissettim.
O zamanlar Ankara’daydım ve Deloitte’u
çok tanımıyordum, başvurdum. Deloitte,
danışmanlık hizmetlerinde kamu ağırlıklı işler
yapıyordu. Benim o güne kadar yaptığım
işlerden farklıydı ama teknoloji eğitimi almış
olmam avantaj sağladı, o dönemde fark
16

yaratabildim ve kısa sürede hayatımın işi
oldu.
Deloitte’taki kariyeriniz nasıl bir yol
izledi?
Çetinkaya: Yöneticilik deneyimim olmasına
rağmen, Deloitte’a girdiğimde danışmanlık
kariyeri için sil baştan başladım ve kademe
kademe yükseldim. 1998’de girdim, 2006’da
ortak oldum. Danışmanlığın ilk seneleri çok
rahat seneler değildi ama sonrasında çok

Değişime ayak uydurmak için şirket
kültürünün odağına inovasyonu koymamız
gerekiyor. Yaratamayan, inovatif olamayan
şirketlerin çok şansı yok.
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başarılı işlere imza attık. 2003’ten itibaren,
danışmanlığın büyüdüğü ve Ankara’dan
İstanbul’a doğru yön değiştirdiği ama
Ankara’da kamu ve enerji projelerinde,
İstanbul da ise özel sektörde yoğunluğun
olduğu bir dönem yaşadık. O dönemde,
yoğun olarak enerji sektöründe projeler
yapıyordum; sektörün her adımında stratejik
önemi olan projelerde görev aldık ve ekibi
büyüttük.
Ortak olmamın hemen sonrasında enerji
ve doğal kaynaklar endüstrisi lideri oldum.
Takip eden yıllarda “Yılın ortağı” seçildim ve
enerji sektörü, iş birimleri ile eşit seviyede
yönetilen ve yönetim kuruluna raporlayan
bir yapıya getirildi ve çok destek gördü.
2013’te Deloitte Türkiye’nin ortaklık
sözleşmesi ve yönetim şekli değişti. Yönetim
Kurulu, denetleyen ve gözeten bir yapıya
büründü. 4 sene boyunca yönetim kurulu
başkanlığını yaptım. Şimdi ise; danışmanlık
birimlerini icra kurulunda temsil ediyorum
ve danışmanlık birimimizin büyümesi için
çalışmalarımı yürütüyorum.
Dijitalleşme, iş dünyasının bütün
alanlarını domine ediyor ve
dönüştürüyor. Bu doğrultuda Deloitte’un
danışmanlık yaklaşımı nasıl şekilleniyor?
Çetinkaya: Deloitte, hem yetenekler
anlamında, hem de hizmet genişliği
ve rakamlar bakımından dünyanın en
büyük danışmanlık firması olma özelliğini
koruyor. Şirketin son 5 senesine baktığımız
zaman, bu değişen dünyaya çok iyi ayak
uydurduğunu görüyoruz. Sonuçta, konu
sadece teknoloji değil. Yaratıcılık ve marka
değeri de işin içine çok fazla giriyor.
Yaptıklarımız; sadece mühendislerle
yapılabilecek işler değil. Sosyoloji, psikoloji,
tasarım gibi farklı disiplinlerin bir arada
çalıştığı bir hizmet anlayışı söz konusu. Bu
anlamda Deloitte Türkiye’de danışmanlığın
büyümesi biraz daha organik ama globalde
çok daha montanlı büyüme görüyoruz ve
ekibe yeni ortakları katarken satınalmalar
da gerçekleşiyor. Örneğin, ajanslar, film
şirketleri, mühendislik şirketlerini satın
alınıyor.
Deloitte’un gelirleri, son 5 sene içerisinde 40
milyar dolara yaklaştı. Gelirin %35’i –ki bunun
%50’lere çıkarılması hedefi var- danışmanlık

Deloitte Türkiye, Danışmanlık İş Birimleri Lideri Sibel Çetinkaya

hizmetlerinden sağlanıyor. En çok büyüme
potansiyeli gördüğü alanlardan bir tanesi de
dijitalleşme. Neredeyse bütün üçüncü parti
bağımsız analist raporlarına baktığımızda,
Deloitte’un özellikle dijitalleşmede, açık ara
önde olduğunu görüyoruz.

Odağımızda
inovasyon ve
teknoloji olan, çok
hızlı ve çevik bir
gelecek bizi bekliyor.

Markalaşma anlamında da, Deloitte Digital
markası yaratıldı. Bu marka çok ciddi ses
ve başarı getirdi. Deloitte’un, Türkiye’de de
yakın zamanda göreceğinizi umduğumuz
stüdyoları var ve bu stüdyolarla yeni hizmet
ve ürünler geliştiriliyor ve müşterilere
sunuluyor. Yaratıcılığı tamamen DNA’sına
işlemeye çalışan bir yapıda ilerliyoruz.
Odağımızda veri, analitik, teknoloji olunca
beraberinde siber güvenlik geliyor. Bu kadar
işlenen verinin güvenliği kritik. Bu alanda
da globalde ve Türkiye’de lider konumdayız
ve büyüyoruz. Analitikte de çok ciddi
anlamda kapasite geliştirdik, ileri düzey
analitik projeleri hayata geçirdik ve çok güzel
referanslarla ilerliyoruz.
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Sürekli öğrenmek
ve yeni alanlar
keşfetmek,
danışmanlık
mesleğini gerçekten
çok sevmiş olmak,
beni sektöre kalpten
bağladı.

20 yıldır, danışmanlık sektöründe
aktif görev alarak sektörün nabzını
tutuyorsunuz. Bugün gelinen noktada,
danışmanlık sektörü nasıl bir
dönüşümden geçti?
Çetinkaya: Günümüzde kişiler ön planda
ve her kişinin bir farklılaşma isteği var.
Dijitalleşme, Endüstri 4.0, analitik, IoT gibi
birçok terminolojiden bahsediyoruz. Ama
en nihayetinde konumuz, akıllı telefonlarla
başlayan inanılmaz bir veri çokluğu ve
bu veri çokluğuyla beraber kişilerin özel
ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunmak. Durum
böyle olunca danışmanlığın verdiği hizmetler
de kompleksleşiyor ve verdiğimiz hizmetlerin
de evrilmesi gerekiyor. Her anlamda veriyi
de odağa koymamız gerekiyor. “Veriyi nasıl
yorumlamalıyız?” sorusu, en büyük soru.
Değişime ayak uydurmak için şirket
kültürünün odağına inovasyonu koymamız
gerekiyor. Yaratamayan, inovatif olamayan
şirketlerin çok şansı yok. Deloitte yalnızca
danışmanlıkta değil, denetim ve vergi gibi
birçok hizmet alanında teknoloji destekli,
veriyi daha hızlı analiz eden ve sunan bir
yapıya geçti. Bunun yanında şunu biliyoruz
ki, mevcut danışmanlık hizmetlerimizin
%20’si ve 5 sene içinde %80’i için, şu anda
sahip olmadığımız ürünler yaratmak ve
rekabette farklılaşmak zorundayız.
18

Değişen dünya, müşterilerin
beklentilerini ve proje süreçlerini en çok
hangi alanda etkiledi?
Çetinkaya: Artık müşteriler, sonucu bir
rapor aracılığıyla görmek istemiyor. Çevik
danışmanlık hizmeti vermeniz gerekiyor.
Bir diğer deyişle; şirketler bir yerde
değişim istiyor ve o değişimi de nasıl, ne
şekilde geçekleştireceğini bir yol haritası
ile belirlemek istiyor. Biz de, en fazla 8-10
haftalık bir projeyle veya bir lab’le bu haritayı
belirleyip, sonrasında “sprint” adı verdiğimiz
4-5 haftalık sürelerde sonuçlar üreterek
bu sonuçlarla ilerlemeyi gösteriyoruz.
Bu yöntemle teknolojiyi çok hızlı hayata
geçirmek ve müşterilerimize hızlı sonuçlar
geliştirmek durumundayız.
Ayrıca, gösterdiğiniz sonuç da yazılı bir rapor
değil; bir ürün, ekranda görebileceğiniz bir
mobil uygulama… Aşama aşama ilerleniyor,
müşteri ne elde edeceğini seninle birlikte
görüyor, ekipler birlikte hareket ediyor
ve sonuca, hep birlikte, hızlı ve sürprizleri
minimum seviyeye getirerek ulaşıyoruz.
Bu hız, danışmanlığı zorlaştırıyor ama bir
taraftan da yeterli yetkinliğe sahip olanlar
için inanılmaz heyecanlı ve yaratıcı bir ortam
ortaya çıkıyor.
Deloitte Türkiye’yi nasıl bir gelecek
bekliyor?
Çetinkaya: Türkiye, Deloitte’un bulunduğu
diğer ülkelerle karşılaştırıldığı zaman küçük
bir üye şirket ancak bir büyüğün bir parçası
olduğumuz için şanslıyız. Avrupa’nın birçok
ülkesine göre daha hızlı koşmak zorundayız.
Odağımızda inovasyon ve teknoloji olan,
çok hızlı ve çevik bir gelecek bizi bekliyor.
Önümüzdeki dönem, müşterilerde yaratmayı
arzuladığımız değişimi, önce kendi içimizde
gerçekleştirdiğimiz bir dönem. Büyümemiz
ve yeni alanlarda yatırım yapmamız başta
Avrupa olmak üzere, tüm Deloitte ofisleri
tarafından da destekleniyoruz.
Deloitte Türkiye’de çalışan Y Kuşağı
oranı %80 civarında. Y Kuşağı ile bire bir
çalışmanın kurumun dinamiklerini nasıl
değiştirdiğinden bahsedebilir misiniz?
Çetinkaya: Yeni kuşak gerçekten girişimci.
Y kuşağını bir kurum içerisinde istihdam
edebilmeniz için tatmin edici, yaratıcılığının
ve girişimci yönünün teşvik edildiğini
hissedeceği bir ortam yaratmalısınız.
Dijitalleşme ve Deloitte’un danışmanlığa

bakış açısı, yeteneği tutma açısından
da bize fayda sağlıyor. Teknolojinin ve
yaratıcılığın bu kadar yoğun bir şekilde bir
arada kullanılması, yeni yetenekleri çekiyor
ve motive ediyor. Bunun yanında yeni iş
modellerine kafa yormamız ve hayata
geçirmemiz gerekiyor.
Bir de, çok çalışma/çalışmama konusu var.
İş-hayat dengesi demek istemiyorum çünkü
aslında tek bir hayatınız var ve bu ikisini de
kapsıyor. Y kuşağının hayata bakış açısı,
kariyerden çok mutluluğu arıyor olması ve
öncelikleri, doğal olarak kurumları ve biz
yöneticileri değişmeye itiyor.
Ancak onların da, kendilerinden önceki
kuşaklardan öğrenmeleri gereken şeyler var.
Tecrübeyi biraz küçümseyebiliyorlar. Bilgiye
hızlı ve kolay ulaşınca, her şeyi tecrübe
etmenin gerekli olmadığını düşünebiliyorlar.
Başkalarının tecrübelerini okumanın yeterli
olduğunu düşünüyorlar. Ayrıca, internette
erişilen bilgilerin 180 derece karşıtı bilgilerin
de mevcut olduğunu ve öğrendiğimizi
düşündüğümüz bilginin yanlış olabileceğini
de unutmamak gerekiyor. Bir müşteride
ya da şirket içerisinde bire bir yaşadığın bir
deneyim sonraki projeler için çok şey ifade
edebiliyor. Yeni kuşağın mutluluk tanımı ve
işe yaklaşımı farklı ve işin bir amaç uğruna
yapılması istekleri var. Her iki tarafın da

Tükettiğinde değil,
ürettiğin ve katkı
sağladığın zaman
mutlu olabiliyorsun.
Bu yaşamda katkı
sağlamaktan mutlu
olduğun şey nedir,
onu bulmak lazım.
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birbirini beslediği bir yapıda başarılı olmak
mümkün. Öncelik sevdiğin ve gözünü
parlatan işlerde çalışmak ve onu bulana
kadar da aramak.
Müşterilerde, Y kuşağı çalışanların
yeterince deneyime sahip olmadıklarına
dair bir önyargıları oluşabiliyor mu?
Çetinkaya: “Danışman” dendiğinde
müşteriler çok kıdemli kişiler
bekleyebiliyorlar. Üretmemiz gereken şeylere
baktığımızda ise; örneğin sosyal medya,
teknoloji, veri analitiği; gençler çok iyi katma
değer yaratıyorlar. Dolayısıyla müşteriye,
genç bir ekibin yaratacağı katma değeri
göstermeniz önemli oluyor.
Danışmanlık sektörü özellikle farklı
alanlara transferlerin çok fazla
görüldüğü bir sektör. Bu durumu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Çetinkaya: 20 yıllık danışmanlık hayatımda,
özellikle sektör başta olmak üzere hem
rakiplere, hem de akademik dünyaya
çok fazla transfer yaptık. Son dönemde
yurtdışına da transferler gerçekleştiriyoruz.
Başta üzülüyordum ama sonrasında büyük
gurur duymaya başladım. Çünkü hakikaten
Deloitte’un bir okul olduğunu ve bu
okuldan çıkan arkadaşlarımızın, Deloitte’u
özgeçmişlerine ekledikten sonra sektörde
çok güzel pozisyonlara geldiğini görmüş
oldum.
Sizi 20 yıl boyunca bu sektörde tutan,
kişisel olarak sizi bağlayan unsurlar ne
oldu?
Çetinkaya: Sürekli öğrenmek ve yeni
alanlar keşfetmek. Bence asıl önemli olan
danışmanlık mesleğini çok sevmiş olmak.
Bu meslek, diğer birçok alana göre bana çok
daha uydu. Görev tanımının, sorumluluk
alanının ve çevrenin sabit olduğu bir yapının
bana uygun olmadığını gördüm. Heyecan ve
yüksek adrenalin gerektiren bir ortam beni
hep mutlu etti.
Danışmanlık, insan odaklı bir meslek. Bu
anlamda, çok fazla insana değmeyi sağladığı
için bana çok hitap etti.

Danışmanlık sektörünün genç oyuncuları
kendilerini nasıl farklılaştırabilir,
hangi özelliklere sahip olunması, yeni
başlayanları bu yolda bir adım öteye
götürebilir?
Çetinkaya: Danışmanlık, 80 yaşında bile,
“daha öğreneceğim çok şey var” diyecek
insanlar için biçilmiş meslek bence.
Öğrenmenin hiç bitmemesi genç kalmanızı
sağlıyor. Danışmanlıkta bu öğrenme ortamı
çok daha hızlı; 3-4 yıllık bir danışmanlık
tecrübesi, size 6-7 yıllık bir tecrübeyi
getirebiliyor. Hem hizmet alanı, hem de
müşteriye hizmet vermek anlamında
çok farklı tecrübeler elde etmek lazım.
Biraz sabırlı olmak gerekiyor ve öğrenme
ortamından proaktif yararlanmak gerekiyor.
Yeni mezunlarımız binlerce kişi arasından
seçildi. Hem bu seçilmişliğin getirdiği
özgüvene sahip olmaları, hem de markaya
değer vermeleri lazım. Çok iyi bir başlangıç
yaptıklarının farkında olmalılar. Deloitte,
çalışanlarına birçok alanda çok farklı
eğitimleri, bilgileri ve tecrübe edinme
fırsatını sunan bir şirket. Proaktif bir yapınız
varsa, kendinizi sürekli geliştirebilir ve
bundan zevk alabilirsiniz.

Oldukça yoğun çalışma gerektiren bir
sektörde yer alıyorsunuz. Hayatınızdaki
öncelikleri nasıl yönetiyorsunuz? Eşiniz
ve kızınıza sorsak, sizi nasıl, hangi
kelimelerle tarif ederlerdi?
Çetinkaya: Genel olarak disiplinli, çalışkan,
yaptığı işi iyi yapmaya çalışan birisiyim. Çok
çalışma konusu kızım Manolya ve eşimin
de gözlemlediği bir konu. Yaptığım işi çok
abartabildiğimi ve fazla içselleştirdiğimi
söyleyebilirler… En büyük şikayetleri, bir şeye
konsantre olduğumda, çevremdeki diğer
hiçbir şeyin farkında olmamam.
Yeni kuşağın mutluluk anlayışına
değinmişken, siz hayatın anlamını nasıl
yorumluyorsunuz?
Çetinkaya: Her bireyin birbirine ve bir
şeylere katkı sağlamak üzere bu dünyada
bulunduğuna inanıyorum. Hayata katkı
sağlayamadığın zaman mutlu olup tatmin
olamıyorsun. Tükettiğinde değil, ürettiğin ve
katkı sağladığın zaman mutlu olabiliyorsun.
Bu yaşamda katkı sağlamaktan mutlu
olduğun şey nedir, onu bulmak lazım.

Danışmanlık, 80 yaşında bile, “daha
öğreneceğim çok şey var” diyecek insanlar
için biçilmiş meslek...

Bir başka konu da, kendini gözlemleme ve
test etme. Danışmanlık belirsizliğin olduğu
bir ortam; yarın hangi müşteriye gideceğin,
tamamen o işin kazanılmış olup olmamasına
bağlı. Belirli bir kariyer isteyen ve belirsizlik
ortamlarında kendilerini güvensiz
hissedenler için çok uygun bir meslek değil.
Biraz maymun iştahlı olmak, öğrenmeye
açık olmak ve belirsizlik ortamında çevreni
ve kendini yönetebilmek gerekiyor.
Danışmanlıktaki 20 yılım boyunca, yaşamı
doya doya işte de hissedebildim, enerjinin
yüksek olduğu bir işe sahip olmanın tadını
çıkardım ve bu beni çok mutlu ediyor.
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Kurum kültürü şirketlerin
DNA’sına nasıl işler?
Kültür bir şirketin stratejilerini hayata geçirebilmesinde kritik
faktörlerden biridir. Bireyler kurum kültüründen bağımsız olarak
bir amaç bulabilirken, iş yerinde ortak bir kültüre ait olmak da,
bu amaç duyusunu güçlendirmede önemli bir rol oynuyor.

B
Jan Erdem
Deloitte Türkiye
Danışmanlık Hizmetleri,
Müdür

Kültür sadece çıktı
üretmenin bir aracı
olması ötesinde,
kurum bağlılığını
sağlayan en önemli
araçlardan biridir.
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ir kurumun kültürünü tanımlanmak
ve yönetmek oldukça zor olmakla
birlikte kültürün hem bireysel,
hem de kurumsal performans üzerinde
azımsanmayacak bir etkisi olduğu biliniyor.
Araştırmalar ortak değerler etrafında pozitif
bir kültür geliştiren kurumların rakiplerine
kıyasla daha avantajlı durumda olduğunu
gösteriyor. Bununla birlikte iş yerinde anlamlı
işler yaptıklarını düşünen çalışanlar daha
yüksek performans sergilemeye meyilli
olmakta ve kendilerinden beklenenden
daha fazlasını yapmaya istekli olmaktalar.
Giderek artan oranlarda çalışanın anlamlı
iş algısını destekleyen pozitif bir kültürün
varlığı, çalışanı kuruma bağlayan en
temel sebeplerden biri olarak karşımıza
çıkıyor. Dolayısı ile artık kültür sadece çıktı
üretmenin bir aracı olması ötesinde, kurum
bağlılığını sağlayan en önemli araçlardan
biri. Kurum bağlılığı yüksek çalışanlar ise
çoğu zaman şirketin finansal hedeflerine
ulaşmasında anahtar rolü oynamaktalar. Bu
döngüyü düşünerek, kurumların, çalışanların
ortak değerler kümesi etrafında birlikte
çalışmasını ve fark yaratmasını teşvik edecek
pozitif bir kültürü şekillendirme yönünde
aksiyon almasının önemi ortaya çıkıyor.

Şirket yöneticileri büyük oranda
kurum kültürünün önemli olduğunu
düşünmekle birlikte, çok az şirket kültüre
dokunan aksiyon almakta

İş hayatında da bir amaca sahip olmak
İnsanlar hayatlarında bir anlam ve amaca
ihtiyaç duyar. Neyi, niçin yaptığımıza ve
sonuçta ne elde ettiğimize önem vermek,
insan olmanın vazgeçilmez bir özelliğidir:
Hepimiz içgüdüsel olarak ne yaparsak
yapalım bir anlam bulmak, ustalık kazanmak
ve takdir edilmek istiyoruz. Hayatın her
alanında olduğu gibi işyerinde de bu durum
aynı. Yetenek çekmenin giderek zorlaştığı

Şirketlerin

Yöneticilerin
neredeyse

10‘da 9’u

kültürün çok önemli olduğuna inanıyor
FAKAT

Şirketlerin
sadece

%12

kültürlerini anladığını
düşünüyor

BUNUNLA BİRLİKTE

%46‘sı

kültürden kaynaklı
riskleri nasıl
yönetebileceklerine
dair bir planları var

Kaynak: Deloitte İnsan Kaynakları Trendleri Raporu
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günümüzde özellikle yetenekli çalışanların
da iş hayatından beklentileri bu doğrultuda
değişmeye başladı. Eskiden çalışanların
öncelikli beklentisi yüksek maaş ve istikrarlı
bir kariyer yolu iken, şimdilerde çalışanlar
anlamlı bir işlerinin de olmasını istiyorlar.
Çalışanların anlamlı iş beklentilerinin
pozitif bir kurum kültürü ile önemli ölçüde
geliştirilebilir olduğu düşünülüyor. Özünde
pozitif bir kurum kültürü, toplumsal norm,
inanç ve davranışların üzerinden ortak
hedefe ulaşmanın değerinin bilindiği,
kurum faaliyetlerine yansıtıldığı ve sürekli
güçlendirildiği bir yapıdır. Bireyler kurum
kültüründen bağımsız olarak bir amaç
bulabilirken, iş yerinde ortak bir kültüre
ait olmanın da bu amaç duyusunu
güçlendirmede önemli bir rol oynadığını
da atlamamak gerekiyor. Ortak kültür hem
kurumun ve hem de bireylerin gayretleri
sonucu nasıl fark yaratıldığını tanımlıyor.
Araştırmalar çalışanların, “fark yaratmaktan
duydukları kişisel memnuniyeti”, “diğerlerinin
önüne geçmek” ve hatta “çok para
kazanmaktan” daha önemli bir başarı kriteri
olarak gördüğünü gösteriyor.
Bu doğrultuda çalışanlarının anlamlı iş
beklentisi ile takdir ihtiyacını karşılayabilen
kurumların bunu yapamayanlara göre daha
başarılı olması hiç de şaşırtıcı değil. Kültür bir
şirketin stratejilerini hayata geçirebilmesinde
kritik faktörlerden biridir. Genel bir gereklilik
olarak farklı yetenek segmentlerini de
kapsayacak tutarlı ve pozitif bir kültür
yaratılabilmesi için stratejik bir bakış açısı
gerekir. Pozitif bir kurum kültürünün
odak, niyet ve gereken noktalarda aksiyon
alınmadan başarılı bir şekilde oluşturulması
ve sürdürülebilmesi mümkün değildir. Her
ne kadar kültür çoğunlukla gözle görülmeyen
ve tam da adı konmamış bir konu olarak
görülse de, kültürü stratejik yönelimlerle
ilişkilendirmek kültürü yöneticinin
karar mekanizmasında, hak ettiği yere
kavuşturabilir. Kültür çalışanların kendilerini
değerli hissetmeleri ve bunun sonucu
olarak yüksek performans sergileyebilmeleri
için planlı bir şekilde şekillendirilmelidir.
Özellikle kurumlarda kültür yönetimi ile ilgili
nokta atışı çalışmalar gerçekleştirilmesi,
kurumların misyonlarını sürdürülebilir kılmak
ve geliştirmek için yürüttükleri faaliyetlerde
rehberlik edebilir.

Kurumun tüm bileşenleri hedef kurum
kültürünü desteklemeli
Kültürün kurumsal performans açısından
bir değer olarak konumlandırılabilmesi
için şirketlerin her şeyden önce amaç
ve misyonlarının geliştirilmesine destek
olabilecek tanımlı ve açık bir şekilde ifade
edilen bir kültürünün olması gerekir.
2017 Deloitte İnsan Kaynakları Trendleri
Raporu’na göre şirketlerin sadece %23’ü
çalışanlarının kurum misyonu ile bütünüyle
uyumlu olduğunu belirtiyorlar. Bugün birçok
kurum için çalışan bağlılığının endişe verici
boyutlarda düşük olduğu düşünüldüğünde,
bunun çok da şaşırtıcı bir sonuç olmadığını
söyleyebiliriz. Çalışan ve kurum amaçlarının
uyumlandırılması -her nasıl tariflemek
isterseniz- sadece çalışan bağlılığı ve
verimlilik için değil aynı zamanda marka
ve şirket büyümesi açısından da olumlu
sonuçlar doğurabilir. Dolayısı ile liderler,
istenilen hedef kültürün kurumun faaliyetleri
yoluyla oluşturulması veya güçlendirilmesi
için gereken kurumsal yetkinlikleri ve araç
ve mekanizmaları tanımlayacak alt yapıları
kurmalıdır. Buna ek olarak, kurumun
tüm bileşenleri hedef kurum kültürünü
destekleyecek nitelikte olmalıdır. Örneğin,
liderler kurum kültürünün sürekli öğrenmeyi
teşvik eder nitelikte olmasını istiyorlarsa,
çalışanların yetkinliklerini arttırmalarına
yönelik kolayca erişilebilen eğitim araçlarının
uygulamaya alınmasını sağlayabilirler. Ayrıca
ödüllendirme mekanizması da hedef kurum
kültürünün oluşturulmasında destekleyici
olarak konumlandırılabilir; sonuçta
ödüllendireceğiniz faaliyetler aynı zamanda
çalışanların da odaklanacağı faaliyetler
olacaktır. Bu doğrultuda, kurum için
önemli olan davranışları güçlendirmek için
ödüllendirme mekanizmasının kullanılması
faydalı olacaktır.
Kurum kültürünü yerleştirmede
izlenecek adımlar
Kurum kültürünü geliştirme ve stratejileri ile
uyumlandırma hedefinde olan şirket liderleri
öncelikli olarak aşağıdaki adımları izlemeliler:
Farklı yetenek segmentlerinizi veriyi
kullanarak tanımlayın: Çalışan profillerinin
ne olduğunu anlamak ve sonrasında ortak
kültür için alınması gereken aksiyonları
çıkartabilmek için veri analitiği kullanarak
çalışan profili analizi gerçekleştirin. Her
bir segmentteki çalışan grubu özelinde

Kurum kültürünün olası etkilerini
planlayıp buna göre aksiyon alan
şirketler başarıyı yakalıyor.

Bu firmalar

%30
daha fazla
inovatifler

VE

Bu firmalar

%40

çalışanları elde tutabiliyorlar
AYRICA

Çalışan kültürünü tanımlayan ve
çalışan bağlılığı konusunda kafa
yoran şirketler rakiplerine göre

%147

daha iyi sonuçlar elde ediyorlar.

Kaynak: Deloitte İnsan Kaynakları Trendleri Raporu

gelecekte uğrayabilecekleri değişimleri
de öngörerek ortak kültürü destekleyici
stratejiler geliştirin.
Yöneticileri pozitif bir kurum kültürü
yaratabilmeleri için destekleyin. Pozitif bir
kültür oluşturmak ve yaşatmak kurumdaki
her seviye yönetici ve çalışan için gayret
gerektirir. Çalışanların kendilerini değerli
hissedebilmeleri ve fark yaratabilmeleri
adına alınacak aksiyonlarda her seviye
yöneticileri destekleyin. Bu sayede hangi
yetenek segmentine ait olurlarsa olsunlar
çalışanlarınızın anlamlı iş arayışlarına kulak
verebilirsiniz.
Unutulmamalıdır ki, kurum kültürü ile
doğrudan ilişkili aksiyon alabilen şirketler,
kurum stratejilerinin hayata geçirilmesine
destek olacak pozitif bir kültürü oluşturup,
sürdürülebilir kılmakta da başarılı olurlar.
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İhracat şampiyonu
otomotiv sektöründe
değişim kapıda
Deloitte’un otomotiv sektörünün 2017 ilk yarısını değerlendiren raporuna göre
kur ve faiz oranlarının etkisiyle otomotiv sektörü iç pazarda daralırken, ihracat
şampiyonluğu pozisyonunu koruyor. Öte yandan otonom araçların ise yakın
gelecekte gündemimize girmesi bekleniyor.
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Otomobil
teknolojisinin
giderek 'akıllı' hale
gelmesi & nsanmakine ara-yüzünün
daha fazla makina
kontrolüne do ru
kayması
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Sürücüsüz araç
devrimi

Dü ük

Yeni bir ça :
Eri ilebilir
otonom araçlar

Varlık verimlili i

4
Yüksek

Asist

Katalizör veya
önleyiciler gibi birkaç
ana etmene ba lıdır.
Örnek: Teknoloji
regülasyonu, sosyal
kabul

Otomobil Kontrolü

Otonom otomobil
teknolojilerinin
yaygınla ma oranı

Sürücü

Mobilitenin
geleceği, yepyeni
bir ekosistem
modeli ve farklı
iş yapış şekilleri
ile benzersiz bir
noktaya doğru
kayıyor.

Otonom

Mobilitenin Gelecekteki Görünümü

1

Kademeli de i im

Ki isel

Araç payla ım
dünyası

Otomobil sahipli i

2
Ortak

Ki isel otomobil sahibi olma ve ortak otomobil kullanım oranı
Ki isel tercihlere ve ekonomik duruma ba lıdır.
Artan derecede ortak otomobil kullanımı sistem genelinde varlık verimlili ini artırıyor.
Bir otomobilin tam anlamıyla otonom olması merkezi i letim sisteminin otomobili kontrol etmekte tamamıyla
sorumluluk sahibi oldu u anlamına gelir ve yapısı gere i en geli mi sürücü asistan programlarından farklıdır.
Yukarıdaki grafikte sürücü asistan programı beyaz bir ayraç ile belirtilmi tir.

Kaynak: Deloitte analizi
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ürkiye Otomotiv Sektöründe
2017 Yarıyıl Gündemi raporuna
göre; 2016’da ortaya çıkan negatif
makroekonomik tablo ve bu tablo ile
oluşan sektörel durgunluk hala devam etse
de, otomotiv sektörü 2017’de de ihracat
şampiyonu pozisyonunu koruyacak.
Araştırmaya göre 2017’nin ilk altı ayında,
2016’nın aynı dönemine göre otomotiv
ihracatı %28,5 artarak 714 bin adet olarak
gerçekleşti. Toplam ihracat değeri ise
%22,1 oranında artarak 14,5 milyar dolar
seviyesine ulaştı. Otomotiv sektöründen
2017’de elde edilen ihracat gelirinin ise 26,5
milyar dolar seviyelerinde olacağı tahmin
ediliyor.
Diğer taraftan Türkiye otomotiv pazarında,
2017’nin ilk altı ayında gerçekleşen
otomobil satışları 2016 yılının aynı
dönemine göre %9,6 azalarak 306 bin
adede geriledi. Hafif ticari araçlarda satış
adedi 2017’nin ilk altı ayında 2016’nın
aynı dönemine oranla %5 azalarak 95 bin
adede geriledi. Ağır ticari araç pazarına
bakıldığında ise 2017 yılı ilk altı aylık
döneminde 2016 yılının aynı dönemine
göre %22,4 azalarak yaklaşık 9,5 bin adet
olduğu görülüyor.
Pazarda daralmanın büyüklüğünü kur
ve faiz oranları belirleyecek
Deloitte Türkiye Tüketim ve Endüstriyel
Ürünler Endüstrisi Lideri Özkan Yıldırım,

pazardaki daralma eğiliminin 2017 yılının
ikinci yarısında da benzer şekilde devam
edeceğini ileterek şunları söyledi: “Türkiye
otomotiv toplam pazarı, yılın ilk yarısında
bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,96
oranında daraldı. Yıl genelinin ise bir önceki
yıla göre toplamda %8-10 civarı daralma
ile kapanacağını öngörüyoruz. Daralmanın
büyüklüğünü kur ve faiz oranları
belirleyecek. Sınırlı bir bantta hareket
etmeye başlayan kurların tüketiciler
tarafından olumlu algılanma ihtimali söz
konusuyken; şirketlerin pazar paylarında
ise, piyasaya sunulacak yeni modellerin ve
tüketicilerin daha düşük donanımlı giriş
paketlerine doğru yönelmelerinin etkisi
olacak.”

Mobilitenin geleceği, yepyeni bir ekosistem
modeli ve farklı iş yapış şekilleri ile
benzersiz bir noktaya doğru kayıyor.
Bir önceki mobilite kayması 1890’larda
motorlu araçların yollarda boy göstermesi
ile başlamıştı. Benzer bir kırılma noktasına;
şehirlerde otonom araçlar, akıllı telefonlar
sayesinde trafikte geçen zamanın ve
harcanan paranın tüketiciler tarafından
çeşitli şekillerde optimize edildiği ve
otomotiv devlerinin kendilerini mobilite
hizmet sağlayıcısı olarak görmeye başladığı
bir döneme girerek hızla yaklaşılıyor.
Otomotiv sektörünün geleceğini bugünden
başlayarak birbiriyle aynı zamanlarda var
olacak dört aşamalı bir senaryo analizi
çerçevesinde değerlendirmek mümkün.

Otomotiv dünyası ortak kullanımlı
otonom araçlara doğru evriliyor
Araştırma, kısa vadeli ekonomik
durgunluğun otomotiv sektörüne etkisini
göz ardı etmezken, diğer taraftan uzun
vadede otomotiv sektöründe hızlı bir
dönüşüm ve dinamizmin geleceğe
hâkim olacağının altını çiziyor. Sektörün
geleceğine şekil verecek otonom
(sürücüsüz), elektrikli, internet bağlantılı
ve paylaşımlı kullanılan araçlara geçiş çok
uzak değil. Teknoloji şirketlerinin girişimleri
ve büyük otomobil devlerinin yatırımları,
otomotiv dünyası için hızlı bir değişiminin
habercisi olacak.

Deloitte analizine göre mobilite dünyasının
‘ortak kullanımlı otonom araçlar’ dünyasına
doğru evrilmesi, tahmin edilenden de
erken, hatta yakın gelecekte yaşanacak bir
değişim olarak değerlendiriliyor. 2040’a
gelindiğinde gelişmiş ülkelerde araç
satışlarının yaklaşık %40, petrol tüketiminin
yaklaşık %30 oranlarında azalacağı, satış
yapılan araçlardan sadece %25’inin bugün
anladığımız anlamda geleneksel araçlardan
oluşacağı öngörüleri hesaba katıldığında,
gelecekte otomotiv sektöründe hızlı bir
dönüşüme ve dinamizme tanıklık edilebilir.
Bilgi için: www.deloitte.com.tr
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Sektörü dönüştüren
teknoloji: Enerji
depolama sistemleri
Bütün sektörlerde olduğu gibi, enerji sektörü de dijitalleşmenin
etkisi altında büyük bir değişimden geçiyor. Enerji depolama
sistemleri teknolojileri ise, sektörü dönüştürme gücüne sahip bu
yenilikçi teknolojiler arasında önemli bir rol oynuyor.
Elif Düşmez Tek
Deloitte Türkiye
Enerji ve Doğal Kaynaklar
Endüstrisi Lideri

Anıl Aydın
Deloitte Türkiye
Danışmanlık Hizmetleri
Danışman

T

eknolojik dönüşüm her sektörde
olduğu gibi enerji sektörünü de
hızla değiştirmekte. The Deloitte
Times’ın Temmuz 2017 sayısında kaleme
aldığımız “Enerji sektöründe dijital dönüşüm
serüveni” isimli yazımızda, teknolojik
dönüşümlerin hangi alanlarda olacağına
kısaca değinmiştik. “Enerji depolama
sistemleri”, “Nesnelerin interneti (IoT)”,
“Elektrikli araçlar”, “Blockchain” ve “Analitik”
olarak sıralayabileceğimiz bu dönüştürücü
teknolojiler ve dijitalleşme, enerji sektöründe
“akıllı şebeke” adını verdiğimiz yeni
paradigmanın altyapısını oluşturuyor. Söz
konusu bu teknolojilerden ilk sırada yer alan
“enerji depolama sistemlerini” ele alarak,
şebeke uygulamalarından bahsedeceğiz
ve dünyada ve ülkemizde enerji depolama
sistemlerinin durumunu özetleyeceğiz.
Geleneksel şebeke yapısındaki değişim
Öncelikle şebekede bu sistemlerin yer
almaya başlamasının sebeplerinden
bahsetmekte fayda var. Bunun için
geleneksel şebeke yapısındaki değişime
bakmamız gerekiyor. Bu değişim ise şu
şekilde özetlenebilir:

24

Geleneksel şebeke yapısında büyük
miktarlarda üretim, uzun iletim hatlarıyla
tüketimin yapıldığı bölgelere ulaştırılmakta.
Bunun sebebi üretim tesislerinin
yerlerinin tüketim yerlerine yakınlıktan öte
üretim kaynağına dayalı kriterlere göre
belirlenmesidir. Fırat ve Dicle nehirlerinin
üzerindeki hidroelektrik santrallerinin yaptığı
üretimin, uzun iletim hatları aracılığıyla
tüketimin yoğun olduğu batı bölgelerine
taşınması bunun en basit örneğidir.
Gelişen teknoloji ile birlikte yenilenebilir
enerjiye dayalı üretimin birim maliyeti
düşmüş ve kurulumu yaygınlaşmıştır. Dağıtık
üretim adı da verilen yapıda ise üretimin
daha küçük miktarlarda ancak sayıca çok
daha fazla olduğunu ve tüketim yerinin
yakınında geliştiğini görüyoruz. Dağıtık
yapıya en güzel örnek, evlerin çatılarına
kurulan güneş panelleridir. Bu şekilde
tüketim noktasında üretim, bunu mümkün
kılacak şebeke yapısını da gerekli kılmaktadır.
Düşük karbonlu bir geleceğe doğru giderek
artması beklenen yenilenebilir enerji
tesislerinin şebekeye entegrasyonu önemli
sorunsallardan birisi konumundadır.

Bu tesislerin şebekeye entegre olabilmesi
için temel şart, şebekeye verdikleri enerjinin
gerçek zamanlı olarak kontrol edilebilmesidir.
Enerji depolama sistemlerinin günümüz
şebekesinde konuşulmasını sağlayan en
önemli sebep, bu kontrolü yapabilecek belki
de tek devre elemanı olmasıdır. Ancak enerji
depolama sistemlerinin tek kullanım alanı
yenilenebilir entegrasyonu değildir.
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Enerji depolama sistemlerinin kullanım alanları
Yan hizmetler
Üretim ve tüketim miktarının gerçek
zamanlı olarak dengelenmesini
ve enerji arz kalitesini sağlayan
işlemlere verilen genel isimdir. Enerji depolama
sistemlerinin bulunmadığı şebeke yapısında
bu işlemler, bir şebeke operatörünün gerçek
zamanlı olarak şebekenin yük ve üretim
seviyelerini izlemesi sonucu, şebeke yükünün
takip edilmesi ve santrallere üretim miktarlarının
ayarlanması için talimatlar vermesi aracılığıyla
gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle santrallerde
yan hizmetlerde kullanılmak amacıyla rezerv

Şebeke desteği
Bu başlık altında dağıtım
ve iletim seviyesinde enerji
depolama sistemlerinin şebekeye
faydaları şu şekilde sıralanabilir: Dağıtım ve
iletim seviyesindeki yatırımlar yıl içerisindeki
maksimum anlık talebi karşılamak üzere
yapılmaktadır. Ancak puant talebin yaşandığı
süre yıl içerisinde toplam zamana kıyasla küçük
bir zaman dilimine denk gelmektedir. Enerji
depolama sistemlerinin bu talebi karşılamak

Tüketici uygulamaları
Bu konuda enerji depolama
sistemleri, özellikleri bakımından
eşsiz konumdadır. Kesinti
anında tüketicilere belirli süre dâhilinde güç
sağlayarak tedarik sürekliliğinin, üretim ve
tüketim miktarının anlık olarak eşitlenmesini
mümkün kılarak enerji kalitesini sağlarlar.

Yenilenebilir entegrasyonu
Bu uygulamalar özellikle rüzgâr
enerjisi gibi kesintili üretim grafiğine
sahip olan enerji tesislerinin
şebekeye verdikleri enerji miktarının kontrol
edilmesi ya da bu enerjinin depolanarak

Yüksek miktarda depolama
Adından da anlaşılabileceği gibi,
enerji tüketiminin zamanının
değiştirilmesi amacıyla, üretimin
yüksek olduğu zamanda enerjinin depolanması,
tüketimin yüksek olduğu zamanda ise bu
depolanan enerjinin kullanılması olarak
özetlenebilir. Güneşli saatlerde enerji üretimi
yüksek olan güneş panellerinin gece üretimi
düşmektedir. Güneş enerjisinden kaynaklanan

kapasiteler bırakılmakta, bu yüzden bu
hizmetlere katılan santraller tam kapasite ile
çalıştırılmamaktadır. Bu üretim ve tüketim
dengesi, şebeke içerisinde aynı zamanda gerilim
ve frekansın da sabit tutulmasını sağlamaktadır.
Bu denge tüm şebeke içerisinde olduğu gibi aynı
zamanda bölgesel olarak da gözetilmektedir.
Enerji depolama sistemleri bu ihtiyaçları
karşılayabilecek durumdadır. Bu sebeple
yan hizmetler kapsamında enerji depolama
sistemlerinin dört uygulama için kullanıldığını
söyleyebiliriz: rezerv kapasite sağlanması, yük
takibi, gerilim desteği ve bölgesel düzenleme.

için ek kapasite oluşturabilmesi, bu yatırımların
sonraki zamanlara ertelenebilmesini ya da
hiç yapılmamasını sağlayacaktır. Bu sayede
depolama sistemleri iletim seviyesindeki kısıtların
giderilmesinde ve trafo merkezlerine fazladan
güç sağlama konusunda rol alabilmektedirler.
Şebeke desteği kapsamında enerji depolama
sistemlerinin dört uygulama için kullanıldığını
söyleyebiliriz: iletim ve dağıtım yatırımlarının
ertelenmesi, kısıt giderilmesi, iletim desteği ve
trafo merkezlerine ek kapasite sağlama.

Aynı zamanda tüketiciler de enerji kullanım
zamanlarını ayarlayarak, aktif talep yönetimi ve
enerji maliyet yönetimini gerçekleştirebilirler.
Bu bakımdan tüketici uygulamaları kapsamında
enerji depolama sistemlerinin dört uygulama
için kullanıldığını söyleyebiliriz: tedarik sürekliliği
sağlanması, enerji kalitesi artırımı, aktif talep
yönetimi ve enerji maliyet yönetimi.

başka zaman kullanılmasını sağlamaktadır.
Bu bakımdan yenilenebilir entegrasyonu
kapsamında enerji depolama sistemlerinin
üç uygulama için kullanıldığını söyleyebiliriz:
yenilenebilir enerji zaman aktarımı, yenilenebilir
kapasite düzenlemesi ve rüzgâr entegrasyonu.

bu üretimin gündüz depolanarak gece
kullanılabilmesi bu uygulamaya örnek verilebilir.
Bu bakımdan depolama sistemlerinin gece enerji
kullanımı için bir ek enerji kullanım kapasitesi
oluşturduğu da söylenebilir. Bu sebeple yüksek
miktarda depolama kapsamında enerji depolama
sistemlerinin iki uygulama için kullanıldığını
söyleyebiliriz: enerji zaman kaydırması ve ek
kapasite sağlanması.
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Deşarj sürelerine göre enerji depolama uygulamalarının potansiyel değerleri
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Kaynak: Eyer, Jim; Garth Corey “Energy Storage for the Electricity Grid: Benefits and Market Potential Assessment Guide – A Study for the DOE Energy Storage Systems
Program,” Sandia Ulusal Laboratuvarları, Şubat 2010

Enerji depolama bir taraftan ele aldığımız
kullanım alanlarında ciddi maliyet avantajı
sağlarken, diğer taraftan bu sistemlerin
kuruluşu öncesinde öngörülemeyen yatırım
ve işletim maliyetleri de oluşturabilmektedir.
Yapılan araştırmalara göre farklı kullanım
alanlarının, kritik parametrelerden biri
olan deşarj sürelerine göre tahmini
mali büyüklükleri yukarıdaki şemada
gösterilmiştir.
Enerji kullanımının ve dolayısıyla günlük
hayatımızın farklı alanlarına katma
değer sağlayan enerji depolamaya ilişkin
gelişmeler, farklı teknolojik yaklaşımlar
çerçevesinde ilerlemektedir. Farklı
teknolojiler farklı kullanım parametreleri
sunmaktadır. Bu parametreler arasında
maksimum güç, enerji kapasitesi, enerji artış
hızı, verimlilik, deşarj süresi, iç deşarj ve
çevrim sayısı sayılabilir. Farklı parametreler
farklı yatırım ve işletme maliyeti ile farklı
kullanım alanlarını ön plana çıkarmaktadır.
26

Enerji depolama sistemlerinin
sağlayabilecekleri faydalar, uygulama
alanları ve gelişen teknoloji göz önünde
bulundurulduğunda, yeni şebeke
yapısının içerisinde bulunması kaçınılmaz
teknolojilerden biri olduğu söylenebilir.
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Genellikle kurulan enerji depolama
sistemleri yukarıdaki uygulamaların
en az ikisini gerçekleştirecek şekilde
planlanmaktadır.
Bu teknolojiler olgunluk seviyesi olarak
her ne kadar farklı seviyelerde olsa da,
yapılan çalışmalar ışığında maliyet ve
özellikler bakımından giderek uygulanabilir
olmaya yaklaşmaktadır. Dünyada,
yukarıdaki uygulamalarda kullanılmak
üzere enerji depolama teknolojileri giderek
yaygınlaşmakta, enerji depolama sektörü
hızla büyümektedir. Bu büyümenin özellikle
teknolojilerin de olgunlaşması ile 2020’den
sonra dünyada önemli bir ivme kazanacağı,
2026 yılında 27,4 GW kurulu güce ve 49,1
milyar dolarlık bir hacme ulaşacağı tahmin
edilmektedir.
Türkiye’de enerji depolama sistemleri
Türkiye’de ise enerji depolama sistemleri
konusunda mevzuatsal ve teknik
açıdan henüz araştırma çalışmaları
yürütülmektedir. Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK) ve diğer enerji paydaşları
tarafından çeşitli Ar-Ge çalışmaları
ile enerji depolama sistemlerinin
ülkemizde yaygınlaşması için çalışmalar
gerçekleştirilmektedir. Özellikle bu konuda
dağıtım şirketlerine EPDK tarafından
tanımlanan Ar-Ge bütçeleri çerçevesinde
çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu
konuda yürütülen çalışmalar; Türkiye
elektrik şebekesine bağlı ve şebeke dışı
(off-grid) uygulama alanlarının belirlenmesi,
pilot uygulama yapılması, en iyi uygulama
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Kaynak: “Electricity Storage Fact Book” (Elektrik Depolama El Kitabı) SBC Energy Institute, Eylül 2013.

örneklerinin incelenmesi, bir elektrik
dağıtım bölgesi için optimum uygulamanın
belirlenmesi gibi konuları ele almaktadır. Bu
Ar-Ge çalışmaları ve enerji sektörü kamu
stratejileri doğrultusunda, ülkemizde ilgili
mevzuatın hazırlanması ve bu doğrultuda
enerji depolama sistemlerinin zaman içinde
yaygınlaşması beklenmektedir.
Enerji depolama sistemlerinin
sağlayabilecekleri faydalar, uygulama
alanları ve gelişen teknoloji göz önünde
bulundurulduğunda yeni şebeke
yapısının içerisinde bulunması kaçınılmaz
teknolojilerden biri olduğu söylenebilir.
Özellikle yeşil enerji trendi ile birlikte bu
teknolojinin ön plana çıkması, yenilenebilir
enerjilerin artışı ve fosil yakıtlardan zaman
içinde uzaklaşılması şebekede giderek artan
miktarda enerji depolama sistemlerine sahip

olacağımızın göstergesi durumundadır.
Ancak halen enerji depolamanın şebekede
nasıl yer alacağına dair yeni fikirler ortaya
konmakta, dünyada ve ülkemizdeki piyasa
yapılarına göre en iyi çözümler aranmaktadır.
Enerji depolama sistemlerinin hangi piyasa
paydaşları tarafından kurulabileceği,
elektrik ticaretinde nasıl yer alacağı,
yaygınlaştırmanın hızla yapılması için enerji
depolama sistemi yatırımlarının kamu
ya da özel sektör paydaşlarından hangisi
tarafından yapılacağı gibi konular global ve
ulusal çapta tartışılmaktadır. Bu bakımdan
uygulayıcı ve düzenleyicilere düşen en
büyük görevlerden birisi dönüşüm sürecinin
aktif birer parçası olarak enerji depolama
teknolojilerinin katma değer sağlayan
noktalarını ekonomi, kamuoyu ve ihtiyaçlar
çerçevesinde değerlendirmeleridir.
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Güçlü büyümeyi
sürdürebilmek
mümkün mü?
Deloitte Türkiye’nin yayımladığı Ekonomik Görünüm
Raporu’na göre küresel ekonomide uzun zaman sonra
güçlü ve genele yayılmış bir büyüme görünümüne sahip
olsak da, henüz rehavete kapılmak için erken.

D

eloitte Türkiye Ekonomi Danışmanı
Dr. Murat Üçer tarafından hazırlanan
‘Ekonomik Görünüm Raporu’na
göre, küresel ekonomide 2016 yılının
ikinci yarısı itibarıyla başlayan toparlanma
sürüyor ancak uzun vadeli büyüme
dinamikleri halen zayıf ve kısa vadede
riskler aşağı yönlü. Türkiye ekonomisi
ise yılın ilk yarısında devreye sokulan
kuvvetli mali ve parasal teşvikler ile net
ihracattaki iyileşme sonucu geçtiğimiz yılın
aynı dönemine oranla %5,1’lik büyüme
yakaladı, üçüncü çeyrekte de bu güçlü seyri
koruması ve %7 civarında bir büyümeye
ulaşması öngörülüyor. Ancak rapora göre
önümüzdeki dönemin temel soruları; bu
yüksek büyüme oranlarının sürdürülüp
sürdürülemeyeceği ve sürdürülmesi
durumunda ise enflasyon ve cari açık gibi
artık yakından bilinen kırılganlıklarımızın
nasıl seyredeceği.
Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan
Deloitte Türkiye Stratejik Planlama, İş
Geliştirme ve Pazarlama Lideri Hasan
Kılıç: “Yılın ilk yarısında Türkiye ekonomisi
kredi teşviklerinin ve ihracat tarafındaki
olumlu gelişmelerin etkisi ile güçlü bir
28

büyüme sergiledi. Üçüncü çeyrekte de
benzer, güzel bir tablo görmeyi umut
ediyoruz. Ancak tüm bu olumlu görünüme
rağmen bazı teşviklerin yılın son çeyreğine
doğru vadesini tamamlayacak olması
büyüme görünümü açısından risk
oluşturabilir. Bu açıdan hükümetin Orta
Vadeli Program’daki önlemlerinin etkilerini
yakından takip etmek gerekiyor” dedi.
Küresel ekonomide toparlanma ivmesi
artarak devam etse de aşağı yönlü riskler
belirgin
Dünya ekonomisinde 2016 ikinci yarısı
itibariyle başlayan toparlanma ivmesinin
arttığını ortaya koyan rapor, uzun zaman
sonra güçlü ve genele yayılı bir büyüme
evresini gündemine alıyor. 2015 yılında
%3,4 olarak gerçekleşen büyümenin bu
yılı %3,5, 2019’u ise %3,7 ile kapatması
öngörülüyor ki bu öngörü gerçekleşirse
2011 sonrası en yüksek küresel büyümenin
görüleceği anlamına geliyor. Aynı şekilde
korku endeksi olarak bilinen VIX de
90’lardan bu yana tarihinin en düşük
seviyelerinde seyrediyor.

Küresel ekonomideki
en önemli risk
başlıklarından biri,
büyük merkez
bankalarının parasal
normalleşmeye
geçerken finansal
volatilitenin
artması ve
finansal koşullarda
beklenenden daha
hızlı bir sıkılaşma
olması.
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Raporda öne çıkan bir diğer
husus ise yatırımlardaki yıllık
%9,5’lik artış... Bu durum, Türkiye
genelindeki %5,1’lik büyümenin
2,9 puan ile yarısından fazlasının
yatırımlar kanalı ile sağlandığı
anlamına geliyor.

Küresel ekonomideki en önemli risk
başlıklarından biri, büyük merkez
bankalarının parasal normalleşmeye
geçerken finansal volatilitenin artması ve
finansal koşullarda beklenenden daha
hızlı bir sıkılaşma olması. Ayrıca finansal
piyasalar şu ana kadar birkaç örnek
dışında çok büyük bir tepki göstermese
de yaşanabilecek belirsizlikler, siyasal
ve jeopolitik krizler her zaman olduğu
gibi küresel ekonomi için önemli bir risk
oluşturmaya devam ediyor.
Euro Bölgesi’nde büyüme gözle görünür
şekilde hızlandı, seçim belirsizlikleri büyük
oranda geride kaldı, ancak popülizm
tehlikesi tam olarak ortadan kalkmış değil,
bunun yanı sıra zayıf bankacılık sistemi
başta olmak üzere birçok önemli risk
varlığını koruyor.
ABD’de büyümeyi hızlandıracak
politikalarda Trump hayal kırıklığı yaratsa
da Japonya’da da büyüme beklentilerin
üzerinde seyretti. Çin’de büyüme yılın ilk
yarısında hızlanırken, Brezilya ve Rusya,
2015 ve 2016’da yaşanan daralmaları
nihayet geride bırakarak yılı büyüme ile
kapatacak.
Türkiye’de durum
Türkiye, ilk çeyrekte olduğu gibi yılın ikinci
çeyreğinde de yine görece yüksek bir
büyüme göstererek, bir önceki yılın aynı

dönemine göre %5,1’lik büyüme kaydetti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış
veriler de ikinci çeyrekte ekonomik
aktivitenin önceki çeyreğe oranla %2,1’lik
hatırı sayılır bir hızlanma kaydettiğini
gösteriyor.
Raporda öne çıkan bir diğer husus ise
yatırımlardaki yıllık %9,5’lik artış... Bu
durum, Türkiye genelindeki %5,1’lik
büyümenin 2,9 puan ile yarısından
fazlasının yatırımlar kanalı ile sağlandığı
anlamına geliyor. Bu yatırımların büyük bir
kısmını inşaat yatırımları (%25’lik büyüme)
oluştururken, büyümenin sürdürülebilirliği
açısından daha çok tercih edilen makine ve
teçhizat yatırımı harcamalarının geçtiğimiz
dönemde olduğu gibi daralma kaydettiği
ortaya çıkıyor. İkinci çeyrekte büyümeyi
destekleyen bir diğer kalem ise ihracat…
İhracattaki yıllık %10,5’lik artışa karşın
ithalat artışı %2,3 ile sınırlı kaldı. Sanayi
sektörü, yıl bazında değerlendirildiğinde,
%6,3’lük artış ile ilk çeyrekteki ivmesini
yüksek oranda korurken, hizmet sektörü
istikrarlı büyümesini %5,7 ile dengeledi;
tarım ise %4,7 ile dikkate değer bir
yükselme kaydetti.
Mevcut veriler ve araştırmalar, –geçen yılın
aynı dönemindeki daralma da göz önüne
alındığında- güçlü büyümenin üçüncü
çeyrekte de devam edeceğini gösteriyor.
Ancak yılın sonuna doğru ve önümüzdeki

yıl büyümede ivme kaybı gündeme
gelebilir. Bunun en temel nedenlerinden
biri kredi genişleme hızındaki yavaşlama…
Bankaların kredi kaynağı yaratmada
yaşadıkları sıkıntı ve verimlilik tarafında
süregelen zayıf seyrin de bu yavaşlama da
rol oynayacağı öngörülüyor… İhracattaki
olumlu seyrin de önümüzdeki dönemde
devam etmesi zor görünüyor. Nitekim
geçtiğimiz dönemlere bakıldığında ihracatın
ithalatın üstünde seyrederek ekonomik
büyümeye katkı sağladığı örneklerin çok
da uzun soluklu olmadığını görüyoruz…
Tüm bu değerlendirmeler ve geçtiğimiz
dönemden bu yana devam eden teşvik
ve vergi indirimlerinin yılın dördüncü
çeyreğinde sonlanacağı göz önüne
alındığında, büyümede bir yavaşlama olası
bir senaryo. Bu açıdan hükümetin 2019
seçimlerine giderken alacağı önlemler
yakından takip edilecek, ancak reformlarda
anlamlı bir hızlanma olmadığı sürece ve/
veya küresel koşulların büyük merkez
bankalarının normalleşme adımları sonucu
daha az destekleyici konuma gelmesi
durumunda, bu büyüme oranlarını
sürdürmek, özellikle de cari açık ve
enflasyon gibi kırılganlıklarımız ile birlikte
düşünüldüğünde kolay olmayabilir.
*Deloitte Ekonomik Görünüm raporu, 9 Ekim 2017
tarihinde yayımlanmıştır.
Bilgi için: www.deloitte.com.tr
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Hizmet odaklı yaklaşımda
mükemmellik devri: XaaS
Akıllı bir telefona sahip herkesin deneyimlediği hizmet odaklı yaklaşım,
kendine yepyeni bir kimlik geliştirerek tüm hizmet yaklaşımlarını kapsayıcı
bir bütünlük kazanıyor: XaaS; “Hizmet Olarak Her Şey”.
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Risk Danışmanlığı
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Risk Danışmanlığı
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000’li yılların başında ortaya atılan ve
hızla benimsenerek bugün KOBİ’ler
dâhil neredeyse tüm şirketlerin Bilgi
Teknolojileri ekipleri tarafından kullanılan
“Hizmet Odaklı” yaklaşımlar her geçen gün
daha fazla derinlik ve çeşitlilik kazanmaya
başladı bile. Bu çeşitlemeler ve derinlik
içerisinde, iş beklentileriyle bilgi teknolojileri
çözüm sunma kapasitesini her zaman
aynı paydada buluşturmak mümkün
olamayabiliyor. Çoğu durumda da bu payda
her iki tarafın mutlu olacağı bir maliyet ve
değer dengesini oluşturamıyor. Bu merkezi
sorunun çözümünde etkisiz kalan geleneksel
yöntemleri nihayete erdiren bir yaklaşım
hızla tüm şirketleri etkisi altına alıyor: XaaS.
“Hizmet odaklı yaklaşım” kendine yepyeni
fırsatlar ve değişimler yaratarak her geçen
gün gücünü biraz daha kanıtlıyor. Bugün bir
akıllı telefona sahip herkes, mutlaka birkaç
“Hizmet Olarak Yazılım (SaaS, Software as a
Service)”dan faydalanıyor. Bilgi teknolojileri
profesyonelleri için de artık “Hizmet Olarak
Altyapı” ya da “Hizmet Olarak Platform”
gibi tabirler hiç de yabancı değil ve
kullanımı yaygınlaşıyor. Tüm bu değişiklikler
içerisinde yaklaşım kendine yepyeni bir
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kimlik geliştirerek tüm hizmet yaklaşımlarını
kapsayıcı bir bütünlük kazanıyor. Bu yeni
kimliği; “Hizmet Olarak Her Şey (XaaS,
Eveything as a Service ya da Anything as a
Service)” olarak adlandırıyoruz.
Tam bu noktada hizmet tanımına bakmak
gerekiyor ki hizmet en basit haliyle;
müşterisinin belirli maliyet ve risklere
katlanmadan kendi sonuçlarını elde
edebilmesi için sağlayıcısı tarafından üretilen
değerdir. Yani müşteri bir şeyi hizmet olarak
alıyorsa, hizmetle ilgili detaylara ya da alt
bileşenlere (hizmetin sunumunda aktif görev
alan her şey) takılmadan doğrudan kendi
sonucuna odaklanabilmelidir. İşini yaparken,
işin kendisi dışındaki detaylarla ilgilenmek
zorunda kalmamalıdır. “Hizmet Olarak Her
Şey” ise özünde bir bulut kavramıdır ve
yazılım, altyapı ve platform gibi bileşenlerin
tümü yerine “her şey” ifadesini kullanmıştır.
Ancak, günümüzde özellikle kurumsal
yaklaşım düşünüldüğünde ifade daha da
genişlemeye devam etmektedir.

“Hizmet Olarak
Her Şey” özünde
bir bulut kavramıdır
ve yazılım, altyapı
ve platform
gibi bileşenlerin
tümü yerine “her
şey” ifadesini
kullanmıştır.

Xaas ile gelen yenilik ve kolaylıklar
şirketlerin özellikle değer üretimindeki
hatalarını, etkinlik ve verimlilik riski
yönetimini kolaylaştırıyor.
Hizmet odaklı yaklaşımın kurumsal yapı
içerisinde gerçek faydasını modellemek için
bir örnek üzerinden ilerleyelim. Bu örneğimiz
için bir kargo şirketini temel alalım. Örnek
kargo şirketimizde temel olarak; bilgi
teknolojileri, insan kaynakları, organizasyon,
muhasebe, dağıtım ve diğer kurumsal
yapılarda görmeye alıştığımız fonksiyonların
olduğunu varsayalım. Her fonksiyonun kendi
içinde diğer fonksiyonlara sağlamak zorunda
olduğu değerleri hizmet odaklı olarak
modellediğini düşündüğümüzde, kurumun
bütünsel olarak kendi hizmetlerini sunmak
için fonksiyonların hizmet bileşimlerinden
faydalandığını görürüz. Örneğin, dağıtım
fonksiyonunun teslim hizmetini sunabilmesi
için bilgi teknolojilerinin sağladığı kargo takip
hizmetinden, insan kaynaklarının sağladığı
çalışan takip hizmetinden ve muhasebenin
sağladığı ödeme onay hizmetinden
faydalanması gerekecektir. Örnekten de
anlaşıldığı üzere hizmetler tekil tanımlanmış
olmasına karşın birbirine bağlı üst bir hizmet
olarak yürümek zorundadır. Bu sayede
hizmet odaklı yaklaşım kurumun genelinde
müşteriyi de kapsayacak şekilde uçtan uca
hale gelebilir.
Günümüzde XaaS yaklaşımı çerçevesinde
mükemmelleşme hedefiyle yola çıkmış ve
dünyanın en gelişmiş sistem sağlayıcıları
haline gelen bazı teknoloji devi bulut
şirketlerinin sunduğu imkânlar sayesinde,
bilgi teknolojileri ekipleri her an değişen
iş ihtiyaçlarına hizmet odaklı temeller
çerçevesinde hızlı, güvenli ve verimli şekilde
destek verilebiliyor. Bu bulut sağlayıcıları
müşterilerine hizmetin tüm paydaşlarını
kapsayarak, müşteriden nihai sağlayıcıya
kadar giden ve tekrar müşteriye dönen
zincirdeki her halkayı birleştirmeye olanak
tanıyor. XaaS temelli geliştirilmiş bu sistemler
kullanılan hizmetin tüketici perspektifiyle
ele alınmasını ve kullanıcı deneyiminin
iyileştirilmesini kolaylaştırıyor. Müşteriler

mobil dünyadan alışık oldukları tüketici için
kolaylaştırılmış sosyal medya ya da alışveriş
uygulamalarına benzer arayüzlerde aracısız
ve kolay iş takibi yapabiliyorlar. İş birimleri
platformlarda yer alan katmanlandırılmış
yönetici seviyeleri sayesinde işlerinde
ve hizmet sunuş şekillerinde meydana
gelen değişimleri kullandıkları sisteme
hemen yansıtabilirken, bilgi sistemleri ekibi
üst seviyede yönetim gereksinimlerine
sahip olmaya devam ediyor ve sistem
uzmanlığı gereken noktada kontrolü
elden bırakmıyor. Şirket içerisindeki
tüm uygulamalar, projeler, finansallar ve
fonksiyonların merkezileştirilmesine olanak
sağlarken, her sistem içinde ihtiyaç duyulan
hizmet modelleme, notifikasyonlar, uyarı
mekanizmaları, raporlama, iş akışı, görev
yönetimi ve iş analitiği gibi özellikleri merkezi
hale getiriyorlar. Bu merkezi özellikler
sayesinde şirketin ilerleyen dönemde ihtiyaç
duyacağı dikey ya da yatay yeni uygulama
ve yaklaşımların geliştirilmesine de imkân
tanınıyor ve destekleniyor. Tüm bu imkânlar
şirketin sürekli hale getirmek istediği
dönüşümünü zorunluluktan çıkararak bir
alışkanlık hatta bir gelenek haline getiriyor
ve şirketin yönetişim hedeflerinin her organa
derinlemesine nüfuz etmesine olanak
tanıyor.
Xaas ile gelen yenilik ve kolaylıklar şirketlerin
özellikle değer üretimindeki hatalarını,
etkinlik ve verimlilik riski yönetimini
kolaylaştırıyor. XaaS yaklaşımını benimseyen
şirketler önümüzdeki dönemde de değişen
teknolojik ihtiyaçların takibi, modern müşteri
deneyiminin takibi, hizmet sunumunda
ani talep büyümesi ya da küçülmesi
gibi alanlardaki risklerin yönetiminde
çözüm ortaklarının kendilerine sağladığı
avantajlardan artarak yararlanmaya
devam edecekler. XaaS etkisini daha fazla
hissedeceğimiz günler bizi bekliyor.
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Cannes, Hollywood
ve Deloitte Digital
Yeni satın almalar doğrultusunda kreatif dünya ile
danışmanlık şirketleri entegre oluyor.
Hakan Göl
Deloitte Türkiye
Dijital Hizmetler Lideri

D

eloitte Digital’in Şubat 2016’da birçok
Deloitte’un geçtiğimiz yıllarda yaptığı akıllı
ödüle sahip olan pazarlama ajansı
satın almalara baktığımızda pazarlama ve
Heat’i satın alması “Acaba danışmanlık
kreatif alanı destekleyecek çok fazla sayıda
şirketleri Hollywood’a mı giriyor?” diye
ses getiren yatırım olduğunu görüyoruz:
makalelere konu oldu. Her ne kadar pazarda
ve basında sürpriz etkisi yapsa da, biz
Strateji
bunun geleceğini biliyorduk. Bu bileşim
Deloitte Digital’in müşterilerinin stratejileri
ve dijital dönüşüm gündemlerini hayata
Web / Mobil
geçirme gücü ile Heat’in kreatif gücünü
Geliştirme
& Kreatif
bir araya getiriyor. Son dönemde ağırlıklı
olarak konuşulan ve Cannes’da da öne çıkan
konulardan biri; danışmanlık şirketlerinin
artık salt danışmanlıktan da öteye giderek,
kreatif anlamda da yeni satın almalar
yaparak pazarlama alanında etkinliklerini
Sosyal
Omni-Channel
Medya
artırmaları…
Kampanya
Ajansı

Mobil
Kreatif &
Geliştirme

Salesforce
ile Dijital
Dönüşüm

CloudTabanı
Ticaret

Siber
Güvenlik

İnovasyon

Müşteri
Deneyimi
Ölçümü

İnovasyon
Danışmanlığı
Web/Mobile
Strateji &
Geliştirme
Full Service
Pazarlama
Ajansı

Cloud

İş Zekası
& Analitik
Dijital &
Ortam
Tasarımı
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Konu ne olursa
olsun, stratejik
bakış açısı, analitik
uygulamalar,
operasyonel
mükemmellik ve
yaratıcılık aynı
potada erimek
zorunda.

Yakın zamanda Deloitte Digital’ın kreatif
alanda aldığı ödüller:
•• Cannes Lion Bronze in Creative
Effectiveness, Cannes, 2016
•• Addy Awards, Gold: Internet Commercial
and Online/Interactive Campaign, 2016
•• MMA Smarties, Bronze Generation:
Global–Lead, 2016
•• Telly Awards, Silver: Video Comedy for “The
Stages of Business Disruption”, 2016
•• Adweek, Breakthrough Agency of the Year
(Heat), 2015
•• AdvertisingAge, #2 Digital Agency
Worldwide, 2015
•• Adweek, Adweek’s Top 15 Tech-Savvy
CMOs (Alicia Hatch), 2017
•• Adweek, Adweek’s Top 100 Power List
(Andy Main), 2017
•• Consulting Magazine, Consulting
Magazine’s Top 25 Consultants (Andy
Main), 2016

•• Full servis dijital ajans olarak Heat ve
Digital One
•• Sosyal medya ajansı olarak Banyan Branch
•• Tasarım odaklı ajans olarak Mashup
•• Web / mobil strateji ve geliştirme
alanlarında Übermind, Digicon, Pathfinder
Solutions, Nekojarashi, Mobiento, Alert
Group
•• Müşteri deneyimi kullanıcı deneyimi
alanında Flow, Uselab, LRA
•• Narrative strateji alanında The Explainers

Konu ister şirket veya marka stratejisinin
oluşturulması, isterse hedef kitlenin
etkilenmesi ya da pazara en inovatif
ürünlerin çıkarılması olsun stratejik bakış
açısı, analitik uygulamalar, operasyonel
mükemmellik ve yaratıcılık aynı potada
erimek zorunda. Bu önümüzdeki yıllarda
iş dünyası ve pazarlamayı yeniden
şekillendirecek bir yaklaşım ve kaçınılmaz.
Teknoloji uygulama, veri analitiği ve
müşteri segmentasyonu gibi ana stratejik
hizmet alanlarımız ile markalaşma ve
içerik uzmanlığını entegre ettiğimizde
müşterilerimize sunduğumuz katma değeri
arttırıyoruz.

•• İnovasyon alanında Doblin ve Red Planet
•• Strateji ve pazarlama danışmanlığı
alanında Monitor, Daemon Quest,
Stratosfera ve Qualitekna
•• Teknoloji uygulama ve bulut alanında
Telnext, Sixtree, Jinja Interactive
Ve burada durmayacağını biliyoruz…
Müşterilerimize değer katacağımıza
inandığımız alanlarda ve pazarı
şekillendireceğimize inandığımız alanlarda
yatırımlarımız devam ediyor.

Biz de Deloitte Türkiye Dijital ekibi olarak
yaklaşık 3 yıldır dijital strateji ve uygulama
projelerinin yanında kreatif içerikli projeler
gerçekleştiriyoruz. Bunu yapabilmek için de
normalde danışmanlık şirketlerinde sıklıkla
karşılaşamayacağınız yetkinliğe sahip kreatif
profilleri aramıza katıyoruz ve ekibimizi
bu yönde geliştiriyoruz. UX designer, UI
designer, service designer, CX designer gibi
aramızda bulunan rollerin yanı sıra, yeni bir
stüdyo kurmamıza da destek olacak en son
adımımız; bir kreatif direktörün aramıza
katılması oldu.

Deloitte Türkiye
Dijital ekibi olarak
yaklaşık 3 yıldır
dijital strateji
ve uygulama
projelerinin
yanında kreatif
içerikli projeler
gerçekleştiriyoruz.
33

The Deloitte Times |
 Ekim 2017

Yeni çağın yeni modeli
KREATİF DİJİTAL DANIŞMANLIK
Dijital dönüşüm yolculuğunu
ajansların ve geleneksel danışmanlık
firmalarının yapamayacağı şekilde
şekillendiriyoruz.

Kreatif dijital danışmanlık bileşenleri:
Strateji, İnovasyon ve Tasarım
Yaratıcılık
Teknoloji ve Operasyonlar
Değişim
Veriden Elde Edilen İçgörü
Çevik, Hızlı, Sonuç Odaklı

Deloitte Türkiye’nin Dijital Hizmetlere Yaklaşımı:
Kreatif: Marka, inovasyon, içerik ve deneyim
her zamankinden daha da önemli…
Yaratıcılık bir araç değil, bir davranış biçimi ve
sadece bir departman tarafından değil tüm
organizasyon tarafından hayata geçirilmesi
gerekiyor.
İşte tam bu nedenle müşterilerimiz ve
onların müşterileri için doğru problemleri
çözmek ve beklentileri karşılamak amacıyla
yaptığımız her şeye kreatif düşünce,
perspektif ve kreatif hizmetlerimizi enjekte
ediyoruz.
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Dijital: Dijital artık sadece teknolojiden
ibaret değil – dijital sadece bir fonksiyonun
sahiplenemeyeceği, kurumun tamamına
yayılan, yeni bir düşünme şekli…
Bu nedenle müşterilerimizin gelecekte
var olabilmeleri ve fark yaratabilmeleri
için dijital dönüşüm stratejilerini aksiyona
dönük ve uygulanabilir şekilde kurguluyoruz;
tasarladığımız müşteri deneyimlerini hayata
geçirebilmeleri için front office (ön yüzü) ve
back office (destek fonksiyonlarının) entegre
ediyoruz.

Danışmanlık: Dünyanın en büyük
danışmanlık şirketi olarak danışmanlık
yetkinlikleri ve ilişkilerinin gücünden
faydalanıyoruz. Dijital ve kreatif
yetkinliklerimizi Deloitte’un sektör bilgisi,
strateji şekillendirme yeteneği, teknoloji
uygulama deneyimi ve analitik yetkinlikleri ile
birleştiriyoruz.
Sektör tecrübesi ile harmanladığımız yeni
nesil yaklaşım, araç ve metotlarımızla
müşterilerimizin yeni iş fırsatlarını fark
etmelerine ve bu fırsatları elde etmelerine
yardım ediyoruz.
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Dijital çağda pazarlama
Dijitalin hayatımıza girmesi ile birlikte
geleneksel reklam ajansları zorlanmaya
başladı. Dijital ajanslara baktığımızda ise veri
odağının olmadığını görüyoruz. Bu nedenle
veriyi anlamlandırma, veriyi yapılandırma
ve işlemek için teknoloji platformlarını
uygulama ve kullanma kaslarını
geliştirmedikleri takdirde pastadan aldıkları
pay giderek küçülecek… Bu da danışmanlık
şirketlerinin iş ve teknoloji yetkinliklerinin çok
güçlü olduğu alanlar.
Son dönemde çıkan alliance (iş ortaklığı)
haberlerine bakacak olursanız teknoloji
devleri ile danışmanlık şirketlerinin
sahnede olduklarını görüyoruz. Deloitte
Digital ve Facebook arasında imzalanan
anlaşma bunun en güzel örneklerinden
biri. Müşterinin hem online hem de
offline’da yaşadığı deneyimi tasarlamak
için iş danışmanlığı, teknoloji ve yaratıcılık
gerekiyor. Veri yönetim platformlarının
kurulumundan, pazarlama operasyonlarının
değişimine, kişiselleştirmeye kadar birçok
alanda Deloitte Digital inovatif fikirleri birlikte

MÜŞTERİ

Her şeyi şekillendirir

“Markanın her
şey olduğu”
anlaşıldığı anda,
her şey radara
giriyor.

STRATEJİ

Her şeyin orkestra şefidir
VERİ

Her şeye girdi sağlar
TEKNOLOJİ

Her şeyi mümkün kılar
YARATICILIK

Her şeyi ateşler
KÜLTÜR

Her şeye ilham verir

Dijitalin hayatımıza girmesi ile birlikte
geleneksel reklam ajansları zorlanmaya
başladı. Dijital ajanslara baktığımızda ise
veri odağının olmadığını görüyoruz.

Deloitte Dijital
Hizmetler Ekibi
BİZ

kreatif dijital danışmanız.
BİZ İNANIYORUZ Kİ

“marka her şeydir.”
BİZ

geleceği hayal ediyor ve
hayata geçiriyoruz.

hayata geçiriyor ve ürün geliştiriyor. Dijital
pazarlama ve ilişkili alanlarında önde gelen
teknoloji işbirliği anlaşmalarımız arasında
Adobe, Facebook, Google, Hybris, Medallia,
Oracle, Salesforce, Sprinklr ve Yusp yer
alıyor.
Dijitalin giderek güçlendiği, tüketicileri
güçlendirdiği günümüz dünyasında
kurumların pazarlama fonksiyonları da
gittikçe güçlenmek zorunda… Ancak
bunun için geleceğin üst düzey pazarlama
yöneticilerinin (CMO) dijital teknolojileri
iyi anlamaları, nerede kullanacaklarını
keşfetmeleri ve hayata geçirilmesinde aktif
olmaları gerekiyor. Gelecek beş yıl içinde bir
şirketin BT bütçesinin büyük bölümünün
kontrolünün CMO’larda olmasını bekliyoruz.
Çünkü Deloitte Digital müşterilerine
“Marka her şeydir!” diyor.
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“Etki Yarat, Güven Kazan,
Değer Kat”
Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Yönetim Kurulu Başkanı Menteş Albayrak
ile; enstitünün köklü geçmişini, iş dünyasındaki kritik rolünü, gelecek dönem
hedeflerini, iç denetimin Türkiye’deki algısını ve bu yıl, “iletişim zekâsı” temasıyla
23-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Türkiye İç Denetim
Kongresi’nin detaylarını konuştuk.

T

ürkiye İç Denetim Enstitüsü’nün
(TİDE) kuruluşundan bu yana geçen
yirmi iki yılı değerlendirdiğinizde,
Türkiye’de iç denetim konusundaki
önemli mihenk taşlarını nasıl
yorumlarsınız?
Türk iş dünyasında iç denetim global etkiler
ve 1994, 1998, 2001 ve 2008 yıllarında
yaşanan finansal krizler nedeniyle giderek
önem kazandı. Krizler sonucu hem finansal
sektör, hem de reel sektör iç denetimin
sürdürülebilirlik için kritik bir etken olduğunu
benimsedi. Özellikle finansal sektörde
2000 sonrası benimsenen uluslararası
uygulamalar ile regülasyonlar iç denetimin
önemini artırdı. Reel sektör tarafında ise
şirketlerin kurumsallaşması ve giderek global
oyuncu haline gelmesi, güçlü bir iç denetim
varlığını gündeme taşıdı.
TİDE ve parçası olduğumuz küresel meslek
örgütümüz olan IIA (Institute of Internal
Auditors) ise dünya ve Türkiye’deki bu
gelişmeleri proaktif olarak adresleyerek,
hem meslek hem de meslek mensuplarının
gelişimlerine önemli katkı sağladı. TİDE, 180
ülkede faaliyeti olan meslek örgütümüz
içerisinde, faaliyetleri ve aktivite seviyesi ile
en ön plana çıkan enstitülerden biri haline
gelerek mesleğimiz ve ülkemiz için bir örnek
ve gurur kaynağı oldu.
İç denetim uygulamaları konusunda
Türkiye’deki şirketleri hangi noktada
görüyorsunuz?
Finans sektörü, istisnasız, dünyadaki iyi
uygulamaları tatbik ediyor, hatta birçok
Batı ülkesinin de ilerisinde... Reel sektörde
daha büyük ölçekli ve kurumsallaşmayı
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TİDE, 180 ülkede
faaliyeti olan
meslek örgütümüz
içerisinde, faaliyetleri
ve aktivite seviyesi
ile en ön plana
çıkan enstitülerden
biri haline gelerek
mesleğimiz ve
ülkemiz için bir örnek
ve gurur kaynağı
oldu.
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önemseyen şirketlerimiz de aynı şekilde iç
denetimi dünya standartlarında yapıyor.
KOBİ olarak tanımladığımız şirketlerimizin ise
bu konuda gelişim potansiyelleri bulunuyor.
Farklılaşmak ve rekabet avantajı yakalamak
isteyen KOBİ’lerimizin ‘kurumsal yönetişim
ve iç denetim’e yatırım yapmalarının,
kendilerine önemli geri dönüşü olacaktır.
İç denetim, şirketler için nasıl bir öneme
sahip ve firmalar, bu konuda nasıl bir
önceliklendirme yapmalı?
İç denetim şirketlerin hedeflerine ulaşarak
başarılı olmasına destek olmak için vardır.
İç denetim aslen işletmenin check up’ını
yapar ve sıhhatli bir şekilde yoluna devam
etmesine önemli destek sağlar. Biz iç
denetçilere işletme doktorları da diyoruz.
Ayrıca çeşitlilik ve farklı bir bakış açısı
getirerek gelişmeyi tetikliyoruz.
Kurumsallaşma ve kurumsallaşmanın
önemli desteği olan iç denetim sayesinde
kredi derecelendirme notları iyileşir, hem
krediye ulaşım imkanları artar hem de
maliyeti ucuzlar. Bu işi iyi yapan şirketlerin,
kendilerine olan güveni arttığından, satın
alımlarını da daha ucuz ve uzun vadeli
yaparlar. Yabancı ortaklıkla büyüyüp
gelişmek isteyen işletmeler için ise, birleşme
ve satınalma (M&A) süreçlerine çok
olumlu katkısı var. İç denetim işletmenin
faaliyetlerini de geliştiren bir aktivite
olduğundan, süreç ve operasyonların etkinlik
ile verimliliğini de geliştirmek suretiyle
maliyetleri düşürücü bir etkiye ve finansal
katkıya sahip.
Özellikle önümüzdeki 5 yıllık dönem
içerisinde iç denetim konusunda ne tür
yeni gelişmeler bekliyorsunuz?
İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini
geliştirmek ve onlara değer katmak amacını
güden bağımsız ve objektif bir güvence
ve danışmanlık faaliyetidir. Bu güne dek
güvence şapkası ön planda idi ve çok gelişti.
Bundan sonraki dönemde, asli işimiz olan
güvenceden ödün vermeden, danışmanlık
şapkasının öneminin giderek artacağını
düşünüyorum. Danışmanlıkta başarılı olmak
için de işi kavrayabilen, iş uyumu yüksek,
yapıcı bakış açısına sahip, operasyonel
süreçlere hâkim, daha kıdemli ve tecrübeli
bir denetçi profili öne çıkacak. İletişim
işimizin kalbine yerleşecek. Bu yüzden, bu
sene, TİDE olarak kongre temamızı “İletişim

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Yönetim Kurulu Başkanı Menteş Albayrak

Zekâsı – Etki Yarat, Güven Kazan, Değer Kat”
olarak belirledik.
Eklemeden geçemeyeceğim diğer bir husus
ise; bilgi işlem becerilerinin “olmaz ise olmaz”
bir yetkinlik haline gelecek olması.
TİDE olarak, önümüzdeki dönemde hangi
alanlardaki faaliyetlere öncelik vermeyi
hedefliyorsunuz?
TİDE iki temel iş yapar: Birincisi;
meslektaşlarımızın gelişimi. Bunu
uluslararası mesleki uygulama çerçevesi
ve standartların güncel olarak dilimize

kazandırılması, uluslararası mesleki
sertifikasyonlar, TİDE Akademi bünyesinde
verdiği eğitimler, kongreler ve yayınlar ile
gerçekleştirir.
İkincisi ise; iç denetim mesleğinin tanıtımı.
Bunu ise temelde akademik işbirlikleri,
kamu ilişkileri, iş dünyası ile aktif iletişim
ve işbirliği ile yapar. Bu ilişkileri geliştirmek
için de akademik forumlar, gençlik zirveleri,
kamu iç denetim kongreleri, gençlik
okulları, üniversite denetim kulüpleri,
farkındalık ödülleri gibi birçok faaliyetler
sürdürmektedir.
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Danışmanlıkta başarılı olmak için de işi
kavrayabilen, iş uyumu yüksek, yapıcı
bakış açısına sahip, operasyonel süreçlere
hâkim, daha kıdemli ve tecrübeli bir denetçi
profili öne çıkacak. İletişim işimizin kalbine
yerleşecek.
Daha önce de belirttiğim üzere, TİDE 180
ülkede faaliyeti olan meslek örgütümüz
içerisinde, faaliyetleri ve aktivite seviyesi ile
en ön plana çıkan enstitülerden biridir ve
bunları geliştirerek devam ettirmek birinci
önceliğimizdir.
TİDE yola çıkarken “Küresel Değerlerden
Ulusal Birikim Yaratmak” hedefini ortaya
koydu. Bugün ise “Ulusal Birikimlerden
Küresel Değer Yaratmak” hedefini
ortaya koyuyoruz. TİDE olarak başarılı
faaliyetlerimizi küresel örgütümüz ile
paylaşarak örnek olmak ve diğer ülkelere
yaymak istiyoruz.
Diğer bir konu ise; her şeyden önce TİDE’nin
bir sivil toplum kuruluşu olması. İç denetimin
kurumsal yönetişimi destekleyerek hesap
verebilirlik ve şeffaflığa destek olacağını,
nihayetinde ise demokrasimize ve toplumsal
gelişime katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Artık öylesine büyüdük ve kabımıza
sığmıyoruz ki, meslek ve meslektaşlarımıza
ilave olarak ülkemiz için de bir değer
üretelim istiyoruz. Avrupa Birliği Bakanlığı,
sivil toplum kuruluşları arasındaki ortaklık
ve ağların güçlendirilmesini hedefleyen
yeni bir hibe programı başlattı. Sivil
toplum kuruluşlarının kamunun politika
ve karar alma süreçlerine daha fazla
katılımını destekleyen bu hibe programı
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ile örgütlü aktif vatandaşlar ve sivil toplum
kuruluşlarının kapasitesinin güçlendirilmesi,
aralarındaki işbirliğinin desteklenmesi ve
kamu sektörüyle daha güçlü işbirlikleri
kurulması hedefleniyor. Projemizi hazırladık,
programa başvuruyoruz. Diğer sivil
toplum kuruluşlarının kurumsal yönetişim
kapasitelerini geliştirmeyi hedefliyoruz.
Bu yıl Uluslararası Türkiye İç Denetim
Kongresi, “iletişim zekâsı” ana teması ile
gerçekleştirildi. Kongreye kimler katılım
gösterdi ve iş ve meslek dünyasına nasıl
bir mesaj verilmesi amaçlandı?
Deloitte’un da stratejik ortak olarak destek
verdiği 21. kongremizi, 23 – 24 Ekim’de

gerçekleştirdik. TİDE Uluslararası Türkiye
İç Denetim Kongreleri, meslek ailemiz
içerisinde, dünyadaki en büyük ve içerikli
kongrelerden. İki günde, bin kişinin üzerinde
katılımcı ağırlayarak son gelişme ve eğilimleri
paydaşlarımız ile paylaşıyoruz.
Danışmanlık rolümüz ağırlık kazandıkça
iletişim giderek işimizin kalbine yerleşecek.
Bu yüzden bu sene TİDE olarak kongre
temamızı “İletişim Zekası – Etki Yarat, Güven
Kazan, Değer Kat” olarak belirledik.
Her yıl olduğu gibi çok güçlü ve zengin
bir konuşmacı portföyümüz vardı: Farid
Aractingi (Renault Group Denetim, Risk
Yönetimi ve Organizasyon Başkan Yardımcısı
ve ECIIA Başkan Yardımcısı), Leyla Alaton
(Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi),
Kaan Terzioğlu (Turkcell Genel Müdürü),
Ömer Aras (QNB Finansbank Yönetim
Kurulu Başkanı), Ufuk Tarhan (Ekonomist,
fütürist, dijital ajans Başkanı), Cüneyt
Özdemir (Gazeteci, sunucu, yazar), İzzet
Karaca (Unilever eski CEO’su), Hakan Ateş
(Denizbank Genel Müdürü), Kıvanç Zaimler
(Enerjisa CEO’su), Mehmet Nane (Pegasus
Genel Müdürü), Paul Boyle (IIA UK & Ireland
eski Başkanı), Markos Daskalakis (J.P. Morgan
Chase & Co. İç Denetim Direktörü), Dr. Sedef
Kabaş (İletişim ve medya danışmanı, eğitimci,
gazeteci, yazar) bu isimlerden bazıları...

Farklılaşmak ve rekabet avantajı yakalamak
isteyen KOBİ’lerimizin ‘kurumsal yönetişim
ve iç denetim’e yatırım yapmalarının,
kendilerine önemli geri dönüşü olacaktır.
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Türkiye’den Silikon
Vadisi’ne uzanan
inovasyon köprüsü
Silikon Vadisi bir yer değil; bir kültür, bir çalışma disiplini.
Türkiye’deki yöneticiler olarak Silikon Vadisi’nden hepimizin
gerekli dersleri çıkartarak, rekabetçi bir Türkiye’yi nasıl
yaratabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor.
Hakan Erten
Deloitte Türkiye
İnovasyon Lideri

U

zun zamandır düşünüyordum, “Silikon
Vadisi’ni bu kadar özel yapan nedir?”
diye. Yenilikçi fikirlere sahip teknoloji
girişimlerinin aynı coğrafyada toplanmış
olması ve her girişimcinin oraya gitmeyi
hayal etmesi tesadüf olamazdı. Yaz kış,
havasının güzel olması nedenlerden birisi
olabilirdi belki ama bundan daha fazlası da
olmalıydı. Apple, Google, Tesla, Facebook
gibi devlerle birlikte, sadece kendi başına
yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir ekonomiye
sahip olan bu bölgeyi, geçtiğimiz Temmuz
ayında inovasyon gözüyle tekrar ziyaret
ederek, bu sorumun cevabını bulmaya
çalıştım.
İlginçtir ki hikâye daha uçaktayken başladı.
Yanına oturduğum Çinli bir yolcu, önündeki
kağıtlara karakalem resimler çiziyordu.
Eskiden beri hep hayran olduğum bir
yetkinliktir. Dayanamayıp, kendisine
resimlerini çok beğendiğimi söyledim. O
da benim önümdeki inovasyon kitabına
bakıp, güzel bir konuyla ilgilendiğimi söyledi.
Konu konuyu açtı ve ben konuştuğum
kişinin, Google’ın halihazırda üzerinde
çalıştığı sürücüsüz araçlarda yer alan radar
sistemini yapan şirketin pazarlama direktörü

Hakan Erten, inovasyon gurusu John Hagel ile birlikte E-tohum San Fancisco etkinliğinde

olduğunu öğrendim. Ve tabii, yolculuğun geri
kalanında sohbetin hangi yöne evrildiğini
tahmin edersiniz.
Ertesi gün, Türkiye’nin en büyük hızlandırma
programı ve yatırımcı kulübü olan Etohum’un
her yıl San Francisco’da düzenlediği Etohum
San Francisco etkinliğine katıldım. Draper
University’de gerçekleştirilen bu seneki
oturumlarında, yerli yabancı pek çok girişimci
ve yönetici ile bir araya gelerek, Türkiye ile
Silikon Vadisi arasında nasıl bir inovasyon

köprüsü kurabileceğimizi değerlendirme
fırsatımız oldu. Böylece, Deloitte olarak
sunduğumuz kurumsal inovasyon koçluğu
hizmetimiz olan DeloitteUP’ın birliktelik ağına
bir halka daha katmış olduk.
Startup ekosistemi ile işbirliği içinde olmanın
kurumsal inovasyona olan katkılarını
konuşmak üzere davet edildiğimiz etkinlikte,
Deloitte’un efsanevi inovasyon gurusu John
Hagel ile aynı sahneyi paylaşmak benim için
de son derece heyecan vericiydi.
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Rekabet
hedefimizde,
inovasyonu odak
noktasında tutmalı
ve çok çalışmalıyız.
Silikon Vadisi’nde Etohum’un kurucusu
Burak Büyükdemir ile birlikte çok sayıda
şirket ziyareti gerçekleştirdik. Bu ziyaretler
sırasında, şirketlerin inovasyon stratejilerini,
yetenek yönetim tekniklerini, pazarlama
taktiklerini analiz etme fırsatı bulduk. Ayrıca,
girişimcilerin karşılaştıkları zorluklar ve bu
zorlukların üstesinden gelmeleri için onlara
destek olabilecek kurum ve kuruluşların
çalışma metodolojilerini kendilerinden
dinledik. Bütün bunları yaparken de aslında
“Silikon Vadisi”ni özel kılan unsurlara tanıklık
etmiş olduk. Ve aslında Silikon Vadisi’nin
bir yer değil; bir kültür, bir çalışma disiplini
olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Bu
yazımda işte bu turun öne çıkan izlenimlerini
paylaşacağım sizlerle.
Facebook
Facebook’un “1 Hacker Way” adresindeki
kampüsünün girişindeki “Like” tabelasının
özel bir hikayesi var. Tabelanın arka yüzünde
daha önce bu kampüsün sahibi olan “Sun
Microsystems”ın adı yazılı ve özellikle Mark
Zuckerberg bu orijinal tabelanın kalmasını

Hakan Erten ve E-tohum’un kurucusu Burak Büyükdemir

istemiş. Bu tabela ile çalışanlarına bir mesaj
vermeyi amaçlıyor aslında: “Eğer zirveye
çıktığımızda yenilikçi fikir arayışımızdan
vazgeçersek, birileri de gelip bizim tabelamızı
tersine çevirir.” İşte bu mesaj, kurumlar için
inovasyonun ne denli önemli olduğunu
düşünmeleri için güzel bir fırsat.
Facebook kampüsü bir işyerinden ziyade
eğlenceli bir üniversite kampüsüne
benziyordu. Kampüste bulunan her şey
ücretsiz. Kampüs içinde yer alan restoranlar
ve cafeler de buna dahil. Bu nedenle
Facebook’ta işe başlayanlar ilk ay içinde 15 lb
yani yaklaşık 6-7 kilo alıyorlarmış. İşte buna
da “Facebook 15” deniyormuş.

Facebook tabelasının arka yüzünde daha önce bu kampüsün sahibi olan “Sun Microsystems”ın adı yazılı
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Facebook
kampüsünde her şey
ücretsiz. Bu nedenle
işe başlayanlar ilk ay
içinde 15 lb (6-7 kg)
alıyorlarmış. Buna
da “Facebook 15”
deniyor.
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Microsoft
Microsoft’un Menlo Park’taki kampüsündeki
bekçi robotlar da yine oldukça ilgi çekiciydi.
Kampüste devriye atarken, aynı zamanda
çevresini sürekli kaydeden bu güvenlik
robotlarıyla bir hatıra fotoğrafı çektirmeden
gelmek olmazdı. Gelecekte insanların
yerini alacak olan robotların böyle erken
örneklerini görmek heyecan vericiydi.
Salesforce
San Francisco’ya gittiğinizde, şehrin en
uzun binası dikkatinizi çekiyor. Bu uzun
bina henüz yaklaşık olarak 10’uncu yılında
olan bir girişimin başarı hikayesi aslında.
Salesforce’tan bahsediyorum. Kurumsal
yazılım çözümlerine karşı çıkarak, öncelikle
web tabanlı ve daha sonra da bulut tabanlı
CRM çözümleri sunuyor. Forbes dergisi
tarafından üst üste altı yıl boyunca dünyanın
en inovatif şirketi seçilen Salesforce’un, en
parlak inovasyon çözümlerini paylaştığı
ve her yıl tüm dünyadaki çalışanlarını ve
iş ortaklarını davet ettikleri “Dreamforce”
etkinliklerinde, şehirde yeterli otel odası
kalmadığı için, kruvaziyer gemisi kiralayıp,
otel olarak kullandırmış olmalarını dinlemek
bizim için ilgi çekiciydi.
ABC Accelarator
Silikon Vadisi’ne gitmek isteyen girişimciler
için hayatı kolaylaştıran pek çok kurumla
da bir araya geldik. Bunlardan birisi de
ABC Accelarator. Slovenya ve Almanya’dan
sonra, Silikon Vadisi’nde de faaliyete geçen
bu kurum, girişimcilere özel uyguladığı
hızlandırma programlarıyla, onlara hem
kalacak yer, hem de çalışacak ofis ortamı
sunuyor. Aynı zamanda, belli süreli
programlarla onları vadi ekosistemine
sokuyor ve iş fikirlerini hayata geçirmelerine
yardımcı oluyor. Kurumsal hızlandırma
programlarıyla da inovasyon yolculuğundaki
şirketlere yol gösteriyorlar. Bize bu
ziyaretimizde ev sahipliği yapan Girişim
Destek Müdürü Jan Akerman’la işbirliği
alternatiflerimizi değerlendirdik ve Silikon
Vadisi’ne bir halat daha uzatmış olduk.
Younoodle.com
Girişimcilerle kurumları bir araya getirme
yolunda bir başka girişim Younoodle.com’un
kurucusu Torsten Kolind ve yönetim ekibiyle
de bir araya geldik. Oluşturdukları bir
platform üzerinden, girişimcilerle kurumları
buluşturan bu oluşumun enerjik yönetim

Silikon Vadisi: San Francisco’dan San Jose’ye kadar olan yaklaşık 30 km’lik bir mesafenin içinde bulunan
San Jose, Sunny Vale, Palo Alto, Cupertino gibi çeşitli şehirlere yayılmış bir bölge.

kadrosu ve kısa zamanda başardıkları işler
bizi çok etkiledi. Önümüzdeki dönemde
kendileriyle birlikte kurumsal inovasyon
alanında yapacağımız pek çok şey var gibi
görünüyor.
Blackbox
“Blackbox” biraz daha farklı bir hızlandırıcı.
Aslında kendilerini bir “accelarator”
(hızlandırıcı) olarak değil bir “elevator”
(yükseltici) olarak tanımlıyorlar. Blackbox’un
amacı girişimi değil, girişimciyi geliştirmek.
Girişimcilerin proje yönetimi, ekip yönetimi
gibi alanlarda liderlik özelliklerini öne
çıkararak, vadi ekosistemindeki başarılarını
arttırmayı amaçlıyor. Menlo Park’taki
ofislerinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizde
bizi ağırlayan, şirketin kurucusu Fadi Bishara
ve İş Geliştirme Direktörü Marie Paoli,
farklı coğrafyalardan gelen girişimcilerin
karşılaştıkları benzer zorlukları ve onlara
nasıl yardımcı olduklarını bizimle paylaştı.

Linkedin
Profesyonel sosyal medya ağı olarak kişisel
favorim Linkedin. Linkedin’in olmadığı bir
vadi turu, bence eksik olurdu. Linkedin’de
yazılım mühendisi olarak çalışan sevgili
dostum Erek Göktürk’ün aracılığıyla
tanıştığım ve Linkedin’de Sosyal Medya
İçerik ve Pazarlama Strateji Uzmanı olarak
görev yapan sevgili Giselle Sevgi ile Linkedin
ofisini gezmek çok keyifliydi. Linkedin’in
kurumsal pazarlama ve marka yönetimi için
nasıl kullanılması gerektiğine dair uzman
tavsiyeleri almak da bizim için ufuk açıcıydı.
Stripe
“Stripe”, internet üzerinden yapılan
ticaretlerde önemli bir enstrüman. Aslında
hem bir ödeme sistemi, hem de Atlas
adını verdikleri programla, ABD’de faaliyet
gösterecek olan girişimlere ABD’de şirket
kurma, banka hesabı açma hizmetleri yanı
sıra, finans, muhasebe, hukuk gibi alanlarda
da danışmanlık hizmeti veriyorlar.Bize ev
sahipliği yapan İş Geliştirme Direktörü Sarah
41

The Deloitte Times |
 Ekim 2017

“Center for the Edge”, Deloitte’un kurumsal
inovasyon stratejileri araştırma ve uygulama
merkezi. Bu birimin kurucusu ise girişimcilik
ve inovasyon duayeni John Hagel.

vadi ekosistemine girmelerine yardımcı
olan “T-JUMP”tan da bahsetmek istiyorum.
Yönetici Direktör olarak görev yapan eski
dostum sevgili Ozan Sönmez’le birlikte
T-JUMP’ın San Francisco’daki ofisini ziyaret
ettik ve Türkiye’deki teknoloji girişimlerinin
ABD’de faaliyetlerini geliştirmeleri ve
büyütmelerine yönelik olarak sundukları
hizmetleri değerlendirdik.

Heck, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın
global girişimcilik baş danışmanı olarak
görev yapmış. Böyle bir geçmişe sahip
olan birisinden, Stripe’ın stratejisini ve
girişimcilere sunduğu fırsatları dinlemek çok
keyifliydi.

C-Suite Dinner for the Edge
Bu turdan yaklaşık iki ay sonra, “C-Suite
Dinner for the Edge” etkinliğimiz
çerçevesinde John Hagel ile bir kez daha
İstanbul’da bir araya gelme fırsatımız oldu.
2 Ekim 2017’de, Four Seasons Otel’de
gerçekleştirdiğimiz etkinlikte Türkiye’nin
önde gelen şirketlerinin üst düzey
yöneticileriyle akşam yemeğinde bir araya
geldik. Bu yemek sırasında, John Hagel’ın
“büyük dönüşüm” ile birlikte kurumsal
inovasyon stratejilerinin nasıl olması
gerektiğine yönelik konuşmasını dinleme
fırsatı bulduk. Her şeyin sürekli ve müthiş
bir hızla değiştiği ve belirsizliklerin en üst
düzeyde olduğu yeni dünya düzeninde,
artık 5 yıllık stratejik plan yapmanın
anlamsızlaştığına değindiği konuşmasında,
“Zoom out-Zoom in” yaklaşımını
vurgulayarak şirketlerin önce 20-30 yıl sonra
varmak istedikleri hedefleri belirlemeleri ve

Cambly
Yabancı dilini geliştirmek isteyenler bilir;
internet üzerinden ana dili İngilizce olan
öğretmenlerle canlı olarak İngilizce konuşarak
pratik yapmak mümkün. Bu alanda faaliyet
gösteren girişimlerden birisi “Cambly”.
Herhangi bir anda, sizi bir native-speaker ile
eşleyebilen ve mobil uygulama üzerinden
konuşmanıza imkan veren bir çözümleri var.
Son 2 yılda önemli ölçüde büyüme gösteren
şirketin kurucuları Kevin Law ve Sameer
Sheriff ile sohbetimiz sırasında, müşteri
portföylerinde Türkiye’nin en büyük ikinci
pazar olduğunu öğrenmek beni çok şaşırttı.

Center for the Edge
Kurumsal inovasyon dediğimizde, tabii ki
son durağımız Deloitte’un “Center for the
Edge” adını verdiği, kurumsal inovasyon
stratejileri araştırma ve uygulama merkezi
oldu. Bu birimin kurucusu, yazımın başında
da bahsettiğim John Hagel, ekibiyle birlikte
bizleri Deloitte’un San Francisco’daki ofisinde
ağırladı. Bir yandan, içinde bulunduğumuz
“büyük dönüşüm” döneminde, kurumların
inovasyon stratejilerinin nasıl ele alınması
gerektiğini tartıştık, bir yandan da kurumsal
inovasyon koçluğu hizmetimiz Deloitte
UP’ın global ölçekteki faaliyetlerini ve işbirliği
fırsatlarını değerlendirdik.
Son olarak, halihazırda San Francisco’da
bulunan ve ODTÜ Teknokent’in bir
şubesi olarak Türkiye’den vadiye girişimci
götüren ve orada uyguladıkları özel
hızlandırma programları ile girişimcilerin

John Hagel ve Hakan Erten San Francisco’daki Deloitte Center for the Edge’de
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John Hagel

Dan Barry

sonrasında sadece önümüzdeki 6 ay–1 yıllık
dönem için plan yapmaları gerektiğini anlattı.

•• Ofislerde mobilya, döşeme, dekorasyon
vs. minimum lüks seviyesinde. Doğrudan
ihtiyaca yönelik sağlıklı çalışma düzenekleri
mevcut. Buna karşılık, kullanılan makina
ekipman, bilgisayar, monitör vb. en üst
kalitede.

Programın en etkileyici konuşmacılarından
birisi de emekli NASA astronotu ve halen
yapay zeka ve robotlar üzerine kurduğu
kendi şirketinde çalışan Dan Barry idi.
Uzay istasyonuna yaptığı sayısız ziyaretten
görüntüler de paylaşan Dan Barry,
konuşmasında “güven” temasını ele aldı.
“Aslında hepimiz makinadan ziyade makinayı
yapan insana güveniyoruz, güvenmek
istiyoruz” diye başladığı konuşmasında,
2009 yılında New York’tan havalanan 1549
sefer sayılı US Airways uçağının motorlarının
arızalanması sonucunda Hudson Nehri’ne
inmek zorunda kaldığı uçuşun videosunu ve
mürettebatın telsiz konuşmalarını paylaştı.
İnsan hayatı söz konusu olduğunda, alınacak
en ufak riskin bile büyük facialara yol
açabileceğine dair etkileyici bir örnekti. Buna
karşılık, aynı uçuşun ertesi gün bilgisayarda
tekrar simüle edildiği ortamda, bilgisayarın
aynı uçağı sağ salim havaalanına geri
indirebildiğini görmüş olmak da herkes için
şaşırtıcıydı.
Neler aklımızda kalmalı?
Özetle, geçtiğimiz iki aylık dönemde, hem
Silikon Vadisi’nde, hem de İstanbul’da
gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde vadiyi özel
kılan unsurlarla ilgili aşağıdaki sonuçlara
ulaştım:
•• Her şeyden önce, Silikon Vadisi bir yer
değil, bir düşünme ve yaşam biçimi. “Çok
çalış, başarısız olsan da yıkılma, başarana
kadar tekrar dene.”

•• Kapalı ofisler artık yerini tamamen açık
ofislere bırakmış durumda. Facebook’un
kurucusu Mark Zuckerberg bile açık ofiste
çalışıyor.
•• Silikon Vadisi’nde yatırımcının risk iştahı
yüksek. Buna karşılık, başarısızlığa da prim
veriyorlar. Bunu bir öğrenme fırsatı olarak
görüyorlar.
•• Hayat hiçbir yerde kolay değil, hele ki
Silikon Vadisi’nde yaşamak, hayatta kalmak
daha da zor. Çok çalışılması bekleniyor ve
bu tempoda tutunamayanlar için pek fazla
seçenek yok.
•• Kurumsal işini bırakıp, kendi girişimini
kurmak için yola çıkan çok sayıda cesur
girişimci var. Bu da diğer girişimcilere
cesaret veriyor.

Silikon Vadisi bir yer
değil, bir düşünme
ve yaşam biçimi.
“Çok çalış, başarısız
olsan da yıkılma,
başarana kadar
tekrar dene.”

Türkiye’deki yöneticiler olarak, aslında
hepimizin bu unsurlardan gerekli dersleri
çıkartarak, rekabetçi bir Türkiye’yi nasıl
yaratabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor.
Rekabet hedefinde, inovasyonu odak
noktasında tutmalı ve çok çalışmalıyız.
Başarısız da olsak, tekrar, tekrar
denemeliyiz. Ofislerimizin dış görünüşüne
değil, yaptığımız işin altında yatan fikre
ve o fikri hayata geçirecek yeteneklere
yatırım yapmalıyız. Yaratıcılığa elverişli
çalışma ortamları oluşturmalı ve çalışma
arkadaşlarımıza inanmalıyız. Global ölçekte
girişim ekosistemini yakından takip etmeli,
son gelişmeleri daima yakından izlemeliyiz.
Ve son olarak, işbirliklerine açık olmalı,
birlikte değer yaratmaya inanmalıyız.

•• Milyon dolarlık şirketlerin kurucularında
bile kişisel egolar son derece düşük. Çünkü
onlar için önemli olan bireylerin büyümesi
değil, ortaya koydukları fikirlerin büyümesi.
•• Projelerin pek çoğu, insanlığın bir
sorununa çözüm bulmak için ortaya konan
fikirlere dayanıyor. Bir başkasının kopyası
olan fikirlere prim verilmiyor. Fikirler,
özgün, yenilikçi ve yıkıcı olmalı.
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Türk lüks
markaları ne
zaman dünya
devi olabilir?
Aylin Siyahhan
Deloitte Türkiye
Pazarlama ve Araştırmalar
Müdür Yardımcısı

İlker Döm
Deloitte Türkiye
Pazarlama ve Araştırmalar
Uzman

Globalde %6,8
büyüyen lüks
ürünler kategorisi
jeopolitik etkilere
ve azalan turist
sayısına rağmen,
yerelde çok daha
iyi bir performans
göstererek yaklaşık
%8,4 büyüme
kaydetmiştir.

B

u sene üçüncüsünü yayımladığımız ve
dünyanın en büyük 100 lüks markasının
ve grubunun sıralandığı “Lüks
Tüketimin Küresel Güçleri” raporuna göre,
ekonomik büyüme küresel olarak yavaşlamış
olsa da, lüks tüketim sektörünün bir önceki
yıla oranla %6,8 büyüme göstermesi ve
toplamda %3,1 büyüyen küresel ekonominin
bir hayli üstünde olması, sektör temsilcileri ve
paydaşları açısından son derece umut verici
olarak algılanmaktadır.
Sektördeki küresel büyümeye rağmen
uluslararası marka yaratma gücü düşük
olan ülkemizden, bu sene de küresel bir
marka çıkaramamış olmamız son derece
üzücüdür. Fakat geleneksel olarak sahip
olduğumuz tekstil ürünleri ve mücevherat
üretim yeteneklerinin doğru kullanılması ve
gelişen teknolojiden faydalanılması ile, yakın
gelecekte bir Türk markası da uluslararası
lüks markaları arasında yerini alabilir. Listeye
bir Türk markasının girebilmesi için günümüz
koşullarında yaklaşık 180 milyon ABD doları
ciro çıtasını aşması gerekiyor.
Bu çalışmada konu hakkında yapılan bir
önceki Deloitte çalışmasında olduğu gibi
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pazarın büyümesini tetikleyen trendler ve
büyük potansiyele sahip Türk markalarının
globalleşmesi için izlenebilecek stratejilere
yer verilmektedir.
Globalde ve Türkiye’de lüks pazarı
Globalde %6,8 büyüyen lüks ürünler
kategorisi, jeopolitik etkilere ve azalan
turist sayısına rağmen yerelde çok daha iyi
bir performans göstererek yaklaşık %8,4
büyüme kaydetmiştir. Bu büyümede kurun
etkisi olsa da, lüks pazardaki büyümenin
esas kaynakları olarak, geçen yıllarda olduğu
gibi bu sene de, kadınların işgücüne artan
oranda katılımı, gençlerin artan moda bilinci,
lüks ürünlere erişimin kolaylaşması, erkek
tüketicilerin lüks tüketime artan ilgisi, orta
sınıfın gelir düzeyinin artması ve mobil ve
e-ticaretteki ivme ön plana çıkmaktadır.
Türkiye lüks ürünler pazarı son 5 yıllık
dönemde (2012-2016) bileşik olarak %8,9
büyüme kaydederek yaklaşık 6,8 milyar
TL seviyelerine ulaşmıştır. Öngörülenden
daha fazla büyüme kaydeden pazarda,
bir önceki yıla göre en fazla büyüme, 43,3
puanlık artışla Lüks Taşınabilir Tüketici
Elektroniği segmentinde meydana
gelmiştir. Ancak bu artışı dikkatli okumak
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gerekir. Özellikle cep telefonları ve ithal
ürün fiyatlarında hem kurun yukarı yönlü
hareketinden, hem de vergi ve diğer yasal
yükümlülüklerin artışından kaynaklanan
nominal büyüme yerine, bu etkilerden
arındırılarak ulaşılabilecek reel büyüme
dikkate alınmalıdır.

Türkiye lüks ürünler pazarı yıllık bileşik büyüme oranı

Talep taraflı gelişmeler
Son yıllarda lüks tüketimde talep taraflı
baskılar sebebiyle meydana gelen artış
demografik çerçeveden incelendiğinde
aşağıdaki başlıklarla açıklanabilir:

3.000,00

•• Orta sınıfın gelirindeki artış
•• Kadınların işgücüne katılım oranında
meydana gelen artış
•• Genç nüfusun tüketim alışkanlarında
meydana gelen değişim
•• Değişen yaşam biçimi trendleri
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Kredi Kartı Sayısı

Kredi kartı sayısı

60.364.051
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•• Yüksek öğrenim oranlarındaki artış
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•• Kentleşme oranındaki artış
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Lüks tüketimde meydana gelen artış, esas
olarak orta sınıfın artan gelirindeki ve
paralelinde lüks ürünlere olan taleplerindeki
artış ile açıklanmaktadır. Her ne kadar
geçtiğimiz yıllarda taksit sınırlaması getirilmiş
olsa da, Bankalararası Kart Merkezi verilerine
göre, 2011 yılından sonra her yıl ortalama
%2 artarak günümüzde 60.364.051 adede
ulaşan kredi kartı sayısı da, orta sınıfın
ulaşılabilir lüks tüketimini arttırmasına taksit
ve indirim avantajları gibi özellikleri sebebiyle
katkıda bulunmuştur.
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Türkiye pazarındaki büyümenin diğer bir
kaynağı ise yüksek orandaki genç nüfusun
benzer şekilde lüks ürünlere artan ilgisinden
kaynaklanmaktadır. Yüksek oranda internet
kullanımına sahip grubun ayrıca hayat
biçimi adaptasyonlarının da yüksek olması
sebebiyle, lüks ürünleri viral pazarlama
yoluyla tanıtan ve/veya kullanan vlogger ve
sosyal medya influencerlar’ını kendilerine
örnek almaları, gençlerin lüks tüketime olan
ilgilerini her geçen gün artmaktadır.
Geçtiğimiz yıllardaki sonuçlarla benzer
şekilde kadınların işgücüne artan oranda
katılımı pazarın büyümesine olumlu etkide
bulunan bir diğer etkendir. Özellikle statü
sembolü olarak gördükleri lüks çanta ve
ayakkabı segmentinde meydana gelen
büyüme genel olarak kadın tüketicilere ithaf
edilebilir.
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Demografik değişimler başlığı altında
incelenebilecek ve özellikle belirtilmesi
gereken bir diğer başlık ise, erkek tüketicilerin
değişen yaşam biçimleriyle açıklanabilir.
Son yıllarda özellikle yüksek gelir grubunda
bulunan erkeklerin de kişisel bakımlarına
daha fazla özen göstermeleriyle yüksek
kalite kişisel bakım ve güzellik ürünleri
segmentinde hissedilir bir artış meydana
gelmiştir.

Ziyarete gelen turist sayısı - Rusya ve Turki

Ziyarete gelen turist sayısı - Rusya
ve Turki Cumhuriyetler
Cumhuriyetler
7 000 000
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Eylül 2017 itibarıyla
Deloitte Lüks
Tüketimin Küresel
Güçleri 2017 listesine
girmeyi başaran
100 büyük firmaya
ait, yaklaşık 250
markadan 120’si
Türkiye’de faaliyet
göstermektedir.
Geçtiğimiz yıllarda gözlemlenen ve 2014
yılında rekor düzeylere ulaşan yabancı turist
sayısı, jeopolitik riskler, artan terör olayları ve
darbe girişimi sebebiyle 2008 öncesi düzeye
düşmüştür. Beklenildiği şekilde pazarın
önceki yıllarda büyümesine katkı sağlayan
bu faktörün 2016 yılı büyüme rakamlarına
etkisi kısıtlı olmuştur. Özellikle lüks tüketim
ürünlere ulaşımı görece kısıtlı olan Arap,
Rus ve Türki Cumhuriyetlere ait vatandaş
sayılarının önceki yıllara ulaşması, talep yönlü
büyümenin çok daha hızlı büyüyebileceğine
işaret etmektedir.
Arz taraflı gelişmeler
Talep taraflı bu gelişmelere ek olarak, arz
tarafında meydana gelen değişimler de
pazara olumlu katkılarda bulunmaktadır.
Özellikle lüks tüketim ürünlerine ulaşımın
kolaylaşması ve İstanbul, Ankara, İzmir ve
Bursa’da artan alışveriş merkezleri dışında
46

2002

2004

Rusya Federasyonu

2006

2008

Azerbaycan

2010
Ukrayna

2012

2014

2016

Kazakistan

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

büyükşehir statüsüne sahip kentlerde de
açılmaya başlanan alışveriş merkezleri
sayesinde, tüketicilerin lüks ürünlere
erişimi kolaylaşmış ve bu durum, toplam
harcamanın artmasına katkıda bulunmuştur.
Türkiye genelinde 2017 yılı itibarıyla toplam
385 adet AVM bulunmaktadır.
AVM sayılarındaki artışa ek olarak perakende
pazarına yeni girişler de arz taraflı bir
bolluk yaşanmasına yardımcı olmuştur.
Görece doygun olan tüketiciler dahi pazara
giren yeni oyuncular ve devamında gelen
seçenek artışları sayesinde lüks tüketimlerini
arttırmışlardır. Türkiye Perakendeciler
Federasyonu’nun raporuna göre 2016 yılı
içerisinde Türkiye pazarına Dsquared2,
Hogan, Moncler, NYX Cosmetics, Origins gibi
lüks tüketim perakendecileri giriş yapmıştır.

Ziyarete gelen turist sayısı – Arap ülkeleri

Ziyarete gelen turist sayısı – Arap Ülkeleri
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Deloitte Türkiye Perakende Sektör
Lideri Hakan Göl: “Türkiye lüks ürünler
pazarı son 5 senede bileşik olarak %8,9
büyüme gerçekleştirmiştir. Bugün
itibari ile Deloitte Lüks Tüketimin
Küresel Güçleri 2017 listemizdeki
100 büyük firmaya ait yaklaşık
250 markadan 120’si Türkiye’de;
bunlardan 69 tanesinin ise 271’i
AVM’de, 97’si alışveriş caddelerinde
ve 10’u havalimanlarında olmak
üzere toplamda 378 adet bireysel
mağazası bulunuyor. Ne yazık ki
listede henüz Türkiye’den bir marka
yok; bunu başarmak için günümüz
koşullarında yaklaşık 180 milyon
ABD doları ciro çıtasının aşılması
lazım. Bu elbette kolay değil fakat
tekstil ürünleri ve mücevherat üretim
yeteneklerimizin doğru kullanılması
ve gelişen teknolojiden faydalanılması
ile bir Türk markası da uluslararası
lüks markaları arasında yerini alabilir.
Teknoloji özellikle çok önemli; tüketici
taleplerinin fiziksel ürünler ve marka
gücü yanında dijital deneyime kaydığı,
e-ticaret ve m-ticaret kanallarının
tamamlayıcı etkisinin hem satın alma,
hem de uçtan uca deneyimde kendine
daha çok yer bulduğu lüks sektöründe,
dijital ve teknoloji kavramlarının
artık her noktada hissedilir olması
gerekiyor.”

Eylül 2017 itibari ile Deloitte Lüks Tüketimin
Küresel Güçleri 2017 listesine girmeyi
başaran 100 büyük firmaya ait yaklaşık
250 markadan 120’si Türkiye’de faaliyet
göstermektedir. Bunlardan 69 tanesinin ise
271’i AVM’de, 97’si alışveriş caddelerinde ve
10’u havalimanlarında olmak üzere toplamda
378 adet bireysel mağazası bulunmaktadır.
Son olarak görece internet penetrasyonu
düşük olsa da 2016 yılı verilerine göre
Türkiye %58 ile Bulgaristan, Belarus ve
Azerbaycan’ın arkasından 90. sırada
gelmektedir. Türkiye’de internetten alışveriş
yapma oranı %34 ile yaklaşık 16.6 milyon
kişiye ulaşmıştır. Halihazırda faaliyette olan
lüks kategorisindeki markaların bir çoğu
online alışveriş sitelerini faaliyete alarak;
hem vakit kısıtı nedeniyle alışveriş yapma
imkanı olmayan çalışan gruba, hem de
internet kullanımı TUİK 2016 yılı verilerine
göre %84 olan 16-24 yaş grubuna öncelikli
olarak hizmet vermeye başlamışlardır.

Lüks pazarına yön veren trendler
1. Tüketici talepleri fiziksel ürünlerden çok
dijital deneyime kayıyor.
2. Küreselleşmenin getirisi olan
standartlaşma yerine kişiselleştirme ön
plana çıkarıyor.
3. Küresel büyümenin büyük bir
kısmı gelişmekte olan piyasalardan
kaynaklanıyor. Özellikle Çinli zengin
tüketiciler tüketim grubu içerisinde
birinci sırada yer almakta.
4. e-Ticaret ve m-ticaret ana akım satın
alma metodu olacak.
5. Çok kanallı dağıtım en dominant dağıtım
haline gelecek.
6. Lüks tüketicilerin beklentileri de
değişmekte:
–– Daha fazla satış kanalı: 39%
–– Sadakat için daha fazla ödül: 44%
–– Daha fazla kişiselleştirme: 45%

Beklenildiği şekilde
pazarın önceki
yıllarda büyümesine
katkı sağlayan
yabancı turist
sayısının, 2016 yılı
büyüme rakamlarına
etkisi kısıtlı olmuştur.

Bilgi için: www.deloitte.com.tr
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Perakendede durgunluk
devam ediyor
Perakende sektöründe hafif bir toparlanma olsa da,
durgunluk hala devam ediyor. AVM sayısındaki artışın azalarak
devam etmesi, kira gelirlerinde ise azalma olması muhtemel.
Yatırımlarını tamamen iç pazara yönelten şirketlerin ise,
önümüzdeki dönemde büyüme kaynağını geliştirmek için
dış pazara yönelmesi bekleniyor.

Deloitte analizine
göre son 10
yılda AVM sayısı
yaklaşık 3 katına
çıktı. Hâlihazırda
inşaatı devam
eden 50 AVM’nin
ise 2020 yılında
tamamlanması
bekleniyor.

D

eloitte’un Türkiye Perakende Sektörü
Gündemi başlıklı analiz raporuna
göre, perakende sektöründe
2017’nin ilk yarısında hafif bir toparlanma
gözlemlense de, var olan durgunluk
henüz tamamen ortadan kalkmış değil.
2016’da yaşanan iflas ertelemeler, mağaza
kapatmalar da göz önüne alındığında,
makroekonomik trendlerin ve önemli kur
dalgalanmalarının sektörü çok olumlu
etkilemediği ve 2017’nin ilk yarısında da sert
rüzgârların etkisinin devam ettiği belirtiliyor.
Türkiye’de genel olarak sepet tutarı düşme
trendindeyken, 2017 büyüme hedeflerini
aşağı yönlü çeken büyük perakendecilerden
de bahsetmem mümkün. Diğer taraftan
bahsi geçen olumsuz gelişmelere rağmen
perakende sektörü ve ekosistemi gelecek
yatırımlarına devam etmekten geri
durmuyor.
AVM sayısındaki artış ve kira gelirleri
azalma eğilimde
Deloitte analizine göre son 10 yılda AVM
sayısı yaklaşık 3 katına çıkarak 2017’de
387’ye; toplam kiralanabilir alan ise 11,75
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milyon m2’ye ulaştı. 2015’te bu rakamlar
sırasıyla 368 ve 10,25 milyon m2 idi.
Hâlihazırda inşaatı devam eden 50 AVM’nin
ise 2020 yılında tamamlanması bekleniyor.
Ne var ki, önümüzdeki yıllarda ‘sağlıklı
zayıflama’ stratejisi ile AVM sayısındaki bu
artışın daha yavaş ilerleyeceği öngörülüyor.
Bunun sebepleri arasında ise TL’nin
yaşadığı değer kaybı nedeniyle kiralama
işlemlerindeki düşüş, 2017’nin ilk yarısında
%20 seviyelerine varan boşluk oranları, kişi
başına düşen perakende harcamalarındaki
düşüş, ülkeye gelen turist ve azalan AVM
ziyaretçi sayıları öne çıkıyor.
AVM kira gelirlerinin ise 2016 itibariyle
başlayan ve 2017’de devam eden azalma
trendine geçtiği görülüyor. Nitekim 2017 ilk
yarısında AVM birincil kira rakamlarının m2
başına aylık 90 Euro’dan 70 Euro seviyesine
düştüğü gözleniyor. Son dönemde kurda
yaşanan ciddi dalgalanma karşısında ise
sektör birlik duruşu gösteriyor ve kiraların
TL bazına çekilmesi/indirim olması gibi
anlaşmalar yapılıyor.
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Türk perakendecilerin büyüme kaynağı
değişecek
2016’da yaşanan dalgalanmalar ve ileride
yaşanabilecek olası yeni sert rüzgârlar
karşısında perakendeciler sürekli büyüme
ve mağaza açma trendini kırarak 2017’de
riski azaltma, mevcudu koruma hatta ‘sağlıklı
zayıflama’ stratejisi ile mağaza kapama
hamlelerinden faydalanıyor. 2017’nin
ikinci yarısı ise, maliyet ve nakit yönetimi
açısından sıkıntılı bir dönem olmaya aday…
Deloitte analizine göre, belirsizliğin hâkim
olduğu zamanlarda perakendeciler, çevik
pozisyon alabilmenin ve sağlıklı kalabilmenin
önemini daha çok hissediyorlar. Sağlıklı
zayıflama stratejisi kapsamında bugüne

kadar mağaza açarken çok da ince eleyip
sık dokumayan sektör, artık mağaza
kapamayı da deneyimliyor. Sektördeki bazı
önemli oyuncuların hâlihazırda bu stratejiyi
uygulamaya başladığı görülüyor.
Yıllardır Türkiye’de iç pazarın cazibesine
kapılan, yurt dışı yatırımlarına ağırlık
vermeyen perakendecilerin, yakın
gelecekte bölgesel ve/veya küresel
yatırımlarına finansal sağlıkları el verdiğince
yoğunlaşacakları öngörülüyor. Bu kapsamda
Türk perakende şirketleri için büyümenin
kaynağı değişecek. Diğer taraftan,
tüketicilerin perakende şirketlerinden
beklentileri artıyor; beklentiler ile gerçekler
arasındaki makas ise açılmaya devam ediyor.
Raporda, perakendecilerin 2017’nin ikinci
yarısında çevik hamleler yaparak sağlıklı
kalmayı hedeflerken; tüketici beklentilerini
karşılama yolunda özellikle dijital kanalda
çalışmaya devam edecekleri aktarılıyor.

Perakende şirketleri için yeni kurallar
Perakende şirketleri için yakın gelecekte
oyunu değiştirecek diğer ana konular şu
şekilde:
•• Karlılık üzerine direkt etki olacak her türlü
aksiyon: İndirimleri etkin yönetmek hiç
olmadığı kadar önemli
•• İç pazarların durgunluk beklentisiyle bir
miktar cazibesini yitirmesi ve dış pazarlara
olan daha ciddi açılım
•• Pop-up mağazalar gibi uygulamalar ile
farklı satış fırsatlarının değerlendirilmesi
•• Büyüme, kârlılık ve işletme sermayesi
dengesinde etkin kategori yönetimi

Belirsizliğin hâkim
olduğu zamanlarda
perakendeciler,
çevik pozisyon
alabilmenin ve
sağlıklı kalabilmenin
önemini daha çok
hissediyorlar.

•• Radikal iş modeli değişiklikleri
•• Kişiselleştirme ve kişiselleştirilmiş öneriler
Bilgi için: www.deloitte.com.tr
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Dijital dönüşümün sinir sistemi:
Nesnelerin interneti
Gürkan Saçıkara
Deloitte Türkiye
Danışmanlık Hizmetleri
Kıdemli Müdür

50

Berk Özer
Deloitte Türkiye
Danışmanlık Hizmetleri
Danışman
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Dijital dönüşümün arkasındaki temel
teknolojilerden biri olan nesnelerin interneti
(IoT), anlamlandırılabilecek veri üreten her
türlü nesnenin internet ağına bağlanmasıyla
toplanan verilerin, analitik uygulamalar
yardımıyla işlenmesi sonucunda anlamlı
bilgiye dönüştürülmesini ve aksiyon
alınmasını sağlayan teknolojiler bütünüdür.
Nesnelerin interneti fiziksel dünyayla dijital
dünya arasında köprü görevi görerek, fiziksel
dünyada üretilen bilgilerin dijital ortamlara
aktarılmasını ve bilgiden anlam çıkarılmasını
sağlar. Bu yüzden nesnelerin internetini
dijital dönüşümün sinir sistemi olarak
nitelendirmek mümkündür.
Nesnelerin interneti, yapay zeka
teknolojileriyle birlikte, önümüzdeki
yıllarda şirketlerin dijital stratejilerini
ve operasyonel faaliyetlerini temelden
değiştirme potansiyeline sahip olan
Endüstri 4.0 ve “akıllı nesneler” (evler,
fabrikalar, şehirler vb.) gibi yıkıcı konseptlerin
omurgasını oluşturmaktadır. Nesnelerin
internetinin getirdiği değer ve dönüşüm
potansiyelinin farkında olan birçok şirket,
dijital dönüşümde nesnelerin internetine
önem vermekte ancak istenilen etkiyi
yaratacak planlama ve uygulama yapmakta
zorlanmaktadır.
Sonsuz uygulama alanı, farklı alanlarda
uzmanlaşmış global firmalar ve
startup’lardan oluşan oldukça geniş
tedarikçi ekosistemi ve kompleks görünen
implementasyon süreçleri gibi zorluklar
barındıran nesnelerinin interneti, doğru
strateji, doğru planlama ve doğru uygulama
ile nasıl hayata geçirilmelidir?

Nesnelerinin
interneti, doğru
strateji, doğru
planlama ve doğru
uygulama ile nasıl
hayata geçirilmelidir?

Dijital verinin analitik uygulamaları ile bilgiye dönüştürülmesi
Dijital

Analitik

İleri sensör teknikleri
Uzaktan kontrol edilen
operasyonlar
Nesnelerin Facebook’u
Dijital altyapı
Akıllı makineler
Bulut bilişim

Yapay zeka
Sanal (Tedarik Zinciri
& Fabrika) ortamlar
İleri analitik &
görselleştirme

Nesnelerin interneti şirketler için,
gelirlerdeki artış ve hatta yeni iş modelleriyle
büyüme konusunda bir kaldıraç olarak
düşünülmelidir.
1. Nesnelerin interneti stratejisi ve
yaklaşımının belirlenmesi: Nesnelerin
internetinin etkisi ve önemi, üst yönetimi
de kapsayacak şekilde iyi anlaşılmalı,
potansiyel uygulama alanları yakından
takip edilmelidir. Nesnelerin interneti ile
ilgili inisiyatiflerin şirketin kurumsal ve
dijital stratejisini nasıl destekleyeceğinin
belirlenmesi ve yapılan yatırımların geri
dönüşünün senaryolar haline getirilerek
modellenmesi gerekmektedir. Nesnelerin
interneti teknolojilerinin kullanılması,
temel amaç olarak değerlendirilmemeli;
operasyonlarda maliyet, verim ve risk
konularında sağlanan kazanımların yanı sıra,
gelirlerdeki artış ve hatta yeni iş modelleriyle
büyüme konusunda bir kaldıraç olarak
düşünülmelidir.

Nesnelerin interneti bilgi değer
döngüsü
Zenginleştirilmiş
Aksiyon

Sensörler
Aksiyon

Büyüklük
Kapsam | Ölçek | Sıklık
Analiz

Risk

Oluşum

Güvenlik | Güvenilirlik | Tutarlılık

Süre
Plana Uygunluk
Ağ

Yapay Zeka

İletişim

Toplama

Standartlar
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Nesnelerin interneti sadece sensörler
ve cihazlar üzerinden veri toplamak ve
depolamak olarak ele alınmamalıdır.
Stratejik öneminin ancak nesnelerin ürettiği
verinin işlenerek bilgiye dönüştürülmesi
ve bu bilginin aksiyon alınabilir bir sonuca
kavuşturulmasıyla arttığı iyi anlaşılmalıdır.
Nesnelerin interneti odaklı inisiyatifler,
kurumsal performans hedeflerinin
maksimum oranda iyileştirilebilmesi için
“kapalı” bir bilgi değer döngüsü yaratacak
şekilde dizayn edilmelidir. Sensörlerden
toplanan veriler gerekli iletişim ağından
belirli standartlara göre toplandıktan ve
temizlendikten sonra (descriptive), kestirimci
(predictive) ve yönergeli (prescriptive) analitik
uygulamalar ile bilgeye dönüştürülmeli ve
gerekli aksiyonlar alınmalıdır.
2. İnovasyon kültürü ve tasarım odaklı
düşünme mantığının geliştirilmesi:
Nesnelerin internetinin operasyonel
süreçlerin iyileştirilmesinden yeni iş
modellerinin yaratılmasına kadar uçtan
uca bir alanı kapsayacak şekilde, nerede
ve nasıl kullanılacağı devamlı olarak ele
alınmalı, şirket içi inovatif fikirlerin ortaya
çıkması için gerekli kültür ve ortam
hazırlanmalıdır. Nesnelerin interneti sadece
kurum/birim içi hedef ve problemleri ele
alan “dikey entegrasyon” bakış açısıyla
şekillendirilmemelidir. Gerçek değerinin, çok
farklı kaynaklardan gelen bilginin ortak bir
havuzda toplanıp işlenmesiyle ortaya çıktığı
unutulmamalıdır. Bu inisiyatifler, kurum/
birim dışı tüm oyuncuları (tedarikçiler, iş
ortakları, nihai kullanıcılar, vb.) kapsayacak
şekilde “yatay entegrasyon” bakış açısı
altında projelendirilmelidir.
Kurum içi inovasyon kültürünün beslenmesi
ve yeni fikirler üretilmesi için tasarım odaklı
düşünce (design thinking) metodolojisinden
maksimum oranda faydalanılmalıdır.
Düzenli aralıklarla tasarım odaklı düşünce
altyapısı üzerinde kurgulanan inovasyon
çalıştayları düzenlenerek inovatif fikirlerin
ortaya çıkarılması ve takip edilmesi
oldukça önemlidir. Deloitte bu doğrultuda
inovasyon, Endüstri 4.0 ve dijital tedarik
zinciri gibi konularda düzenlediği çalıştaylar,
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Kurum içi inovasyon kültürünün
beslenmesi ve yeni fikirler üretilmesi için
tasarım odaklı düşünce (design thinking)
metodolojisinden maksimum oranda
faydalanılmalıdır.
Tasarım odaklı düşünce ile
şekillendirilmiş inovasyon alanları
Strateji ve
hedeflere
uygunluk

Müşteri/Çalışan
deneyimi

Teknik
uygulanabilirlik

Tasarım odaklı
düşünce ile
şekillendirilmiş
inovasyon alanı

tasarım odaklı düşence ile kurum içi
strateji ve hedeflere uygunluk, müşteri/
çalışan deneyimi ve teknik uygulanabilirlik
kümelerinin ortak noktasını hedef alacak
şekilde yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını
sağlamaktadır. Seçilen fikirler üzerinde
kavramsal prototipleme yaparak, erken
aşama modellerinin oluşmasına da katkıda
bulunmaktadır.
Çalıştaylar esnasında tasarım odaklı
düşünme mantığının eksiksiz şekilde
yansıtılması, inovatif fikirlere ilham vermesi
ve ortaya çıkan fikirlerin protiplendirilmesi
için gerekli ortamın oluşturulması
gerekmektedir. Deloitte ve ekosistemindeki
iş ortaklarının bu doğrultuda “IoT Lab”
ortamını kurmaktadır. “IoT Lab” kapsamında
çalıştay katılımcıları, global firmaların ve
startup’ların sunduğu çözümleri canlı olarak
kullanma, oyunlaştırma ögeleri kullanılarak
kurgulanmış senaryolar dahilinde test
etme ve geliştirdikleri fikirleri prototipleme
imkanına sahip olacaktır.
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Deloitte IoT Lab’lerinde katılımcılar, global
firmaların ve startup’ların sunduğu
çözümleri canlı olarak kullanma,
oyunlaştırma ile test etme ve geliştirdikleri
fikirleri prototipleme imkanına sahip
olacaktır.
3. “Büyük düşün, küçük başla, hızlı ol”
prensibinin benimsenmesi: Nesnelerin
interneti birçok alternatiften oluşan geniş
kullanım alanı, zorlu implementasyon süreci,
kurumsal hafıza ve iş yapış şekillerini kökten
değiştirmesi gibi pek çok zorluk içermektedir.
Özellikle uygulamadaki zorlukların aşılması
için proje planlama ve yönetiminde
“waterfall” yaklaşımı yerine “agile” yaklaşım
altında iteratif şekilde pilot ve uygulamaların
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Başlangıçta “Büyük düşün” bakış açısı altında
teknolojinin eksponansiyel gelişim hızı ile
20 yıl sonrasının dünyasına hazır olmak
için tüm sektör ve dünya uygulamaları
göz önünde bulundurulmalı ve bu
inovasyon yatırımlarının geri dönüşüne
odaklanılmalıdır. Yetkinlik, tecrübe, vizyon
anlamında birbirini tamamlayacak teknolojik
gelişimleri takip eden çok fonksiyonlu bir
takım, gerek şirket içi gerekse şirket dışı
kaynaklar kullanarak oluşturulmalıdır.
Vizyoner fikirler içerisinden yüksek getiri
potansiyeline ve nispeten düşük uygulama
zorluğu ve maliyetine sahip olanlar
doğru tespit edilmeli, küçük kazanımların
getireceği motivasyona inanarak “küçük
başlanmalıdır.” Hızlı kazanım elde edilen
bir fikir için diğer kullanım alanları gözden
geçirilmeli, öncelikler belirlenerek yeni fikirler
devamlı olarak hızla hayata geçirilmeye
devam edilmelidir. Nesnelerin internetinin
eksponansiyel hızını yakalamak için reaktif
düşünce yapısından sıyrılıp proaktif ve
inovatif düşünce yapısına geçilmesi ve “hızlı
olunması” büyük önem taşımaktadır.

Deloitte’un “Büyük düşün, küçük
başla, hızlı ol” prensibi

4. Ekosisteminin takip edilmesi ve mimari
seçimi: Nesnelerin internetinin teknoloji
altyapısının sensörler, gateway’ler, internet,
bulut sistemler, IoT platformu, kullanıcı
arayüzleri, analitik uygulamalar, entegrasyon
katmanı, ve uygulama geliştirme gibi pek
çok katmanda birbiriyle entegre çalışacak
şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bu
kompleks tasarımın doğru yapılabilmesi için
tedarikçi ekosistemi hakkında yeterli bilgi
ve gerekli referans mimariyi oluşturacak
teknolojik yetkinlik bir araya getirilmelidir.
Kullanım alanı belirleme, prototipleme
ve pilot çalışmalarının hızlı ve düşük bir
maliyetle gerçekleştirebilmesi için hem
global oyuncuların, hem de girişimlerin
yeni fikirlerinin izlenerek değerlendirilmesi
açısından startup’ların sunduğu çözümler
yakından takip edilmelidir.
5. Siber güvenlik ve risk yönetimi:
Nesnelerin üreteceği değerli bilgilerin
çalınması ve nesnelerin kontrolünün
ele geçirilmesinin nesnelerin interneti
teknolojilerinin içerdiği en büyük risklerden
biri olduğu çok iyi anlaşılmalıdır. Bu bilgiler
doğru şekilde kategorize edilerek hangi
bilginin şirket dışında bulunan ağlara
aktarılacağına karar verilmeli, teknolojik
altyapı her türlü sızmaya karşı uygun
seçilmeli, siber güvenlik açıkları sürekli takip
edilerek olası risklerin önüne geçilmelidir.
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Uyumlu mükelleflere
vergi indiriminde
haksız düzenleme

V

ergi affı veya yeniden yapılandırma
uygulamaları her gündeme geldiğinde,
özünde adaletsiz uygulamalar
olduğu, bu düzenlemelerin esas olarak
vergisini zamanında ve tam ödeyenlere
karşı adaletsiz bir sonuç doğurduğu ve vergi
görevini düzgün yerine getirenlere herhangi
bir ayrıcalık tanınmadığı yönünde eleştirileri
beraberinde getirmektedir.

Erhan Tarhan
Deloitte Türkiye
Vergi Hizmetleri
Müdür

Mali idare kamuoyunun seslendirdiği bu
şikayetleri nihayet dikkate alarak, vergiye
uyumlu mükelleflere yıllık gelir veya
kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden
hesaplanan vergide %5 indirim sağlayan bir
düzenlemeye gitmiştir.
Bu çerçevede, 08.03.2017 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı Kanun’un
4’üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun
mülga mükerrer 121’inci maddesi “Vergiye
uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığıyla
yeniden düzenlenmiştir.

6824 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesiyle,
Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer
121’inci maddesi “Vergiye uyumlu
mükelleflere vergi indirimi” başlığıyla
yeniden düzenlenmiştir.
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Buna göre; ticari, zirai veya mesleki faaliyeti
nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar
ile kurumlar vergisi mükelleflerinden
(finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet
gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri
ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım
fonları hariç olmak üzere) belirlenen şartları
taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi
beyannameleri üzerinden hesaplanan
verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir
veya kurumlar vergisinden indirilecektir.
Hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve
takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla
olamayacaktır. Bu uygulama, 2017 yılı
gelirlerine uygulanmak üzere 2018 yılında
başlayacaktır.
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edilmiş ve indirimin hesaplanacağı
kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi
gereken süreden önce söz konusu
tarhiyat tamamen kaldırılmak suretiyle
mükellef lehine kesinleşmiştir. 2017 yılı
hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi
beyannamesini 25/4/2018 tarihinde vermiş
ve bu beyanname üzerinden tahakkuk eden
vergiyi 30/4/2018 tarihinde ödemiş olan (C)
Ltd. Şti.’nin diğer şartları sağlamış olması
koşuluyla, mahkeme kararıyla tamamen
kaldırılan bu tarhiyat, vergi indiriminden
yararlanmasına engel teşkil etmeyecektir.

Hesaplanan indirim tutarı, her
hâl ve takdirde 1 milyon Türk
lirasından fazla olamayacaktır.
Bu uygulama, 2017 yılı
gelirlerine uygulanmak üzere
2018 yılında başlayacaktır.

Konuyu kısaca hatırlattıktan sonra, şu
hususa değinmekte yarar görüyoruz.
Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi
düzenlemesini ihtiva eden GVK’nin mükerrer
121. maddesine göre, vergi indiriminden
yararlanabilmek için yararlanılacak yıl
ve öncesindeki iki yıl içinde haklarında
beyana tabi vergi türleri itibariyle ikmalen,
re’sen veya idarece bir tarhiyat yapılmamış
bulunması gerekmektedir. Parantez hüküm
gereğince ise yapılan tarhiyatın kesinleşmiş
yargı kararıyla yahut uzlaşma veyahut
düzeltme hükümleri ile tamamen kaldırılmış
olması halinde bu koşulun ihlal edilmiş
sayılmayacağı düzenlenmiştir.

Ancak vergiye uyumlu mükellefe vergi
indirimi hususunda hazırlanan ve
kamuoyunun bilgisine sunulan Gelir
Vergisi Kanunu Genel Tebliği Taslağının
“4.2. aynı süre içerisinde beyana tabi
vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya
idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması”
alt başlığında verilen ve aşağıda
paylaştığımız örnekte, mükellefin haklılığı
indirimin hesaplanacağı kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken süreden
sonra mükellef lehine kesinleşmesi halinde
indirimden yararlanılamayacağı yönünde
açıklama yapılmıştır.
Örnek: Ağustos/2015 dönemi için katma
değer vergisi yönünden 2016 yılında
(C) Ltd. Şti. adına vergi inceleme raporu
düzenlenmiş ve 120.000.- TL ikmalen
tarhiyat yapılmıştır. Ancak, söz konusu
tarhiyat mükellef tarafından dava konusu

Söz konusu mükellef adına yapılan ikmalen
tarhiyatın, indirimin hesaplanacağı kurumlar
vergisi beyannamesinin verilmesi gereken
süreden sonra tamamen kaldırılmak
suretiyle mükellef lehine kesinleşmesi
halinde ise bu indirimden yararlanılması
mümkün bulunmamaktadır.
Yapılan bu düzenlemenin, özellikle
yargının geç işleyen yapısı dolayısıyla
adaletsizliklere yol açacağı görülmektedir.
Mükellef adına yapılan ikmalen tarhiyatın,
indirimin hesaplanacağı kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken süreden
sonra tamamen kaldırılmak suretiyle
mükellef lehine kesinleşmesi halinde de
indirimden faydalanılması, hem ilgili kanun
maddesinin parantez içi hükmüne daha
uygun hem de mükellef açısından daha
hakkaniyetli bir düzenleme olacaktır.
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Deloitte Academy
eğitimleri, aile şirketlerini
geleceğe taşıyor

A
Av. Lerzan Nalbantoğlu
DL Avukatlık Bürosu, Ortak

Ali Çiçekli
Deloitte Türkiye
Aile Şirketleri Lideri

ile şirketleri dünyanın olduğu kadar,
Türkiye ekonomisinin de lokomotif
güçlerinden birisini oluşturmaktadır.
Türkiye ekonomisinde milli gelirin %90’ının
aile şirketleri tarafından üretildiğini ortaya
koyan istatistiki veriler de, bu görüşü kanıtlar
niteliktedir. Aile şirketleri, sürdürülebilir
başarıları ile doğru orantılı olarak
istihdamın artırılmasında da rol oynamakta
ve işsizlik oranının azalmasında olumlu
etki sağlamaktadır. Ekonomik alandaki
bu kilit rolü sebebiyle aile şirketlerinde
sürdürülebilirlik ulusal düzeyde bir etki
yaratmakta, faaliyet gösterilen ülkenin
ekonomisine katkıda bulunmakta ve iktisadi
refahın artırılmasına yardımcı olmaktadır.
Aile şirketlerinin geçmişine bakıldığında,
kurucuların doğru faaliyet alanlarına
yönelmeleri ve doğru sermaye yönetimiyle
kendinden sonra gelecek kuşaklara hem bir
kültür, hem de bir şirket yapısı bıraktıkları
gözlemlenmektedir. “Aile şirketi” olarak
tanımladığımız bu yapının literatürde birçok
tanımı olmasına rağmen, ortaya çıkardığı
sonuç itibariyle de en basit tanımı; gelecek
kuşaklara aktarılacak hukuki açıdan bir
tüzel kişiliğin bulunmasıdır. Bu bağlamda,
aile şirketleri inovatif düşünceyi başarılı bir
yatırımla desteklediklerinde, aile bütünlüğü
ile kazanç sağlamaları konusunda bireylere
cesaret vermektedir.
Gelecek kuşakların, aile şirketini devraldıkları
noktadan devam ettirebilmeleri ve hatta
bir adım ileri seviyeye taşıyabilmeleri için
“sürdürülebilirlik” kavramını içselleştirmeleri
gerekliliği bulunmaktadır. Zira yönetimi
devralacak yeni kuşaktan, yalnızca
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kurucudan teslim alınan bu zorlu ve
anlamlı görevle aile şirketinin yönetiminin
sürdürülebilirliğini sağlaması değil, aynı
zamanda ailenin değerlerine sahip
çıkarak, aile kültürünü devam ettirmesi de
beklenmektedir. Bu nedenle; aile şirketinin
gelecek kuşak yöneticilerinin yalnızca iyi bir
eğitime sahip olarak donanımlı yetişmeleri
değil; aynı zamanda, bu görevi üstlenmeye
istekli olmaları ve aile şirketi kültürünü
yaşatabilmek için de aile ve iş değerlerinin
bilincinde olmaları gerekmektedir.
Kuşaklar arası bu aktarım ihtiyacından yola
çıkarak; Deloitte Türkiye olarak Muhasebe/
Finans, Vergi, Hukuk, Dijitalleşme ve
Kurumsal Yönetim eğitim içerikleri ile
aile şirketlerinin geleceğini oluşturan
yeni kuşaklar için eğitim programları
oluşturduk. Aile şirketlerine, sürdürülebilirlik
yolculuklarında katkı sağlayabilmek ve daha
iyi bir noktaya gelmelerinde bir parça katkı
sağlayabilmek adına, uzman kadrolar ile
birlikte çalışarak, temel konularda eğitim
programlarını hazırladık.
Bu eğitimlerimiz vasıtasıyla, ülkemiz
ekonomisinin belkemiğini oluşturan aile
şirketlerine sürdürülebilirlik yolculuklarında
destek olabilmeyi ve geleceğin yöneticilerinin
bu zorlu göreve hazırlanmalarına katkı
sağlamayı amaçlamaktayız. Bu amaca
hizmet etmek adına siz değerli yönetici
adaylarını aramızda görmekten büyük bir
keyif alacağımızı belirterek eğitimlerimizin
detaylarını aşağıda dikkatinize sunuyoruz.

The Deloitte Times | Ekim 2017

Yönetimi devralacak
yeni kuşaktan, yalnızca
şirketin yönetiminin
sürdürülebilirliğini
sağlaması değil, aile
kültürünü devam
ettirmesi de
beklenmektedir.
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Muhasebe/Finans Eğitimi:

Vergi Eğitimi:

•• Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal
Bilgiler: Mali Analiz, Finansal Tablolar,
Raporlama ve Değerleme

•• Kurumlar Vergisinde Bilinmesi Gerekenler

•• Proje Analizi ve Fizibilite Raporlarının
Hazırlanması
•• Yöneticiler İçin Makroekonomi
Aile şirketinin gelecek planlamasını
oluştururken, yönetimi devralacak kuşağın
aynı zamanda finansal bakış açısına
sahip olması ve şirketin gerekliliği olan
kurumsallaşmayı da sağlamış olması
beklenmektedir. Yeni kuşak yöneticilerin
şirketin finans ve muhasebe fonksiyonları ile
ilgili detaylara hakim olmaları beklenmekte
ve herhangi bir aksiyon alınmasını gerektiren
bir durumda vakit kaybetmeksizin gerekli

Gelecek kuşakların
“sürdürülebilirlik”
kavramını
içselleştirmeleri
gerekmektedir.
önlemi alabilmeleri gerekmektedir. Söz
konusu eğitimler, projelerdeki analizin
ve fizibilite raporlarının denetlenmesi
kapsamında, projenin şirkete olan olumlu ve
olumsuz etkilerinin görülmesinin yanı sıra,
söz konusu projeye adım atılıp atılmaması
hususunda yöneticilere yol göstermektedir.
Ekonomi eğitiminde ise, son yıllardaki
gelişmelerin nasıl okunması gerektiği,
zorluklar ve kırılganlıkların nerelerde ortaya
çıktığı, geleceğe yönelik dünya ve Türkiye
ekonomisi için ne gibi senaryolarla karşı
karşıya kalındığı sorularına Deloitte Academy
uzmanları ile cevap aranacaktır. Güncel
gelişmelere odaklanan ancak bu gelişmelerin
ardındaki kritik makroekonomik kavramları
da irdeleyecek olan makroekonomi eğitimi ile
geleceğin liderlerinin, ekonomik gelişmelere
dair okuduğu haber, makale, yorum veya
istatistikleri değerlendirebilmelerine, farklı
yorumlar arasında kendi ekonomik bakış
açılarının oluşmasına yardımcı olunması
hedeflenmektedir.
58

•• Yöneticilerin Vergi Usul Kanunu Hakkında
Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
•• KDV Mevzuatı ve Özel Tüketim Vergisinin
Getirdikleri
•• Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Stopajında
Özellikli Konular
•• Uygulamalarıyla Damga Vergisi
•• Diğer Vergi Kanunları Hakkında Özet
Bilgiler
•• Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Bu
Kapsamdaki Teşvik Uygulamaları
•• Transfer Fiyatlandırması ve Uygulamaları
•• Uluslararası Vergi Anlaşmaları
Vergi hukuku kapsamında şirketin
hangi vergi dilimine dahil olduğu,
hangi durumlarda vergi indiriminden
yararlanılabildiği ve yatırım teşvikleri
konularının uzman kişilerden öğrenilmesi,
şirketin refah düzeyini ileriye taşımada etkili
olacaktır. Zira ülkemizde gelirin büyük bir
oranında yer kaplayan vergi hususunun
nitelikleri, özellikle yurtdışında yapılan
bir işlem söz konusu olduğunda transfer
fiyatlandırmalarının okunabiliyor olması,
şirketin finansman yapısı tarafından büyük
bir önem arz etmektedir.
Hukuk Eğitimi:
•• Hukukun Temel Kavramları ve Borç İlişkileri
(Sözleşmeler Hukuku)
•• Şirketler Hukuku
•• Rekabet Hukuku
•• Sermaye Piyasası Kanununda Bilinmesi
Gerekenler
•• İş Hukuku
•• Kıymetli Evrak Hukuku (Çek, Poliçe, Bono)
•• Birleşmeler ve Devralmalarda Takip
Edilmesi Gereken Usul ve Önemli Konular
•• Uluslararası Mal Satışının Esasları
•• Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Yönetim
Kurulu Üyelerinin Hukuki ve Cezai
Sorumlulukları ve Yetki Devri
•• Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve Kişisel
Verilerin Korunması

Aile şirketlerinde yönetime geçecek olan yeni
neslin hukukun temel kavramlarını, özellik
arz eden sözleşmeleri (imtiyaz, garanti,
gizlilik vb.), uluslararası mal satışlarını,
yatırımlarda tercih edilecek şirket tiplerini
(hangi tip şirketin hangi avantajlarının ve
dezavantajlarının bulunduğu) gibi birçok
konuda yönetsel kararları doğru ve bilgiye
dayalı olarak tesis edebilmeleri adına hukuk
eğitimi büyük önem taşımaktadır.
Bir aile şirketi herhangi başka bir şirket
ile birleşirken veya bir başka şirketi
devralırken şirketi nelerin beklediğinin ve
hangi süreçlerden geçileceğinin bilincinde
olunması, şirketin yönetimini üstlenecek
kuşak için büyük önem arz etmektedir.
Özellikle, rekabet hukuku çerçevesinde
aile şirketi yöneticilerinin, şirketin pazara
hakim durumda olup olmadığının, söz
konusu birleşme devralma işleminin
kanunun öngördüğü kriterler uyarınca;
ülkenin bütünü yahut bir kısmında rekabetin
sınırlandırılması sonucunu doğuracak bir
etkisinin bulunup bulunmadığının bilincinde
olunması gerekmektedir. Aile şirketi
yöneticilerinden ayrıca, şirket bünyesinde
çalışan kişilerin nitelikleri ile şirket
ihtiyaçları arasında doğru değerlendirmede
bulunulması ve şirket ihtiyaçlarını karşılayan
etkili iş sözleşmelerinin yapılması da
beklenmektedir.
Aile şirketlerinin marka bilinirliğinin
bulunması ve bu markanın Türk Patent
Enstitüsü nezdinde tescil edilmesi, bahse
konu markanın bir başka şirket veya şahıs ile
iltibasa yol açacak şekilde karıştırılmaması
açısından büyük önem teşkil etmektedir.
Zira aile şirketleri, ülke genelinde marka
bazında güvenirliği ifade etmekte olup
ticari hayatta bilinirlikle birlikte hem tüketici
hem de üretici (beraber iş yapılan veya
yapılacak olan) bazında şirket açısından
değer yaratmaktadır. İlaveten, bu markanın
uluslararası bilinirliğinin bulunması,
markanın pazarlama yönetimi ve aile
şirketinin yurtdışına açılması bakımından da
ayrıca önem taşımaktadır.
Kurumsal Yönetim Eğitimi:
•• Paydaşların Güvencesi ve Kurumsal
Yönetim & İç Denetim Faaliyetleri
•• Kurumsal Risk Yönetimi
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•• Kurumsal Yeniden Yapılandırma ve
İyileştirmeler Programı

Dijital Dönüşüm Eğitimi ile Davranış ve
Oyun Teorisi Eğitimi:

•• Bilgi Güvenliği, Bilgi Teknolojileri Denetimi,
Siber Güvenlik ve Kriz Yönetimi

•• Endüstri 4.0 – Dijital Dönüşüm

•• İşletmelerde Yapılan Suistimaller ve Etik
İlkeleri,
Hukuk eğitiminin yanında elbette ki
yönetimsel karar ve etki analizleri şirketin
olmazsa olmaz yapısını oluşturmaktadır.
Bu kapsamda, şirketin temel yapılarından
biri olan riskleri öngörebilmek ve
yönetebilmek şirketleri sürdürülebilir
kılmak açısından kritik bir öneme sahiptir.
Bu ilkeden yola çıkarak kurumsallıkta
yeniden yapılandırmaların ve iyileştirme
programlarının da oluşturulabilmesi ayrı bir
önem arz etmektedir.
Aile şirketinin, markasına duyulan
güvenilirliği gözeterek, bilgi güvenliğine
her daim odaklanması ve siber saldırılara
karşı hazırlıklı olması gerekmektedir.
Herhangi bir siber saldırı durumunda ise;
şirketin saklı tutmakla yükümlü olduğu
ve hukuki sorumluluğu bulunan gizli
bilgilerin güvenliğini koruyabilmek adına
bu saldırıların savuşturulabilmesi ve kötü
bir senaryo ile karşılaşılması durumunda
ise krizin doğru bir şekilde yönetilebilmesi
gerekmektedir.

•• Davranış ve Oyun Teorisi
Diğer önemli bir nokta ise; iş dünyasının
büyük bir hızla etkisi altına girdiği ve inovatif
olamayan kurumların kendilerine yer
bulmakta zorlandıkları, dijital dönüşüm ve
şirketlerin dijitalleşmeye hazırlık seviyeleridir.
Bu eğitimler ile; dijital teknoloji, süreçleri,
bileşenleri ve sosyal inovasyon alanlarında
yaşanan gelişmeler ele alınarak, geleceğin
organizasyonlarına bu önemli değişime
hazırlanabilmeleri için destek olunması
hedeflenmektedir. Dijital çağda dünyaya
gelmiş olan yeni kuşaklara, dijital iş
modellerinin aktarılması, yeni dünyada var
olmak için hayati önem taşımaktadır.
Davranış ve Oyun Teorisi eğitimi ise,
katılımcılara çeşitli stratejik ilişkilerin
kuramsal ilkelerini açıklayacaktır. Oyun
teorisi stratejik düşünme bilimidir. Görece
yeni bir bilim dalı olan oyun teorisi, ekonomi
bilimi için olduğu kadar, hukuk, politika,
işletme, uluslararası ilişkiler ve hatta
biyoloji gibi bilimler için de vazgeçilmez
bir matematiksel araç olmuştur. En
büyüğünden en küçüğüne kadar her strateji,
her plan insanların karşılıklı etkileşimleri ile

Eğitimlerimiz
vasıtasıyla, aile
şirketlerine
sürdürülebilirlik
yolculuklarında
destek olabilmeyi
ve geleceğin
yöneticilerinin
bu zorlu göreve
hazırlanmalarına
katkı sağlamayı
amaçlamaktayız.
sonuca ulaşacağından olayın ana aktörü
olan “insan” hakkında daha çok bilgi sahibi
olmak, insanların karar mekanizmaları ve
düşüncenin yapısını daha iyi anlamak ve
bunları istediği sonuçlara ulaşabilmek için
kullanabilmek; bir yöneticinin kurumunu
geleceğe hazırlamasında anahtar rol
oynamaktadır. Söz konusu bu eğitim,
şirketin kurucularından görevi devralacak
ve aile şirketlerinin yönetiminde karar verici
bir rol üstlenecek olan gelecek kuşağın,
kendi teori ve kurallarını oluşturmasına ve
diğer teorileri anlamasına yardımcı olmayı
hedeflemektedir.
Eğitimler ile ilgili daha fazla bilgi için:
Elif Günal Hanavdeloğlu, Head of Deloitte Academy
egunal@deloitte.com www.deloitteacademy.com.tr
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Şirketlerin
geleceği,
muhasebe ve
finans eğitimleri

G
Elif Günal
Deloitte Türkiye
Head of Deloitte Academy

Müşterilerimizden
gelen talepler genellikle,
muhasebe veya finans
departmanlarında
çalışanların, birbirlerini
anlamadıkları veya
farklı bilgi seviyelerinde
olmaları sebebi ile
uyumlu çalışamadıkları
yönünde oluyor.
Bu önemli sorunu
çözmenin en etkin
yöntemi eğitimdir.
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ünümüzde işletmelerin başarısı,
stratejik kararların yanı sıra, finansal
yönetimin etkinliği ile de doğrudan
ilişkilidir. Finansal süreçlerdeki başarı, hem
muhasebe / finans bölümü çalışanlarının
yetkinlikleri ile, hem de yöneticilerin raporları
doğru yorumlayabilmesi ile sağlanabilir.
Doğru finansal çıktıları alabilmek için,
şirketlerin kalbi olarak nitelendirebileceğimiz
muhasebe/finans bölümlerinin çalışanlarının
güncel bilgiler ile donatılmış olması
ve birbirlerini anlayarak, uyum içinde
çalışabilmesi son derece önemlidir.
Uzman seviyesinden, yönetici seviyesine
kadar, finans ve muhasebe alanlarında görev
alan çalışanların ortak bir dil kullanması
ve ekip üyelerinin aynı bilgi seviyesinde
olması; zaman, motivasyon ve finansal
çıktıların doğruluğunu direkt etkilemektedir.
Müşterilerimizden gelen talepler genellikle,
muhasebe veya finans departmanlarında
çalışanların, birbirlerini anlamadıkları veya
farklı bilgi seviyelerinde olmaları sebebi ile
uyumlu çalışamadıkları yönünde oluyor.
Bu önemli sorunu çözmenin en etkin
yöntemi eğitimdir. Örnek uygulamalar ile

Deloitte

Academy

zenginleştirilmiş eğitimler, eğitim sonrasında
uygulama aşamasını kolaylaştırır ve kalıcı
öğrenmeyi destekler. Tüm eğitimlerde
olduğu gibi bu eğitimlerde de amaç, “Bilmek,
uygulamak ve özümsemek” aşamalarını
tamamlayarak, kalıcı değişimi sağlamaktır.
Aynı lisanı konuşmak için
aynı bilgi seviyesine
getirilmesi gereken ekip
üyeleri, birlikte
katıldıkları uygulamalı
eğitimler sayesinde birbirlerinin
ne dediklerini daha iyi
anlayabilir ve daha
uyumlu çalışabilirler.
Geniş kapsamlı bir
eğitim ile tüm ekip
üyelerinin birbirlerinin
yaptıkları işi
öğrenmeleri
sağlanabilir.

“Beklentilerimin ve ihtiyacımın
üzerinde ve çok aydınlatıcıydı.”
Gülten Tekeli
Borusan Oto, Mali ve İdari İşler Müdürü
Finansal Matematik Eğitimi

The Deloitte Times | Ekim 2017

Bu tür eğitimler, ekip üyelerinin empati
kurmasını ve stresli çalışma ortamında
dahi birbirlerine daha anlayışlı olmalarına
katkı sağlayacaktır. Ayrıca, tüm süreçleri bir
bütün olarak görebilmelerine ve birbirlerinin
beklentilerini daha iyi anlamalarına sebep
olacaktır.
Tüm muhasebe/finans süreçlerinden sonra
karar mercilerine en doğru bilgi ve raporlar
ulaşsa dahi, bu aşamada yöneticilerin
aktarılan bilgiyi sağlıklı değerlendirmesi,
şirketlerin kısa ve/veya uzun vadede
başarılarını doğrudan etkileyecektir.
Karar mercilerin, finansal tabloları doğru
yorumlayabilmesi, ekonomik gelişmeleri
takip edip, bazı temel makroekonomik
kavramları, ekonomik gelişmelere dair
okuduğu haber, yorum veya istatistikleri
değerlendirebilmesi ve finans ve ekonomiye
ek olarak temel hukuki bilgilere sahip olması
gerekmektedir. Üst düzey yöneticilere özel
olarak düzenlenen finans, ekonomi ve
hukuk eğitimleri ile günümüz yöneticilerinin;
mevcut durumu daha iyi yorumlayabilmesi
ve geleceği daha net öngörebilmesi şirketin
ömrünü etkileyen kritik bir süreçtir.

“İlk kez Deloitte’tan eğitim aldım. Gayet başarılı,
daha önce aldığım eğitimlerden çok farklı
olduğunu gördüm.”
Birgül Kutlu
Siemens Finansal Kiralama A.Ş., Uzman
Finansal Tabloların Analizi Eğitimi

2006 yılından bu yana, Deloitte Academy
olarak binlerce müşterimizin her seviyedeki
uzmanı için düzenlediğimiz Muhasebe,
Finans, Ekonomi kategorisi altında yer alan
eğitimlerimizde, şirketlerin bu alandaki
ihtiyaçlarını karşılamak için en yetkin
eğitmen kadromuz ile çalışmaya devam
ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçları
doğrultusunda oluşturulan özel içerikli
eğitimler, kuruma veya kişiye özel olarak
düzenlenmektedir.
Kasım sonunda başlaması planlanan ve 5
gün sürecek olan Finans Uzmanlık Programı
ile, finans alanında uzmanlaşmak isteyen
veya güncel bilgilerle bilgilerini tazelemek
isteyen kişilere yönelik hazırladığımız
programımızda; Mali Tablolar, Bütçeleme,
Ekonomi, Şirket Değerlemesi ve UFRS
gibi finans dünyası için önem arz eden
konuları topladık. Eğitimin her bölümü,
konusunda uzman Deloitte Academy
eğitmenleri tarafından verilecektir. Detaylı
bilgi ve başvuru için web sitemizi ziyaret
edebilirsiniz. Kontenjanımız sınırlıdır.
www.deloitteacademy.com.tr

Katalog eğitimlerimiz
Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal
Bilgiler
Finansal Tabloların Analizi
İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol
Maliyet Muhasebesi
Yönetim Kararlarında Maliyet
Bilgilerinden Yararlanma (Yönetim
Muhasebesi Uygulamaları)
EBITDA (FVAOK- Faiz, Vergi, Amortisman
Öncesi Kâr) Hesaplaması
Şirket Değerlemesi
Proje Analizi ve Fizibilite Raporlarının
Hazırlanması
Türev Ürünlere Giriş
Finansal Matematik
Finansal Kiralama (Leasing): Teori ve
Uygulamalar
Ekonomik Verileri Anlamak ve
Yorumlamak
Para ve Sermaye Piyasaları

“Bildiğim doğruların
içindeki yanlışlıkları ve
eksiklikleri gösterdiği ve
yeni şeyler kattığı için çok
teşekkürler.”
Suha Ercan Özdoğan
Selolit Lif Levha San. Ve Tic A.Ş., Mali ve
İdari İşler Müdürü
Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal
Bilgiler Eğitimi

Yöneticiler İçin Makroekonomi
Finansçılar İçin Makroekonomi
Dünya ve Türkiye Ekonomisi Semineri
Finans Uzmanlık Programı
Yöneticiler için Finans Uzmanlık Programı

Muhasebe/Finans/Ekonomi kategorisinde
eğitim hizmeti sunduğumuz 4000’den fazla
katılımcımızın doldurduğu değerlendirme
formları sonuçları 5 üzerinden 4,8’dir.
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Büyük dönüşümler,
yıkmak ve yaratmak

Y Kuşağı
bakış
açısı

Her yenilik kendinden bir öncekini yok eder, yerine
yeni yaratıyı koyar. Bu yüzden ilerlemenin, bugünü
değiştirmenin ilk koşulu yıkmak ve yaratmanın bir
bütün olduğunu kabul etmektir.

Buket Arı
Deloitte Türkiye
Audit Impact Center
Analist

Y kuşağı dedikleri
bizler, belki de
daha önce hiç
sorgulanmadığı
kadar dünyayı
sorguladık;
dünyanın bugünü
üzerinde düşündük,
yıktık, özgürleştirdik,
merkezileştirdik,
dünyayı bugünde
sevmek istedik.
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İ

nsanoğlu, dünyaya geldiği ilk andan
itibaren bugüne kadar, dünyayı bugünde
sevmek, anlamak ve yorumlamak ihtiyacı
içinde kuşaklar boyu çatışıp durmuştur.
İnsanın ilk sorusu varoluşu sorgulamaktır
ve buna cevap ararken geçirdiği büyük
dönüşümler, buluşlar, yıkımlar ve
yerine yeniden yaratma içgüdüsü hem
dünya tarihi kadar eskidir, hem de asla
dinmeyecek bir çağlayan gibi hep yeni ve
günceldir.

Y kuşağı dedikleri bizler, belki de daha
önce hiç sorgulanmadığı kadar dünyayı
sorguladık; dünyanın bugünü üzerinde
düşündük, yıktık, özgürleştirdik,
merkezileştirdik, dünyayı bugünde sevmek
istedik.
Bugün algıladığımız modern dünyanın
dinamikleri, özne olma yolundaki
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Y kuşağının özellikleri; bu yaratıcı yıkımların
ve gerçekleşecek olanların ardındaki hayal
gücü, özgürlük, farklı görüşlerin kabul
görmesi ve farklı olanı acımasızca
eleştirme diyalektiği…
toplumsal ve bireysel kimliklerimiz
kendi özelliklerini dünyanın geçirdiği
büyük değişimlere borçludur. 1789
Fransız İhtilali’yle toplumları değiştiren,
başkaldırmaya iten, otoriteyi dışlayan
sosyolojik dönüşüm aslında bize
bugünün tohumlarını atar. Bu dönüşüme
teknolojinin ilerlemesinin bir sonucu olan
büyük bir kırılma noktası sayabileceğimiz,
Sanayi Devrimi ile harmanlayan bir
perspektiften bakarsak, yıkmadan
yaratmanın mümkün olamayacağını
kavrayabiliriz. Eski dünyayı değiştiren
buharlı makinenin icadından, otomobile ve
bugünün uzay taşıma araçlarına bakarsak
bu kavrayışın önemini ve boyutlarını
anlayabiliriz. Elektrikli araç ve elektrikli
araç motor parçaları üreten Tesla’nın
kurucu ortaklarından, uzay araştırmaları
ve yolculuk şirketi olan SpaceX’in kurucusu
Elon Musk’ın alıntıladığı gibi “Henry Ford
ilk ucuz ve kullanışlı arabayı yaptığında
insanlar, ‘Atın nesi var ki?’ dedi. Buna
rağmen Henry büyük bir kumar oynadı,
değiştirdi ve kazandı.”

Her yenilik kendinden bir öncekini yok
eder, yerine yeni yaratıyı koyar. Bu yüzden
ilerlemenin, bugünü değiştirmenin ilk
koşulu yıkmak ve yaratmanın bir bütün
olduğunu kabul etmektir. Geçmişte olduğu
gibi bugünü değiştiren ve değiştirecek olan
da yine yaratıcı yıkımlar olacaktır; bir diğer
adı ile, inovasyon. Artık çok daha farklı, ileri
ve analitik boyutlarda gelişen teknoloji,
günümüzde büyük şirketlerin kalbidir.
Dünya devleri şirketlerin birbiriyle kıran
kırana rekabet ettiği, teknolojik olarak
üstün ve gelişmiş olanların, eski dünyada
kalanların değil artık yeni iş yapış biçimleri
geliştirenlerin, yeni fikirler yaratabilenlerin
ayakta kalabildiği, kalpsiz denilebilecek
bir dünyanın kalbidir teknoloji. Buharlı
makinelerden insansı robotlara, nesnelerin
internetine kadar ulaşan bu süreç sonsuz
bir hızla gelişmeye de devam edecektir.
İşte bu gelişmenin mucitleri olan Y kuşağı
tam da bu noktada önemlidir. Gelişen
teknolojinin mucitlerini anlamak, en az
teknolojiyi anlamak ve ondan bir şeyler
yaratmak kadar önemlidir.

Y kuşağının özellikleri; bu yaratıcı
yıkımların ve gerçekleşecek olanların
ardındaki hayal gücü, özgürlük, farklı
görüşlerin kabul görmesi ve farklı
olanı acımasızca eleştirme diyalektiği…
Aşılamaya karşı anlamanın, taraf olmaya
karşı tavır almanın, bir otoriteye sadakat
duymaya karşı, dışlayıcı olmayan
dayanışmanın, kimlikler arasında
dolaşabilme özgürlüğünün savunucuları. Y
kuşağının itici gücü budur.
2013 yılında 26 yaşında kaybettiğimiz ünlü
Reddit’in kurucusu Aaron Swartz tam da
böyle bir karakterdir. Aaron Swartz bize
tam bir Y kuşağı örneğiyken, bir diğer
yandan da teknolojiyle bütünleşip getirdiği
yeniliklerle bizler için ilham kaynağıdır.
Aaron’un hikâyesine bakarsak, onun
sınırsız merakı, öğrenmeye düşkünlüğü
ve özgür düşüncesi onu, 12 yaşındayken
“The Info” adlı web sitesini yaratmaya
iter. Aaron bu web sitesini kurduğunda
bugün bildiğimiz wikipedia henüz
kurulmamıştır. Henüz 14 yaşında çeşitli
internet siteleri tarafından yayımlanan
haber vb. içeriğin tek bir ortamdan topluca
izlenebilmesine olanak sağlayan yeni bir
içerik besleme yöntemi olan RSS (Real
Simple Syndication)’in taslağını hazırlayan
komiteye alınır. İnsanların siyaset, teknoloji
ve günlük haberleri tartıştığı devasa bir
siteye dönüşen Reddit’i kurar. 4 milyonu
aşkın belgeyi halka ücretsiz açacak kadar
da cesur ve aktivisttir. Kamusal alana
kamusal erişim getirme konusunda
verdiği mücadeleyle bilinir. Merakı
dinmeyen, otorite kabul etmeyen, dünyayı
değiştirmek isteyen, yaratan, dönüştüren,
gelmiş geçmiş en büyük inovatif devrim
olan internetin oğlu, Y kuşağı ve Y
kuşağının teknolojiye bakışıyla ilgili bize en
güzel örneklerden biridir.
Aaron gibi, bugün yaşanan gelişmeler
ve sıradaki büyük dönüşüm yukarıda
bahsedilen perspektifin bir özeti
olacaktır. Teknolojik gelişmeler, ne kadar
sanal olursa olsun insan elinden çıkan
ürünlerdir. Bu yüzden bir diğer büyük
dönüşümü düşünmenin, arzulamanın ve
elde etmenin yolu teknolojik ve toplumsal
dönüşümleri bir arada düşünmek,
kuşakları, farklılıklarını, perspektiflerini
anlamak ve bununla uyumlu tavır almak
olacaktır.
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Sürdürülebilirlik
iş dünyasının
öncelikleri
arasında olmalı!

S

ürdürülebilirlik ekoloji bilimi ve iş
dünyası tarafından farklı açıklansa da
üstünde anlaşmaya varılan kavrama
göre, gelecek nesillerin kaynaklarının ve
sağlıklarının tehlikeye atılmadan bugünkü
ihtiyaçlarımızın karşılanması anlamına
gelmektedir.

Ali Kamil Uzun
Deloitte Türkiye
Direktör

Aylin Siyahhan
Deloitte Türkiye
Pazarlama ve Araştırmalar
Müdür Yardımcısı

64

Sürdürülebilirlik kavramı, Birleşmiş Milletler
Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılı
sonuç bildirgesinde ise şöyle yer almakta:
“İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine
cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan,
günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı
sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir.”
Ancak ne yazık ki 1987 yılından günümüze
atılan adımlar, gelecek kuşakları ve
gereksinimlerini güvence altına almak bir
yana küresel iklim değişikliğini negatif yönde
etkilemiştir.
Küresel ısınma/iklim değişikliği, bitki ve canlı
türlerinin yok olması, nüfus artış hızının
düşmesi ve nüfusun giderek yaşlanması,
hızlı kentleşme, küresel ekonomik sistemin
bir yandan refah ve zenginliği, diğer
yandan da fakirlik ve yokluğa yol açması,
kaynak (üretimde kullanılan başta enerji ve
tarımsal ürünler olmak üzere) kullanımının
daha önce görülmedik şekilde hızla sorun
olmaya başlaması gibi sorunlara yol açtı. BM
raporlarına göre küresel ısınmanın 2100
yılına kadar 1,8 ila 4 derece arasında artış
göstereceği ve deniz seviyesinin ortalama
140 cm yükseleceği belirtilmektedir.
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BM raporlarında
küresel ısınmanın
2100 yılına kadar
1,8 ila 4 derece
arasında artış
göstereceği ve
deniz seviyesinin
ortalama 140 cm
yükseleceği
belirtilmektedir.
Doğada meydana gelecek bu yüksek tahribat
gıda sistemlerinin geleceğini de tehdit
ediyor. Deloitte’un “Global Gıda Sistemleri
Raporu’nda” küresel ısınmanın etkisiyle,
2030 yılında 8,5 milyara ulaşması beklenen
dünya nüfusunun açlık, gıda üretiminde
çalışan özellikle küçük ölçekli çiftçilerin de
işsizlik tehdidi altında olduğu vurgulanıyor.
İklim değişikliği ve beraberinde yaşanan ve
yaşanacak olan doğal afetlerle önümüzdeki
13 yıl içerisinde yaklaşık 122 milyon kişinin
işsiz kalması ihtimali de ayrıca belirtilmekte.
BM’nin 2015 yılı raporunda yer alan 2030 yılı
projeksiyonlarına göre ise iklim değişikliği
sebebiyle yaklaşık 1 milyar kişi yetersiz
beslenme tehlikesiyle karşı karşıya.
Tüm bunlara ek olarak iklim değişikliğinin
de sebep olduğu tufan, sel, kuraklık, aşırı
sıcak ve soğuk gibi doğal afetlerin sayısı

1970 yılıyla karşılaştırıldığında tam 5 katına
ulaşmış ve 2030 yılı ve sonrasında 250.000
ek ölüme sebep olacağı “Dünya Meteoroloji
Örgütü” tarafından vurgulanmıştır. İklim
değişikliğinin her sene toplum sağlığı ve
çevreye olan negatif etkisinin faturası ise 2-4
milyar dolar arasında değişmektedir.
Sürdürülebilirlik bağlamında neler
yapılıyor?
Bugün itibarıyla küresel anlamda,
iklim değişikliği sürdürülebilir kalkınma
çerçevesinde tartışılmaktadır. Konuyla alakalı
uluslararası toplantılar, çalıştayların yanı sıra;
küresel zirveler toplanmakta ve mücadele
için enstitüler, sivil inisiyatifler, kamu
girişimleri kurulmaktadır. Bu çerçevede
bilinirliği en yüksek olan ve neredeyse bir
çatı kuruluş gibi hareket ederek raporlarıyla
ve düzenlediği toplantılarla uluslararası
toplumu harekete geçiren kuruluş BM’dir.
Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde BM
2015 yılında “17 Hedef” tanımlamıştır. Bu
hedeflerin 13.’sü olan “İklim Eylemi” başlığı
altında, yine 2015 yılında iklim değişikliğiyle
mücadele amacıyla Paris Anlaşması
imzalanmış ve hemen ertesi sene devreye
alınmıştır. Bu anlaşma, amacı sera gazı
salınımını kısıtlamak olan 1992 tarihli Kyoto
Protokolü’nün devamı niteliğinde olup bütün
ülkeler tarafından imzalanmıştır.

Şirketler enerji verimliliği ve düşük karbon
ayak izi konularında yaptıkları uzun vadeli
yatırımlar aracılığıyla iklim sorunu için
yaratıcı çözümler sağlayabilmektedirler. Fosil
yakıt kullanımıyla doğrudan ilişkilendirilen
iklim değişikliğini önlemek amacıyla dünya
genelinde, 2016 yılında yenilenebilir enerjiye
yapılan yatırımın miktarı 241,6 milyar dolara
ulaşmış olup, önümüzdeki yıllarda bu sayının
çok daha yukarı tırmanması beklenmektedir.
Bunun yanı sıra bugün yapılacak 6 milyar
dolarlık yatırımla, önümüzdeki 15 sene
içerisinde meydana gelebilecek doğal
afet kaynaklı 360 milyar dolarlık kayıp
önlenebilmekte ve iklim konularında
atılabilecek tüm bu adımlar, şirketlerin
büyümesi için büyük bir potansiyel
oluşturmaktadır.
Sürdürülebilirlik konusunun işletmeler
üzerindeki direkt finansal etkilerinin yanı
sıra, dolaylı olarak finansal tablolarını
etkileyebilecek sosyal etkileri de mevcut.
Forbes dergisine göre, Y kuşağı 2030
yılına kadar şirketlerin %75’ini oluşturacak.
Deloitte’un Y Kuşağı Araştırması’nın
sonuçlarına göre, Y kuşağının önemli
özelliklerinden biri yaptıkları işin anlam
ifade etmesini ve bunun da ötesinde sosyal
bir etkiye sahip olmasını istemesidir. Bu
doğrultuda kurumsal sosyal sorumluluğun

İş dünyası ve sürdürülebilirlik
İş dünyası için de son dönemde önem
kazanan sürdürülebilirlik konusu yalnızca
şirketlerin büyümeleri, rekabet yetenekleri
ve geleceklerini tehdit etmekle kalmamakta,
aynı zamanda yeni fırsatlar da yaratmaktadır.
New York’ta 2014 yılında düzenlenen
ve hükümet, iş dünyası ve sivil toplumu
bir araya getiren iklim zirvesinde, çok
uluslu birçok firma konuyla ilgili çözüm
sağlanabilmesi amacıyla başlatılan “İklim
Eylemi Ajandası”nın bir parçası olmayı kabul
etmiştir.
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Şirketler, enerji verimliliği ve düşük karbon
ayak izi konularında yaptıkları uzun vadeli
yatırımlar aracılığıyla, iklim sorunu için
yaratıcı çözümler sağlayabilmektedirler.
(KSS); yani tutarlı şekilde ve önceden
belirlenmiş ve pozitif sosyal etkilere sahip
bir şirket politikasının gereği olarak, iklim
değişikliği gibi önemli ve ivedilikle ele
alınması gereken bir konuda proaktif tutum
izleyen şirketler, kendileri için hayati öneme
sahip yetkin insan kaynağını çekmekteler.
Bu başarı, kurumların belirttiğimiz
gibi rakiplerinin önüne geçmelerini ve
nihayetinde daha başarılı finansal sonuçlar
elde etmelerini sağlayacaktır. KSS hakkında
müşteriler üzerine yapılan bir diğer
araştırmaya göre ise, müşteriler toplumsal
ve çevresel etkileri pozitif olan şirketlerin
ürünlerine daha fazla para ödemeyi
kabul etmekte, marka etkileşimlerini
derinleştirmekte ve sonuç olarak şirketlerin
gelirlerini arttırmaktadırlar.
Belirttiğimiz tüm bu önemli etkileri
nedeniyle, global şirketler KSS anlamında
görünürlüklerini arttırmak için Avrupa
Komisyonu’nun, Global Reporting
Initiative raporu gibi uluslararası örgütler
tarafından düzenlenen KSS endekslerine
girmeye çalışmaktadırlar. Benzer şekilde
ve kamuoyundan gelen baskılar üzerine
ülkemiz de “İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası Sürdürülebilirlik Endeksi”,
“Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu”,
“GRI Sürdürülebilirlik raporlaması” gibi
araştırmalarda yer alabilmek için küresel
rakipleri gibi enerji verimliliği yatırımları
yapmakta, çalışanlarına çevre konusunda
eğitim vermekte, yeşil ofisler kurmakta ve
tüm bunların devamlılığa sahip olabilmesi
için sürdürülebilirlik direktörleri atamaktadır.
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Son dönemde gerçekleşen tüm bu
olumlu adımlara ve kamuoyunun konuya
olan ilgisine rağmen mevcut tüketim
alışkanlıklarımız nedeniyle, Doğal Hayatı
Koruma Vakfı, 2 Ağustos’un Dünya
Limit Aşım günü olduğunu, yani bir yıllık
kaynaklarımızı tamamen tükettiğimizi
ve yılın geri kalanını 2018 yılından ödünç
alarak geçireceğimizi açıklamıştır. Sonuç
olarak tutumlarımız ve küresel nüfus artış
hızımız dikkate alındığında, 2030 yılında
ihtiyaçlarımızı karşılamak için ikinci bir
gezegene ihtiyaç duyacağız. Kısa vadede
bu çözüm mümkün olmadığı için tekrar
anlaşılmakta ki, insanoğlu kendi geleceğinin
hem en büyük tehdidi hem de en büyük
mimarı konumundadır!

Bugün yapılacak
6 milyar dolarlık
yatırımla,
önümüzdeki 15 sene
içerisinde meydana
gelebilecek doğal
afet kaynaklı 360
milyar dolarlık kayıp
önlenebilmektedir.
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Deloitte Academy, Deloitte uzmanları ve
akademi dünyasının en yetkin eğitmenleri ile
son gelişmeleri ve uygulamaları size aktarmak
üzere genel katılıma açık ve şirketinizin
ihtiyaçlarına göre planlanan, şirkete özel
eğitimler düzenlemektedir. 2006 yılından beri
faaliyet gösteren Deloitte Academy, 2.500’den
fazla farklı kurumdan yaklaşık 16.000
profesyonele eğitim hizmeti sunmuş ve
eğitimler sonunda katılımcıların doldurduğu
anket sonuçlarına göre 5 üzerinden ortalama
4,7 puan almıştır.
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