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Deloitte Turkey

Connect

Her an
her yerde
bağlantıda kalın!
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Deloitte Turkey Connect mobil
uygulaması ile iş dünyasının gündemini
oluşturan, en güncel yerel ve global
araştırmalara, yayınlara ve makalelere
ulaşabilir; en son gelişmeleri her an her
yerden takip edebilirsiniz.

Uygulama ayrıca uzman görüşleri, videolar,
Deloitte Üniversitesi’nin farklı sektörlere
ilişkin yayınladığı makale ve yayınlar ile
güncel ekonomik görünüm yayınlarına
kolay erişimi mümkün kılıyor. Mobil
uygulamayı, İngilizce ve Türkçe olarak
Apple Store ve Google Play Store’lardan
indirebilirsiniz.
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Yeni bir yıla
yeni umutlarla
başlamak...
Her yeni yılda; yeni başlangıçlar yapmayı, yeni kararlar almayı ve uygulamayı hedefliyor,
kendimize ve sevdiklerimize yeni sözler veriyoruz. Geride bıraktığımız yılı gözden geçiriyor, iyi
ve kötü yanlarını değerlendiriyor, karşıladığımız yeni yılın bir öncekinden daha iyi geçmesini
bekliyoruz.
The Deloitte Times Aralık sayısını da, bu duygu ve düşünceler ışığında hazırladık. 2016’nın
iş dünyası gündemini oluşturan konuları uzman perspektifiyle ele aldığımız yeni sayımızda;
Endüstri Liderlerimiz, kendi endüstrilerine dair geçtiğimiz yılın değerlendirmesini yaptılar ve
yol gösterici ipuçları sunan gelecek öngörülerini hazırladılar.
Ayşe Epikman
Deloitte Türkiye
Stratejik Planlama, İş Geliştirme
ve Pazarlama Lideri

Bu sayımızda, 2016’nın son çeyreğinde hazırladığımız, ölçülebilir bulgular ve öngörüler ortaya
koyan Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Rüzgar Enerjisi ve Etkileşim Raporu’na yer
vermekten mutluluk duyuyoruz. Çalışmayla ilgili kıymetli görüşlerini bizimle paylaştığı için
TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi ve Özgül Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Faruk
Özgül’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Deloitte Türkiye ailesi olarak 2017’yi güzel gelişmelerle karşılıyoruz. Ortak kadromuza
katılan 8 yeni ortağımız ile çok daha güçlü ve dinamik bir yılda, hep birlikte güzel işlere imza
atacağımıza inanıyoruz. Yeni ortaklarımızı bu vesileyle tekrar tebrik ediyoruz.
Bu sayının en heyecan verici sürprizlerinden biri ise, Denetim Bölümü Ortaklarımızdan
Ali Çiçekli’nin, 23 günde tamamladığı yelkenle Atlantik Geçişi macerası... İnanıyorum ki bu
yolculuğun notları, kurumsal hayatta tutkularımızın peşinden gidebilmemiz için bize ilham
verecek.
Bu sayı ile birlikte, hızla bir Y Kuşağı şirketine dönüşen Deloitte Türkiye çalışanlarının %80’ini
oluşturan genç Deloitte’luların sesine dergimizde düzenli olarak yer verecek olmaktan büyük
mutluluk duyuyorum.
2017’nin hepimize, ihtiyacımız olan huzurlu, mutlu, umutlu, sağlıklı ve yenilikçi bir geleceği
müjdelemesini diliyorum.
Saygı ve sevgilerimle,
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Varoluş amacına dair…
Son dönemlerde tıpkı insanlar
gibi şirketler de amaçlarını
sorgulamaya başladılar.
Neden varız? Nereye gitmeye
çalışıyoruz? Ne yapmak
istiyoruz? Bu gibi sorulara
şirketler de tıpkı bizler gibi cevap
arıyorlar.

Endüstrileri 2017’de neler
bekliyor?
Deloitte Türkiye Liderleri, 2016
yılının dinamiklerinden farklı
şekillerde etkilenen endüstrileri
yorumladılar, 2017 yılına yönelik
öngörülerini paylaştılar.
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Türkiye’nin en hızlı
teknoloji şirketleri
Deloitte Teknoloji Fast 50
Türkiye 2016 Programı’nda, son
dört yılda %16014’lük büyüme
kaydeden Bilgikent, Türkiye’de
birinci, EMEA’da ise ikinci sırada
yer aldı.

Ekonomide belirgin bir
yavaşlama kaçınılmaz
Türkiye ekonomisi büyüme
dinamikleri açısından kritik
bir eşiğe geldi. Kapsamlı
bir ekonomik program
kurgulanmadan ve siyasi
istikrara kavuşmadan OVP
hedefleri artık iyimser kalıyor.

Esip Geçmesin:
Her yıl 1000 MW ile
Türkiye değişir
TÜREB “Rüzgar Enerjisi ve
Etkileşim Raporu”nu TÜREB
Yönetim Kurulu Üyesi ve
Özgül Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Ömer Faruk Özgül
değerlendirdi.

Atlantik’te 23 gün
Kurumsal hayatınızda, gerçek
tutkunuzu gerçekleştirmek
mümkün mü? Alışık olduğunuz
rutine 23 gün ara vermek ve
kendinizi Atlantik Okyanusu’nun
tam ortasında bulmak…
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Denetçi doğulur mu
yoksa olunur mu?
Deloitte Türkiye’nin yenilikçi
denetim yaklaşımını,
denetimdeki 20 yıllık kariyerini
ve kişisel tavsiyelerini, Denetim
Hizmetleri Lideri Zere Gaye
Şentürk’ten dinledik.

Otomatik Bilgi Değişimi
öncesi Varlık Barışı
26736 sayılı “Bazı Alacakların
yeniden Yapılandırılmasına
İlişkin Kanun” ile adeta vergi
idaresi ile vergi mükellefleri
arasında bir vergi ve varlık barışı
sağlanıyor.

Geleceği birlikte
tasarlıyoruz!
Deloitte Türkiye için inovasyon,
ofisteki sosyal yaşantıyı
daha eğlenceli hale getirecek
uygulamalardan, müşterilere
sunulacak yeni iş alanlarına
kadar çok geniş bir yelpazeyi
içeriyor.

Ar-Ge’den ürüne, üründen
pazara giden yolda Yatırım
Teşvik Mevzuatı
Son yıllarda ülkemizde yatırım
teşvik mevzuatında yapılan
düzenlemeler ile yatırımcılara
önemli teşvik unsurlarından
yararlanma imkanı tanınması
hedefleniyor.
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Ya şirketinizde
yolsuzluk varsa!
Yolsuzluk, ulusal ve uluslararası
düzenlemeler ile önüne
geçilmeye çalışılan önemli bir
risktir. Şirketler riski tespit etmeli
ve gerekli önlemleri almalı.

Kişisel sağlık verileriniz
sağlıklı korunuyor mu?
29863 sayılı Kişisel Sağlık
Verilerinin İşlenmesi ve
Mahremiyetinin Sağlanması
Hakkında Yönetmelik 20.10.2016
tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Patronun
çocuğu olmak…
Aile işletmelerindeki en büyük
hastalıklardan biri “Nepotizm”,
yani kayırmacılık. Bazı aile
işletmeleri buna engel olmak
için çeşitli önlemler aldıklarını
söylese de, bu, birçoğu için
halen önemli bir sorun.

Y Kuşağı bakış açısı: iş ve
sosyal hayatımızda veri
Çoğunlukla akıllı telefonlar ve
bilgisayarlar aracılığıyla temas
ettiğimiz veri yığınını ne kadar
anlıyoruz? Ne kadar etkin
kullanıyoruz? Hayatımızda ve
iş hayatında neler değişiyor ve
gelecekte bizi neler bekliyor?
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Futbol ile finans,
CFO ile teknik direktör
birbirlerine benzer mi?
Deloitte’un ‘Bir Futbol
Kulübünde CFO Olmak’ raporu,
futbol ve finans arasında ve
dolayısıyla bir CFO ile teknik
direktör arasında birçok
benzerliğin bulunduğunu
gösteriyor.

Mali bilgileriniz güvende mi?
6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun
yürürlüğe girmesi ile birlikte
Vergi İdaresi’nin elde ettiği
mali bilgilerin güvenliğinin
sağlanması önemli konulardan
biri haline geldi.

Kendini yenileyen
iş dünyasında öncü kalıyor
Deloitte Yönetim Enstitüsü,
profesyonellerin gelişimine
ve mesleki büyümesine
katkı sağlıyor. Enstitünün
faaliyetlerini, yaklaşık 10 senedir
eğitim hizmetlerinde görev
yapan Bölüm Müdürü Elif Günal
Hanavdeloğlu anlattı.

Yatırım dünyasında
uluslararası bir pasaport
Yatırım dünyasındaki en saygın
unvan programlarından biri olan
CFA programı, mesleki gelişime
katkı sağlarken uluslararası
yetkinlikler kazanılmasına
yardımcı oluyor.
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Varoluş
amacına dair…
Son dönemlerde tıpkı insanlar gibi şirketler de amaçlarını
sorgulamaya başladılar. Neden varız? Nereye gitmeye
çalışıyoruz? Ne yapmak istiyoruz? Bu gibi sorulara şirketler
de tıpkı bizler gibi cevap arıyorlar.

H

ayatımın amacını ve değerlerimi neden
sordunuz şimdi? Anlayamadım. Bu bir
iş görüşmesi değil mi?!
- Evet öyle. Günün büyük bölümünü işyerinde
birlikte geçirirken aynı amaçlar için çalışırsak
aynı yöne daha kolay gitmez miyiz? Kendinizle
ve yaptığınız işle ilgili memnuniyetiniz artmaz
mı? Bu his sizin daha başarılı olmanıza
yardımcı olmaz mı?

Özlem Gören
Deloitte Türkiye
Yetenek Lideri

Hayatımıza çeşitli açılardan
baktığımız dönemler olmuştur. İşi
ve kariyeri hayatımızın amacı olarak
benimseyenlerimiz… Bir zaman sonra, belli
bir refah seviyesini sağlamak için işimizi
bir araç olarak gördüğümüz dönemler…
Sonra bunun yine yetmediği, tekrar
sorguladığımız zamanlar… Kurumsal
hayata kızgınlıklar… Gidip gelmeler… ‘Baby
boomer’mıyız, X Kuşağı mı, yoksa Y Kuşağı
mı karışık hissiyatlar...
Son dönemlerde tıpkı insanlar gibi şirketler
de amaçlarını sorgulamaya başladılar.
Neden varız? Nereye gitmeye çalışıyoruz?
Ne yapmak istiyoruz? Bu gibi sorulara
şirketler de tıpkı bizler gibi cevap arıyorlar.
Benim açımdan 22 senedir çalıştığım
şirketim global ‘varoluş amacını’ ‘iz bırakan
etki yaratmak ‘ olarak ortaya koyduğunda
bir boşluk doldu sanki. Dedik ki; eğer
insanlarımız şöyle diyebilirse bir gün,
başarılı olduk demektir:
•• Burada iz bırakan bir etki yaratabilirim
•• Hayat boyu iş arkadaşım olacak kişilerle
bağ kurabilirim ve beni her kariyer
basamağımda yüreklendireceklerini bilirim

•• Şirketimde kendimi geliştirecek
yeni fırsatları yakalamak için sürekli
yönlendirilirim, yol gösterilirim
•• Kendim olabilirim ve bu şirketimin daha
güçlü olmasına yardım eder
Birbirimizde, müşterilerimizde ve toplumda
iz bırakmak farklı bir enerji ve kolektif
emek gerektiriyor. Her gün yapmak
zorunda olduklarımızı değiştirmek çok
mümkün değil. Ama zaman akıp giderken
yaklaşımımızı ve bakış açımızı değiştirmek
gerçekten fark ve etki yaratabilir. Örnek mi?
- İşe yeni başladım. Yeni öğreniyorum bazı
konuları. Ama yaptığım her çalışma sonuçta
müşterimin vereceği kararlara temel olacak
bir projenin parçası. O yüzden, basit de olsa,
işimi o anda özenerek yapıyorum.
- İş arkadaşımın canı sıkkın gibi bugün. Onu
sadece dinlemeye ayıracağım 15 dakika
belki de bugünü çok daha iyi geçirmesini
sağlayabilir.
- Bu sabah asansörde gördüğüm temizlik
görevlisine iyi haftalar diledim. Yüzü
aydınlandı.
Bu yaklaşım ne zor, ne de fazla zaman
gerektiriyor. Sadece ufacık bir çabayla
değişmeyi, anı farkındalıkla yaşayabilmeyi
istiyor. Sonuçta ise iz bırakmayı, kendinizle
ve yaptığınız işle ilgili memnuniyet
duymanızı vaat ediyor. Asansörde
karşılaştıklarımıza her sabah ‘Günaydın’
demekle başlayabiliriz, ne dersiniz?
7
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Deloitte Türkiye
yeni ortaklarıyla
daha güçlü
Türkiye’de 30 yıldır faaliyetlerini sürdüren Deloitte Türkiye,
şirket bünyesinde uzun zamandır çalışmalarını sürdüren
8 direktörünü ortak kadrosuna katarak, Türkiye’deki
konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Soldan sağa: Emrehan Demirel, Gündoğan Durak, Işıl Bilgin Kabaçalı, Gül Saraçoğlu, Gökhan Altun, Hakan Göl, Metin Aslantaş, Burç Yıldırım
8
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Burç Yıldırım
Deloitte Türkiye Risk
Danışmanlığı Ortağı
İstanbul Üniversitesi
Deniz Ulaştırma ve
İşletme Mühendisliği
Bölümü’nü bitiren Yıldırım, iş hayatına
Byte şirketinde bilgisayar danışmanı olarak
başladı. 2007 – 2010 yılları arasında Gold
Bilgisayar’da Kurumsal Satış Müdürü
olarak görev alan Yıldırım, 2013 yılına kadar
Symtürk’te Profesyonel Hizmetler Yöneticisi
olarak çalışmalarını sürdürdü. 2013 yılında
Deloitte’a katılan Yıldırım, 2016 yılı başından
bu yana Deloitte Türkiye Risk Danışmanlığı
Direktörü görevini üstleniyordu. Yıldırım,
aynı zamanda, Siber Güvenlik Risk Hizmetleri
Lideri görevini yürütüyor.

Emrehan Demirel
Deloitte Türkiye
Denetim Hizmetleri
Ortağı
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi İktisat
Bölümü mezunu olan Demirel, 2001 yılında
Deloitte ekibine Denetim Asistanı olarak
katıldı. 2006 – 2007 yılları arasında İrlanda
Dublin’deki Deloitte ofisinde görev alan
Demirel, 2014’ten bu yana Deloitte Türkiye
Ankara Ofisi’nde Denetim Hizmetleri
Direktörü olarak, ayrıca 2016 Haziran’dan
bu yana da Deloitte Türkiye Elektrik Sektörü
Lideri olarak çalışmalarını sürdürüyordu.

Gökhan Altun
Deloitte Türkiye
Finansal Danışmanlık
Hizmetleri Ortağı
Hacettepe Üniversitesi
İşletme Bölümü
mezunu olan Altun, 2001 yılında Deloitte
ekibine Denetçi olarak katıldı. 4 yıllık
denetim tecrübesini takip eden yaklaşık 1
yıllık Hedef Allianz Holding deneyiminden
sonra, 2006 yılında Deloitte Kurumsal
Finansman Hizmetleri Bölümü’ne katıldı.
2008 – 2009 yılları arasında Deloitte
Amsterdam Ofisi’nde değerleme ve finansal
modelleme hizmetlerinde uzmanlaşan Altun,
2015 yılından bu yana Deloitte Türkiye’de
Değerleme ve Finansal Modelleme
Hizmetleri’nden Sorumlu Direktör olarak
görev yapıyordu.

Gül Saraçoğlu
Deloitte Türkiye Risk
Danışmanlığı Ortağı
Üsküdar Amerikan
Lisesi’nin ardından
İstanbul Üniversitesi
İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun
olan Gül Saraçoğlu, iş yaşamına Arthur
Andersen İstanbul’da Denetçi olarak başladı.
Saraçoğlu, 2001-2005 yılları arasında Arthur
Andersen ve Deloitte Boston ofislerinde
risk danışmanlığı hizmetlerinde görev aldı.
2004 yılı sonunda Deloitte Türkiye Ofisi’ne
çalışmaya başlayan Gül Saraçoğlu Risk
Danışmanlığı Direktörü olarak görevini
sürdürüyordu. Saraçoğlu aynı zamanda,
Suistimal İnceleme ve Önleme Hizmetleri
liderliğini yürütüyor.

Deloitte Türkiye,
2017 yılında
yeni ortaklarıyla
daha güçlü,
daha dinamik...

Gündoğan Durak
Deloitte Türkiye Vergi
Hizmetleri Ortağı
Hacettepe Üniversitesi
İİBF mezunu olan Durak,
profesyonel iş yaşamına
2001 yılında Maliye Bakanlığı’nda Hesap
Uzman Yardımcısı olarak başladı. 2005 2008 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap
Uzmanı ve Maliye Bakanı Özel Danışmanı
olarak çalışmalarını sürdüren Durak, 2008
yılında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup
Müdürü görevinde bulundu ve 2012 yılında
Vergi Başmüfettişliğine atandı. University of
Illinois’de, Finans master derecesine sahip
olan Durak, 2013 yılında Deloitte ailesine
katıldı ve Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri
Direktörü görevinde bulunuyordu.

Hakan Göl
Deloitte Türkiye
Danışmanlık
Hizmetleri Ortağı
İstanbul Teknik
Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Bölümü mezunu olan Göl,
ardından Sabancı Üniversitesi Sanayi
Liderleri Programı’nı tamamladı. Halen
İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Doktora Programı’nda tez
çalışmalarına devam eden Hakan Göl, 2003
yılında Deloitte Danışmanlık ekibine katıldı.
2013 yılından bu yana Dijital Hizmetlerden
Sorumlu Direktör ve Perakende Sektör
Lideri olarak çalışmalarını sürdüren Göl;
dijital strateji, müşteri deneyimi tasarımı,
dijital varlıkların geliştirilmesi ve dijital
dönüşüm alanlarında Türkiye’nin önde gelen
kuruluşlarına hizmet veriyor.

Işıl Bilgin Kabaçalı
Deloitte Türkiye
Denetim Hizmetleri
Ortağı
Marmara Üniversitesi
İngilizce İşletme
Bölümü mezunu olan Kabaçalı, profesyonel
kariyerine 1998 yılında Deloitte Türkiye’de
başladı. 2002 – 2004 yılları arasında
Amerika’nın Kuzey Karolina Eyaleti’ndeki
Deloitte Charlotte ofisinde çalışan Işıl Bilgin
Kabaçalı, 2011 yılından bu yana Deloitte
Türkiye Ofisi’nde Denetim Hizmetleri
Direktörü olarak görev alıyordu.

Metin Aslantaş
Deloitte Türkiye Risk
Danışmanlığı Ortağı
Robert Koleji’nde aldığı
eğitim sonrası Lafayette
Üniversitesi’nden
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü’nden mezun olan Aslantaş, Deloitte
Türkiye’ye 2004 yılında katıldı. Deloitte
bünyesinde çalıştığı süre boyunca teknoloji
denetimi ve yönetişim projelerinde rol
alan Aslantaş, 2015 yılından beri şirket
bünyesinde Risk Danışmanlığı Direktörü
olarak görev yapıyordu.
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Endüstrileri 2017’de
neler bekliyor?
Hem yurt içinde, hem de yurt dışındaki siyasi ve ekonomik
dinamiklerden farklı şekillerde etkilenen endüstriler, 2016 yılını
nasıl geçirdi? Deloitte Türkiye Liderleri, endüstrilerin geçmiş yılını
yorumlarken, 2017 yılı için öngörülerini paylaştılar.

Otomotiv
Özkan Yıldırım

Deloitte Türkiye
Tüketim ve Endüstriyel Ürünler Endüstrisi Lideri

O

tomotiv sektöründe Avrupa’ya
en çok ihracat yapan ülke olan
Türkiye’de bu sektör 2015 sonu
iç pazar satışlarıyla dünyada 17’nci ve
Avrupa’da da 6’ncı sırada yer almıştı.
Türkiye, ayrıca 2015 yılında ürettiği toplam
1,3 milyon adet araçla küresel otomotiv
üretiminden %1,4 pay alarak dünyanın
15’inci, Avrupa’nın ise 5’inci en büyük
üreticisi konumuna gelmiş durumda. 2016
sonu itibariyle üretim rakamlarının 1,5
milyon adede ulaşması öngörülüyor. 2015’te
toplam 1 milyon 11 bin adet iç pazar satış
rakamı ve 992 bin ihracat rakamı elde
edilirken, 2016’da bu rakamların hem iç
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satış, hem de ihracat için 1 milyon adet
civarında gerçekleşmesi öngörülüyor.
2016’nın ilk 11 aylık verilerine göre Eylül
ayı itibariyle otomotiv sektöründe ciddi bir
canlanma söz konusu. Türkiye otomotiv
toplam pazarı 2016 yılı Ocak-Kasım
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine
göre %1,8 oranında büyümüş durumda.
ÖTV sisteminde yapılan değişiklikle birlikte
yılın son 2 ayını stresle geçirmiş olsa da
otomotiv sektörünün 2016’yı başarıyla
kapatarak 2017’ye dinamik bir giriş yaptığını
gözlemliyoruz.
Otomotiv sektörünü 2017 ve sonrasında
kapsamlı bir dönüşüm bekliyor. Sektörün

geleceğine şekil verecek otonom
(sürücüsüz), elektrikli, internet bağlantılı ve
paylaşımlı kullanılan araçlara geçiş çok uzak
olmadığı için, sektördeki değişim adımlarını
önümüzdeki ilk yıllarda görmek mümkün.
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 öngörülerini hesaba katarsak,
2017 ve sonrasında otomotiv sektöründe
hem kalitatif hem kantitatif dönüşümlere ve
dinamizme tanıklık etmemiz işten bile değil.
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Finansal Hizmetler
Hasan Kılıç

Deloitte Türkiye
Supervisory Board Başkanı
Finansal Hizmetler Endüstrisi Lideri
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016 yılı hem Türkiye’de hem dünyada
yaşanan gelişmeler nedeniyle
bankacılık sektörü açısından
sorunların devam ettiği bir yıl oldu. Türk
bankacılık sektöründe geçmiş yıllarda
kredilerde yaşanan hızlı büyüme oranlarına
karşın 2016 yılında yavaşlama yaşandığı
gözlemlendi, takipteki kredilerin oranındaki
artış ilave edilince daralmaya başlayan kar
marjları olumsuz etkilendi. Ülkemizde bu
yıl yaşananların yanı sıra, TCMB’nin faiz
indirimleri, coğrafyamızdaki gelişmeler,
Brexit, AB ülkeleri bankalarında yaşanmaya
devam eden sıkıntılar, ABD seçimleri ve
FED faiz artışları finans sektörünü olumsuz
etkiledi. Yıl içerisinde sabite yakın hareket
eden döviz kurları son aylarda yaşanan
gelişmelerden önemli seviyede etkilendi ve
ekonomide toparlanma eğilimi gösteren bu
dönemi, tekrar sıkıntılı bir zemine sürükledi.
Türk bankacılık sektörünün son dönemde
yaşanan sıkıntılı dönemi, bankacılık
sisteminin mali ve yapısal olarak güçlü
olması ve krizler konusunda ekonomi
yönetiminin deneyimi sayesinde iyi
yönettiğini görebiliyoruz. Eylül 2016
itibariyle bankacılık sektörünün aktif
büyüklüğünün geçmiş yıla göre %6 artış
kaydederek 2.534 milyar TL olduğu
gözlemlendi. Kar marjlarındaki daralma
ve kredi büyümelerindeki yavaşlamaya
rağmen, bu yıla özel Visa ve Mastercard’dan
elde edilen gelirler ve TCMB’nin zorunlu

Reel sektörün en
önemli yoldaşı olan
finans sektörünün
son dönemde sıkışmış
olan ekonominin
tekrar canlanması ve
büyümesi için akıllı
yatırımlara yönelmesi
zorunlu olacaktır.
karşılıklar ile ilgili adımları gibi bir defalık
elde edilen gelirler sayesinde, bankaların
Eylül 2016 itibariyle net karı bir önceki yılın
aynı dönemine göre %55 artarak 29 milyar
TL’ye ulaştı. Bu sayede özkaynak karlılığı
yine aynı dönemler karşılaştırıldığında
%8,12’den %11,03’e kadar yükseldi.
Bankacılık sektörünün genel
performansında geçmiş yıllara göre
çok büyük farklar oluşmamış olsa
bile, bir önceki yılın aynı dönemi ile
karşılaştırıldığında bankaların şube
sayılarında 12.330’dan 11.926’ya, personel
sayılarında ise 218.006’dan 211.673’e bir
azalma gözlemlendi.

Yurt dışında ABD’deki yönetim değişimi
ve FED kararlarının, coğrafyamızda
yaşanacak gelişmelerin, Avrupa’da
yaşanacak seçimlerin, içeride ise kurlardaki
dalgalanma ve faizlerdeki değişimin 2017
yılında finans sektörünün gündemini
oluşturması bekleniyor.
Türk bankacılık sektörünün güçlü mali
yapısı ile önümüzdeki yıl yaşanacak risklere
yönelik hazırlıklı olması yeterli olmayıp,
reel sektörün en önemli yoldaşı olan
finans sektörünün son dönemde sıkışmış
olan ekonominin tekrar canlanması ve
büyümesi için akıllı yatırımlara yönelmesi
zorunlu olacaktır. Bu sebeple, sermaye,
risk ve maliyet yönetimi stratejisinin, aktif
kalitesinin gelişimi için kredi tahsis ve
izleme politikalarının ve özellikle risk bazlı
fiyatlama konularının, bankaların en önemli
gündem maddeleri olması bekleniyor.
Uzun yıllar gerek ülkemizde gerekse yurt
dışında teknoloji yatırımlarında örnek
gösterilmiş bankalarımızın bu alanda
da müşteri ve verimlilik odaklı yenilikçi
çözümler ile önümüzdeki dönemde pazarı
şekillendireceği görüşündeyiz.
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Enerji ve Doğal Kaynaklar
Elif Düşmez Tek

Deloitte Türkiye
Enerji ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi Lideri

U

luslararası petrol talebinin beklenen
artışı göstermemesi sonucu enerji
piyasalarında oluşan arz fazlası ile
birlikte 2014 yılının sonundan itibaren petrol
fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı. 2014
yılında 115 USD’ye çıkan brent petrol varil
fiyatları 2016 yılının Ocak ayında 27 USD’ye
kadar geriledi. Kasım 2016 itibariyle 45-50
USD seviyesinde olan brent petrolün kısa
vadede tekrar 100 USD seviyelerine çıkması
beklenmiyor.
Global piyasalarda, petrol fiyatlarındaki
düşüşe paralel olarak doğal gaz fiyatlarında
da önemli bir düşüş yaşandı. Uluslararası
fiyatlardaki düşüşe ek olarak, Türkiye’de
uluslararası tahkim mahkemesi aracılığı ile
İran ve imzalanan “Türk Akımı” anlaşması ile
Rusya’dan ek gaz indirimi sağlandı. Tedarik
maliyetlerindeki bu iyileşmeler Ekim ayında
uygulanan %10 doğal gaz indirimi ile konut
ve sanayi tüketicilerine yansıtılmış oldu.
2016 yılında Türkiye’de ilk kez kullanılacak
olan FSRU (Yüzen LNG) tesisi Aliağa’da
kuruldu. Bununla birlikte, artırılan doğal gaz
depo ve LNG terminal kapasiteleri ile kaynak
çeşitliliği artırıldı ve doğal gaz arz güvenliği
güçlendirilmiş oldu. Diğer taraftan, 2015 ve
2016 yıllarında elektrik üretiminde kullanılan
doğal gaz miktarı düştü ve buna bağlı olarak
düzenli artış gösteren doğal gaz tüketiminde
bir miktar düşüş gözlendi. Bu düşüşe,
mevsimsel yağışların ve yenilenebilir enerji
kaynakları kurulu gücünün artışına bağlı
olarak üretimlerinin artması sebep oldu.
Önümüzdeki dönemde doğal gaz
sektöründeki gelişmelerin devam etmesi
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bekleniyor. 2017 yılında mevcut gaz deposu
ve LNG terminallerinin kapasitelerinde artış
beklenirken Tuz Gölü yer altı gaz deposunun
da devreye alınması öngörülüyor. Ayrıca,
doğal gaz spot piyasasının oluşturulması için
EPİAŞ’ın ilgili çalışmaları yürüttüğü biliniyor.
Ekim ayı sonu itibariyle 2016 yılında 5
GW’nin üzerinde kurulu güç devreye
girerken bunun %40’ını yenilenebilir enerji
santralleri oluşturdu. Güneş santrallerinin
toplam kurulu gücü ilk on ayda üç katına
çıkarken, ilk lisanslı güneş enerji santrali de
Ekim ayında devreye alındı.
GSYİH büyüme rakamlarının geçmiş yılların
altında seyretmesi ile birlikte elektrik
talebinde önemli bir artış gözlenmedi.
Talepteki durgunluğa rağmen yukarıda
bahsedilen arz artışı doğal gazın elektrik
üretiminde kullanımını azalttı ve bunun
sonucunda elektrik fiyatlarında dikkat
çekici bir miktarda düşüş yaşandı. 2014
yılında ortalama MWh elektrik fiyatı 164
TL iken 2015 yılında 138 TL’ye (50.7USD/
MWh) düştü. 2016 yılının ilk 10 ayında ise
bu fiyat 132 TL (44.7 USD/MWh) seviyesine
geriledi. USD cinsinden bakıldığında kur
değişimlerinin de etkisiyle fiyatlardaki
düşüşün etkisi daha büyük oldu. Bu
düşüşün kısa vadede devam etmesi ve
önemli bir talep artışının beklenmediği 2017
yılında elektrik fiyatlarının 2016 yılı ile benzer
oluşması bekleniyor.
Hükümetin, enerjideki dışa bağımlılığın cari
açık üzerindeki etkisini azaltmak hedefi
ile yerli ve yenilebilir enerji kaynaklarına
verdiği önem 2016 yılında da yeni politika

ve mekanizma değişikliklerini beraberinde
getirdi. Eylül ayında Resmi Gazete’de
yayımlanan torba yasada, arz güvenliğini
temin etmek amacıyla yerli kaynaklara
öncelik veren kapasite mekanizmalarının
oluşturulabileceği hususu düzenlendi. Bu
konuya ilişkin çalışmaların tamamlanarak
2017 yılında mekanizmanın devreye girmesi
ve arz güvenliği açısından teknik yetkinlikleri
ile öne çıkan doğal gaz santrallerinin de ek
gelir elde etmesi bekleniyor.
Ekim ayında Resmi Gazete’de yayımlanan
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA)
yönetmeliği ile yenilenebilir enerji ile elektrik
üretim kapasitesinin hızlı artışının yanı sıra
ekipman üretiminin de yerlileştirilmesi
hedefleniyor. Konya-Karapınar’da 1000MW
güneş yatırımı için 2016 yılı Aralık ayında
ihale yapılması diğer alanlar için de ihalelerin
kısa vadede gerçekleşmesi öngörülüyor.
Yenilenebilir enerji ile birlikte yerli kömür
kaynaklarının kullanımına da öncelik verildi.
Bakanlar Kurulu Kararı ile Ağustos ayından
yılsonuna kadar TETAŞ’ın toplam kurulu
gücü 6 GW olan 15 yerli kömür santralinden
185 TL/MWh birim fiyat ile 6 TWh elektrik
satın alacağı açıklandı. TETAŞ’ın elektrik
alımlarının uluslararası ve yerli piyasalardaki
gelişmeler doğrultusunda devam etmesi
ve kısa vadede değişiklik göstermemesi
öngörülüyor. Ayrıca, Haziran ayında Resmi
Gazete’de yayımlanan kanun değişikliği ile
yerli kömür sahalarının değerlendirilmesi
amacıyla linyit sahalarının özelleştirilmesinin
önü açılmış oldu. Aralık ayında Çayırhan linyit
sahası ile başlayacak olan özelleştirmelerin
2017’de devam etmesi bekleniyor.
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Sağlık ve İlaç
Güler Hülya Yılmaz

Deloitte Türkiye
Sağlık ve İlaç Endüstrisi Lideri

İ

laç ve sağlık sektöründe 2016 yılında
yaşanan önemli gelişmelerden bir
tanesi, ithalat-ihracat dengesi itibariyle
cari açığa olumsuz katkı yapan sektörler
arasında bulunan ilaç sektöründe ithalatı
azaltmaya, yerli üretimi teşvik etmeye
yönelik politikaların gündeme gelmesi ve
buna yönelik çalışmalar yapılmış olmasıdır.
Bu alandaki gelişmeler Türk ilaç sektörünün
gelecekteki konumunda önemli rol
oynayacaktır.
İlaç sektöründe fiyat ve özellikle yüksek
devalüasyondan kaynaklanan kur
baskıları 2016 yılında da olumsuz etki
yaratmaya devam etmekle beraber
sektörde değer bazında büyüme yaklaşık
%15; hacim bazında büyüme ise yaklaşık
%6 civarlarında gerçekleşti. Dünyadaki
eğilimlere paralel olarak Türkiye’de de
giderek daha yaşlanan nüfus ve kronik
hastalıklarda artış eğilimi ilaç piyasasının
önemini arttırmaya devam ediyor.
Özellikle 2016 yılında Türkiye’nin Avrasya’ya
yönelme eğilimleri neticesinde, sadece
Türkiye değil aslında tüm dünyadaki ilaç
üretici ve satıcıları Orta Doğu, Kuzey Afrika,
Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinin pazar
potansiyelini keşfetmeye başladılar. Mesela,
İran çok önemli bir pazar olarak dikkat
çekiyor. Türkiye’nin bu bakımdan bölgedeki
konumunu çok iyi değerlendirmesi
gerekiyor.

Sağlık hizmetleri alanında ise bazı KamuÖzel İşbirliği projelerinin hayata geçirilmesi
için yapılan çalışmalar memnuniyet
vericidir. Ancak bu projelerin tam başarıya
ulaşabilmesi için sadece inşaat boyutu
değil, teknik alt yapı, insan kaynağı
planlama ve yönetim boyutları ile bir bütün
olarak ele alınarak daha da detaylı planlanıp
geliştirilmesi gerekiyor.
Türkiye, akılcı politika ve teşviklerle Avrupa
ve Asya arasındaki stratejik konumunu
çok iyi değerlendirerek önemli bir cazibe
merkezi; mesela “Bölgesel İlaç Üretim
Üssü” ve hatta “Bölgesel Ar-Ge Merkezi”
olabilir. Ancak bunun için yerli üretim
ve Ar-Ge yatırımlarının daha etkili ve
amaca hizmet eden teşvik tedbirleri ile
desteklenmesi gereklidir. Gayr-i safi milli
gelirimiz içinde Ar-Ge payını arttırmak,
tüm temelleri yenilikçi Ar-Ge’ye dayalı olan
ilaç sektörü için elzemdir. Aksi takdirde,
Türkiye “ithalatçı/dağıtımcı” statüsünden
öteye gidemez ve gerçek katma değeri
yakalayamaz. Teşvik ve destek sağlamanın
yanı sıra eğitim kalitesi ve yetişmiş bilim
insanı kaynağı da çok çok önemlidir ki
etkin Ar-Ge projeleri üretilebilsin. Yakın
zamanda Nobel Ödülüne layık görülen
bilim adamımız Aziz Sancar gibi daha
çok bilim insanına ihtiyaç vardır ki katma
değer yaratan Ar-Ge projeleri yaratılabilsin.
Bu nedenle, sadece arazi vermek, teşvik
sağlamak, bina yapmak yeterli değildir.

Özgün Ar-Ge projesi üretebilecek
ve insanlığa faydalı buluş yaparak
bilimsel çalışmaları yürütüp başarıyla
sonuçlandırabilecek eğitilmiş, yetkin insan
kaynağı ve bunun için de özgün ve yaratıcı
düşünceyi ve çalışmaları teşvik eden pozitif
bilimlere dayalı, bilim ve teknolojiyi takip
eden güçlü bir eğitim sistemi olması şarttır.
Güçlü eğitim sistemi ve yetkin insan kaynağı
etkin üniversite- sanayi işbirliği ile beraber
harikalar yaratacaktır.
Geleceğin ilaçları hücre ve gen tedavisi
yapan “kişiye özel akıllı moleküller”
olacaktır. Bu bakımdan, 2017 ve sonrasında
biyoteknoloji çok daha fazla önem
kazanacaktır. Endüstri 4.0 devrimi sağlık
sektöründe de gerçekleşirse hastalar, ilaç
şirketleri, hastaneler, sigorta kurumları ve
tüm diğer ilgili paydaşlar birbiriyle etkin
ve sürekli iletişim ve etkileşim halinde
olacaklar. Bu da ilaçların tedavi etme
etkinlik ve verimliliğini ölçmede önemli
gelişmeler sağlayacak ve Ar-Ge projelerine
daha fazla ilham verecektir.
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Hakan Göl

Deloitte Türkiye
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016’da ortaya çıkan negatif
makroekonomik tablo perakende
sektörünü de etkiledi. 2015’te 9 bin
261 ABD doları olarak gerçekleşen kişi başı
milli gelir 2016 sonu için 9 bin 385 dolar
olarak tahmin ediliyor; yeni Orta Vadeli
Plana göre ise 2017 yılında 9 bin 529 dolar
seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Ekim
2016’da 74,04 olan Tüketici Güven Endeksi
ise Kasım’da 68,93 seviyesine geriledi.
Perakende güveni ise Kasım 2016’da hem
geçen yıla hem de geçen aya göre azalarak
-20,2 puan değerini aldı. Şubat 2016’dan bu
yana negatifte seyreden perakende güven
endeksi, arka arkaya 3 ay düşüş sergileyerek
son 7 yılın en düşük değerine geriledi.
Perakende sektörü özelinde ise ortalama
sepet tutarı düşme trendindedir. En büyük
perakendeciler arasında 2017 büyüme
hedeflerini aşağı doğru çekenler bulunuyor.
2016’da yaşanan iflas ertelemeleri ve
mağaza kapatmaları da düşünülecek olursa
makroekonomik trendlerin ve önemli kur
dalgalanmalarının sektörü çok olumlu
etkilemediği ve 2017’de de sert rüzgarların
etkisinin devam edeceği gözlemleniyor.
Ancak bu olumsuz havanın yanında, 2017
için olumlu göstergeler de bulunuyor.
Bu göstergelerin başında alışveriş
merkezlerinin sayısı geliyor. Türkiye
perakende sektörü için bu rakam son
derece olumlu sinyaller vermekle birlikte
önümüzdeki yıllarda ‘sağlıklı zayıflama’
stratejisi ile bu artışın daha yavaş ilerlemesi
sürdürülebilir olacaktır.
Son 10 yılda AVM sayısı yaklaşık 3 katına
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çıkarak 2016 3. çeyrekte 379’a ulaşmıştır.
Toplam kiralanabilir alan ise 11,2 milyon m2
civarındadır. 2015’te bu rakamlar sırasıyla
368 ve 10,9 milyon m2 şeklindeydi; yani
2016’da AVM sayısında yaklaşık %3 büyüme
yaşandı. 2015’te her 1000 kişi başına 140 m2
kiralanabilir alan olarak ölçülen Türkiye’nin
perakende yoğunluğu, 2016 3. çeyrek itibarı
ile hemen hemen aynı seviyede kalarak 142
m2 oldu. Halihazırda inşaatı devam eden
74 AVM’nin ise 2019’da tamamlanması
bekleniyor.
AVM ve kiralanabilir alan rakamları geçmiş
yıllara göre çok fazla büyüme göstermezken
kira gelirlerinin ise 2016 itibariyle azalma
trendine geçtiği savunulabilir. 2016 3.
çeyrekte AVM birincil kira rakamı m2 başına
aylık 90 Euro’dan 81 Euro seviyesine
düştü. Son dönemde kurda yaşanan ciddi
dalgalanma karşısında sektör birlik duruşu
gösterdi ve kiraların TL bazına çekilmesi/
indirim olması gibi anlaşmalar yapıldı.
Halihazırda 118 AVM kiraları TL bazında
alma kararı almış durumda. Sürecin bu
eğilimle devam etmesini öngörüyoruz.
2016’da yaşanan dalgalanmalar ve ileride
yaşanabilecek olası yeni sert rüzgarlar
karşısında perakendeciler sürekli büyüme
ve mağaza açma trendini kırarak 2017’de
riski azaltma, mevcudu koruma hatta
‘sağlıklı zayıflama’ stratejisi ile mağaza
kapama hamlelerinden faydalanmalıdırlar.
2017 maliyet ve nakit yönetimi açısından
sıkıntılı bir dönem olmaya devam edecek.
Belirsizliğin hakim olduğu zamanlarda
perakendeciler çevik pozisyon alabilmenin
ve sağlıklı kalabilmenin önemini daha çok

hissedecekler. Sağlıklı zayıflama stratejisi
kapsamında bugüne kadar mağaza açarken
çok da ince eleyip sık dokumayan sektörün
artık mağaza açma kadar mağaza kapamayı
da öğrenmesi gerekiyor. Sektördeki bazı
önemli oyuncuların halihazırda bu stratejiyi
uygulamaya başladığını gözlemliyoruz.
Yıllardır Türkiye’de iç pazarın cazibesine
kapılan, yurt dışı yatırımlarına ağırlık
vermeyen perakendeciler bölgesel ve/
veya küresel yatırımlarına finansal sağlıkları
el verdiğince yoğunlaşacaklar. Kısacası,
Türk perakende şirketleri için büyümenin
kaynağının değişmesini bekliyoruz.
Paralelde, tüketicilerin perakende
şirketlerinden beklentileri artıyor;
beklentiler ile gerçekler arasındaki makas
ise açılmaya devam ediyor. Perakendeciler
2017’de çevik hamleler yaparak sağlıklı
kalmayı hedeflerken tüketici beklentilerini
karşılama yolunda özellikle dijital kanalda
çalışmaya devam edecekler. 2017’de
perakende şirketleri için oyunu değiştirecek
diğer ana konu başlıklarını şu şekilde
görüyoruz:
•• Karlılık üzerine direkt etki olacak her türlü
aksiyon: İndirimleri etkin yönetmek hiç
olmadığı kadar önemli
•• İç pazarın durgunluk beklentisiyle
bir miktar cazibesini yitirmesiyle dış
pazarlara olan daha ciddi açılım
•• Pop-up mağazalar gibi uygulamalar ile
farklı satış fırsatlarının değerlendirilmesi
•• Büyüme, karlılık ve işletme sermayesi
dengesinde etkin kategori yönetimi
•• Radikal iş modeli değişiklikleri
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Kamu
Cem Yılmaz

Deloitte Türkiye
Kamu Endüstrisi Lideri
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016 senesi dünya için olduğu kadar
Türkiye için de oldukça hareketli geçti.
Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi
sonrasında yaşanan türbülansa bağlı
olarak, tüm sektörlerde olduğu gibi öncelikli
olarak kamu sektöründe de, pek çok
kurumsal yapının ve standardın mevzuat,
yönetişim ve insan kaynağı başlıklarında
tekrar gözden geçmesi gerektiği ortaya
çıktı.
Bu gereksinim doğrultusunda 2017 senesi
içerisinde en büyük beklentimiz, kurumların
güvenliğini, güvenilirliğini ve işlerliğini
azami düzeyde sağlayacak eylemlerin
bir an evvel hayata geçmesi konusunda
atılacak adımları destekleyen bir yönetim
anlayışının devam etmesi olacaktır.
Vatandaşların beklenti ve ihtiyaçlarını odak
noktasına alan merkezi ve yerel yönetim
prensiplerinin mutlaka somut eylemlerle
desteklenmesi, Türkiye’ye katma değerli
altyapı ve teknoloji yatırımlarının çekilmesi
konusunda güvenilir adımların atılmaya
devam edilmesi, liyakati ve performansı
esas alan bir yönetim anlayışının tüm
kamu kurumlarında hayata geçirilmesi
2017 senesinden temel beklentilerimiz
olmaktadır.

Şehirlerimizin sürdürülebilir bir yapılanma
ve yönetim anlayışı ile desteklenmesi,
inovasyona dayalı ve katma değerli
yeni bir ekonomiyi destekleyecek akıllı
şehir dönüşümlerinin merkezi ve yerel
hükümet programları ile uyumlu olacak
şekilde hazırlanacak temel stratejik
planlar doğrultusunda hızlandırılması,
kamu kurumlarının yönetiminin iş
süreçleri odaklı tasarımlar temel alınarak
iyileştirilmesi, Türkiye’nin “açık veri”
stratejisinin ve kamu verilerine dayalı
somut eylem planlarının belirlenmesi,
e-Devlet Stratejisi ve Siber Güvenlik Eylem
Planı’ndaki diğer aksiyonların hızla hayata
geçirilmesi gibi konular da 2017 senesinde
öncelikli toplumsal fayda sağlayacağını
düşündüğümüz programların başında yer
alıyor.
Özellikle dünyada giderek artan Endüstri
4.0 dönüşüm trendini Türkiye’de hükümet
nezdinde destekleyecek programların
artacağı kanaatindeyiz. Endüstri 4.0’a
geçişi destekleyecek şekilde katma
değerli istihdamı ve ihracatı teşvik edecek
mekanizmaların tasarlanması, mevzuat
önerilerinin geliştirilmesi, teknoloji ve Ar-Ge
programlarının oluşturulması gibi alanlarda
farklı kamu kurumlarına düşecek görev ve
sorumluluklar olacaktır.

Türkiye’nin “açık veri”
stratejisinin ve kamu
verilerine dayalı somut
eylem planlarının
belirlenmesi 2017’nin
öncelikli konuları
arasında yer alıyor.
Türkiye’deki büyük altyapı yatırımlarının
da hız kesmeden devam edeceğini
öngörüyoruz. Çok sayıda yatırım
programının altında yer alan farklı
projelerin birbirleriyle uyum içerisinde
ve merkezi program yönetimi anlayışı ve
yapılanması ile yönetilmesi ihtiyacı giderek
daha fazla önem kazanacaktır. Bu altyapı
yatırımlarının kamu özel işbirlikleri gibi farklı
finansman yöntemleri ile desteklenmesi,
bu finansman yöntemlerinin fizibilite ve
etki analizi çalışmalarının yürütülmesi gibi
ihtiyaçlar da önümüzdeki sene içerisinde
kamu kurumlarımızın üzerinde fazlasıyla
yoğunlaşacağı konular olacaktır.
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Türkiye’nin en hızlı
teknoloji şirketleri
2006 yılından beri düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye
Programı’nda, son dört yılda %16014’lük büyüme kaydeden
Bilgikent, 2016 yılının birincisi oldu. Bilgikent aynı zamanda; Avrupa,
Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin
sıralandığı Fast 500 EMEA listesinde de ikinci sıraya yerleşti.

Deloitte Teknoloji Fast 50
Türkiye 2016 ilk 10 sıralaması
1. Bilgikent 

16015%

Deloitte Teknoloji Fast 50
Türkiye 2016 Big Star Ödülü

Cardtek Hardware Solutions

ASELSAN

2. SNI 

6355%

Innova

3. Hype

4894%

Turknet

4. ARD Grup

3829%

Bilgikent

5. Anttech

1629%

Bimsa

6. Robotistan

1177%

7. Cardtek Hardware Solutions 534%
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Deloitte Teknoloji Fast 50
Türkiye 2016 Teknoloji Özel Ödülü

8. P.I. Works

465%

9. BNTPRO

432%

10. Logsign

384%
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T

ürkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji
şirketlerine Avrupa ve dünyaya
açılma fırsatı sunan Deloitte
Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nın
2016 yılı sonuçları, Deloitte Values
House’da düzenlenen ödül töreniyle
açıklandı.

nezdinde farkındalıklarının artırılmasında
kurumlara katkı sağlamak. Program,
bunun yanında marka bilinirliğine ve
çalışan motivasyonuna katkıda buluyor
ve kurumların, Türkiye’yi global olarak da
başarıyla temsil etmelerine imkan tanıyor”
sözleriyle değerlendirdi.

Türkiye’de 11. yılını tamamlayan programın
bu yılki birincisi, 2009 yılında Ankara’da
faaliyetlerine başlayan ve son dört yılda
%16014’lük büyüme kaydeden Bilgikent
oldu. SNI, %6354’lük büyüme ile ikinci
olurken, Hype %4894’lük büyüme oranı ile
üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Büyükler Ligi’nde 5 şirket
Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji
şirketlerinin kıyasıya yarıştığı programda
Cardtek Hardware Solutions, Teknoloji
Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Büyükler Ligi
olarak anılan ve 2015 mali yılı süresince
gelirleri 50 milyon Euro ve üzeri olan
teknoloji şirketlerinin, son dört yıldaki
büyüme hızlarına göre kendi aralarında
değerlendirildiği ‘Big Stars’ kategorisinde
ise Aselsan, BilgiKent, Bimsa, Innova ve
TurkNet yer aldı. Innova ayrıca programın
başladığı 2006 yılından bu yana Fast 50
listesine girebilme başarısı gösteren tek
şirket olmayı sürdürdü.

Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve
Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri
Tolga Yaveroğlu, Deloitte Teknoloji Fast
50 Türkiye Programı’nı, “2006 yılından
bu yana sürdürdüğümüz program ile
amacımız; sağlam bir finansal yapı
oluşturulması, sermayeye erişim, nakit
akışının yönetimi ve şirketlerin yatırımcılar

Türkiye’nin birincisi, EMEA’nın ikincisi
EMEA bölgesinde en hızlı büyüyen 500
teknoloji şirketinin sıralandığı Fast 500
EMEA listesine ise Türkiye’den 21 şirket
girdi. Bu senenin Türkiye birincisi Bilgikent,
EMEA listesinde ikinci sırada yer alırken;
Türkiye ikincisi SNI, EMEA’da 12’inci;
üçüncü sıradaki Hype ise 17’inci oldu.
Asıl süreç, yatırım aldıktan sonra başlıyor
Ödül töreninde, Deloitte Türkiye M&A
Hizmetleri Ortağı Başak Vardar’ın
moderasyonu, Arvento Genel Müdürü
Özer Hıncal, DGSK Private Equity Genel
Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu ve Revo
Capital Genel Müdürü Cenk Bayrakdar’ın
katılımı ile ‘Teknoloji Şirketlerinin Yatırım
Yolculuğu’ konulu panel gerçekleştirildi.
Panelde, Türkiye’deki genel algının aksine,
yatırım aldıktan sonra zorlu bir sürecin
başladığı ve şirketlerin sorumluluklarının
arttığı vurgulandı.
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Denetçi doğulur mu
yoksa olunur mu?
Denetimde çalışmak finans alanında çalışanlar için
zorlu ve mücadeleci bir süreç… Ama bir o kadar da çok
yönlü, tatmin edici ve sürekli kişisel gelişim sağlayan bir
alan. Deloitte Türkiye’nin yenilikçi denetim yaklaşımını,
denetimdeki 20 yıllık kariyerini ve kişisel tavsiyelerini,
Denetim Hizmetleri Lideri Zere Gaye Şentürk’ten dinledik.

H

aziran ayı itibariyle, Deloitte
Türkiye’de Denetim Hizmetleri
Lideri unvanıyla yeni bir döneme
başladınız. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Şentürk: Babam hayatta herkesin bir
Gaye’si olmalı der… Ben de “Deloitte’un
niye bir Gaye’si olmasın” diyerek :) Boğaziçi
Ekonomi’den mezun olurken tüm mezunlar
arasında çok popüler olan Auditi’i tercih
ettim –gerçi, birazdan anlatırım benimkisi
biraz daha bilinçli bir tercihti- ve 20 yıldır
buradayım.

Zere Gaye Şentürk, Deloitte Türkiye,
Denetim Hizmetleri Lideri
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Şaka bir yana, İstanbul’da veteriner bir
anne ve banka müfettişi bir babanın tek
çocuğu olarak hayata geldim. Pendik
Veteriner Enstitüsü’nün bahçesinde yer alan
lojmanlarda birçok çocuğun bir arada olduğu
büyük bir aile ortamında büyüdüm. Enstitü
deniz kenarında yer alan ve aynı zamanda
yazları diğer veteriner ailelerin tatil kampı
olarak da hizmet eden bir yer olduğu için,
kalabalık ve eğlence benim için eşanlamlı
kelimelerdi.

Okulun son sınıfına geçtiğim yaz, bir
arkadaşım bana bir denetim şirketinde
stajyer arandığını söyledi ve yaptıkları işi
anlattı. Farklı şirketlere yapılan ziyaretler,
farklı çalışma grupları bana kendimi
geliştirmem ve birçok yeni insan tanımam
için çok doğru bir fırsat olduğunu hissettirdi.
Staj sonrası part-time çalışmaya devam
ettim ve yıl sonunda mezun olurken
kararım belliydi. Belki müfettiş babamdan
gelen genler baskın çıkmıştı, belki de
çocukluğumdaki kalabalık, hareketli ve
sürekli yeni insanlar tanıdığımız ortama
benzediği için büyük bir mutlulukla Deloitte’a
katıldım.
Bugün geçmiş 20 yıla baktığımda bunları
da yaşadık dediğim çok fazla anı var ama
hepsinin içerisinde benim çok sevdiğim
insanlar var. Çünkü yaptığımız iş, tek
sermayemiz olan insanla yapılan, akıl ve
emek yoğun bir iş. Hizmet sunduğumuz
müşterilerimizi de bu çembere katarak, bu
kadar büyük bir ailenin parçası olmaktan
son derece mutlu ve gururlu olduğumu
söylemek istiyorum.
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Hizmet sunduğumuz müşterilerimizi de
bu çembere katarak, bu kadar büyük
bir ailenin parçası olmaktan son derece
mutluluk ve gurur duyuyorum.
Yeni dönemde denetim hizmetlerinde
öncelikleriniz, hedefleriniz neler? Sizce
Deloitte Türkiye, denetimde hangi
özellikleriyle farklılaşıyor?
Şentürk: Deloitte olarak 30 yıldır Türkiye’de
hizmet veriyoruz. Bunca yıldır uluslararası
tecrübemizle Türkiye’nin gelişen ekonomik
faaliyetlerine katkı sağlamaktan büyük
mutluluk ve keyif aldık. Müşterilerimize
verdiğimiz değer ve sunduğumuz hizmetlerle
sektörün bir numaralı denetim firması haline
geldik; bu, sadece çok çalışarak değil, çok iyi
bir insan gücünü yetiştirerek gerçekleşti.
Bu noktaya gelmemizde, en iyi çalışanları
istihdam edebilmemiz, ekip arkadaşlarımızı
iyi ve düzenli eğitimlerle donatmamız ve
müşterimizden ve global ağımızdan elde
ettiğimiz deneyimlerle zenginleşmemiz
büyük rol oynadı.
Peki yeni dönemde bizleri neler bekliyor?
Rekabetin sürekli arttığı, bilgi ve teknolojinin
bu kadar serbest dolaşabildiği bir dünyada,
bizlerin yerinde durması mümkün değil.
İşimizin merkezinde insan var. Bu yeni
dönemde insana verdiğimiz önemi ve değeri
artırmakta kararlıyız; bu hem müşterilerimiz,
hem çalışanlarımız için geçerli…
Müşterilerimiz için kendimizi gerçek bir iş
ortağı olarak konumluyoruz. Bağımsızlık
kurallarını ve gerekliliklerini koruyarak,
müşterilerimizin işini onlar kadar anlamaya
özen gösteriyoruz. Böylece daha proaktif
olabiliyoruz; müşterilerimizin günlük
hayatta belki takip edemeyecekleri konuları
onlar adına takip ederek fark yaratmayı
amaçlıyoruz.
Örneğin, Pusula adındaki yeni hizmetimiz
sayesinde şirketlerin tüm verilerini denetim
yaklaşımımıza çok kısa sürede entegre
edebiliyor, sektör karşılaştırmaları yaparak
odaklanmamız gereken alanları hızla

tespit edebiliyor, denetim ve veri analizini
birleştirerek, haftalarca sürecek işlemleri
saatlere indirebiliyoruz.
Çalışanlarımıza ise her zaman daha iyisini
sunmak ve onlarla daha mutlu ve kalabalık
bir aile olmak için önemli projelerimiz var.
Sonuçta Türkiye’nin en iyi yetişmiş, alanında
en tecrübeli ve en donanımlı denetim
ekibine sahibiz ve bunu geliştirmeye devam
etmek benim birincil Gaye’m. :)
Deloitte, Türkiye’de 30. yaşını doldurdu.
Şirketin bugün gelmiş olduğu noktayı
nasıl değerlendirirsiniz?
Şentürk: Mars’ta üs kurmak gibi… Türkçe
çevirisi olmayan uluslararası denetim
standartlarında bağımsız denetim yapmak,
Türkçe çevirisi olmayan uluslararası finansal
raporlama standartlarına uygun olarak
hazırlanmış finansal tabloları denetlemek...
Hem de bunları bilgisayarların ve böylesi
online bir dünyanın olmadığı, içinde hesap
makinesi dışında teknolojik hiçbir alet
olmayan çantalarla sahaya çıktığınız bir
dünyadan, Pusula gibi araçlarla denetim
yapabilmek başka türlü açıklanamaz
herhalde.

Şirkete girdiğimde 100 kişi varken bugün
mevcut çalışan sayımız 1200’ün üzerinde.
Müşteri sayımızdaki artış da bir o kadar…
Varoluş amacını iz bırakan bir etki yaratmak
olarak tanımlayan bir şirket olarak
dokunduğumuz her paydaşta olabilecek
en yüksek değeri yaratmayı amaçlıyoruz.
Bu ise, her geçen yıl sorumluluğumuzun
artması demek. Daha inovatif, daha verimli,
daha katma değerli işler sunmaya çalışan bu
kadar başarılı bir topluluğun parçası olmak
gerçekten büyük bir keyif.
Deloitte Türkiye’de çalışanların %80’ini
Y Kuşağı oluşturuyor. Özellikle Denetim
Hizmetleri bölümünde genç kuşakla
çok yakın çalışıyorsunuz. Yeni kuşağın
özelliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şentürk: Ülkenin en iyi üniversitelerinden,
her sene 100-130 arasında yeni mezunu
denetim hizmetleri bünyesine katıyoruz. Bu
gençlerin, Türkiye’nin geleceğinde çok önemli
görevler üstlenecek yüksek potansiyele
sahip gençler olduklarına inanıyoruz. Yeni
mezunlara bu kadar çok fırsat sağlayan
sayılı şirket vardır; bu yönümüzle çok önemli
bir misyon üstlendiğimizi düşünüyorum.
Genç ve yaratıcı beyinleri, Türkiye’nin
önde gelen şirketlerini denetleyebilecek
seviyeye getirmek gerçekten muazzam
bir iş. “On the job training” yani “iş yerinde
yaşayarak öğrenme” konusunda iddialıyız
diyebilirim. Her çalışanımızın eğitim planını
oluşturuyoruz ve yalnızca teknik değil,
yönetsel becerilerinin de gelişimine özen
gösteriyoruz.

Denetim Hizmetleri Bölümü olarak,
insanın merkezde olduğu ve bununla
birlikte inovasyonu odak noktamıza
aldığımız bir gelecek planlıyoruz.
Denetim yaklaşımımızdaki en önemli
farkımız; gerçekten insana ve
teknolojiye yaptığımız yatırım.
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Okuldan sonraki master programı gibi,
denetimde çalışmak da bir okul. Ancak 4
yılın sonunda finansal taraftaki büyük resmi
görmeye başlıyor ve sektörlerin gerçeklerini
daha iyi analiz etme yetisine sahip
olabiliyorsunuz.
Sizce denetim alanında çalışmanın en
zorlu ve en tatmin edici yönleri neler?
Şentürk: Denetim insanların tabiatına
ya uyuyor ya da hiç uymuyor. Kendi
kariyerimde, denetimin gerçekten insanı
geliştiren taraflarını çok sevdim. Yaptığım işin
bir anlam ifade ettiğini ve bir amaca hizmet
ettiğini hissedebildim.

Şentürk ailesi: Cem, Hilmi, Gaye ve Suna

Y kuşağı ile ilgili birçok şey okuyor ve
dinliyoruz. Genel algı; yönetimi zor, aceleci
ve talepkar vs. oldukları yönünde... Ama ben
böyle bakmıyorum. Belki her yıl yüzlerce
genci bünyemize dahil etmemizden, bir
Y kuşağı şirketine dönüştüğümüz içindir.
Aksine ben gençlik enerjisinin bizleri çok
daha dinamik kıldığına inanıyorum.
Y Kuşağı çalışanlarının eğitimlerinin
gerçekten çok iyi olduğunu ve donanımlı
olduklarını düşünüyorum. Kesinlikle bizim
kuşağımızdan çok daha iyi yetişerek çalışma
hayatına başlıyorlar. Teknoloji başta olmak
üzere, okurken sahip oldukları imkanlar
çok yönlü ve gelişmiş. Mezun olmadan çok
çeşitli şirketlerde, farklı ülkelerde, hatta
farklı kıtalarda okumuş ya da çalışmış yeni
mezunlarımız var...
Gençler, iş yapış şeklimizi ve yaklaşımlarımızı
dönüştürüyor. Biz onlar sayesinde her
alanda teknolojik gelişimi odak noktasına
koyuyoruz. Özellikle son üç senedir
inovasyon konusunda çok yoğun çalışıyor
ve bu alanda ciddi yatırımlar yapıyoruz.
Geleceğin denetim anlayışını oluşturmak ve
bu alanda öncü olmak için çalışıyoruz.
Yeni kuşakla ilgili iyileştirmeye açık
olduklarını düşündüğüm en önemli özellik
ise sabırlı olmak. “Tecrübe” Google’dan
bulunamıyor, zamanla kazanılıyor. Kendi
işini yapmak isteyen biri için de, profesyonel
20

kariyer yapmak isteyen biri için de gerekli
olan şey tecrübe. Bunun içerisinde yer
alan çevre edinme ve iletişim becerilerini
geliştirme ancak deneyimleyerek
kazanabileceğiniz özellikler… Biz bu
konuda hiçbir yerde olmayan bir deneyim
yaşatıyoruz. Bilginin yanı sıra, farklı ekipler ve
farklı şirketlerle çevre ve iletişim becerilerini
de geliştiriyoruz.

Denetimde, takımın önce bir parçası, yavaş
yavaş da yöneticisi olmaya başlıyorsunuz.
Bu sizi çok yönlü geliştiriyor çünkü kişileri,
zamanı, durumları, hatta krizleri yönetmeyi
öğreniyorsunuz. Mesleki açıdan yalnızca
teknik tarafınızı değil, yönetsel becerilerinizi
de geliştirme olanağı buluyorsunuz.
Aynı zamanda çok fazla sektör görmek,
farklı sektörlerin farklı gerçekliklerine
ve dinamiklerine hakim olmak size çok
şey kazandırıyor. Zorlu taraflarının ise;
zaman, kaynak ve ilişki yönetimi olduğunu
söyleyebilirim.

Aynı zamanda ne iş yaparsanız yapın başarılı
olmak için şart olan bir şey var: “Kendini
adamak…” Örneğin, finans alanında kariyer
yapmak isteyenlerin, bu alanda en az 4-5
sene çalışmış olması gerektiğine inanıyorum.

Denetimde çok fazla sektör görmek,
farklı sektörlerin farklı gerçekliklerine
ve dinamiklerine hakim olmak size çok
şey kazandırıyor. Burada hem iyi bir
takım çalışanı olmayı, hem de ekibi iyi
yönetebilmeyi öğreniyorsunuz.
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Her yıl, Türkiye’nin
geleceğinde çok
önemli görevler
üstlenecek yüksek
potansiyele sahip
gençleri bünyemize
katıyoruz. Onların,
Türkiye’nin önde
gelen şirketlerinde
yönetici konumuna
gelmelerine katkı
sağlamak muazzam
bir iş.
Kendinize kalan zamanı nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Şentürk: İlk yıllarınızda da, şirket ortağı
olduğunuzda da çok yoğun bir şekilde
çalışma hayatınız devam ediyor. Sadece
odaklandığınız konular değişiyor. Ama
ben hayatı iş ve özel hayat diye ikiye
ayırmıyorum. Tek hayatımız var. Ve bunu
olabildiğince güzel yaşamak için kendimizi
biraz zorlamamız gerekiyor.
İşlerim de, çocuklarım ve ailem de, hepsi
öncelikli olabiliyor. Hafta sonum bana
aittir, işle ilgili bir şey konuşmam gibi bir
felsefem hiçbir zaman olmadı. Benden
beklenen bir şey varsa yaparım, telefonum
çalarsa açarım. İlk çocuğum sonrası 6 ay izin
almıştım. Tabii eşimi alışık olmadığı şekilde
gün içinde aramaya başlayınca, eşim “Senin
de çalışmadığın halin hiç çekilmiyor” dedi
ve ikinci çocuğum sonrası 3 ayda döndüm.
Çünkü ben çalışmayı, özellikle burada
çalışmayı seviyorum. Eve kapalı kalmak
ruhuma iyi gelmiyor. Her şeyin bir dengesi
var tabii ki, her şeyi dolu dolu yaşamanın
mümkün olduğuna inanıyorum.

Yeni başlayanlara en can alıcı
tavsiyeleriniz neler olur?
Şentürk: Her şeyden önce hayatta mutlu
olmaları gerektiğini söylerim. Bence
mutlu olmak bir durum değil, bir duruş.
Sizin hayata karşı olan duruşunuz belirler
mutluluğunuzu. Ben hayatta her zaman
mutlu olmayı seçtim, bunda babamın
küçükken bana sık sık okuduğu F. Nafiz
Çamlıbel’e ait “Kızıma” şiirinden kısa bir
dörtlüğün büyük etkisi var:
Neşeli ol, neşeli,
Varsın desinler deli!
Eğlenmeli, gülmeli
Her gün, her zaman, kızım.

Suna ve Cem Şentürk

Gezmeyi, özellikle içinde deniz ve güneş
olanlarını çok seviyorum. En azından gitme
fikrini! Hiçbirine gidemesem de aynı anda
4 program yapabilirim ve her programa
da bir sürü insan çağırabilirim. Eşim artık
alıştı, “hangisine gideceksen bana da haber
ver, uyarsa gelirim” diyor. Onun dışında
sinema, spor ve arkadaşlarım ile buluşup
sohbet etmek gibi çok klasik zevklerim var
ama sanırım en çok ailemle birlikte vakit
geçirmekten hoşlanıyorum. Kızım şimdi
büyüdü; onunla aynı ayakkabıları giymeye
başladık, birlikte alışverişe çıkmak, sinemaya
gitmek, kız kıza sohbet etmek gayet keyifli...
Ayrıca 10 yıl aradan sonra bir çılgınlık yapıp
ikinci çocuğu yaptık, şu anda 2 yaşındaki
oğlumla vakit geçirmek çok komik ve
eğlenceli.

Deloitte ile ilgili ise burasının müthiş bir okul
olduğunun altını çizmek isterim. Herkes
iş hayatına bir yerlerde başlıyor. İlk 5 yılda
çalıştığınız şirket ve yöneticiler o kadar
önemli ki potansiyelinizi açığa çıkarmak
için… Ama bu noktada maalesef çok fazla
kayıp yaşanıyor. Deloitte ailesine katılanların
ise kendilerini geliştirmeleri için inanılmaz
güzel imkanlar var. Başka şirketlerde 5
yılda almaları zor olan eğitimleri bir yılda
veriyoruz, sahada birçok farklı şirketin
uygulamalarını gözlemleme imkanının
yanı sıra, takım çalışması ve ekip yönetimi
konusunda kendilerine her yıl artan bir
sorumluluk ve gelişim imkanı tanınıyor.
Bu imkanların değerini bilerek kendilerini
geliştirmek için çaba sarf etmeyi asla
bırakmamalarını söylemem gerek. İş yükü,
yüksek beklenti, zaman baskısı vs. belki çok
zorlanıyorlar ama bütün bunlar çok sağlam
bir altyapı kazandırarak onları geleceğe
hazırlıyor. Onların geleceği, bizim de
geleceğimiz. Bu nedenle onları en az onlar
kadar -ve hatta daha çok- düşündüğümüzü
tüm samimiyetimle bilmelerini isterim.

Gençlere, her şeyden önce, hayatta
öncelikle mutlu olmaları gerektiğini
söylerim. Bence mutlu olmak
bir durum değil, bir duruş.
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Ekonomide belirgin
bir yavaşlama
kaçınılmaz
Türkiye ekonomisi büyüme dinamikleri açısından
kritik bir eşiğe geldi. Kapsamlı bir ekonomik program
kurgulanmadan ve siyasi istikrara kavuşmadan Orta Vadeli
Program hedefleri artık oldukça iyimser kalıyor…

D

eloitte Türkiye Ekonomi Danışmanı
Dr. Murat Üçer tarafından hazırlanan
“Ekonomik Görünüm: Büyü(yeme)
me Sancıları” raporu, hem küresel ekonomi,
hem de Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri
değerlendiriyor.
Hazırlanan raporda büyümede son yıllarda
hem bir yavaşlama hem de kalite konusunda
sorunlar olduğu vurgulanıyor. Rapora göre,
uzun vadeli sürdürülebilir büyümenin
kaynağı olan üretkenlik artışları son yıllarda
yerinde saydı ve reel ücret artışları da
bunun çok üzerinde seyretti. Diğer taraftan
ekonominin arz tarafındaki bu soruna ek
olarak ‘makro kırılganlıklar’ oldukça yüksek
seyretti.
Bu klasik kırılganlık unsurlarından olan
enflasyon tarafında küresel koşullar
düşünüldüğünde %5’lik hedef dahi yüksek
kalırken, Türkiye’de enflasyon trendi %8
civarında katılaşmış görünüyor. Cari açık ise
petrol fiyatındaki yarı yarıya düşüşe rağmen,
halen 35 milyar dolar civarlarında, GSYH’ye
oranla ise %5 gibi yine oldukça yüksek bir
oranda bulunuyor. Özellikle son dönemdeki
bozulmada güvenlik sorunları nedeniyle
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turizmde yaşanan büyük kayıplar etkili
olmakla birlikte, düşük büyüme ve kurda sert
değer kaybıyla birlikte “çekirdek” dengedeki
bozulma dikkat çekici...
Büyümenin tetikleyicileri olan dört ana
motordan özel tüketim, kamu harcamaları,
özel yatırım ve ihracat kompozisyonunda da,
sadece özel tüketim ve kamu harcamaları
ağırlığı çekiyor. Raporda, bunun sağlıksız
bir yapıya işaret ettiğinin açık olduğu
söyleniyor ve Türkiye özelinde büyümenin
daha çok yatırım ve ihracat ağırlıklı olmasının
arzulandığı belirtiliyor.
Sonuç olarak Türkiye ekonomisinin büyüme
dinamikleri açısından kritik bir eşiğe geldiği
vurgulanan rapora göre, kapsamlı bir
ekonomik program kurgulanmadan ve siyasi
istikrara kavuşmadan Orta Vadeli Program
hedeflerinin maalesef oldukça iyimser kalıyor.
Küresel ekonomi
•• Dünya ekonomisi 2016 yılını da oldukça
vasat bir büyüme ile kapatıyor. Bir miktar
iyileşme beklenmekle beraber, 2017 riskler
ve belirsizliklerle dolu bir yıl.

Dünya ekonomisi
2016 yılını da
oldukça vasat
bir büyüme ile
kapatıyor. Bir
miktar iyileşme
beklenmekle
beraber, 2017 riskler
ve belirsizliklerle
dolu bir yıl.
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•• Yılın başında olumluya dönen gelişmekte
olan ülkelere dönük algı sürüyor, bu
çerçevede gelişmiş ekonomiler ile
gelişmekte olan ekonomiler arasında
son yıllarda daralan büyüme makasının
2016’da ikincisi lehine yeniden genişlemesi
bekleniyor. Ancak ABD seçimleri sonrası
dalgalanma bu görece olumlu algıyı tersine
çevirebilir.
•• Fed’in Aralık’ta faiz artırımına giderek
2016’yı tek artırımla kapatmasına kesin
gözüyle bakılıyor, 2017’de ise genel
beklenti şimdilik iki faiz artırımı, ancak
seçim sonrası belirsizlik öngörüyü
zorlaştırıyor. Avrupa ve Japonya Merkez
Bankaları ise genişlemeci duruşunu
koruyacak.
•• Petrol ve genel olarak emtia fiyatlarında
bir toparlanma var; OPEC ve OPEC dışı
ülkelerin üretimi azaltmakta anlaşması
petrol fiyatlarına bir miktar daha yükseliş
getirebilir.
•• Çin’de büyümenin ilk üç çeyrekte istikrarlı
seyri, bu başlıktaki endişeleri şimdilik
azaltsa da Çin küresel ekonomi için önemli

bir risk başlığı olarak takip edilmeye devam
edilecek.
•• Küresel ekonominin geneli
düşünüldüğünde önümüzdeki dönemle
ilgili en temel risk unsurunun siyaset
olduğunu söyleyebiliriz. Brexit ve
ABD seçimlerinin ardından Avrupa’da
yaklaşan seçimler, popülizmin GE’ler için
gittikçe belirgin bir risk faktörü olduğunu
gösteriyor.

olacak ancak şu an için 2016’nın %2,6 civarı
bir büyüme ile kapatılması, 2017’de ise
büyümenin yine bu düzeylerde oluşması
bekleniyor.
•• Önümüzdeki dönem için büyümede
yavaşlamanın devam ettiği ve işgücüne
katılım oranının ise tekrar azalma trendine
girmediği bir senaryoda işsizlik oranında
artışın kaçınılmaz olduğu gözüküyor.
Enflasyon ve Para politikası

Türkiye ekonomisi
Büyüme ve İstihdam
•• Yılın ikinci çeyreğinde başlayan yavaşlama
eğiliminin, 15 Temmuz darbe girişimi
sonrasında derinleştiği görülüyor.
•• Ancak son dönemde büyümede görülen
yavaşlamanın dönemsel nedenleri
olmakla beraber, artık yapısal olarak da bir
yavaşlama trendine girilmiş gibi gözüküyor.
•• Verimlilik artışlarının yerinde sayması
büyüme açısından uzun vadede en temel
riski oluşturuyor.

•• Tüketici fiyatları enflasyonu (TÜFE) genelde
hedef üstü ve dalgalı bir seyir izlerken,
üretici fiyatları enflasyonu (ÜFE) düşük
düzeylerini koruyarak maliyet yönlü
baskıların sınırlı kaldığını gösterdi.
•• TÜFE’deki oynaklık ve son dönemdeki
gerilemede ana etken gıda fiyatlarıydı.
Bu gerilemeye gerek baz etkisi gerekse
kurun son aylara kadarki görece istikrarlı
seyri sayesinde çekirdek enflasyon da eşlik
etti. Ancak, TL’nin son dönemdeki sert
kayıpları, çekirdek enflasyondaki bu olumlu
tablonun sona ereceğine işaret ediyor.

•• Görüşümüze göre yılın tamamı ve 2017
için, büyümenin son çeyrekteki seyri kritik
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Maliye politikaları ve Kamu borcu

Enflasyonu düşürmek için çok kapsamlı
bir yaklaşıma, bir toplumsal uzlaşıya gerek
olduğu görülüyor; bunun olmadığı bir
senaryoda, enflasyonda kalıcı bir düşüş
beklemek pek mümkün görünmüyor.
•• Diğer yandan enflasyonda belli bir
katılık oluşmuş durumda. Enflasyonu
düşürmek için çok kapsamlı bir yaklaşıma,
bir toplumsal uzlaşıya gerek olduğu
görülüyor; bunun olmadığı bir senaryoda,
enflasyonda kalıcı bir düşüş beklemek pek
mümkün görünmüyor.
•• Merkez Bankası, Mart ayında başladığı
faiz indirimlerine kurda yaşanan
dalgalanmadan ötürü Ekim’de ara
verdi; TL’deki sert değer kaybı Kasım
toplantısında ise yaklaşık 25 baz puanlık
bir faiz artırımı getirdi. Böylece Banka,
liradaki zayıflama ve enflasyon dinamikleri
konusunda rahat olmadığını göstermiş

oldu; ayrıca piyasa beklentilerinin üzerinde
adım atarak gerektiğinde harekete
geçeceğinin de sinyalini verdi.
•• Bu esnada Banka çeşitli likidite önlemleri
ile önce TL piyasasında rahatlama
yaratmaya çalıştı; ancak son dönemde
bunların yerini kurda yaşanan sert
değer kayıpları dolayısıyla döviz likiditesi
sağlamaya yönelik önlemler aldı. Rapor
yayına hazırlandığında kur tarafında
devam eden kayıplar, Merkez Bankası
üzerindeki baskının ortadan kalkmadığını,
belirsizliklerin artarak devam ettiğini
gösteriyor.

•• Bütçe gelişmeleri manşet düzeyde çok
alarm verici olmasa da, önemli bazı riskler
de barındırıyor.
•• Faiz dışı giderlerdeki artışın vergi
gelirlerindeki artıştan hızlı seyretmesi, bir
defaya mahsus gelirler hariç tutulduğunda
faiz dışı dengenin artık belirgin şekilde
açık verir hale gelmiş olması ve faiz dışı
giderlerin kontrol edilmesinde yaşanan
güçlükler bu risklerin başında geliyor.
•• Ek olarak, son dönemde kamu
harcamalarında saydamlık konusuna
özellikle uluslararası kuruluşlar tarafından
(IMF, OECD, Dünya Bankası) sıkça dikkat
çekildiği gözlemleniyor.
•• Merkezi Yönetim borç stoku ise görece
istikrarlı seyrini sürdürüyor. Ancak
yukarıda değinilen riskler göz önünde
bulundurulduğunda, maliye politikasında
manevra alanın çok geniş olduğu da
söylenemiyor.
Ödemeler Dengesi ve Kur
•• Cari açıkta, düşük enerji fiyatlarının
desteklediği daralma eğiliminin son
aylarda tersine döndüğü görülüyor.
•• Enerji ve altın hariç cari dengedeki
bozulma, temelde turizm gelirlerindeki
zayıflamadan kaynaklandı.
•• Dış ticaret tarafında da son aylarda bir
bozulma görülüyor.
•• Beklentimiz 2016 yılının 34-35 milyar dolar
civarı bir cari açık ile tamamlanmasından
sonra 2017’de de benzer – hatta bunun
hafif üstünde – bir düzeyin gerçekleşmesi.
•• Türkiye’nin 200 milyar dolar civarında bir
finansman ihtiyacı olduğu hesaplanıyor.
Geçmiş yıllara bakıldığında bu rakamın
aslında çok da yüksek olmadığı söylenebilir.
Ancak gerek küresel piyasalardaki riskler,
gerekse içeride siyasi ortamın yarattığı
belirsizlik ve liradaki hızlı değer kaybı
nedeniyle finansman açısından bizi çok da
kolay bir yılın beklemediği değerlendiriliyor.

*Ekonomik Görünüm raporu, Aralık 2016 tarihinde
yayınlanmış olup; Kasım ortası itibariyle elimizde
olan verileri ve gelişmeleri içermektedir.
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Otomatik Bilgi Değişimi
öncesi Varlık Barışı
6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
İlişkin Kanun” ile adeta vergi idaresi ile vergi mükellefleri
arasında bir vergi ve varlık barışı sağlanıyor.

G

eçtiğimiz yaz aylarında vergisel
alanda oldukça önemli düzenleme
ve değişiklik yapan kanunlar ardı
ardına yayımlandı. Bunlardan bir tanesi
de 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”. Bu Kanun
ile gerçek ve tüzel kişilere vergi geçmişleri
açısından büyük kolaylıklar sağlanıyor,
adeta vergi idaresi ile vergi mükellefleri
arasında bir vergi ve varlık barışı sağlanıyor.

Gündoğan Durak
Deloitte Türkiye
Vergi Hizmetleri, Ortak

Birçok ülke diğer
ülke vatandaşları
ve kurumlarının
finansal bilgilerini
karşılıklı olarak
paylaşmaya başladı.
Türkiye de finansal
bilgilerin karşılıklı
paylaşım sürecini
2017 yılında
başlatacak.

6736 sayılı Kanun’un 7. maddesine
göre yurt dışında bulunan para, altın,
döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçlarını, 31/12/2016 tarihine
kadar Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel
kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe
tasarruf edebilecekler. Zira bu varlıklar
için herhangi bir inceleme veya
soruşturma yapılmayacak. Bu nedenle
madde uygulaması “Varlık Barışı” olarak
adlandırılıyor. Ayrıca Türkiye’ye getirilen
varlıklar için herhangi bir vergi ödemesi de
yapılmayacak.
Yurt dışında bulunan ve kapsama giren
varlıklar, Türkiye’deki banka veya aracı
kurumlarda mevcut ya da yeni açılan
bir hesaba transfer edilebilecek veya
fiziki olarak Türkiye’ye getirilebilecek.
Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçlarının banka veya aracı kurumlara
bildirilmesi de söz konusu kıymetlerin
Türkiye’ye getirildiğinin kabulü için yeterli
olacak. Uluslararası vergi alanında yaşanan
gelişmeleri dikkate aldığımızda, Varlık
Barışı uygulaması, bugüne kadar yurt
dışında mevcut olup Türk Gelir İdaresi’nin
kayıtlarına geçmemiş para ve menkul

kıymeti olanlar açısından büyük bir fırsat
sağlıyor. Başta ABD olmak üzere G20
ülkeleri ve OECD, FATCA ve CRS olarak
adlandırılan çeşitli uluslararası anlaşmalar
ile finansal varlıkların dünya ülkeleri
arasında otomatik olarak paylaşımına
zemin hazırlandı. Birçok ülke diğer ülke
vatandaşı ve kurumlarının finansal
bilgilerini karşılıklı olarak paylaşmaya
başladı. Türkiye de finansal bilgilerin
karşılıklı paylaşım sürecini 2017 yılında
başlatıyor olacak.
Otomatik bilgi değişim süreci başlamadan
önce, bugüne kadar yurtdışında bulunan
para ve menkul kıymetlerini 6736 sayılı
Kanun hükümleri kapsamında Türkiye’ye
getiren veya bildirime konu edenler, geçmiş
dönemler için vergi yükümlülüğünden
kurtulacak. Zira yurt dışından Türkiye’ye
getirilen varlıklar nedeniyle, madde
hükmünden yararlananlar ve bunların
kanuni temsilcileri hakkında başkaca bir
neden ile gerekli olması hali saklı kalmak
üzere sırf bu işlemin yapılmış olmasından
dolayı ve bu işlemden hareket edilerek,
hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi
tarhiyatı ile herhangi bir araştırma,
inceleme, soruşturma veya kovuşturma
yapılamayacak, vergi cezası ve idari
para cezaları kesilemeyecektir. Ayrıca
Türkiye’ye getirilen varlıklar ve bu varlıklara
ilişkin bildirimlerde yer alan bilgiler,
Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası
Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer
mevzuat uyarınca sırların saklanması,
korunması veya mahremiyet kapsamında
değerlendirileceğinden, bu bilgilerin
paylaşımı söz konusu olmayacak.
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Esip Geçmesin:
Her yıl 1000 MW ile
Türkiye değişir
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği “Rüzgar Enerjisi ve Etkileşim Raporu”,
rüzgar enerjisinin desteklenmesinin ülke ekonomisine sağlayacağı
faydaları net bir şekilde ortaya koyuyor. Deloitte Türkiye Enerji
ve Doğal Kaynaklar Endüstrisi Lideri Elif Düşmez Tek; raporun
vizyonunu, önemini, tespitlerini ve yapılacaklar haritasını TÜREB
Yönetim Kurulu Üyesi ve Özgül Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Ömer Faruk Özgül ile değerlendirdi.
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T

ürkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
tarafından, Deloitte Türkiye ve Elia Grid
International işbirliğiyle ile hazırlanan
“Rüzgar Enerjisi ve Etkileşim Raporu” Kasım
ayı başında halka açık olarak TÜREB web
sitesinde yayınlandı ve Türkiye Rüzgar
Enerjisi Kongresi’nde sunuldu. Rapora göre,
son kullanıcı fiyatlarında minimumda 3,7-8
USD/MWh’a varan bir azalma, istihdam
ve milli gelire MW başına 400 bin USD
düzeyinde bir etki; daha da önemlisi,
desteklemenin etkisi düşüldükten sonra son
kullanıcıya net 60 milyar dolara varan bir
fayda söz konusu.
“TÜREB Rüzgar Enerjisi ve Etkileşim
Raporu”nun hazırlanma fikri nasıl ortaya
çıktı? Nasıl bir sonucun ortaya çıkması
hedeflendi? Bu vizyonun doğuşunu
anlatır mısınız?
TÜREB, 1992 yılında, Bakanlar Kurulu
kararıyla kurulmuş bir dernek. Yönetim
Kurulu, kamu ve özel sektörün üst
düzey yöneticilerini bir araya getiriyor.
TÜREB’in son Genel Kurulu’nda, Yönetim
Kurulu’nun İstanbul kanadını, yani özel
sektör kanadını oluşturmakta katkım oldu.
Hakikaten sektöre hizmet edecek, TÜREB
kimliğinden daha yüksek kimliklere sahip
insanları taşırsak, TÜREB kimliğini kullanma
zorunluluğu olmadığı için daha efektif
çalışılacağına inandım.
Bu süreçte, sektörle ilgili bilgi kirliliği
olduğunu düşündük. Bu bilgi kirliliğini
önlemek için de, hem mevcut durumun
fotoğrafını çeken, hem de ileriye doğru bir
projeksiyon oluşturabilecek, anlaşılabilir,
eskimeyecek bir rapor hazırlayalım istedik
ve bu fikrimizi de Enerji Bakanlığı’na ilettik.
Buradaki can alıcı nokta ise, kamunun
öngörüleri ve niyetlerinden bağımsız,
gerçekten objektif bir rapor ortaya koymaktı.
Mayıs ayında gerçekleştirilen TÜREB
çalıştayında, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Müsteşarı Sayın Fatih Dönmez,
böyle bir rapor hazırlanmasını ilan etti.
Bakanlık tarafından böyle bir talebin
gelmesiyle start düğmesine basılmış oldu.
Sonraki süreçte TÜREB Yönetim Kurulu’nda
bir rapor komisyonu oluşturuldu. Komisyon
oluşturulurken yalnızca başkanın seçilmesi
ve başkanın, üyelerini kendisinin tespit
etmesi kararı çıktı. Komisyon Başkanı
olarak ben seçildim. Hazırlanan iç yönerge
doğrultusunda bir teklif şartnamesi

oluşturduk ve aldığımız teklifler sonrasında
Deloitte Türkiye ile ilerleme kararı aldık.
Böylece, TÜREB önderliğinde, Deloitte
Türkiye ve Elia Grid International işbirliğiyle
ortaya bir rapor çıkardık. Raporun tamamen
objektif, kaliteli ve yol gösterici olduğuna
eminim. Tespitlerin yanı sıra açıkça
yapılacaklar ve yapılabilecekleri ortaya koyan
bir çalışma. Yoksa kapak yazısını ben yazıp,
altına imzamı atmazdım.
Rapordaki rakamlar rüzgâr sektörünün
desteklenmesinin ülke için ekonomik
olarak anlamlı sonuçlar doğuracağını
net bir şekilde ortaya koyuyor. Rapor
sonuçları sizce kamuda nasıl bir izlenim
uyandırdı?
İşin en kritik yanı burası. Bu rapor
hazırlanırken, herkesin değişik görevleri
olduğunu konuştuk. Ancak bizim en üst
kimliğimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olmaktır. Dolayısıyla bunu, birleşik kaplar
usulü gibi düşünmek lazım. Yani biz rüzgarda
iyi olalım derken, bir başka enerji koluna
zarar vermemeliyiz. Bu bakış açısıyla,
evet tespit doğru. 7,3 $/cent’lik bir alım
garantisi fiyatı şu anki kurla 25 kuruşa denk
gelmektedir. Elektriğin şu anki fiyatı da 12
kuruşlar seviyesinde… Bu durumda vergi
ödeyenler açısından bakarsanız, 12 kuruşa
elektriği alırken, birilerinin 25 kuruşa elektrik
parasının devlet tarafından ödenmesini ve
onu da kendisinin finanse etmesini kimse

Ömer Faruk Özgül, TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi ve
Özgül Holding Yönetim Kurulu Başkanı

“Raporun, objektif, kaliteli ve yol gösterici
olduğuna eminim. Tespitlerin yanı sıra
açıkça yapılacaklar ve yapılabilecekleri
ortaya koyan bir çalışma oldu. Yoksa kapak
yazısını ben yazıp, altına imzamı atmazdım.”
istemez. Bu da bir saptamadır. Ancak, büyük
resme bakıldığı zaman; ülkemizin rüzgar
enerjisinden elektrik üretmekle ilgili kazancı,
574 milyon dolar. Yani, biz rüzgar santrali
yerine doğalgazdan elektrik üretseydik, 574
milyon dolar doğalgaza fazla ödeyecektik.
Bunun karşılığında, rüzgardan kaynaklanan
enerjiye ödediğimiz destek 165 milyon
dolar. Bu açıdan baktığınızda, vergi ödeyen
27
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“Öngörülebilirlik
ve sürdürülebilirlik
aslında sektörün
değil, ülkenin
konusu. Bu, her
sektör için geçerli.”

açısından da, büyük resimde rüzgarın olması
fayda sağlar.
Bizim, operasyonel işlerde problemlerimiz
olduğuna inanıyorum. Çünkü enerji
sektörü yatırım sektörü, operasyon
sektörü değil. Yatırım sırasında
çalıştırdığınız istihdam, işletme döneminde
çalıştırdığınız istihdamdan çok daha fazla.
Çünkü ürettiğiniz ürün spekülatif değil,
depolanamaz. O an arz etmek zorundasınız
ve arzdaki fiyatı neyse o geçerlidir. Ayrıca,
fiziki bir mal olmasa da sevk etmek
zorunda olduğunuz bir mal ve lojistiğini
düşünmelisiniz. Böyle olunca da kirlenmesi
çok zor bir sektör. O yüzden de oldukça
steril.
Yatırım açısından ise, direkt mevzuata
entegre olduğunuz için; izinler, proje onayları
sebebiyle, idareyle kamuyla birlikte çalışmak
zorundasınız. Kamu size bu işi yapmanız
için imtiyaz veriyor. Bu imtiyaz, maalesef,
elden ele geçebilir. Elektrik üretim lisansı
devredilebilir bir imtiyaz. Devredilebilir
bir imtiyazdan ise, proje geliştirip satma
şeklinde, “çantacılık” olarak da ifade
edilen bir sektör doğdu. Devlet yaptığı
uygulamalarla bu tip işleri engellemeye
çalışıyor. Tabii bunu engelleyeyim derken,
gerçek yatırımcının da bazı faaliyetleri
engelleniyor. Ama bundan dolayı devleti
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suçlamak uygun olmaz çünkü özel sektörün
işin ruhuna uygun hareket etmediğini ve bazı
kısa yollara başvurduğunu görebiliyoruz.
Bu sektörde düzenleyici kurumdan ya
da devletten beklenmesi gereken bazı
uygulamaları yatırımcı kendi içinde de
hissetmeli. Yatırım konusunda ortaya çıkan
bu tür sıkıntılara da raporun yer vermesini
istedik.
Raporun ön plana çıkan üç ekseni
“öngörülebilirlik”, “sürdürülebilirlik”
ve “kamuya net olumlu katkı
yaratmak” olarak görülüyor. Sektör için
öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik ne
ifade ediyor?
Devlete fayda olarak ifade etmek daha doğru
olur. Öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik
aslında sektörün değil, ülkenin konusu.
Bu, her sektör için geçerli. Çünkü bizim
yaşadığımız coğrafya, öngörülebilirlik ve
sürdürülebilirliği taşıyamıyor. Stabilite
isteyen para sahipleri, yani yatırımcılar, bunu
bulmadığı zaman ya parasını çok pahalıya
buraya satıyor ya da gelmiyor. Enerji sektörü
her yatırımda olduğu gibi üç riski taşıyor:
proje riski, şirket riski ve ülke riski. İlk ikisi,
her zaman elimine edilebilir çünkü kişiye,
şirkete ya da projeye endekslidir. Ancak ülke
riski, el birliği ile halletmemiz gereken bir
şey. Ve işte bu konu da öngörülebilirlik ve
sürdürülebilirliktir.
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Rapor küçük ölçekli santrallerin hem ilk
yatırım maliyeti hem de operasyonel
maliyet açısından görece daha
dezavantajlı duruma düştüğüne de
dikkat çekiyor. Sizin değerlendirmenizde
küçük ölçekli yatırımları nasıl bir ortam
bekliyor?
Devletin enerji politikasında üretim imtiyazı
verdiği 3 tip yapı var: Lisanslı, Lisanssız ve
YEKA. YEKA çok yeni çıktı. Lisanslı belli; bir
imtiyaz belgesi alıyorsunuz. Lisanssız ise,
“herkes kendi enerjisini kendi üretebilsin”
fikrinden çıktı. Ama biz yine, halk olarak
arkadan dolanmaya çalıştık. Yan yana ayrı
kimliklerle şirketler kurduk, dağıtım şirketleri
kendi bağlantısını verecekleri işlere kendileri
ortak oldu… Ve en sonunda lisanssızlar
tıkandı. Ve siyasi iradeye sahip bir bakan
buna “dur” dedi. 5500 MW’lık güneş yatırımı
şu an bloke. Bunun sebebi, bence asla devlet
değil. Yatırımcının kendisi. Küçük yatırımcı,
gerçekten yatırım odaklı düşünürse,
elinde imkan var. Devlet, küçük yatırımcı
için lisanssızlarda ürettiğinin bir miktarını
kendisinin kullanması, yani iç tüketimi şart
koşuluyor. Geri kalanını ise almayı garanti
ediyor. Bana göre iç kullanım oranı, en az
%30 olmalı ki, üretici kendi tükettiği için
üretsin. Ama bu uygulanmıyor.
Lisanslıda ise yapılan faaliyet aynı… CAPEX
analizine bakarsanız, yatırım yaparken üç
temel maliyet unsuru var: santral sahasını
yapmak (%70), enerji nakil hattı (%20) ve iş
geliştirme faaliyetleri (%5-%10)… Projenin
niteliğine göre oranlar oynayabilir. Küçük
yatırımcı açısından bakarsanız, mesela, yan
yana iki santral var diyelim, 10’ar MW’lık…
İlerideki bir trafoya bağlanacaklar, ikisi de
ayrı enerji nakil hattı çekiyor. CAPEX’lerinin
%20’sini, iki santral ayrı ayrı çekiyor. Bunu
çok rahat beraber çekebilirsiniz ama
mevzuat buna izin vermiyor. Yalnız, enerji
sektörünün mevzuattan kaynaklanan, küçük
yatırımcı açısından bu dezavantajı varken, bir
de avantajı var. İmtiyaz yani lisans, bankalar
tarafından bir değer kabul ediliyor. Bu çok
önemli bir faktör. Bir bankaya herhangi
biri olarak gittiğiniz zaman bile, maksimum
%30’da, genellikle %25 ve altında özkaynakla
sizi fonluyor. Dolayısıyla küçük yatırımcı
açısından aslında imkan var. Biz maalesef
ülke olarak geri dönüşü hızlı projeleri
seviyoruz.
Bir başka konu da; küçük-büyük yatırımcı
diyerek ötekileştirmemek lazım. Girişimcilik

“Bu sektörde düzenleyici kurumdan ya
da devletten beklenmesi gereken bazı
uygulamaların sorumluluğunu yatırımcı
kendi içinde de hissetmeli. Yatırım
konusunda ortaya çıkan bu tür sıkıntılara
da raporun yer vermesini istedik.”
özgürlüğü diye bir şey var. Herkesin böyle
bir yatırım yapmaya hakkı var. O yüzden
küçüklerin önünü tıkayıp, büyüklerin önünü
açmak bana göre en yanlış şey. Enerji
sektöründe bu ayrımcılık yanlıştır. Ancak
sınıflandırmak lazım; üretici, dağıtıcı, satıcı.
Bunlar aynı olunca monopoller oluşuyor.
Burada devlete görev düşüyor. Düzenleyici
vasfıyla adaletli ve hakkaniyetli olmalı.
Rüzgar santrallerine verilen destekleme
fiyatının düşmesi kamunun öncelikli bir
gündemi… Mevcut 7,3 USD cent/kWh
düzeyi bir tavan fiyat olacak şekilde bir
ihalenin yatırımcıya pek hareket alanı
vermeyeceği görülüyor. Sizce ihale
yaklaşımının olumlu ve olumsuz yanları
ne olur?
Kesin kilitleyeceğine inanıyorum. Sebebi
teknik veya mali değil, idari. Çünkü
başvurular alınırken uygulanan ihale
yöntemiyle, ihalenin yapılma dönemindeki
ihale yöntemi değiştirildiği zaman hukuka
başvuru için bir sebep oluşuyor. Hukuka
başvuran herkes bu süreci durdurma
yetkisine sahip. 30 Nisan 2015’te, Borusan
Holding için 3244 MW, kendimiz için 516
MW, toplamda 3760 MW başvuru yaptık. 79
projeyle, Türkiye’deki en büyük başvuruyu
biz yaptık. O dönemde tanımlı bir ihale
yöntemi vardı, şimdi ise yöntem değişiyor…
İhale yöntemi değişince, herhangi bir
başvuru sahibi, yargıya gidip itiraz ettiği an,
yürütmeyi durdurma kararı alınır. Bankaların
birinci söylediği şey “takyidattan ari”, yani
herhangi bir hukuki problem taşımayacak.
Ne şirket, ne de proje… Bir dava var; bu
dava başka bir yerde açılsa dahi, projeyi de
bağlar. Yürütmeyi durdurma emsal teşkil
edeceğinden herkesi durdurur. Banka
“o süreç tamamlanana kadar ben sana
finansmanı veririm ama kullandırmam”

Ömer Faruk Özgül, TÜREB Yönetim Kurulu Üyesi ve
Özgül Holding Yönetim Kurulu Başkanı
29

The Deloitte Times |
 Aralık 2016

diyecektir. Bu durumda hem bankaya
rezervasyon ücreti vereceksiniz, hem de
yatırımı yapamayacaksınız. Ben en büyük
hatayı burada görüyorum. Yoksa getirilen
değişiklik bundan sonra yapılacak başvurular
için makul. Sadece ödeme şekli değişti.
Bizim yatırımcımız biraz agresif
olabiliyor… Almak için, bazen fizibiliteleri
zorlayabiliyor. Bu yaklaşımın da
yatırımların önünü kesme potansiyeli
olduğunu düşünüyoruz.
Bunu önlemek için başka bir şey getiriyorlar
son yayınlanan taslakta. MW başına teminat
mektubu miktarını 10 bin TL’den 100 bin

TL’ye çıkartıyor. Bu şuraya getirecek; herkes
teminat veremeyecek.
O nedenle biz hep şu önerideyiz; mevcut
ihale yöntemi mevcut başvurular için
değişmesin. Bundan sonra yapılacak
başvurular için değişebilir. Çünkü %100
katılımcının ittifakıyla olabilecek değişiklikler
bunlar. Kanun geçmişe yönelik çalışmamalı.
Öngörülebilirlik bu…
Yerli bir rüzgar sektörünün oluşmasının
ekonomi açısından gerek istihdam ve
milli gelir, gerekse cari açığın azaltılması
tarafında önemli etkisi var. Öte

“Bizim her zamanki önerimiz; mevcut
ihale yönteminin mevcut başvurular için
değişmemesi. Bundan sonra yapılacak
başvurular için değişebilir. Çünkü bunlar,
%100 katılımcının ittifakıyla olabilecek
değişiklikler. Kanun geçmişe yönelik
çalışmamalı. Öngörülebilirlik budur.”
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yandan yerlileşme bugünden yarına da
gerçekleşebilir bir konu değil. Burada
sizin görüşlerinizi de alabilir miyiz?
Enerji sektöründeki nihai ürün türbin değil,
elektrik. Türbin ise bir yüksek teknoloji işi
değil. Bisikletlerdeki küçükken kullandığımız
dinamonun aynısı, hiçbir farkı yok. Bu,
ileri teknoloji olmayan bir iş ama ömrü
50 yıl olan bir ürün olduğu için devamlı
sürümden kazanamıyorsunuz. Dolayısıyla
imalatçılar benzersiz kalmanın peşinde.
Onlar bu teknolojiyi Türkiye’ye getirip
üretim yapacağına benden al diyor. Devlet
de burada yapmaya mecbur ediyor. Türbin
üreticisi, satış imkanı sadece Türkiye’ye
yönelik olursa burada fabrika kurmak
istemez. Biz de, sadece Türkiye’ye satacak
olursak, onlarla ortak olmak istemeyiz.
Böyle bir kısır döngü söz konusu. Ancak
Dünya pazarına satmayı düşünen türbin
imalatçısı, yerel ortaklıkla Türkiye’de iş yapar.
Mesela biz bu konuda çalışıyoruz. Bununla
ilgilenen dev türbin üreticileri de var, ama bu
zorunlu olmamalı çünkü o zaman rekabeti
kaldırırsınız.
Halbuki YEKA’da işin özünde yerlileştirme
var…
Rüzgar ve güneşte var… Ancak rüzgar çok
farklı bir alan, güneş çok farklı bir alan.
Güneşteki teknoloji ilkel bir teknoloji,
kumdan cam üretiyorsunuz, cam film
yapıyorsunuz oluyor size güneş paneli.
Bunu, her yerde üretebilirsiniz. Yatırım
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maliyeti de küçük. Ama rüzgar öyle değil, o
yüzden, yenilenebilir deyip rüzgarla güneşi
aynı kefeye koymak çok büyük hata. Bunların
ayrı değerlendirilmesi lazım.
Rüzgar sektörü için bir anda
gerçekleştirilebilecek sihirli bir çözümden
bahsetmek mümkün değil ancak yine de
sizin için sektörün gelişiminde olmazsa
olmaz olarak gördüğünüz, en kritik veya
en fazla etkiyi yapmasını beklediğiniz
aksiyonlar neler olur?
Tek kelimeyle senkronizasyon. Bu
senkronizasyonu alt başlıklara bölersek
iki tür senkronizasyon var; devletin
kendi kurumları arasında senkronize
olması ve devletle yatırımcı arasındaki
senkronizasyon. Devletin kendi kurumları
arasında senkronizasyon yok. Biz her şeyi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan
bekliyoruz ama Bakanlığın yanında bazı
illerde 20’ye yakın değişik kurumla muhatap
olmak zorunda kalıyorsunuz. O kurumlar
Enerji Bakanlığı’na bağlı olmadığı için
onlara ayrıca derdinizi anlatmanız lazım.
Bunu önlemek için geçen yılın başında bir
Enerji Koordinasyon Kurulu kuruldu. Ama
tavsiye verme niteliğinde. Yani, yetkisi yok.
Başında Enerji Bakanlığı Müsteşarı var,
yetkilendirilmeli.

Devletle özel sektör arasındaki
senkronizasyonda da çok ciddi iletişim
bozukluğu var. Bunu yasama engelleyebilir.
Yönetmeliklerle değil, kanunla düzenler;
yasayla. Örneğin, devletin kendi içindeki
senkronizasyonunda bir tane “racon kesici”,
uygulama yönetmeliklerini oluşturucu
atanır. Ekonomide bunu yaptılar. O yüzden
ben kritik kelimeyi senkronizasyon olarak
görüyorum.
Kişisel ve mesleki anlamda bizlere neler
önerirsiniz? Prensipleriniz, sizi siz yapan
özellikleriniz?
Başarı izafi, başarılıyım demek hoşuma
gitmiyor. Dik durmak… Dik durmayı ne
sağlıyorsa o. Kimseyi satmadım mesela
hayatım boyunca. Kimseye borcum yok,
işletme faaliyetleri için banka kredisi dahil
kullanmıyoruz. Bu bir güç. Şirkette herkese
söylediğim bir laf vardır; yalan söylemek
yasak, saklamak serbest diye… Düzgün
yaşarsanız, problem olmuyor. İki yaşantım
var; iş yaşantım ve özel hayatım. Eşim en
iyi arkadaşım. 53 yaşındayım, bu yaştan
sonra amaç mevcudu korumak ve çocuklar…
İnsanların değer yargıları çok değişiyor.
Sorunuza cevap; değer yargılarınız değişmez
ve sabit kalırsa… Değerleriniz de doğruysa...
Herkesin kendi kimliği var. Önce kendinize
saygı duyup, sonra da başkasına saygı
duyduğunuzda; tamamdır.

“Sektör için en
kritik aksiyon,
tek kelimeyle
senkronizasyon.
Alt başlıklara
bölersek iki tür
senkronizasyon
var: devletin kendi
kurumları arasındaki
ve devletle
yatırımcı arasındaki
senkronizasyon.”
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Geleceği birlikte
tasarlıyoruz!
Deloitte Türkiye için inovasyon, ofisteki
sosyal yaşantıyı daha eğlenceli hale getirecek
uygulamalardan, müşterilere sunulacak yeni iş
alanlarına kadar çok geniş bir yelpazeyi içeriyor.

İ
Hakan Erten
Deloitte Türkiye
İnovasyon Lideri

Vizyonumuz
Türkiye’nin en
inovatif profesyonel
hizmet firması
olmak…

novasyon ilk bakışta teknolojiyi çağrıştırsa
da, Deloitte Türkiye olarak başlattığımız
inovasyon programında inovasyonu
çok daha farklı tanımlıyoruz. Bizim için
inovasyon, ofisteki sosyal yaşantımızı daha
eğlenceli hale getirecek uygulamalardan,
müşterilerimize sunacağımız yeni iş
alanlarına kadar çok geniş bir yelpazeyi
içeriyor.

Kullanmakta olduğumuz fikir yaratma
platformları sayesinde her bireyin parlak
fikrini paylaşabilmesine ve bu fikirlerin
diğer çalışanlarımız tarafından oylanarak
öne çıkmalarına olanak sağlıyoruz. Hangi
yaratıcı fikrin hayata geçeceğinin kararını da
yine çalışanlarımız veriyor. Bu da katılımcı
inovasyon kültürümüzün zenginleşmesine
katkı sağlıyor.

İnovasyon yaklaşımımızda çalışanlarımızın
fikirlerini rahatça gündeme getirebilecekleri
sosyal platformların oluşturulmasına çok
önem veriyoruz. Çünkü bizim için insan
önemli ve her fikir çok değerli. Bu çerçevede,
başlattığımız “İnovasyon Gönüllüleri”
oluşumuna programın başında yüzlerce
arkadaşımız gönüllü olarak katıldılar ve
sayıları günden güne artmaya devam ediyor.
Sadece sorunların değil, çözümlerin de birer
parçası olmak için bir araya gelen gönüllüler
grubumuzla birlikte, iş yaşamının çözüm
bekleyen sorunlarına yenilikçi yaklaşımlar
tasarlıyoruz.

İnovasyona dayalı bir kültürün sürdürülebilir
performans açısından da önemli olduğuna
inanıyoruz. Özellikle geçtiğimiz iki yıl içinde
yoğun bir şekilde üzerinde çalıştığımız
ve tamamen kendi iç kaynaklarımızla
Türkiye’deki şirketler için özel olarak
geliştirdiğimiz Deloitte Pusula adlı finansal veri
analitiği programımız ile Türkiye’de denetim
ve finansal analizin dijital dönüşümüne
liderlik ediyoruz.

Yenilikçi yaklaşımlar geliştirebilmek için
çalışma ortamımızın da yaratıcı olması
gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede,
ofislerimizi sadece çalışma ortamı değil
aynı zamanda sosyal paylaşım alanlarına
dönüştürüyoruz. Çünkü bireylerin aklındaki
fikirlerin, topluluklardaki diğer fikirlerle
bir araya gelerek bütüne dönüşeceğine
inanıyoruz.
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‘Deloitte Pusula’
sayesinde, finansal
verilerin sektör
karşılaştırmalı
analizini yapmak
artık çok kolay…
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Deloitte’ta
İnovasyon:
Çünkü bizim için
insan önemli
ve her fikir
çok değerli.
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Bu program sayesinde,
artık finansal veri
analizini birkaç
tıklamayla ve görsel
olarak yapmak son
derece kolay. Sadece
şirketin kendi finansal verilerinin analizi
değil, aynı zamanda sektör ortalamaları
ve rakiplerin finansal verileriyle de
karşılaştırmak mümkün. Bu sayede denetim
ekiplerimiz saha çalışmalarının daha en
başındayken, müşteri verisine ilişkin analiz
sonuçlarını görüyor ve doğru soruları
sormaya hazır hale geliyor. Ben bunu biraz
da Matrix filmindeki “beyine bilgi yükleme”
teknolojisine benzetiyorum. Bu sayede
denetim çalışmaları katma değeri yüksek
bulguları ortaya koymakta çok daha başarılı
hale geliyor.

Deloitte

Pusula

Sahadaki kullanımlar sırasında edindiğimiz
tecrübe ve geliştirmeler sayesinde, Deloitte
Pusula artık kendi finansal verisini analiz
etmek isteyen şirketler için de benzersiz
bir yazılıma dönüştü. Detaylı analizleri ile
özellikle finansal kontrol, bütçe planlama,
muhasebe, finansal raporlama ve iç denetim
birimlerinin dikkatini çekerken, bunların
yanı sıra, özet analizleri sayesinde doğrudan
üst düzey yöneticilerin de ilgisini çektiğini
gözlemliyoruz.
Aslında, Deloitte Pusula, en başta
bahsettiğimiz inovasyon kültürümüzün
sonuçlarından sadece birisi. Global bilgi
ve tecrübe ağımızla birlikte geliştirmiş
olduğumuz multi-disipliner yapıdaki
“İnovasyon Danışmanlığı” hizmetimiz
kapsamında oluşturmuş olduğumuz
“İnovasyon Stratejisi Tasarım Modeli” ile
müşterilerimize özel inovasyon stratejilerini
birlikte tasarlıyoruz. Şirketlerin mevcut
faaliyetlerini dönüştürücü fikirlerin gün
yüzüne çıkmasını ve beklenmedik bir
gelecekte şirketin rakipleri tarafından hayata
geçirilecek tehdit edici girişimlerin önceden
tahmin edilmesini sağlıyoruz.
Sadece büyük ölçekli kurumlarda değil
aynı zamanda startup’lara ve KOBİ’lere
yönelik olarak sunduğumuz inovasyon
danışmanlık hizmetlerimiz de yine inovasyon
kültürümüzün bir parçasını oluşturuyor.
Üniversitelerle ve startup ekosistemindeki
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çeşitli kurum ve
uzmanlarla birlikte
çalışarak inovasyon
stratejilerinin oluşturulması,
iş planlarının sağlam temeller
üzerine yapılandırılması üzerinde de
çalışmalar yapıyoruz.

İnovasyon Danışmanlığı hizmetimiz
kapsamında müşterilerimizle birlikte
geleceği tasarlıyoruz.
Global firmamızın uzun vadeli stratejileri
arasında en önde gelen unsurlardan birisinin
“inovasyon” olması da şüphesiz bu süreçte
hızlı hareket etmemize yardımcı oldu. Dünya
çapında Deloitte’un çok sayıda kurmuş
olduğu şirket ve iş ortaklıkları sayesinde
sürekli olarak yenilikçi uygulamaların ve
çözümlerin geliştirilmesine odaklandık.
Özellikle son dönemde Deloitte’un Apple
ile yaptığı büyük işbirliği kapsamında iş
dünyasının iş yapış şeklini değiştirmeyi
hedefliyoruz. Günlük hayatımızı son derece
kolaylaştıran akıllı telefonlar ve tabletler ile
artık iş yaşantımızı da daha keyifli ve kolay
hale getirmeyi amaçlayan bu program
kapsamında dünya çapında beş binden fazla
Deloitte uzmanı projede görev alıyor.
Uzun lafın kısası, bir devir değişiminin tam
ortasındayız. Bilginin her zamankinden
daha değerli olduğu, gelişen
sosyal ağlar sayesinde
bireysel icatların çok daha kolay
ön plana çıkabildiği, yukarıdan aşağıya
değil aşağıdan yukarıya doğru yönetim

metotlarının artık daha anlamlı olmaya
başladığı bir devir başladı. Bu devirde,
çalışanlarımızın ve müşterilerimizin
fikirleri, görüşleri, beklentileri bizim için
artık çok daha değerli. Biz de Deloitte
olarak tüm çalışma prensiplerimizi bu
doğrultuda yeniden oluşturduk. İşte bu
yeni yaklaşımımız sayesinde geleceği tüm
paydaşlarımızla birlikte tasarlıyoruz. Gelin,
siz de bu dönüşümün bir parçası olun,
gelecekte bir fark yaratın!
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Deloitte ve Apple
güçlerini
birleştirdi!
Deloitte ve Apple’ın işbirliği sayesinde
iOS platformunun gücünü, kullanım
kolaylığını ve güvenliğini maksimum
dereceye getirerek, çalışma şeklini
kolayca geliştiren ve şirketlere
yardımcı olması hedeflenen bir
sistem ortaya çıkıyor.

Tüm dünyada sadece mobil iletişimi değil
aynı zamanda sosyal deneyimi yeniden
tanımlayan teknoloji şirketi Apple ile
dünyanın lider profesyonel hizmetler
firması Deloitte çok önemli bir işbirliğine
imza atarak, iş dünyasına ve çalışanlara
değer katmaya devam ediyor.
Yapılan işbirliği ile Deloitte dünyada ilk
defa Apple hizmet alanını hayata geçirerek,
5 binden fazla stratejik danışmanıyla
faaliyetlerinin her alanında şirketlerin
çalışma biçimlerini değiştirerek müşteri ile
etkileşim sağlanan perakende satış, saha
hizmetleri gibi alanlardan, işe alım, AR-GE,

envanter yönetimi ve operasyonların
yönetimi konularına kadar kapsamlı bir
şekilde dönüşüm sağlanmasına yardımcı
oluyor. Apple ve Deloitte ayrıca, Deloitte
Danışmanlık tarafından oluşturulan,
müşterilerin iş yerindeki donanım, yazılım
ve diğer hizmetlerde iOS ekosisteminden
tam anlamıyla faydalanabilmesi için
tasarlanan EnterpriseNext servisinin
geliştirilmesinde birlikte çalışacaklar. Bu
yeni hizmet aracılığıyla müşterilerine,
kendi sektörlerinde en yüksek etkiyi
yaratacak fırsatları tanımlama ve hızlı
prototipleme yardımı ile kolayca çözüm
sunulması amaçlanıyor.
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Atlantik’te 23 gün

Kurumsal hayatınızda, gerçek tutkunuzu gerçekleştirmek
mümkün mü? Alışık olduğunuz rutine 23 gün ara
vermek ve kendinizi Atlantik Okyanusu’nun
tam ortasında bulmak…

D

eniz bana her zaman sonsuz bir
özgürlük hissi verir. Halatları çözüp
denize çıkarken tüm kaygılarımı,
dertlerimi de halatlarla birlikte karada
bırakırım. Bilenler bilir, belirli bir zaman
geçirdikten sonra deniz sizi çağırmaya başlar,
ne yapsanız da uzak kalamazsınız.

Doğa aşığı ve öğretmen bir anne babanın
çocuğuyum. Doğma büyüme Kınalıadalıyım.
Hal böyle olunca deniz ile iç içe, hatta
denizde büyümüş bir adalı olarak deniz aşığı
olmamın doğal olduğunu düşünüyorum.
Babam bana ilk kez, altı metre, ahşap kaytan
dediğimiz bir ip sarılarak hızlıca çekince
çalışan, dokuz beygir içten takma motorlu,
elden düşme bir taka aldığında artık benim
de her canım sıkıldığında kaçacağım, sadece
bana ait olan bir evim daha olmuştu.
Adada çocukluk arkadaşlarımla kürekli
kayıklarla başlayan çapari maceralarımızın,
Atlantik Okyanusu’nu yelkenliyle geçmeyi
kafaya takacak kadar beni denize
bağlayacağını, açıkçası ben de tahmin
etmemiştim.
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Deniz ile iç içe bir yaşam biçimi ve böyle
bir ruh hali içerisinde kendimi denizcilik ve
yelkencilik konusunda nasıl geliştirebilirim,
ne yapabilirim iç sorgulaması bende yavaş
yavaş okyanus geçişi fikrinin olgunlaşmasına
neden oldu. Bizim denetçilik mesleği gibi
denizciliğin de çok okuyarak bir noktaya
kadar geliştirilebileceğine, ancak denizde çok
mil yaparak ustalaşılabileceğine inanırım.
Hayatımın bir noktasında okyanus geçişini
yapacağımı kafama takmam ise yaklaşık iki
yıl öncesine dayanır. Bu dönemde çok yakın
dostlarımla birlikte tekne almaktan tutun,
dünya turu yapan veya Atlantik geçişi yapan
kişileri takip etme, onlarca kitap yüzlerce
makale okuma, nasıl yaparız, ne zaman
yaparız gibi tartışmalar psikolojik olarak
içten içe beni bu maceraya hazırladı, motive
etti. Çok yakın bir arkadaşıma “artık benim
için ok yaydan çıktı, ne olursa olsun ben
bu geçişi yapacağım” dediğimde ortada ne
tekne, ne de bu işi benimle birlikte yapacak
yakın çevremden arkadaşım vardı. Sonuna
kadar inandığım önemli tecrübelerimden
biri “ yüreğini koyan kazanır”. Bir kere kafaya
koymuştum, ne olursa olsun Atlantik’i
yelkenle geçecektim.

Bizim denetçilik
mesleği gibi
denizciliğin de
çok okuyarak bir
noktaya kadar
geliştirilebileceğine,
ancak denizde
çok mil yaparak
ustalaşılabileceğine
inanırım.
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Doğru ekibi bulmak
Tekne yaşamını tecrübe etmiş olanlar bilir;
mavi yolculuk gibi sadece bir hafta sürecek
ve karayı görerek, akşamları karaya çıkarak
yapılan seyahatlerde bile ekip arasındaki
uyumsuzluk tüm geziyi çok çekilmez ve zor
bir hale getirebilir. Bu geçişi yapmak için
anlaşabileceğim, güvenebileceğim bir ekip
ve bir tekne bulma arayışım beklediğimden
uzun ve zor oldu. Ben de böyle bir geçişten
benzer beklentileri olan bir ekip bulmak
için oldukça titiz davrandım. Turistik bir gezi
olmayacak, daha amatör bir ekibin parçası
olarak aktif görev yapacağım, bir tekne
ve ekip bulma umutlarımın tükenmeye
başladığı dönemlerde Yunanistan’da artık
arkadaşım diyebileceğim yat brokerim
aracılığıyla bulduğum İspanyol ekip beni,
tanışmak ve deneme yapmak için İspanya
La Coruña’ya çağırdığında hemen tüm ekibe
uyan bir tarih belirledik ve uçak biletlerini
aldık.
Birlikte yelken yaptığımız 4 günün sonunda
teknenin kaptanı Rafael “Ali, gel iki dakika
konuşalım” dediğinde kalp atışlarımın
hızlandığını hatırlıyorum. Kaptan “Sen de
geliyorsun, 11 Kasım Kanarya Adaları’ndan

Adada çocukluk arkadaşlarımla kürekli
kayıklarla başlayan çapari maceralarımızın,
Atlantik Okyanusu’nu yelkenliyle geçmeyi
kafaya takacak kadar beni
denize bağlayacağını,
açıkçası ben de
tahmin etmemiştim.

Ali Çiçekli, Deloitte Türkiye, Denetim Hizmetleri
Ortağı
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çıkıyoruz, hazırlan” dediğinde çok mutlu
olmuştum. Uzun zamandır hayalini
kurduğum fırsat artık önümdeydi.
3000 deniz milini (ortalama 5,500 Km)
yaklaşık 20 günde geçecektik. Dile kolay;
Türkiye’yi uçtan uca 4 kez geçecek,
Türkiye’den İtalya’ya 6 kez gidip gelecek,
Bodrum’dan Cebelitarık’a 2 kez gidip
gelecektim. Acaba ciddi bir sağlık
sorunu olsa ne olacak, hastalanırsam ne
yapmalıydım? Helikopterin menzilinin 100
deniz mili olduğu bir durumda okyanusun
ortasında kim müdahale edebilir gibi sorular
açıkçası beni aynı zamanda korkutuyordu.
Deloitte ise beni bu konuda sonuna kadar
benim yanımdaydı. Artık Atlantik geçişi
kesinleştiğinde konuştuğum herkes “yürü,
arkandayız, hayatta bir kez yaşanacak
bir tecrübe” dedi. Eski Deloitte’lulardan
duyanlar da çok destek oldular. Yeri
gelmişken tüm Deloitte’lulara ve üyesi
olduğum DenizTemiz Derneği / TURMEPA’ya
desteklerinden ötürü teşekkür ederim.

3000 deniz milini
(ortalama 5,500
Km) yaklaşık 20
günde geçecektik.
Dile kolay, Türkiye’yi
uçtan uca 4 kez
geçecek, Türkiye’den
İtalya’ya 6 kez gidip
gelecek, Bodrum’dan
Cebelitarık’a 2 kez
gidip gelecektim.

Sayılı gün çabuk geçer misali Kasım ayı
gelip çattığında, Avrupa üzerinden Kanarya
Adaları’na uçtum. Lanzarote’den feribot
ile Kanarya Adaları arasında seyahat
ederek teknenin bulunduğu Fuertaventura
Adası’nda Gran Tarajal Marina’ya ulaştığımda
önümüzdeki 3 hafta boyunca bizi koruyup
kollayacak teknemiz “Aegeri” marinada
dinleniyordu. Teknede ranzamın altına
konserve kutularını yerleştirirken artık
okyanusa açılmamıza sayılı saatler kalmıştı.

Ekip arkadaşım Horacio Alcalá ve yakaladığımız
yaklaşık 3 kg. ağırlığındaki dorado balığı
38

Doğaya kendini teslim etmek
Son anda ekibimizde bir kişi ailevi bazı
sebeplerden bize katılamadı dolayısıyla
dört İspanyol ve bir Türk denizciden oluşan
beş kişilik ekibimiz ile 12 Kasım sabahı
okyanusa açıldık. İlk üç gün hava çok sertti.
Rüzgarın kolayına esmesini (sizi gitmek
istediğiniz rotada destekleyecek şekilde)
beklerken rüzgar ya kafadan ya da yaklaşık
90 dereceden bindirdikçe bindirdi. Ranzadan
düşmemek için teknenin direğine tutunmak,
bazen sarılmak zorunda kaldığım zamanlar
çok fazla oldu. Dördüncü günde de rüzgar
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Atlantik’i geçtiğimiz 1978 model, 15 metre, çift direkli ketch yelkenli

istediğimiz şiddette ve yönden esmeyince,
motor kullanmamız gerekirse yeteri kadar
yakıtımız olmayacağı için rotayı değiştirdik
ve yedinci günün şafağında Cape Verde
Adaları’nda durmak zorunda kaldık. İyi
ihtimalle 17 gün olarak planladığımız Atlantik
geçişimiz bu durumda yirmi günü geçecekti.
Bu rota değişikliği yaklaşık 450 deniz mili
daha demekti. Bu ek deniz mili, İstanbul’dan
Marmaris’e kadar tekne ile mesafe anlamına
geliyordu. Yelken de yaşamın tam kendisi
gibi; istediğiniz kadar planlayın, kontrolünüz
dışında nedenlerden sizi kendi istediği yöne
götürüyor. Yapacağınız en mantıklı şey
doğa ile inatlaşmamak ve koşullara ayak
uydurmak. Doğayla inatlaşırsan ölürsün,
doğa ananın sözünü dinlersen seni korur,
kollar, besler.
Daha kolay olan ilk etabın sonunda
önümüzde 2.100 deniz mili daha vardı. Ayrıca
artık Cape Verde Adaları gibi durabileceğimiz
ve sığınabileceğimiz daha güneyde bir ada
da yoktu. Okyanusun tam ortasında uyduya
karadan daha yakınsınız, oldukça ürkütücü.
Cape Verde‘den yola çıkarken acaba

bitirebilecek miydim, fiziksel ve psikolojik
olarak sonunu getirebilecek miydim?
Cape Verde Adaları’ndan açıldığımızda
adaların arasında coğrafi özelliklerden de
kaynaklı rüzgar çok sert esiyordu. Hava
kapalı, bulutlu ve oldukça depresifti. 2100
deniz millik bu etapta başımıza bir terslik
gelmez diye umarken daha ilk saatlerde ters
bir kavança yiyerek balon gönderini kırdık.
Tekneyi toparlayacağız derken bir kavança
daha yediğimizde direk kırılacak diye çok
korktuk.

Yapacağınız en
mantıklı şey doğa
ile inatlaşmamak
ve koşullara ayak
uydurmak. Doğayla
inatlaşırsan ölürsün,
doğa ananın sözünü
dinlersen seni korur,
kollar, besler.
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Şansımıza yelken direği hasar almadı.
Böyle bir önemli arıza durumunda Cape
Verde’ye geri dönmeye çalışsak iki gün
kaybedecektik. Teknede bulunan yedek
malzemeler, eski gönderden çıkarttığımız
parçalar ve yedek gönder yardımıyla yeni
bir balon gönderi yapmayı başardık. Eğer
böyle bir geçiş yapacaksanız, mutlaka kendi
başınızın çaresine bakabiliyor ve elinizin
anahtar tutuyor olması gerekiyor. Çünkü
teknenizin bazı parçaları denizin ortasında
arıza yapacak ve siz de bu arızayı tamir
etmek zorunda kalacaksınız. Teknenizi çok
iyi tanımanın, konuya hakim olmanın ve kriz
anlarında soğukkanlılığınızı korumanın ne
kadar önemli olduğunu birkez daha görmüş
oldum.

Havanın göreceli olarak daha sakin olduğu ve vardiyamın dışındaki zamanlarda bol bol kitap okudum.

Denizin ortasında, kendinle baş başa
Günler ilerledikçe tekne hayatı da rutine
biniyor, özellikle gece vardiyalarında hava
da kapalı ise denizin rengi simsiyah, sanki
bir petrol denizinde ilerliyorsunuz. Tek
başınızasınız, uykusuzsunuz, yeteri kadar
iyi beslenemiyorsunuz, hava çok sert ise
mideniz de çok iyi değil, ıslak, kapkaranlık,
bunun üzerine teknenin güvenliği size
emanet; kopan bir pim, tersleyen bir
rüzgar, yelkenlerin doğru trimde olması
için vardiyanızda pür dikkat olmalısınız.
Siz dikkatli olmazsanız tüm ekibinizin
ve teknenin güvenliğini tehlikeye atmış
olursunuz.

Günler ilerledikçe tekne hayatı
da rutine biniyor, özellikle gece
vardiyalarında hava da kapalı ise
denizin rengi simsiyah, sanki bir
petrol denizinde ilerliyorsunuz.

Teknemizde yaşam
40

The Deloitte Times | Aralık 2016

Geçişi parçalara
böldüm, her 500
mil için kendime
bir hedef koydum,
o etabı başarmaya
odaklandım.

Geri kalan günlerin ne kadar çok olduğuna
değil, içinde bulunduğum zorlu ortamın
bana neler kazandırdığına odaklandım. Bu
geçişi başarı ile tamamladığımda kendime
neler katacağımı düşündüm. Kendimce
uygulamaya çalıştığım bu olumlu düşünme
ve hedefe adım adım ilerleme taktiğinin bu
süreçte bana psikolojik destek olduğunu
düşünüyorum.
Son elli deniz mili
Karayipler’in Martinique Adası’na yaklaştıkça
heyecan da artıyordu. Son 1000 mil, son 500
mil derken, gece saat dokuz sıralarında son
50 deniz miline çok mükemmel bir havada
girdik. Rüzgar kolayına tam istediğimiz açı
ve şiddette esiyor ve teknemiz bir martı gibi
süzülerek hedefe yaklaşıyordu. Biz ise ekip
olarak nefeslerimizi tutmuş karayı görmeyi
bekliyorduk. Vee kara göründü; bağırış,
çağırış, sevinç gösterileri, curcuna. 3100

deniz mili ve 23 gün süren geçiş başarı ile
sonuçlandı. Bu kadar anlamlı ve önemli
bir hedefi gerçekleştirmenin hissettirdiği
mutluluğu bir kez daha yaşamak için bugün
olsa gene bu geçişi yaparım.
6 Aralık Salı sabahı saat 4:00 civarında
Martinique Le Marin koyunda artık o kadar
yorulmuş ve uyumaya ihtiyacımız vardı ki
marinanın yarım mil açığında demir atıp
birkaç saat uyuduk. Marinaya sabah girip
karaya ayak basacaktık. O gece uykuya
kendim için koyduğum önemli bir hedefi
başarmanın verdiği gurur, özgüven ve
mutluluk ile daldım. Evet başarmıştım. 3100
deniz mili kat ederek Atlantik’i geçmiş bir
denizciydim artık.

Santiago López del Hierro’nun çizimleriyle Kaptan Rafael Benitez’in seyir defteri: Balık tutan ben :)

Havanın göreceli olarak daha sakin
ve kolay olduğu ve vardiyalarınız
dışındaki zamanlarda gün içinde balık
tutabiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz, müzik
dinleyebiliyorsunuz. Balık tutma konusunda
iyi bir yem ile ihtiyacınızdan da fazla bol bol
tuna ve lambuka tutabiliyorsunuz, yolculuk
boyunca gerçekten çok lezzetli balıklar yedik.
Okumaya fırsat bulamadığım dört tane
kitabı okumaya zamanım oldu. Dolayısıyla
seyir esnasında teknede gündelik işlerden
sıkılmaya çok da zamanınız olmuyor.
Adım adım ilerlemek
Uzun geçiş ve koşullarla başa çıkmak için
kendimce bulduğum en iyi yol kendime
küçük hedefler koymaktı. Geçişi parçalara
böldüm, her 500 mil için kendime bir hedef
koydum, o etabı başarmaya odaklandım. Bir
kitabı bitirmek, tekne ve yelken konusunda
bilmediğim bir konuyu öğrenmek gibi.

Son gece uykuya kendim için koyduğum
önemli bir hedefi başarmanın verdiği
gurur, özgüven ve mutluluk ile daldım. Evet
başarmıştım. 3100 deniz mili kat ederek
Atlantik’i geçmiş bir denizciydim artık.
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Ar-Ge’den ürüne, üründen
pazara giden yolda
Yatırım Teşvik Mevzuatı

S

on yıllarda ülkemizde yatırım teşvik
mevzuatında yapılan düzenlemeler
ile yatırımcılara önemli teşvik
unsurlarından yararlanma imkanı tanınması
hedeflenmiştir.

Dr. Utku Karabağ
Deloitte Türkiye
Vergi Hizmetleri, Müdür

Yatırım teşvik
mevzuatı, Ar-Ge
projelerinin ürüne
dönüşen kısmında
önemli bir katkı
sağlamaktadır.

Bugün gelinen noktada yatırım teşvik
belgesine bağlanan yatırımların devlet
eli ile teşvik edilmesi ve desteklenmesi
konusundaki temel ve güncel
düzenlemelere 19.06.2012 tarih ve 28328
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 2012/3305 sayılı
“Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Karar” ve bu Karar’ın
uygulamasına ilişkin 20.06.2012
tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/1 Sayılı
Tebliğ ile yön verilmektedir.
Piyasalarda “Yeni Teşvik Sistemi” olarak da
adlandırılan bu düzenleme ile hedeflenen
amaçlardan bir tanesi de Araştırma
ve Geliştirme faaliyetleri sonucunda
ortaya çıkan ürünlerin seri
üretimine yönelik yatırımların
desteklenmesidir.
Bu amaç doğrultusunda,
2012/3305 Sayılı Karar’ın 17/h Maddesi
çerçevesinde teşvik mevzuatı açısından
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK
ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE
projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin
veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar
öncelikli yatırımlar içerisinde sayılmıştır.
Bu yolla Ar-Ge projeleri neticesinde
somut ve pazarlanabilir ticari ürünlere
dönüşen fikirlerin reel sektöre aktarılması
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amacı ile yapılan yatırımların, yatırımcılar
açısından büyük önem arz eden 5. Bölge
desteklerinden yararlanmasının da önü
açılmıştır.
Ülkemizi 6 farklı yatırım iklimine ayıran “Yeni
Teşvik Sisteminde” teşvik unsurlarının oran
ve süre bakımından en cazip olduğu Doğu
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ve Güneydoğu Anadolu illerini kapsayan 6.
Bölgeden başlayarak Ankara, İstanbul, İzmir
gibi gelişmiş illerimizin yer aldığı 1. Bölgeye
doğru giderek azaldığı düşünüldüğünde,
yatırımcılara ikinci en iyi imkanları sunan 5.
Bölge desteklerinden yararlanabilmek büyük
önem taşımaktadır.
İşte bu nokta da yatırımcıların 2012/3305
sayılı Karar’ın 17/h maddesi çerçevesinde
gerçekleştirdikleri Ar-Ge projelerine
dayalı yatırımlarının, öncelikli yatırımlar

geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik
yatırımların gerekli şartları taşımaları halinde
öncelikli yatırımlar içerisinde sayılabileceği
ve şu desteklerden yararlanabileceği
söylenebilir: Gümrük vergisi muafiyeti, KDV
istisnası, Vergi indirimi, Sigorta primi işveren
hissesi desteği, Yatırım yeri tahsisi ve Faiz
desteği.
Gümrük Vergisi muafiyeti
Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı
makine ve teçhizatın ithali, otomobil ve
hafif ticari araç yatırımlarında yatırım

dönemi içerisinde kalmak kaydıyla monte
edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve parçaların
ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat
inşa yatırımlarında tekne kabuğu ithali
yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince
ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf
tutulmuştur.
KDV istisnası
Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca, teşvik
belgesine haiz yatırımcılar tarafından teşvik
belgesi kapsamında yapılacak makine ve
teçhizat ithali ile söz konusu yatırımcılara
yurt içerisinde yapılacak makine ve teçhizat
teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.
Vergi indirimi
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik
uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek
yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 32/A maddesi çerçevesinde
Gelir veya Kurumlar Vergisi, öngörülen
yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar
indirimli olarak uygulanabilecektir. Bu yolla
yatırımcılara yatırım faaliyetleri neticesinde
elde edilen kazançları ile ilgili daha az
tutarda Kurumlar Vergisi ödeme imkanı
sunulabilecektir.

içerisinde sayılmaları nedeni ile yatırım
konusu olarak kendilerine Ar-Ge projelerine
dayalı yatırımları seçen yatırımcılar,
1. 2. 3. ya da 4. Bölge illerinde bu
yatırımlarını gerçekleştirseler dahi oran
ve süre bakımından daha cazip teşvik
unsurları sunan 5. Bölge desteklerinden
yararlanabileceklerdir.
Bu açıdan, ülkemizde önemi giderek artan
Ar-Ge faaliyetlerinin fikirden ürüne giden
yolda yatırıma dönüşmesi serüveninde,
yatırım teşvik mevzuatı, Ar-Ge projelerinin
ürüne dönüşen kısmında önemli bir katkı
sağlamaktadır.
Peki, Ar-Ge faaliyetlerinin bitmesi ve nihai bir
ürün ortaya çıkması halinde, yatırımcılara
sağlanan teşvik unsurları açısından her
şey bitmiş mi sayılacaktır? Ar-Ge projelerini
yürüten girişimciler, proje sonucu ortaya
çıkan ürünün ticari bir emtia olarak seri
üretime tabi tutulmasında ve milli ekonomiye
kazandırılmasında ne gibi teşviklerden
yararlanabileceklerdir?
İşte tüm bu soruların cevabı olması
açısından, Ar-Ge projeleri neticesinde

Bölgeler

1

Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Yatırıma katkı
oranı (%)

Kurumlar veya
Gelir Vergisi
indirim oranı (%)

15

50

2

20

55

3

25

60

4

30

70

5

40

80

6

50

90

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında
gerçekleştirilecek yatırımlarda, Gelir veya
Kurumlar Vergisi, öngörülen yatırıma katkı
tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen
oranlarda indirimli olarak uygulanacaktır.
Sigorta primi işveren hissesi desteği
Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi
kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,
diğer yatırım cinslerinde ise yatırımın
tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama
tarihinden önceki son altı aylık dönemde
(mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda
bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam
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ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik
Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet
belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına
teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen
yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi
gereken sigorta primi işveren hissesinin
asgari ücrete tekabül eden kısmı bakanlık
bütçesinden karşılanacaktır.
Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında
gerçekleştirilecek yatırımlarda, teşvik
belgesinde kayıtlı istihdam öngörüleri ile
tutarlı olmak kaydıyla; yatırımların işletmeye
geçiş tarihinden itibaren sağlanan, istihdam
için ödenmesi gereken sigorta primi işveren
hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı
aşağıdaki tabloda belirtilen sürelerde Hazine
tarafından karşılanacaktır.
Bölgeler

Uygulama Süresi

1

2 yıl

2

3 yıl

3

5 yıl

4

6 yıl

5

7 yıl

6

10 yıl

Ek olarak, yararlanılan sigorta primi işveren
hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik
uygulamaları kapsamında desteklenen
yatırımlar ile büyük ölçekli yatırımlarda sabit
yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarını
geçemeyecektir.
Bölgeler

Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Sigorta Primi İşveren Hissesi
Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına
Oranı (%)

1

10

2

15

3

20

4

25

5

35

Yatırım yeri tahsisi
T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik
belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar,
stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden
yararlanacak yatırımlar için, Maliye
Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslara
göre yatırım yeri tahsis edilebilecektir.
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Mevzuatla sunulan destekler, üretim
sürecini yeni kurgulayan, finansman
sıkıntısı çeken, piyasa içerisinde rekabet
gücü kazanmayı amaçlayan, yatırım süresi
boyunca vergisel yükünü minimize etmek
isteyen yatırımcılar açısından önem arz
eden desteklerdir.
Faiz desteği
Yatırımcılar tarafından talep edilmesi
halinde, bölgesel teşvik uygulamaları
ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre
yatırımları kapsamında desteklerden
yararlanacak yatırımlar için bankalardan
kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım
kredileri için faiz desteği sağlanabilir.
Bu destek, teşvik belgesinde kayıtlı sabit
yatırım tutarının %70’e kadar olan kısmı için
ödenecek faizin veya kâr payının; Türk Lirası
cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri
ve dövize endeksli kredilerde iki puanının,
bütçe kaynaklarından karşılanması sureti ile
gerçekleştirilebilmektedir.
Ek olarak, burada anlatılan ve 5. Bölgede
uygulanan bölgesel desteklerden yararlanan
Ar-Ge yatırımlarının 6. Bölgede yer almaları
halinde, 6. Bölge desteklerinden
yararlanması söz konusu
olabilecektir.
Vergi yükünü azaltmak
isteyenler için önemli
Sonuç olarak, ülkemizde Ar-Ge
projeleri neticesinde ortaya
çıkan ürünler veya prototiplerin
yeterli derecede tanıtım ve
pazarlanmasının yapılamadığı
bilinen bir gerçek olup, fikirden ürüne,

üründen pazara giden zincirin halkalarında
var olan eksiklik, Yatırım Teşvik Mevzuatı’nın,
Ar-Ge teşviklerine eklemlenmesi sureti
ile aşılmaya çalışılmış, bu yolla Ar-Ge
faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan ürünün
ticarileşmesi önündeki sıkıntıların giderilmesi
hedeflenmiştir.
Destekler, üretim sürecini yeni yeni
kurgulayan, finansman sıkıntısı çeken,
piyasa içerisinde rekabet gücü kazanmayı
amaçlayan, yatırım süresi boyunca vergisel
yükünü minimize etmek isteyen yatırımcılar
açısından önem arz eden desteklerdir.
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Ya şirketinizde
yolsuzluk varsa!
Yolsuzluk, ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile önüne geçilmeye
çalışılan önemli bir risktir. Şirketler, hem bu düzenlemeler nezdinde
yaptırımlarla karşılaşmamak, hem de piyasa değerlerini korumak ve
artırmak adına yolsuzluk riski ile mücadele etmek durumundadırlar.

Ş

irketinizde rüşvete yer olmadığını
düşünüyor olabilirsiniz. Ancak, agresif
hedeflerle yürüyen iş hayatında bu
		 düşüncenizi dile getirmeden önce,
konuyu düşünmenin ötesine geçerek ele
almanızı öneriyoruz: Risklerinizi tespit edin
ve bu riskleri yönetecek önlemlerinizi alın.

Erman Güran
Deloitte Türkiye
Risk Danışmanlığı, Müdür

En güçlü kurumsal
uyum yapısında
dahi yolsuzluk,
gerçekleşmesi olası
bir risktir.

*FCPA – Foreign Corrrupt Practices Act
**CPI – Corruption Perceptions Index

Yolsuzlukla mücadele konusu ulusal ve
uluslararası mevzuatta önemli bir yere
sahiptir. Türk Ceza Kanunu, yolsuzlukla
ilgili birçok madde barındırmakta ve
252. Madde’de rüşvet konusunu ayrı bir
bölümde ele almaktadır. ABD’nin Yabancı
Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu*,
Birleşik Krallık Rüşvet Yasası, OECD
Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu
Görevlisine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi
Sözleşmesi ise uluslararası arenada en
çok bilinen ve kabul görmüş düzenlemeler
olup ciddi yaptırımları da beraberinde
getirmektedirler. İlaveten, Ekim 2016’da
çıkarılan ISO 37001 Standardı ile de
yolsuzluğa karşı mücadeleye standart bir
zemin hazırlanmıştır.
Yolsuzlukla mücadele birçok düzenleme
ile devam ettirilse de, yapılan araştırmalar,
bu konunun ülkemiz için hala önemli bir
problem olduğunu ortaya koymaktadır.
Yolsuzluk Algı Endeksi’ne** göre ülke
sıralamasında Türkiye 2013 yılında
53. sırada yer almış, 2014’te 64. sıraya
gerilemiş ve 2015 verilerine göre ise 66.
sıraya düşmüştür. Gerek yasal çerçeveye
uyum sağlamak gerekse şirketin değerini
doğru tespit edebilmek adına, şirket
birleşmelerinde finansal, vergisel durum
tespit çalışmalarının yanında yolsuzluk

karşıtı durum tespit çalışmaları da
neredeyse aynı ölçüde uygulanmakta ve
şirket değerinin belirlenmesinde önemli
rol oynamaktadır. Bu düzenlemelere
tabi şirketler, yatırım yaparken veya
mevcut iş ilişkilerinde paydaşlarını
da denetime tabi tutabilmektedirler.
Örneğin, Amerika’daki bir ilaç şirketinin
Türkiye’deki distribütörünün yolsuzluk
konusundaki uygulamaları ve eylemleri,
Amerika’daki şirketi doğrudan
bağlamakta; Amerika’daki şirket
Türkiye’deki distribütöründe yolsuzluğa
karşı kontrollerin ne derecede tesis
edildiği ve işletildiğini denetleyebilmekte;
olumsuz sonuçlar distribütörlüğün
iptaline kadar gidebilmektedir. Yolsuzluk
riskinin değerlendirilmesi için yapılan
durum tespitleri temelde şu konuları
kapsamaktadır:
•• Politika ve prosedürlerin varlığı,
•• Yolsuzlukla mücadele konusuna üst yönetimin
yaklaşımı,
•• Şirket personeline verilen eğitimler,
•• Tedarikçi sözleşmelerinin yolsuzluk karşıtı
maddeleri
•• Şirket işlemlerinin tam ve doğru olarak kayda
alınması
•• Muhasebe kayıtlarının şeffaflığı
•• Muhasebe işlemlerini destekleyen doküman
ve kayıtların varlığı

Unutmamak gerekir ki, en güçlü
kurumsal uyum yapısında dahi yolsuzluk,
gerçekleşebilecekbir risktir. Ancak,
yatırımcıya ve paydaşlara, gerektiğinde ise
yargı önünde “Benim şirketimde rüşvet
olmaz” demek yerine “Ben bu riskin
farkındayım ve önlemimi aldım” diyebilmek
oldukça önemlidir.
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Futbol ile finans,
CFO ile teknik
direktör birbirlerine
benzer mi?
Neredeyse her biri orta ölçekli birer holding konumunda
olan futbol kulüplerinin CFO’larına önemli sorumluluklar
düşüyor. Deloitte’un ‘Bir Futbol Kulübünde CFO Olmak’
raporu, futbol ve finans arasında ve dolayısıyla bir
CFO ile teknik direktör arasında birçok benzer yanın
bulunduğunu gösteriyor.

G

ünümüzde yalnızca futbol değil, birçok
farklı alanda faaliyet gösteren futbol
kulüpleri ve özellikle CFO’ları, oldukça
zor bir tablo ile karşı karşıya… ‘Bir Futbol
Kulübünde CFO Olmak’ raporu, futbol
kulüpleri için yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.
Deloitte Türkiye CFO Hizmetleri Lideri
Cem Sezgin karşılaşılan zorlukların temel
sebeplerini şöyle sıralıyor:
•• Kulüplerimiz hem yurt içinde, hem yurt
dışında çok zorlu bir rekabet içerisindeler

•• Gelirlerde inanılmaz artış, ancak giderlerde
daha da büyük artış söz konusu. Borç yükü
ise çığ gibi büyüyor

•• Aynı anda B2C ve B2B faaliyet alanlarına
sahipler. Bu durum yönetsel açıdan resmi
karmaşıklaştırıyor

•• Marka değerleri tartışılmaz ancak finansal
açıdan oluşan tablo, sürdürülebilirliğin
sorgulanmasına sebep oluyor

•• Ülke içinde ve global ölçekte regülasyona
tabiler ancak halen kurumsal yönetime
mesafeli oldukları noktalar fazlasıyla
mevcut

•• Üçlü dengeyi (Sosyal – Sportif – Ekonomik)
kurmak ve yaşatmak, hiç de kolay değil

•• Kar amacı gütmeyen dernek ve hisse
performansını artırmaya çalışan iştiraki bir
arada barındırıyorlar
•• Profesyonel ve amatör branşları aynı
potada yönetmekte zorlanan yapıları
mevcut
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Kulüpler sadece futboldan gelir
sağlamıyor
Futbol kulüpleri o kadar fazla alanda faaliyet
gösteriyorlar ki, her biri neredeyse orta
ölçekli birer holding. Örnek vermek gerekirse,
“Dört Büyükler” toplam 300’ü bulan mağaza
sayısı ve milyonlarca Türk Liralık satış hacmi
ile önemli bir perakende devi haline gelmiş
durumda. Bu nedenle kulüp CFO’ları hem

sektörel derinlik, hem de holding bakış açısı
ile kapsayıcılık yetkinliğine sahip olmalılar.
Odaklanmak, söz konusu faaliyetler için hem
kayda değer ölçüde zaman / insan kaynağı,
hem finansal kaynak ayırmak anlamına
geliyor. Bu nedenle kulüplerin CFO’larına
/ üst düzey mali işler yöneticilerine önemli
sorumluluklar düşüyor.
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Finansal güç ve sportif başarı
Bugün Süper Toto Süperlig’de mücadele
eden 18 takımın toplam borcu 5 milyar TL’yi
aşmış durumda. Bunun %75’inden fazlasını
4 büyük kulübün borcu oluşturuyor. Gelir–
gider dengesizliği devam ederken kulüplerin
borç yükünün azalması da zor gözüküyor.

Finans ile futbol birbirlerine bu kadar
benzeyince, CFO’lar ile teknik direktörlerin
de birbirlerine benzemesinin doğal
olduğunu aktaran Sezgin, “Nasıl futbolda
hem gol atmak, hem yememek, hem de
oyunun kontrolünü elinde tutmak önemli
ise; finans dünyasında da aynı durum
söz konusu. Sadece kurumun varlıklarını
korumak yeterli değil, kurumun değerini
yükseltmek de önemli ve bunları yaparken
de tüm fonksiyonlar ile entegre olmak, dış
paydaşlar ile sağlıklı – sürdürülebilir ilişkiler
kurmak kritik. Her iki rolde iyi birer stratejist
ve başarılı birer taktisyen olmak gerekiyor”
diyerek yorumluyor.

Nasıl futbolda hem gol atmak, hem
yememek, hem de oyunun kontrolünü
elinde tutmak önemli ise; finans
dünyasında da aynı durum söz konusu.

Futbolda finansal güç ve sportif başarı
arasında bir korelasyon olduğu yadsınamaz.
Bir gerçek var ki, elde edilen gelirleri doğru
kullanan ve tek sezon üzerinden değil
daha uzun vadeli düşünen kulüpler her iki
kulvarda da birbirini besleyen bir başarı
yakalayabiliyorlar. Ancak gelirleri en fazla
artan kulüplerde bile giderlerin daha büyük
hızda artması ve borçluluk problemi devam
ediyor.
Stratejist ve taktisyen olmak önemli
Futbol ve finansın aktarleri de oldukça
benzer; isimler farklı olsa da, roller ve işlevler
de şaşırtıcı düzeyde birbirlerine yakın.
Üstelik bu durum, hem iç hem dış aktörler
için geçerli.

Oyunu iyi okumak = İşi iyi analiz etmek
Bazen sahada işler beklediğiniz gibi gitmez.
Hakem ters bir karar verir, en güvendiğiniz
oyuncu düşük performans sergiler, rakip
çok baskı kurar, sakatlık olur, zemin futbola
müsait değildir… Olağandışı bir nakit ihtiyacı,
vergi mevzuatında bir değişiklik, kurlardaki
ani bir dalgalanma, işten ayrılan kilit bir
personel, yazılımların istenilen raporları
üretememesi, satış ile alacaklar konusundaki
bir fikir ayrılığı. İşte bu noktalarda doğru
müdahaleleri, doğru zamanda yapmak
zorundadır iyi bir teknik direktör.
Peki hangisi daha makbul? CFO’luk mu;
yoksa teknik direktörlük mü? Dünyanın önde
gelen şirketlerinde ve kulüplerinde, düz
ücretlendirmeden ziyade, her iki pozisyon
için de performans bazlı bir finansal paket
sunuluyor. Dünyanın en çok kazanan ilk 5
teknik direktörünün ortalama geliri yıllık 15
milyon USD. ABD’de en fazla kazanan ilk 5
CFO için bu rakam 42 milyon USD. Ancak tüm
araştırmaların işaret ettiği gibi, her şey maddi
kazanç değil. Büyüyen, gelişen bir firmada
CFO olmak da, başarılı bir futbol takımının
teknik direktörü olmak da son derece keyifli…
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Kişisel sağlık verileriniz
sağlıklı korunuyor mu?
29863 sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve
Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
20.10.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.

2
Av. Lerzan Nalbantoğlu
DL Avukatlık Bürosu, Ortak

KVKK’nın 6. maddesi
hükmü tahtında
kişilerin sağlığı ile ilgili
veriler özel nitelikli
kişisel veri olarak
tanımlanmaktadır
ve özel nitelikli
kişisel verilerin,
ilgilinin açık rızası
olmaksızın işlenmesi
yasaklanmıştır.
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9863 sayılı Kişisel Sağlık Verilerinin
İşlenmesi ve Mahremiyetinin
Sağlanması Hakkında Yönetmelik
(“Yönetmelik”), kişisel verilerin korunması ve
veri mahremiyetinin sağlanmasına, kişisel
sağlık verilerini toplama, işleme, aktarma,
bu verilere erişim için kurulacak sisteme,
kişisel sağlık verisi kaydı tutulan sistemlerin
güvenliği ve denetimi ile sağlık hizmeti
sunumundaki personel hareketlerinin Sağlık
Bakanlığı’na bildirilmesine ilişkin işlemlerde
uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.
Yönetmelik, sağlık hizmeti sunucuları, kişisel
sağlık verileri işlenen gerçek kişiler, sağlık
hizmet sunucularına ait bilgi işlem sistemleri
yazılım ve donanımı ile dosyalama sistemi
gibi hizmetleri sunan gerçek ve tüzel kişiler
ve bunlar dışında kalan ve bir mevzuat
çerçevesinde kişisel sağlık verilerini işleyen
kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk
gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili hükümleri
kapsamaktadır.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme
şartlarının düzenlendiği Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 6.
maddesi hükmü tahtında kişilerin sağlığı
ile ilgili veriler özel nitelikli kişisel veri olarak
tanımlanmaktadır ve özel nitelikli kişisel
verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın
işlenmesi yasaklanmıştır. Sağlık dışındaki
özel nitelikli kişisel verilerin, kanunlarda
öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası
aranmaksızın işlenebileceği; sağlığa ilişkin
kişisel verilerin ise ancak kamu sağlığının
korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis,
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
sağlık hizmetleri ile finansmanının
planlanması ve yönetimi amacıyla, sır

saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler
veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından
ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği
öngörülmüştür. Ayrıca, özel nitelikli kişisel
verilerin işlenmesinde Kişisel Verilerin
Korunması Kurulu tarafından belirlenen
yeterli önlemlerin alınmasının şart olduğu
belirtilmiştir.
Yine, KVKK’nın 30. maddesinde diğer
kanunlarda değiştirilen ve kanunlara
eklenen hükümler yer almaktadır. Anılan
madde hükmü kapsamında kişisel sağlık
verilerinin işlenmesi, güvenliği ve değiştirilen
maddelerin uygulanması ile ilgili diğer
hususların, Sağlık Bakanlığı’nca yürürlüğe
konulan yönetmelikle düzenleneceği
hükmolunmuştur. Yönetmelik, 663 sayılı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname, 3359 sayılı Sağlık
Hizmetleri Temel Kanunu ile birlikte
KVKK’nın söz konusu madde hükmüne
dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmelik, genel
anlamda KVKK’da geçen kavram ve tanımlar
kullanmakla birlikte, sağlık verileri ile ilgili
daha detaylı düzenlemeler içermektedir.
KVKK’da belirtilen genel ilke ve esaslara
ilaveten, Yönetmelik ile kişisel sağlık
verilerinin işlenmesinde; verilecek sağlık
hizmetinin gereği ile sınırlı olması, sağlık
hizmeti ile ilgili sistemler haricinde kişisel
verileri kopyalamama ve kaydetmeme
yükümlülüğü ve anonim hale getirilen kişisel
sağlık verilerinin Yönetmelik’te belirtilen
amaçlarla kullanılabilmesi düzenleme altına
alınmıştır.
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Sır saklama yükümlülüğü
KVKK’da belirtilen sır saklama yükümlülüğü
altında olan kişilere ilişkin olarak,
Yönetmelik’te kişisel sağlık verilerini
işleyen veya görevi gereği kişisel sağlık
verilerine erişen herkesin bu verilerle
ilgili olarak sır saklama yükümlülüğü
altında olduğu belirtilmiştir. Bu itibarla,
sağlık verilerini işleyen veya görevi gereği
kişisel sağlık verilerine erişen herkesin bu
yükümlülük altında olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır. Yönetmelik, KVKK’dan
farklı olarak kişisel sağlık verilerine ilişkin ilgili
kişiler tarafından verilecek rızayı ilgili kişinin
ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi ve yazılı
rızasının alınması koşullarına bağlamıştır.
KVKK’da öngörülmeyen yazılılık koşulunun
Yönetmelik ile belirlenmesi Yönetmeliğin
kanuna uygunluğu açısından tartışma
yaratabilecek niteliktedir.
Kişisel sağlık verilerinin işlenmesine ilişkin
olarak Yönetmeliğin 7. maddesinde kişisel
sağlık verilerinin, kamu sağlığının korunması,
koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve
bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık
hizmetleri ile finansmanının planlanması ve
yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü
altında bulunan kişiler veya yetkili kurum
ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık
rızası aranmaksızın işlenebileceği ve söz
konusu amaçlar haricinde kişisel verilerin
korunmasının, veri sahibinin açık rızasına
bağlı olacağı öngörülmüştür.
Yönetmeliğin kişisel sağlık verilerinin
aktarımına ilişkin 8/4 madde hükmünün
birtakım sorunları beraberinde getirdiği
görülmektedir. Şöyle ki, anılan maddede
“Kişisel sağlık verilerinin uluslararası
aktarımına ilişkin her türlü talep ile bu
maddede sayılanlar dışındaki veri aktarımı
talepleri, KVKK’da öngörülen hükümler
çerçevesinde, genetik verilerin hassasiyeti
hususu da dikkate alınarak Komisyon
tarafından değerlendirilir” hükmü yer
almaktadır. Hükmün lafzından yurtdışına
ve kamu kurum ve kuruluşları dışındaki
özel hukuk kişilerine yapılacak kişisel sağlık
verisi aktarımlarında, Kişisel Sağlık Verileri
Komisyonu’nun görüşünün alınacağı
sonucuna varılmaktadır. KVKK’nın aktarıma
ilişkin hükümlerinden farklı bir düzenleme
getirmesi nedeniyle, Yönetmeliğin belirtilen
hükmünün, kanuna uygunluğu tartışma
konusu olabilir.

Kişisel sağlık verilerinin silinmesi
Benzer şekilde, kişisel sağlık verilerinin
silinmesine ilişkin Yönetmeliğin 9. maddesi,
kişisel verilerin işlenmesi ilkelerine aykırılık
açısından tartışılabilir. Nitekim anılan
maddede: “Bu Yönetmelik, 6698 sayılı
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine
uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması halinde kişisel sağlık verileri,
ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu
tarafından anonim hale getirilir veya silinir.
Silinmesi talep edilen veriler; bir hakkın
tesisi, kullanılması veya korunması ya da
verilerin ihtiyaç halinde adli mercilere
verilebilmesini mümkün kılmak için,
Bakanlıkça kurulan merkezi bir sistemde veri
bütünlüğü bozulmadan arşivlenir. Arşivlenen
verilere bu amaçlar dışında erişim engellenir.
Merkezi sağlık veri sistemine aktarılan veriler,
aktarımın yapıldığı tarihten 10 yıl sonra
yerel veri tabanından silinebilir” hükmü yer
almaktadır.
KVKK’nın 12/5 maddesine paralel olarak,
Yönetmelik’te işlenen kişisel verilerin kanuni
olmayan yollarla başkaları tarafından elde
edilmesi halinde, veri sorumlusunun bu
durumu en kısa sürede Kişisel Sağlık Verileri
Komisyonuna bildireceği belirtilmiştir. Kişisel
Sağlık Verileri Komisyonu, gerekmesi halinde
bu durumu Sağlık Bakanlığının internet
sitesinde ya da uygun göreceği başka bir
yöntemle ilân edebilir. Yönetmelik’te ayrıca
kişisel sağlık verilerinin ihlalinden şüphe
duyulması halinde Sağlık Bakanlığı’na
bildirim yapılması öngörülmüş ve bu
bildirimlerde, Sağlık Bilgi
Sistemleri Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanan ihlâl
bildirim formunun kullanılacağı
da hüküm altına alınmıştır.

hususlar Sağlık Bilgi Sistemleri Genel
Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.
Ayrıca kişisel sağlık verilerinin bulunduğu
bilgi sistemlerine erişen kullanıcıların
erişim kaydı, sağlık hizmet sunucularının
sistemlerinde Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen
standartlara uygun olarak tutulacaktır.
Yönetmeliğin 16. maddesinde ise sağlık
personeli istihdam eden sağlık hizmet
sunucularının, istihdam ettiği personele ait
bilgileri ve personel hareketlerini 15 gün
içerisinde Sağlık Bakanlığı’na bildirmekle
yükümlü oldukları ve söz konusu bildirimin,
Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek yöntem
aracılığı ile yapılacağı öngörülmüştür.
Belirlenen süre içerisinde yükümlülüğün
yerine getirilmemesi veya eksik ya da
hatalı yerine getirilmesi halinde sorumlu
kişi, kurum veya kuruluş, yazılı olarak
uyarılacaktır. Uyarıyı gerektiren problemin
15 gün içerisinde giderilmemesi halinde
uyarı tekrarlanacak ve ikinci uyarıdan
itibaren 15 günün sonunda uyarıyı
gerektiren problemin giderilmemiş olması
halinde sorumlu kişi, kurum veya kuruluş
hakkında genel hükümlere göre işlem tesis
edilecektir. Yukarıda anlatılanlara ek olarak,
Yönetmelik ile kişilere kişisel sağlık kaydı
sistemi üzerinde ister elektronik yolla isterse
aile hekimine başvuru yoluyla kullanıcı
hesabı oluşturma ve kişisel verilerine bu
hesap üzerinden erişme, verilerine erişecek
kişileri belirleyebilme ve kişisel verilerini
yönetebilme, verileri silebilme ya da
düzeltebilme, hesabını dondurabilme imkânı
tanınmıştır.

Bilgi güvenliği
Yönetmelik’te ayrıca bilgi
güvenliğine ilişkin olarak
kişisel sağlık verilerinin
bulunduğu bilgi sistemlerinin
kullanıcı tanımlanması ve
yetkilendirme dahilinde
kullanılacağı öngörülmüştür.
Bu itibarla kişisel sağlık verisi
barındıran bilgi sistemleri için
tanımlama ve yetkilendirme
yapılması önem arz etmektedir.
Yetkilendirme, kayıt altına alma
ve verilerin muhafazasına ilişkin
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Mali bilgileriniz
güvende mi?
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun
yürürlüğe girmesi ile birlikte Vergi İdaresi’nin elde ettiği
mali bilgilerin güvenliğinin sağlanması önemli
konulardan biri haline gelmiştir.

Av. Şenol Kocaer
DL Avukatlık Bürosu

Mali bilgiler, 6698
sayılı Kişisel
Verilerin Korunması
Kanunu’nun
istisnaları arasına
alınmıştır.
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işisel veri, bireylerin kimliklerini belirli
hale getirmeye elverişli her türlü bilgi
olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda
kişinin kimlik, iletişim, sağlık ile özel hayatına,
dini inancına ve siyasi görüşüne ilişkin bilgiler
yanında mali bilgileri de kişisel veridir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ise
7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2010 yılında Anayasa’nın 20’nci maddesinde
yapılan düzenlemeyle, kişisel verilerin
korunması temel bir insan hakkı olarak
güvence altına alınmış ve detayların kanunla
düzenlenmesi öngörülmüştür.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 135 ve
devamı maddelerinde ise kişisel verilerin
hukuka aykırı olarak elde edilmesi,
kaydedilmesi veya ifşa edilmesi fiilleri
suç olarak düzenlenmiş ve hapis cezası
yaptırımına bağlanmıştır. 6698 sayılı
Kanunla, kişisel verilerin işlenmesine yönelik
özel bir kanunun ihdas edilerek kişisel
verilerle ilgili fiillerin ne zaman hukuka
uygun; ne zaman hukuka aykırı olduğunun
belirlenmesinde açıklık sağlanmıştır.

Başta 24/10/1995 tarihinde 95/46/
EC sayılı Avrupa Birliği Direktifi gibi
uluslararası düzenlemeler de dikkate
alınarak kişisel verilerin işlenme şartlarının,
bireylerin aydınlatılmasının, bu alanı
denetleyecek ve düzenleyecek bir otoritenin
oluşturulmasının, veri güvenliğine ilişkin
temel ilkelerin düzenlendiği 6698 Sayılı

Vergi uygulamasında kişilere ait mali
bilgiler, Maliye Bakanlığı, MASAK, Gelir
İdaresi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu
ve vergi müfettişleri tarafından bankalar
ile mükellefle ve vergi doğuran olayla
ilgili diğer kişilerden istenebilmektedir.
Vergi Usul Kanunu’nun 5’inci, 148 ila
152/A maddelerinde Maliye Bakanlığı’na
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Mali bilgilerin gizlilik
ve güvenliğini
sağlayacak teknik
ve idari yapılanma
gözden geçirilebilir.

bilgi toplama yetkileri verilmiş olup bilgi
verilmemesi özel usulsüzlük cezasına
bağlanmıştır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu kapsamı dışında bırakılan konular,
Kanunun “İstisnalar” başlıklı 28. Madde’sinde
düzenlenmiştir. Birinci fıkrada, tamamen
Kanun kapsamı dışında tutulan hususlar
düzenlenmektedir. Suç gelirlerinin
aklanması, terörizmin finansmanının
önlenmesi ve mali suçların araştırılması
konusunda; yetkili birim tarafından yürütülen
faaliyetler kapsamında işlenen veriler bu
istisna kapsamındadır. MASAK tarafından
ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik mali
araştırma yapmak, mali istihbarat elde
etmek ve üretmek, veri toplamak, şüpheli
işlem bildirimleri ve diğer bildirimleri almak,
analiz etmek, değerlendirmek, inceleme
yapmak ve ilgili kurumlarla paylaşmak
suretiyle işlediği veriler de Kanun kapsamı
dışında tutulmaktadır.
Maddenin ikinci fıkrasında, kısmen
Kanun kapsamı dışında kalan hususlar
düzenlenmektedir. Buna göre, kural olarak
bu fıkrada sayılan haller kanun hükümlerine
tabi olmakla birlikte, sadece fıkrada belirtilen
kanun maddelerinde düzenlenen hükümler
bakımından istisna tutulmaktadır. Bu
bağlamda ikinci fıkrada, Kanunun amacına
ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak
kaydıyla; veri sorumlusunun aydınlatma
yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu, zararın
giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili
kişinin haklarını düzenleyen 11’inci ve Sicile
kayıt yükümlülüğünü düzenleyen 16’ıncı
maddelerinin uygulanmayacağı haller
düzenlenmektedir.

Bu durumda dahi verilerin işlenmesi,
silinmesi, yok edilmesi, aktarılması ve yurt
dışına aktarılmasına ilişkin kanuni esaslara
uyulması gerekmektedir. En önemlisi, veri
sorumlusunun kişisel verilerin hukuka aykırı
olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere
hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek
ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak
amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin
etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve
idari tedbirleri almak gibi veri güvenliğine
ilişkin yükümlülükleri ve bu yükümlülüklere
aykırılıklardan doğan zararları tazmin
sorumluluğu devam etmektedir.
Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye
dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve
kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme
görevlerinin yürütülmesi yani Vergi Denetim
Kurulu ve vergi müfettişleri tarafından
toplanan ve işlenen veriler kısmen kanun
kapsamı dışında tutulmuştur.
Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali
konulara ilişkin olarak devletin ekonomik
ve mali çıkarlarının korunması için gerekli
olması da kısmen istisna kapsamına
alınmıştır. Fakat, bu durumda dahi veri
işlenmesi Kanunun amacına ve temel
ilkelerine uygun ve orantılı olmak zorundadır.
Ayrıca, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi
Başkanlığı veya vergi incelemesi yapmaya
yetkili olanlar, usulüne uygun olarak
yürürlüğe girmiş uluslararası anlaşmalarda
yer alan bilgi değişimi hükümleri
çerçevesinde bilgi toplayabilmektedirler.
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları,
Bilgi Değişimi Anlaşmaları, çok taraflı
işbirliği ve/veya yardımlaşma anlaşmaları
kapsamında mali bilgilerin değişimi

söz konusu olmaktadır. Bunun da ilgili
uluslararası anlaşma ve 6698 sayılı Kanunun
9’uncu maddesine uygun bir şekilde yurt
dışına aktarılması yapılabilmektedir.
Örneğin; 29 Temmuz 2015 tarihinde Türkiye
ile ABD arasında otomatik bilgi değişimini
öngören FATCA Anlaşması imzalanmıştır.
Anlaşmada Türkiye ve ABD karşılıklı olarak
birbirlerinin uygun koruma ve altyapı
gerekliliklerini yerine getirmesini sağlayarak
değişime tabi tutulan bilgilerin gizliliğini
ve mükelleflerin çıkarlarının korunmasını
güvenceye almışlardır. FATCA Anlaşması
kapsamında değişime tabi tutulan bilgiler,
taraf ülkelerce yalnızca vergi amaçlı olarak
kullanılabilecektir. FATCA Anlaşması’nın
uygun bulunmasına ilişkin 6677 sayılı Kanun,
16 Mart 2016 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. Anlaşmanın 30 Eylül 2016
tarihinden önce yürürlüğe girmesi kaydıyla
Gelir İdaresi Başkanlığı ile Amerikan Gelir
İdaresi arasında ilk bildirimin 30 Eylül 2016
tarihinde yapılması öngörülmektedir.
6698 sayılı Kanuna aykırılık hallerinde veri
sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk
tüzel kişileri hakkında idari para cezaları;
kamu kurumu personelleri hakkında disiplin
cezaları uygulanabilecektir.
Sonuç olarak, vergi amaçlı olarak Vergi
Usul Kanunu ve Uluslararası Anlaşmalara
göre toplanan mali bilgiler için 6698 sayılı
Kanunda istisna düzenlemelerine yer
verilmesine rağmen mali bilgilerin kanunun
amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı
olarak işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi ve
yurt dışına aktarılması, en önemlisi gizlilik
ve veri güvenliği için her türlü teknik ve idari
yapılanmanın sağlanması zorunludur.
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Patronun
çocuğu olmak…
Aile işletmelerindeki en büyük hastalıklardan biri “Nepotizm”,
yani kayırmacılık. Bazı aile işletmeleri buna engel olmak için
çeşitli önlemler aldıklarını söylese de, birçoğu için maalesef
halen önemli bir sorun. Peki bunun formülü var mı? Tabii ki var!

O

kulların kapanması ile birlikte
bizim evde her zamanki tartışma
başlardı. Annem: “Ya bu çocuk
zaten derslerinde başarılı ne işi var sanayi
çarşısında” derdi.

Bora Tanrısınatapan
Deloitte Türkiye
Denetim Hizmetleri, Kıdemli Müdür

Aile bireyinin işe
başlayacağı bölümün
başına atanarak değil
çalışarak ve hedefleri
tutturarak gelmesi
hem aile bireyinin
kendine olan güvenini
yerine getiriyor.

Babam da “Olmaz o başka, bu başka,
gelsin bir hayat okulunu öğrensin, nasıl
para kazanılır görsün” diyerek tartışmaya
son verirdi. Bu tartışmadan hep babam
galip çıkardı ve ben “patronun oğlu” olarak
yaz tatillerimi sanayi çarşısında babamın
çırağı olarak geçirirdim. Açıkçası patronun
oğlu olarak ofiste ya da sanayi tabiriyle
yazıhanede çalışmayı beklerken kendimi
döküm atölyesinde bulurdum. Bilumum
getir-götür işleri ve klasik “oğlum bize bir
çay söyle” muhabbetleri vesaire… Şimdi
düşünüyorum da aslında çocuk yaşta bile
nepotizm (kayırmacılık) beklentisi oluyormuş
insanda.
Aile işletmelerindeki en büyük hastalıklardan
bir tanesi “Nepotizm”… Bu konuya geçmeden
önce aile işletmesinin ne demek olduğunu
hatırlamakta fayda var. Aile işletmesi; aynı
aileden iki veya daha fazla kişinin aynı
şirketin çeşitli kademelerinde görev alması
ve şirketin çoğunluk hissesinin bir veya daha
fazla aile üyesi tarafından elde tutulduğu
işletmeler şeklinde tanımlanabilir.
Türkiye İstatistik Kurumu ve İstanbul Ticaret
Odası’nın verilerine göre sisteme kayıtlı
tüm şirketlerin %95’i bu tanıma giriyor. Bu
şirketlerin ortalama ömrü 25 yıl. Yine aynı
verilere göre bu şirketlerin %30’u ikinci
kuşağa, %12’si üçüncü kuşağa geçebiliyor.
Dördüncü kuşağa geçen şirket sayısı %3.
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Yani özetle birinci kuşak kuruyor, ikinci
kuşak yaşatıyor, üçüncü kuşak “sanat tarihi”
okumayı tercih ediyor.
Peki, başarılı ve sürdürülebilir olmanın
anahtarı ne? Akbank, Deloitte, Sabancı
Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU
ve TAİDER’in bu konuda ortaklaşa hazırladığı
araştırmanın sonuçları geçen ay İstanbul’da
yapılan bir toplantı ile yayınlandı. Genel
anlamda şirket yöneticileri ve aynı zamanda
da aile üyeleri, şirketlerinde “nepotizm ”e
yer olmadığını, buna engel olmak için çeşitli
önlemler aldıklarını söylüyorlar. Peki, bu
gerçekten böyle mi? Bahsi geçen şirketler
için olabilir fakat birçok aile şirketi için
maalesef hayır!
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Türk aile yapısı konusunda ahkâm kesecek
uzmanlığa sahip değilim yalnız şunu
söyleyebilirim ki bugün bölgemizde bulunan
birçok şirket patronu bir gün o şirketin
başında çocuklarını görmeyi hayal ediyor.
Bu konunun sosyo-kültürel olarak mutlaka
bir sebebi vardır ama dediğim gibi bu
konu benim uzmanlık alanımın dışında. Bu
konuya pekâlâ, farklı yaklaşan patronlar
da mevcut. Son günlerde gazetelerin
magazin sayfalarında belki görmüşsünüzdür
“ve babam bizi kapının önüne koydu!”
başlığıyla bir aile şirketinin varisleri iki
kardeşin hikâyesini. Babalarının onları nasıl
kovduklarını açık yüreklilikle anlatmışlar.
Demek ki bazı patronlar için ilk çocukları yani
şirketleri diğer çocuklarından daha önemli
olabiliyor. Rob Lachenauer, CEO ve Banyan
Aile Şirketleri Danışmanlığının kurucusu, bir
aile bireyinin işten kovulmasının herhangi
birisinin bir işten kovulmasından farklı
olduğunu söylüyor ve ekliyor “Herhangi
bir kişi işten kovulduğunda gidip rahatlıkla
başka bir iş bulur fakat bir aile bireyi aile
işletmesinden kovulduğunda yaratılış
amacından koparılmış gibi hisseder.”
Peki, bunun bir orta yolu yok mu? Tabii ki
var! Bunun formülünü vermeden önce
konuyla alakalı sık sık anlatılan bir hikâyeyi
anımsamakta fayda var.
Fatih Sultan Mehmet Han çocukken çok
yaramaz bir öğrenciymiş. Ders esnasında
yaptığı şımarıklıklarla Hocası Akşemseddin’i
çileden çıkarırmış. Hocası kendisine kızdığı
zaman hemen “Ben Padişahın oğluyum
bana bir şey yapamazsın” deyip tehdit
edermiş. Padişaha şikâyet etmeyi edepsizlik
sayan Akşemseddin, durumu II. Murat’a
anlatamamış. Ancak gün gelmiş ve artık
küçük Mehmet’in yaptığı yaramazlıklar
çekilmez hale gelmiş.
Bunun üzerine destur dileyip II. Murat’ın
huzuruna çıkmış ve “Padişahım size bir
hususu arz edeceğim ancak hayâ ediyorum”
deyince II. Murat “Buyur çekinmeden
anlatabilirsin” demiş. Bu söz Akşemseddin’i
rahatlatmış ve başlamış olayı anlatmaya.
Padişahım oğlunuz, ciğerpareniz Mehmet
çok yaramaz, onun yaramazlıkları yüzünden
ders işleyemiyorum, kendisine kızdığım
zamanda hemen sizinle beni tehdit ediyor
deyince II. Murat Akşemseddin’in yanına
gelerek kulağına bir şeyler fısıldamış.

II. Murad’ın kulağına söylediği sözleri duyan
Akşemseddin çok şaşırmış. Akşemseddin
plan konusundaki rahatsızlığını padişaha
ilettiyse de Padişah onu dinlememiş ve bu iş
olacak demiş.

belirli şartlara bağlayarak (aile anayasası
ya da centilmenlik sözleşmesi yardımıyla)
hem şirket içerisindeki çalışanlarda hem de
aile bireylerinde eşitlik ve adalet duygusu
yaratmak mümkün.

Ertesi gün yine derste Mehmet yaramazlık
yapıyormuş. Akşemseddin’in uyarısına aynı
tehdit cevabını verdiği sırada Padişah ansızın
kapıyı açıp içeri girmiş. Bu olay karşısında
Akşemseddin hiddetlenerek Padişaha
bağırmış ve bir tokat atarak, bu şekilde sınıfa
giremeyeceğini izin istemesi gerektiğini
söyleyerek derhal dışarı çıkmasını istemiş.
Padişah mahcup bir şekilde boynunu
bükerek özür dilemiş ve dışarı çıkmış.

Aile bireyinin iyi bir üniversitenin ilgili
bölümünden mezun olması, benzer iş
kolunda çalışan bir şirkette en az 5 yıl
deneyim sahibi olması, işe başvuran diğer
adaylardan farklılaşacağı özelliklere sahip
olması, (mesela yüksek lisans yapmış olması),
işe başlayacağı bölümün başına atanarak
değil çalışarak ve hedefleri tutturarak
gelmesi hem aile bireyinin kendine
olan güvenini yerine getirecek hem de
çevresindekiler tarafından saygı görmesine
sebep olacaktır. Aksi takdirde hiç kimse daha
dün okul taksitlerini ödediği birisini patronu
olarak başında görmek istemeyecektir. Buna
bir de diğer aile bireyleriyle olan çekişmeler
de eklenince şirket kar yaratan ve üreten
bir mekanizma olmaktan çıkarak bir cadı
kazanına dönecektir.

Olaylar karşısında Fatih Sultan Mehmet’in
nutku tutulmuş ne yapacağını şaşırmış.
Güvendiği babası tokat yemiş. Fatih Sultan
Mehmet allak bullak olmuş. Az sonra kapı
vurulmuş ve Padişah mahcup bir şekilde
içeri özür dileyerek girmiş. Plan muhteşem
bir şekilde işlemiş.
II. Murat kadar olmasa da; en azından aile
bireylerinin aile şirketlerinde çalışmalarını

Bu makale, Adana Ticaret Odası Dergisi’nin 50.
sayısında yayımlanmıştır.
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Kendini yenileyen
iş dünyasında öncü kalıyor
Deloitte Yönetim Enstitüsü, profesyonellerin gelişimine ve
mesleki büyümesine katkı sağlıyor. Enstitünün faaliyetlerini,
yaklaşık 10 senedir eğitim hizmetlerinde görev yapan
Bölüm Müdürü Elif Günal Hanavdeloğlu anlattı.

D

eloitte Eğitim Hizmetleri’nden bize
kısaca bahsedebilir misiniz?
Günal: Deloitte’un denetim, vergi,
danışmanlık konularındaki üstün uzmanlık ve
deneyimlerini, düzenlediği genel katılıma açık
ve şirkete özel eğitimler yoluyla iş dünyası ile
paylaşmak amacı ile 2006 yılında kuruldu.
2014 yılına kadar eğitim faaliyetlerini Deloitte
Academy kimliği ile yürüten şirketimiz; Eylül
2014’ten itibaren Deloitte Yönetim Enstitüsü,
Deloitte Liderlik Enstitüsü ve Deloitte
Gelişim Enstitüsü olmak üzere üç ayrı
alanda faaliyetlerine devam ediyor. Deloitte
Liderlik Enstitüsü, üst düzey yöneticiler için
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liderlik gelişim programları sunuyor ve ilişki
yönetimi, büyüme yönetimi alanlarında
eğitimler veriyor. Deloitte Gelişim Enstitüsü,
yaklaşık 1.300 Deloitte profesyoneline
yönelik eğitimleri planlıyor. Deloitte Yönetim
Enstitüsü ise, müşterilerimize yönelik eğitim
çözümleri sunuyor.
Deloitte Yönetim Enstitüsü hakkında
biraz daha detay bilgi verebilir misiniz?
Günal: Deloitte Yönetim Enstitüsü,
kuruluşundan bu yana kalite konusundaki
istikrarlı yaklaşımları, zengin ders programı,
kaliteli eğitimcileri, müşteri memnuniyetine

Eğitimli, güncel bilgiler
ile donatılmış bir
çalışan, yaptığı işi daha
kaliteli yapar, işine
değer katacak vizyona
sahip olur ve daha kısa
sürede daha başarılı
iş yapabilir.
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verdiği önem, yaptığı yenilikler ve ürettiği
yaratıcı çözümler ile kendi alanındaki
kurumlar tarafından takip edilen bir kurum
oldu. Bugüne kadar, 2.500’den fazla farklı
kurumdan yaklaşık 16.000 kişiye 1000’e
yakın eğitim verildi.
Katılımcılarımızın yanıtladığı anket
sonuçlarına göre; müşterilerimizin %77’den
fazlası “eğitmen kalitesi” sebebi ile bizi tercih
ediyor. Deloitte profesyonellerinden ve iş
dünyasında, akademisyen ve danışman
olarak görev alan güçlü eğitmen kadromuz,
5 üzerinden 4,8 puan alarak bugüne kadar
hem müşterilerimizin hem de Deloitte
bünyesinde çalışan her seviyedeki uzmanın
gelişimine katkıda bulundu.
2015 yılında “Yenilenmek, Güncel ve Öncü
Olmak” mottosu ile hem eğitim çeşitliliğini
artırdık, hem de eğitimleri güncelleyerek
tekrar canlandırdık. Mevcut eğitim
kategorilerimize 5 yeni kategori ekledik
ve katalog eğitim sayısını %96 oranında
artırarak, zenginleştirdik. Web sitemizde

Profesyonel eğitim çözümlerinde bu sene
en çok hangi eğitimler tercih edildi?
Günal: Özellikle aile şirketlerinde yeni
neslin eğitimi için çok özel eğitim çözümleri
sunuyoruz. 8 ila 30 gün arasında değişen,
günümüzde bir yöneticinin bilmesi gereken
konulardan derlediğimiz özel eğitim
programlarında; finans, muhasebe, ekonomi,
kurumsal yönetim, kurumsal risk, hukuk,
vergi, stratejik yönetim, işletmelerde yapılan
suistimaller, rekabet, değişim yönetimi, siber
güvenlik ve kriz yönetimi gibi başlıklardan
oluşan uzun süreli eğitim programları ile
geleceğin üst düzey yöneticilerinin gelişimini
destekleyerek, şirketlerin daha sağlıklı ve
daha uzun ömürlü olmasında önemli bir
rolümüz olacağına inanıyoruz.
Eğitim programlarımızı, katılımcılarda
“knowing-doing-being” süreçlerini
tamamlamak ve kalıcı etkiler bırakmak
amacı ile en az 2 aşama ile tamamlamayı
öneriyoruz. Eğitimin ilk aşamasında, teknik
bilginin yanı sıra,

motivasyonuna olan etkileri artık özümsendi.
Eğitimsiz veya güncel bilgileri olmayan
çalışanların, kurumlarını, eğitim maliyetinden
daha fazla zarara uğrattığı anlaşıldı.
2017 yılında hangi eğitimlerin öne
çıkacağını düşünüyorsunuz? Eğitim
trendleri neler olacak?
Günal: Dünyada ve Türkiye’de şirketlerin
ömürleri kısalıyor. Yaşlı diye tabir
edebileceğimiz şirketlerin, ömürlerini sağlıklı
bir şekilde devam ettirmeleri çok önemli. Bu
şirketler tecrübeli ve belli bir kültüre sahip.
Ömürlerini devam ettirebilmeleri için dinamik,
yenilikçi, değişimi yönetebilen, sürdürülebilirlik
için kısa ve uzun vadeli stratejilere sahip
olmaları gerekir. Bu süreçlerde onlara destek
olmanın, profesyonel eğitim ve danışmanlık
şirketlerinin en temel görevleri arasında
yer aldığını düşünüyorum. Dolayısıyla
sürdürülebilirlik alanındaki tüm eğitimlere
önümüzdeki dönemlerde daha fazla önem
vereceğiz.

Katılımcılarımızın yanıtladığı anket
sonuçlarına göre; müşterilerimizin
%77’den fazlası “eğitmen kalitesi”
sebebi ile bizi tercih ediyor.
ve kataloğumuzda yer alan eğitimler
genel katılıma açık olarak düzenlediğimiz
eğitimlerdir. Bu eğitimler dışında binlerce
müşterimizin ihtiyacına özel olarak
tasarladığımız çok daha farklı eğitim
programlarımız da bulunuyor.
Sizce eğitim neden bu kadar önemli,
kısaca nasıl özetlersiniz?
Günal: Eğitimli, güncel bilgiler ile donatılmış
bir çalışan, hem yaptığı işi daha kaliteli yapar,
hem işine değer katacak vizyona sahip olur,
hem de daha kısa sürede daha başarılı
iş yapabilir. Eğitimlere yönlendirdiğiniz
çalışanınızın motivasyonu artar, şirketinin
ona verdiği değeri görür ve şirketinde olan
bağlılığı artar.

Elif Günal Hanavdeloğlu, Deloitte Yönetim Enstitüsü Bölüm Müdürü

örnek uygulamalar ve
deneyim paylaşımları yer alıyor. İkinci aşama
da ise, eğitimden sonra pratik uygulamada
karşılaşılan soru işaretlerinin giderilmesi
hedefleniyor.
UFRS ve UFRS örnek uygulamalar,
konsolidasyon ve diğer finans – muhasebe
eğitimleri dışında, hukuk, kişisel verilerin
korunması, kriz ve süreklilik yönetimi
konularındaki eğitimler bu sene önem
verilen konular oldu. Geçtiğimiz 3-5
sene öncesine kadar şirketler, ekonomik
kriz, sosyal ve politik dalgalanmalar gibi
durumlarda ilk olarak eğitim bütçelerinde
kısıtlamaya gidiyordu. Günümüzde eğitimin
sürdürülebilirlik, güncel bilgilerle donanmış
çalışanların yarattığı değer ve hatta çalışan

Önümüzdeki seneler için plan ve
hedefleriniz neler?
Günal: 2006’dan bu yana gerçekleştirdiğimiz
büyüme ve giderek artan bilinirliğimizle
gurur duyuyoruz. Bundan sonraki yıllarda
da bu büyümenin devam edeceğine,
şirketlerin ve kişilerin gelişimine yapacağımız
katkının her geçen yıl artacağına inanıyoruz.
İleriye yönelik hedefimiz, mevcut ve yeni
projelerimizle, birey ve kurumların büyüme
ve gelişim ihtiyaçlarına cevap verecek
kapasiteye ulaşmak ve bu eğitim taleplerinin
ülkemizde eksiksiz karşılanabilir hale gelmesi
yolunda çalışmaya devam etmek olacaktır.
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Y Kuşağı
bakış
açısı

İş ve sosyal
hayatımızda veri
Çoğunlukla akıllı telefonlar ve bilgisayarlar aracılığıyla
temas ettiğimiz veri yığınını ne kadar anlamaktayız? Ne
kadar etkin kullanıyoruz? Hayatımızda ve iş hayatında
neler değişiyor ve gelecekte bizi neler bekliyor?
Murat Kocavelioğlu
Deloitte Türkiye
Danışmanlık Hizmetleri,
Danışman

D

ijital Çağ’da yaşam giderek veriye
dayalı bir hal alırken farkında
olmasak da her gün tahminimizin
çok üzerinde (2,5 Kentilyon veri/gün) veri
üretiliyor ve bu verileri hizmet veya ürün
olarak karşımıza çıkıyor. Peki, çoğunlukla
akıllı telefonlar ve bilgisayarlar aracılığıyla
temas ettiğimiz bu veri yığınını ne kadar
anlamaktayız? Ne kadar etkin kullanıyoruz?
Hayatımızda ve iş hayatında neler
değişiyor ve gelecekte bizi neler bekliyor?

DomegemegrotteByte

Yaklaşık 15 yıldır veriye ulaşmak için çeşitli
nedenlerle başvurduğumuz tek ortak yer
var: arama motorları. Bunlar yazdığınız
kelimeleri milyarlarca cümle arasından
bulup yaklaşık 1 milyar (1.113.554.151)
internet sitesi ve milyonlarca içerik
arasından size en uygun sonucu
sunmak için çalışan internet siteleri.
Aramaların önemli bir kısmını yöneten
Google (%65) aynı zamanda veriyi en iyi
kullanan şirketlerden biri. Öyle ki Google
artık sadece bir arama motoru değil
kullanıcılara hayatı kolaylaştıran ürünler
(Gmail, Chrome, Google+, Calendar vb. )
sunan bir teknoloji devi.

ShilentnoByte
XenottaByte

Üretilen veri miktarı
2016 yılında dünyada sadece internet
üzerinden oluşan veri trafiğinin 1,06
ZettaByte (Yaklaşık 70 milyar tane 16
GB’lık iPad) olması beklenirken, an
itibariyle yaklaşık olarak 3,5 milyar
(dünya nüfusu 7,3 milyar) internet
kullanıcısı tarafından her saniyede
•• 7.500 Tweet

YottaByte
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Veriler kelimelerden
daha güvenilir ve
tarafsızdır.

•• 50 binden fazla Google araması

ZettaByte

4.4 ZettaByte = 2013 yılına kadar üretilmiş olan
toplam veri miktarı

ExaByte

5 ExaByte = İnsanoğlu tarafından bugüne kadar
konuşulan tüm sözcüklerin toplamı

PetaByte

2 PetaByte = Amerika’da bulunan tüm araştırma
kütüphanelerinin büyüklüğü

•• 2,5 milyondan fazla e-posta üretiliyor.
Bu veriler dünyanın çeşitli yerlerine
gizlenmiş büyük veri merkezlerinde
çeşitli kriz yönetimi stratejileriyle
saklanıyor.
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Verinin iş hayatında kullanımı yaygınlaştıkça
iş modelleri, piyasa ve rekabet koşulları,
iş yapışınız ve iş hayatına dair diğer
tüm bilinenler değişiyor.

Verinin hayatınızı yönetmesinden
çekinmiyorsanız Google’ın sizi sizden
daha iyi tanıyan kişisel asistan uygulaması
“Now” ile tanışmalısınız.
Uygulama hayatınızı kolaylaştıracak birçok
tavsiye sunuyor. Ofis ve ev konumunuzu
öğrenip sabahın 8’inde “işe gitme vakti,
e-5’ten gitmelisin” uyarısı verebiliyor. Spor,
siyaset, köşe yazısı veya teknik konularda
sizin eğilimlerinizi öğreniyor, Gmail’inize
gelen rezervasyonlarınız takviminize
otomatik işleniyor ve size ilgili öneriler
sunuyor. Hava durumu, piyasa verileri, en
yakındaki park yerleri vb. ihtiyaçlarınızı
siz ona sormadan söylüyor ve bunu
veritabanlarında sakladığı binlerce veriden
oluşan profilinizi kullanarak yapıyor. Siz
onun için her nefes alışında geride binlerce
veri bırakan bir müşterisiniz, tıpkı Ebay’in,
Apple’ın P&G’nin düşündüğü gibi. Ayrıca
tuttuğunuz verilerle kendi profilinizi
de oluşturarak günlük aktivitelerinizin
performansını (uyku, para harcama, diyet,
spor...) ölçebilir, planlayıp izleyebilirsiniz.
Bu şekilde iş ve sosyal hayatınızda fazlaca
vakit ayırdığınız mobil cihazlarınızı (9
saat/gün) kullanarak veri odaklı kararlar
verebilir ve yaşamınızı daha etkin hale
getirebilirsiniz.
Verinin iş hayatında kullanımı
yaygınlaştıkça iş modelleri, piyasa ve
rekabet koşulları, iş yapışınız ve iş hayatına
dair diğer tüm bilinenler değişiyor. Zorunlu
raporlamalar haricinde metin yerine veri
odaklı raporlar ve verinin görselleştirilmesi
öne çıkıyor. Şirketler artık çalışanlarından

paragraflarca yazı yazmak
yerine gerçekleri ortaya koyarak
verileri sunmalarını istiyor
çünkü verileri kelimelerden
daha güvenilir ve tarafsız buluyorlar. Artık
performans görüşmeleri de mümkün
olduğunca verilerle destekleniyor ve
şirketlerde verilerle oluşturulmuş terfi ve
maaş modelleri işletiliyor. Çalışanlardan
beklentiler değiştikçe yetkinlik
gereksinimleri yeniden şekilleniyor, veriyi
yorumlamak ve stratejik düşünmek ön
plana çıkıyor.

Strateji
Geliştirme

Veri
Tutma

Veri Odaklı
Kararlar
Planlama

Analiz &
Simülasyon

İş hayatında kullanılan bilgi sistemlerinin
iş yapışınızla ilgili tüm verilere sahip
olması, süreçlerin iyileştirilmesi ve
performansınızın sayısallaştırılması için
hayati önem taşıyor. Durum böyleyken
hala süreçlerinizi ve raporlama sisteminizi
gözden geçirmemeniz, hatta veri
odaklı çalışma kültürünü kurumunuza
yaymamanız kısa vadede ciddi hantallığa,
uzun vadede ise ciddi stratejik sorunlara
yol açabilir. Bir kurumun performansını
tamamen verilerle izlediğinizi düşünmek
hiç de zor değil. Çalışan KPI’larından
stratejik amaçlara kadar artık her şey
veri odaklı, ölçülebilir ve tahmin edilebilir.
Bu yıkıcı gelişmeler karışında kabuk
değiştirmemek, başarılarınızı uzun vadede
sürdürmede ciddi bir engel oluşturuyor.
İş ve sosyal hayatınıza veriyi entegre
etmeniz amaçlarınıza ulaşmanızda
ciddi etkinlik sağlayacaktır. Bunun için
stratejinizi oluşturun ve harekete geçin:
Kaydedin, planlayın, analiz edin ve bu
analizlere göre karar alın, veriye güvenin.
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Yatırım dünyasında
uluslararası bir pasaport
CFA yatırım dünyasındaki en saygın unvan programlarından
biri olarak öne çıkıyor. Bireysel çalışmaya dayanan CFA
programı, mesleki gelişime katkı sağlarken uluslararası
yetkinlikler kazanılmasına yardımcı oluyor.

C
Alper Alkan
Deloitte Türkiye
Finansal Danışmanlık, Müdür

CFA programı,
profesyonelin
küresel bir oyuncu
olmasına imkan
tanırken aynı
zamanda kariyerine
de önemli katkı
sağlıyor.
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hartered Financial Analyst® (CFA)
yatırım dünyasındaki en saygın
unvan programlarından biri
olarak öne çıkıyor. Bireysel çalışmaya
dayanan CFA programı, mesleki gelişime
katkı sağlarken uluslararası yetkinlikler
kazanılmasına yardımcı oluyor. Bu
uluslararası pasaport, profesyonelin
küresel bir oyuncu olmasına imkân
tanırken aynı zamanda kariyerine de
önemli katkı sağlıyor.
Amerika merkezli CFA Institute tarafından
düzenlenen CFA programı finansal
raporlama ve analiz, hisse senedi,
borçlanma araçları ve kurumsal finans
başta olmak üzere ekonomi, türev araçlar,
alternatif yatırımlar, portföy yönetimi de
dahil finans alanında kapsayıcı ve her bir
alanda derin bir içeriğe sahip. Uluslararası
anlamda gördüğü kabul ve saygınlık her
yıl gözden geçirilen bu güçlü içerikten de
kaynaklanıyor. Özellikle, etik konusuna
verilen önem CFA programını bir adım
daha ileriye taşıyor.
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi
projesi kapsamında düzenleyici kurum
çalışanlarının da CFA sahibi olmasının
desteklenmesi amacıyla CFA Institute ile
bu kurumlar arasında işbirliği 2015 yılında
başlamıştır.

CFA unvanına sahip olabilmek için yılda
bir kez (sadece Level 1 sınavı yılda iki kez)
düzenlenen üç adet sınavı geçmek ve dört
yıllık mesleki iş tecrübesine sahip olmak
gerekiyor. CFA olduğunuzda 154 ülkede,
148 birlik ve 140 binden fazla üyesiyle
küresel bir ağın parçası oluyorsunuz.
Türkiye’de ise Kasım 2016 itibarıyla
172 kişi CFA unvanına sahip. Gerek CFA
sahipleri gerekse diğer profesyoneller
Türkiye’de CFA Society Istanbul (Yatırım
Profesyonelleri Derneği) çatısında bir
araya geliyor. Benim de Haziran 2015’ten
beri yönetim kurulu üyesi olduğum CFA
Society Istanbul, bir sivil toplum kuruluşu
olarak yatırım profesyonelleri, düzenleyici
kuruluşlar, işverenler, yatırımcılar,
üniversiteler ve diğer sivil toplum
kuruluşları olmak üzere tüm paydaşlarla
etkileşim içerisinde kalarak yatırım
sektöründeki standartların üst seviyelere
çıkarılması için çalışmalar yapıyor.
Bu çalışmalardan biri olan işverenlerle
gerçekleştirilen toplantılarda, bir taraftan
CFA programının tanıtımı yapılırken bir
taraftan da karşılıklı fikir alışverişinde
bulunuluyor. 15 Kasım 2016 tarihinde
Deloitte Türkiye ev sahipliğinde bu
kapsamda gerçekleşen toplantıda
CFA programının saygınlığı bir kez
daha vurgulanırken Deloitte Türkiye
çalışanlarının da mesleki gelişimleri
kapsamında programa dahil olabilecekleri
belirtildi. Toplantı ayrıca Deloitte ve CFA
gibi iki dünya markasının Türkiye’de olası
işbirliklerinin ilk adımı oldu.
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Deloitte Yönetim Enstitüsü, 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
Yönetim Enstitüsü, 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.

Daha fazla bilgi için:
www.deloitteacademy.com.tr
Elif Günal Hanavdeloğlu - Bölüm Müdürü
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Finansal Tabloların
Analizi
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12-13 Ocak 2017
İstanbul

UFRS Örnek Uygulamalar

26-27 Ocak 2017
İstanbul

İşletmelerde Yapılan
Suistimaller, Ortaya
Çıkarılması ve Önlenmesi

12-13 Ocak 2017
İstanbul

Gümrükte Karşılaşılan
Uyuşmazlık Konuları
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İstanbul

Proje Analizi ve Fizibilite
Raporlarının Hazırlanması

16-17 Ocak 2017
İstanbul

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

Uzun
lafın
kısası...

Ali Kamil Uzun
Deloitte Türkiye,
Yönetim Kurulu Danışmanı
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