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eloitte Türkiye, Deloitte Values House’da
düzenlediği “Siber Güvenlik Günü” ile
günümüz iş dünyasının en çok tartışılan
konularından siber güvenliği masaya yatırdı.
Toplantıya katılan uzmanlar, Deloitte Global Siber Güvenlik Yönetici Bilgilendirme Raporu’nun
da yardımıyla, artık sadece stratejik bir gereksinim

olmaktan çıkan ve başlı başına bir iş haline
gelen siber güvenlik konusunda güvenlik seviyesini güçlendirmek ve siber tehlikelerden korunmak
için şirketler tarafından neler yapılması gerektiğini
aktardı. Toplantı kapsamında gerçekleştirilen
“Siber Güvenliğin Bilgi Teknolojileri Stratejisindeki
Önemi” konulu panel, Deloitte Türkiye Direktörü

Ali Yılmaz Kumcu moderatörlüğünde, Koç
Holding CIO’su Alper Göğüş, Kredi Kayıt Bürosu
CIO’su Abdullah Bilgin ve CarrefourSA CIO’su
Önder Kaplancık’ı ağırladı. Biz de, The Deloitte
Times için, bu paneli sizler için yazdık.
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eloitte’un Universum işbirliği ile 31
ülkeden 174 bin üniversite öğrencisi
ile yaptığı araştırma verilerini baz
alarak hazırladığı Bankacılık ve Sigortacılık
Sektörlerinde Yetenek Raporuna göre, 2014
yılında global olarak bankalar, işletme ve
ekonomi öğrencilerinin en çok tercih ettiği
sektörler listesinde liderliğini kaybederek, hızlı
tüketimin gerisine düştü. Öğrencilerin kariyer
tercih listesinde üçüncü sırada ise bilgisayar
ve yazılım sektörü bulunuyor. Dolayısıyla en
parlak öğrencileri bünyelerine katmak isteyen
bankaların, markalarını yeniden canlandırma
gerekliliği ortaya çıkıyor.

Türkiye’de ise durum biraz farklı. Hızlı tüketim
birinci sırada yer alsa da popülaritesi azalıyor,
bankacılık ise artış trendinde. Üçüncü sırada
ise yine bilgisayar ve yazılım sektörü geliyor.

K

Globalde bankacılığa eğilimi olan işletme ve
ekonomi öğrencileri “iş-özel hayat dengesini”
en öncelikli kariyer hedefi olarak görürken,
ikinci sırada ise “işlerinin güvende olması”
geliyor. Türkiye’de ise bu iki konu daha geri
planda kalıyor. “Kişilere liderlik ya da yöneticilik
yapmak” ilk sırada gelirken “uluslararası bir
kariyere sahip olmak” ikinci sırada yer alıyor.

ariyeri boyunca 200’ü aşkın firmaya dokunan ve farklı CFO’larla
bir araya gelen Deloitte Türkiye
CFO Hizmetleri Lideri Cem Sezgin, 20
yıllık deneyimini “Türkiye’nin CFO’ları”
kitabında topladı. Deloitte Türkiye’nin
katkıları ile hazırlanan kitap, şirketlerin
kritik kararlarında danışılan ve aranan
CFO’ların deneyim ve vizyonunu konu
alıyor. Biz de The Deloitte Times için, Cem
Sezgin ile bir röportaj gerçekleştirdik.
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İNSAN İÇİN
Hüseyİn Gürer, Deloitte TÜRKİYE, CEO

Dijitalleşme ve ekonomik gelişmeler iş yapış şekillerini kökten
değiştirdi, değiştirmeye de devam ediyor. Tabii bu değişime
ayak uydurmak amacıyla hareket eden kurumların özellikle
insan kıymetleri gündeminden düşmeyen iki konusu var; liderlik ve yetenek yönetimi… Bugün yeteneği bulmak ve kuruma
çekmek kadar, yeteneği elde tutmak da her zamankinden
daha zor hale geldi. Özellikle Deloitte gibi hizmet sektöründe

faaliyet gösteren firmalar için bu durum ciddi önem arz ediyor.
Çünkü biz emek yoğun bir iş yapıyoruz ve elimizdeki tek kıymet
insanlarımız. Başarıyı da yetenekli ve iyi adayların bulunması,
yüksek becerili adaylara erişim ve bu adayların firmalara çekilmesi, beraberinde getiriyor.

şekilleniyor. Biz de bu kapsamda Y kuşağının da beklentilerini
karşılayacak bir ofis ortamı yarattık. Deloitte’un sahip olduğu
değerleri yansıtan yeni ofisimize Deloitte Değerler Merkezi
(Deloitte Values House) adını verdik ve yeni ofisimizde insan
kıymetlerimiz için çalışma ortamımızı keyifli hale dönüştürdük.

Biz de Deloitte Türkiye olarak yetenekleri kurumumuza çekmek için onlarla duygusal ve fiziksel yakınlık kurabileceğimiz
tüm fırsatları değerlendiriyoruz. Bazen kampüslerdeki işe alım
etkinliklerimizde, bazen sosyal kulüplerle, bazen üniversitede
verdiğimiz derslerde bazen de sosyal medya hesaplarımızda
paylaştığımız içeriklerle yeteneklerin nabzını tutmaya
çalışıyoruz. Bizim için yeteneği elde tutmanın yanı sıra yeteneğe
katma değer sağlayarak bu ilişkiyi sürdürülebilir ve sürekli bir
platforma taşımanın anahtarı: Eğitim. Biz eğitime verdiğimiz
önem ve ‘öğrenen organizasyon’a dönüşme vizyonumuz çerçevesinde Türkiye’de çok az kurumda bulunan bir pozisyon
oluşturduk. Bu pozisyonu da Eğitimden Sorumlu Lider (Chief
Learning Officer) olarak adlandırdık.

Diğer yandan hepimizin bildiği gibi bugün Y kuşağı kariyer
hedefleriyle birlikte çalıştıkları kurumda anlamlı bir deneyim
yaşamak istiyor. Biz de bu kapsamda her yıl en az 10 çalışma
arkadaşımıza 150’den fazla ülkede bulunan Deloitte ofislerinden birinde çalışma imkânı sunuyoruz. Bu yaklaşımımız
kapsamında arkadaşlarım, bugün Türkiye’de yarın İngiltere’de,
ertesi gün de başka bir ülkede çalışabiliyor. Sözün özü, dünya
değişiyorsa siz de bu değişime ayak uydurmak zorundasınız.

Dünya nüfusu arttıkça, işgücünün hem gençleştiğini hem de
daha kentli hale geldiğini gözlemliyoruz. Y kuşağının işgücüne
katılımı artarken, bu kuşağın beklentileri ile de yetenek pazarı

Ancak bu değişimi yaşarken insan kıymetlerini göz ardı etmeden onlarla beraber bu yola çıkmak ve beraberce yürümek
gerekiyor. Biz de kıymetlerimizi elde tutmak ve onların kendi
yolculuklarını anlamlı kılmak için dönüşüyoruz. Bu sayede daha
uzun yıllar bu kıymetli arkadaşlarımızla çalışmayı ümit ediyoruz.
2015 yılının tüm insanlık için umutlu ve mutluluk verici bir yıl
olmasını dilerim.

Öğrenen organizasyonlara dönüşüm….
Röportaj: Fazıl Oral, Deloitte Türkiye, Chief Learning Officer
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D

eloitte’un çalışanlarının eğitimine ve
kariyer gelişimine verdiği önem ve
öğrenerek değişen ve gelişen organizasyonlara hizmet etme vizyonu doğrultusunda,
Türkiye’de bir ilk olarak, Deloitte Türkiye bünyesinde bir “Chief Learning Officer” pozisyonu
oluşturulmuştur.

2014 yılında Deloitte Türkiye Chief Learning
Officer’ı pozisyonuna atanan Fazıl Oral, aynı zamanda Deloitte Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Deloitte Global Learning Council Üyesi ve Deloitte Liderlik Enstitüsü Yönetici Direktörü olarak
görev yapmaktadır.
Fazıl Oral ile kurumların günümüzde rekabetçiliklerini ellerinde tutmaları için büyük önem

taşıyan öğrenen organizasyona dönüşüm vizyonunu, bu dönüşümün kurumlar için önemini ve
Deloitte Türkiye, Deloitte Yönetim Enstitüsü ve
Deloitte Liderlik Enstitüsü kapsamındaki hedeflerini konuştuk…
The Deloitte Times (TDT): Bugünün
dünyasında, rekabet içinde mücadele
eden organizasyonları genel anlamda nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Fazıl Oral (FO): Günümüzde çalışan üst düzey
yöneticilerin temel odakları; etkin kaynak yönetimi, yetişmiş insan gücü ve hedeflere ulaşabilmek
için kurulan her türlü sistem diye özetlenebilir. Bu
bağlamda, küresel dinamikler, pazar koşulları,
regülatörün koyduğu koşullar nedeniyle, rekabet içinde bulunan tüm kurumlar, dış etkilere

açık sistemler olarak değerlendirilebilir. Biraz
önce vurguladığım alanlarda oluşan değişim ve
dönüşüm, organizasyonun dışında oluşan havaya
‘uyumlu’ giyinmek ile dengelenebilir.
Bu taktirde, burada bir benzetme daha yapmama müsade edin, açık denizde karşılaştığımız
dalganın gücü ile baş edebilecek olan yelken ve
uygun aparatlar sayesinde, büyük, ani dalgalarla
bile boğuşabiliriz.
TDT: Bir kurumun öğrenen organizasyon
olması ne anlama geliyor?
FO: Çalışan her insanın yeterince deneyim
kazanması için, daha önce yaşanmış tüm
fırtınaların tamamına girmesi yaşamın kısalığı nedeniyle mümkün değil, üstelik maliyeti karşılanmaz

büyüklükte. En uygun yol, kendi deneyimlerimiz
dışında başkalarından öğrenme. Aslında öğrenen
organizasyon kısaca bu. Öte yandan, eğitimlerin
tamamını sindirmek ve uygulanabilir hale getirmek çok zor. Öğrenen organizasyon; ayrıca
mentorluk, koçluk, eğitim ve danışmanlık gibi
çalışanların beceri ve zihinsel yapılarını sürekli
geliştirmeye yarayan araçların entegre biçimde
çalışması demek. Faydası ise, her türlü kurumda
mevcut kaynakları optimum düzeyde kullanabilen
bir zihinsel yapıyı sürdürülebilir kılmak.
TDT: Günümüzde bilgiye erişim eskiye
göre daha kolayken, bugün öğrenen organizasyon olmak neden daha zor?
FO: Bakın, bir iki ilginç örnek sizinle paylaşmak
isterim; bugün dakikada; 204 milyon e-posta
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gönderiliyor, 277 bin tweet atılıyor, Youtube için
72 saatlik video, Facebook ortamında 130 bin
fotoğraf yükleniyor, tüm bunlar sadece bir dakikada oluyor.
Bu nedenle, bilgiye ulaşımı biraz daha doğru tarif etmek faydalı olabilir, bilgiye ulaşmak her zaman zordu, şimdi daha da zor. Çünkü ulaştığımız
büyük bir veri yığını, bence ‘bilgi’ değil. İki konuda sorun yaratıyor, birincisi çok fazla olması ve
ihtiyaca ulaşmanın zorluğu, ancak bence ikincisi
çok daha tehlikeli bu veriye ulaşma hızımız, ne
yazık ki; çok hızlı. Veriyi anlama ve işleme kapasitemizi bugün için çok aşıyor. Sonuçta sürekli
biçimde, ancak analiz yapabilen bireylerin sayısı
artıyor. İhtiyacımız nedir? Bugün çalışanların
büyük bölümü, mesaj yazmayı, telefon etmeyi
‘iş yaptım’ diye niteleyebilir. Peki bu doğru mu?
Bence, bunlar büyük oranda operasyon yapmaktan öte değil. Oysa, ihtiyacımız olan analiz ve
sentez yapabilen, sistemik düşünebilen, verileri
sadece etkin bir operasyon becerisi için değil, iş
geliştirme ve uygulama için de kullanabilen kişiler.
TDT: CLO pozisyonu farklı kurumlarda da
bulunuyor mu? Geleneksel olarak firmalarda yer alan Eğitim Direktörlüğü’nden
farkı nedir?
FO: İlk olarak, 1990 yılında General Electric
Başkanı Jack Welch, Steve Kerr adlı yöneticiyi
bu pozisyona atamış, hatta kendisi daha sonra
Goldman Sachs’da tepe yöneticisi olarak çalışmış.
Eğitim Direktörlüğü ile arasındaki farka gelince,
öğrenme ve gelişim işini sadece bir İK fonksiyonu olarak değil, aynı zamanda kurumun rekabet avantajı olarak gören şirketlerin bunu üst
düzey olarak konumlandırması demek. Doğrudan
CEO’ya bağlı olarak çalışan, en üst seviyede temsil edilen ve kurumun tepe yöneticilerinin de
gelişimini sağlayan bir pozisyon.
TDT: Deloitte içinde öğrenen organizasyona dönüşüm konusunda neler yapmayı
planlıyorsunuz?
FO: Deloitte içinde farklı düzeyde çalışanların
ihtiyaçlarının karşılanması konusunda detaylı bir
master plan üzerinde çalışıyoruz. Eğitim alınacak
alanlar, yurt dışındaki farklı kurumlarda, Belçika ve
Teksas’ta bulunan Deloitte Üniversite’lerinde, yurt
içinde ise teknik beceri ve ihtiyaç duyulan yönetim
ve liderlik konusundaki eğitimleri kapsamaktadır.
Bunun yanında sosyal becerileri de geliştirmek
amacı ile 0-6 ve 7-17 yaş grubu çocuğu olanlar
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için eşleri ile katılabilecekleri bir ‘ana-baba okulu’ programı da devrede olacak. Programın her
türlü aile içi ilişki, çatışmaların yönetimi, sağlıklı
beslenme ve okul-aile konularına odaklanmasını
hedefliyoruz.
Baharda başlayacak olan bir başka programda ise
katılımcıların ‘Deloitte Values House’ bünyesinde,
etkin iletişim, liderlik, koçluk, strateji gibi konularda kuramsal yorumlar ve pratik uygulamaların
ışığında film seyrederek eğitim almasını
tasarlıyoruz.
TDT: Eğitimin önemli bir sektör haline
geldiği günümüzde, Deloitte Liderlik
Enstitüsü çatısı altında nasıl bir fark
yaratacaksınız?
FO: Bebek yürümeyi tekrar tekrar deneyerek
öğrenir. Bir bebeğin, mücadele gücü olmamasını
ve her düşüşte ayağa kalkmamasını, denemekten
vazgeçtiğini hayal edebilir misiniz? Yeryüzünde
örneği yok, çünkü biz başarmak için tasarlanmış
bir canlıyız, yeter ki, cesaretlendiren bir destek ve
inandığımız bir ses olsun, tek ihtiyacımız birinin
yol göstermesi, liderlik yapmasıdır.
Kurumlar için de aynı şey geçerlidir.
Organizasyonları geleceğe taşımak için her
seviyede etkin liderliğe ihtiyaç duyulmaktadır.
İşte biz de bu inançtan hareketle, her türlü
organizasyonda, iş ailelerini yöneten liderler için
Deloitte Liderlik Enstitüsü’nü kurduk.
Felsefe olarak, teori dünyasından sağlam bir
destek alırken, kaynak olarak günlük pratik
yaşamdan da besleniyoruz. Programlarımız üç
temel parçadan oluşuyor; etkin bir liderlik için,
öncelikle zihinsel dönüşüme hizmet eden bir
paradigma değişimi, ihtiyaç duyulan çağdaş
becerilerin ortaya net biçimde konulması ve bu
becerilerin günlük yaşamda nasıl kullanılacağı konusunda gereken araçların sunulması.
Eğitim programlarımızın içeriğinde, bize ışık tutan, sadece batı dünyasının modern araştırmalara
dayanan ve önemli bulduğumuz bilimsel tabanı
değil, aynı ağırlıkta değerli bulduğumuz, doğu
dünyasının insani derinliğinin harmanlanması.
Deloitte Liderlik Enstitüsü olarak, eğitime katılan
kişileri sadece etkilemek için değil, daha fazla ve
daha derin öğrenmelerini sağlamak, davranış ve
anlayış değişikliği yaratmak için içeriği hazırladık.
Bizim inancımıza göre değerli olan yaklaşım;

FAZIL ORAL, Deloitte TÜRKİYE, Chief Learning Officer
öncelikle ve dikkatle kendimizi, ardından
başkalarını tanımak, sistemi, değişimi, sürdürülebilir olanı ve organizasyonu anlamaktır. Bu çerçevede, Liderliğin Keşfi, Geleceğin Liderleri, Çatışma
ve Müzakere Yönetimi ve Liderlik Gelişimi adı
altında dört program sunuyoruz.
TDT: Son olarak, Deloitte Yönetim Enstitüsü kapsamında neler sunmaktasınız?
FO: 2006 tarihinden beri faaliyet gösteren Deloitte Academy, 2014’ten bu yana Deloitte
Yönetim Enstitüsü adı altında çalışmalarına devam etmektedir. Ekonomik gelişmeler, dünya
ticaretindeki rekabetçi ortam, küreselleşme ve
yeni düzenlemeler, kurumların konularında uzman profesyonellere ihtiyaç duymasına gün
geçtikçe daha fazla yol açıyor. Bu değişimlere
uyum sağlamak, yeni düzenlemeleri takip etmek,
başarıyla uygulamak için şirket bünyesindeki insan gücünün eğitimi de her zamankinden daha
çok önem kazanıyor.
Bu ihtiyaca cevap vermek için, pek çok alanda
deneyimli uzmanı, iş dünyasına yönelik ihtiyaç duyulan konulardaki son gelişmeleri ve
uygulamaları aktarmak üzere Deloitte Yönetim
Enstitüsü çatısı altında bir araya getirmekteyiz.
Deloitte Yönetim Enstitüsü ile muhasebe/ finans/
ekonomiden kurumsal yönetime, iç denetimden vergi konularına, UFRS’den bilgi teknoloji
denetimlerine ve sektör odaklı eğitimlere kadar genel katılıma açık sınıf içi eğitimleri ve
kurumların ihtiyaçlarına göre tasarladığımız özel
eğitimleri şirketlerin hizmetine sunuyoruz.

“Benim inancıma göre; Akşemseddin
olmasaydı, Fatih Sultan Mehmet
olamazdı. Ben de insanların yüreklerine
mütevazı bir katkı yapabilmek için;
Akşemseddin gibi olmak üzere yola
çıktım ve varabileceğim yeri değil,
yolculuğu önde tutuyorum.”
1998 yılından bu yana Doğu Avrupa, Orta
Doğu, Türki Cumhuriyetler ve Türkiye’de,
aralarında Microsoft, Coca Cola, Unilever,
Pfizer, Shell, JTI, Yapı Kredi, Turkcell, Garanti Bankası, Akbank, Ülker, Koç, Sabancı,
Anadolu ve Eczacıbaşı Holding Grupları gibi
şirketlerin de bulunduğu dünyanın ve ülkemizin önde gelen kurumlarına strateji, liderlik, yönetim becerileri, değişim yönetimi,
çatışma yönetimi konularında danışmanlık
hizmeti sunmuş, bu konularda bahsi geçen
şirketlerin üst ve orta yönetim seviyesinde
bulunan lider ve lider adaylarına sayısız
gelişim eğitimleri vermiş ve pek çok konferansta konuşmacı olarak yer almıştır. İki yıl
kadar İtalya’da üst düzey yönetici koçluğu
yapmıştır ve Türkiye’de de üst düzey yönetici
seviyesinde koçluk ve mentorluk hizmetleri
vermiştir. Harvard Üniversitesi’nde Stratejik
Karar Verme ve Çatışma Yönetimi üzerine
eğitim alan ve Middlesex Üniversitesi’nde
koçluk, liderlik ve danışmanlık üzerine master
programını tamamlayan Oral, on üç yıldan
fazla bir süredir, Harp Akademileri’nde yüksek
komuta kademesindeki subaylara liderlik ve
uluslararası çatışma yönetimi eğitimleri vermektedir. Pozitif psikoloji ve Tranzaksiyonel
Analiz üzerine dünyanın sayılı psikologlarından
eğitimler almıştır. 2014 yılından bu yana Deloitte Türkiye Chief Learning Officer’ı, Deloitte
Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Deloitte
Global Learning Council Üyesi ve Deloitte Liderlik Enstitüsü Yönetici Direktörü olarak
görev yapmaktadır.

İnsanlar cahil doğarlar,
aptal değil; onları
aptallaştıran, aldıkları
eğitimdir.
Bertrand Russel
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Bankacılık globalde üniversitelilerin
gözünden düştü.

Türkiye’de yükselişte…
Araştırma: Bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde yetenek
Deloitte’un Universum işbirliği ile 31 ülkeden 174
bin üniversite öğrencisi ile yaptığı araştırma verilerini baz alarak hazırladığı raporuna göre, 2014
yılında global olarak bankalar, işletme ve ekonomi öğrencilerinin en çok tercih ettiği sektörler
listesinde liderliğini kaybederek, hızlı tüketimin
gerisine düştü. Öğrencilerin kariyer tercih listesinde üçüncü sırada ise bilgisayar ve yazılım sektörü bulunuyor. Dolayısıyla en parlak öğrencileri
bünyelerine katmak isteyen bankaların,
markalarını yeniden canlandırma gerekliliği ortaya çıkıyor. Türkiye’de ise durum biraz farklı.
Hızlı tüketim birinci sırada yer alsa da popülaritesi
azalıyor, bankacılık ise artış trendinde. Sigortacılık
ise globalde 30 sektör arasında 18. sırada
yer alırken, Türkiye’de de işletme ve ekonomi
öğrencilerinin tercihlerinde arka sıralarda geliyor.
Sigorta sektörünün popülaritesi konusunda, Türkiye sonuçları ankete katılan ülkeler arasında 23
ülkenin gerisinde yer alıyor.
Deloitte Türkiye Finansal Hizmetler Lideri Hasan
Kılıç rapora ilişkin görüşlerini şu şekilde ifade
etti: “Globalde araştırmaya katılan öğrencilerin
dörtte üçünün (%74) bankaları esnek çalışma
ile bağdaştırmadığını; yarısından fazlasının ise
bankaları çalışmak için sıcak bir yer olarak kabul etmediğini görüyoruz. Globalde bankacılığa
eğilimi olan öğrenciler krizlere rağmen iş – özel
hayat dengesini, kariyer hedefleri açısından
değerlendirdiklerinde,
işlerinin
güvende
olmasından bile daha ön planda tutuyor.
Türkiye’de ise bu iki konu daha geri planda yer
alıyor. Ayrıca, globalde ilk iş yeri olarak bankayı
seçen öğrenciler burayı kariyerleri için bir okul
olarak görüp daha kısa kalıyorlar. Türkiye’de ise
bankacılığa eğilimi olan öğrenciler bankalara
daha sadık. Yine bankacılığa eğilimi olan
öğrenciler tüm işletme ve ekonomi öğrencilerine
kıyasla, bankacılıkta yaratıcılığın ve dinamizmin
daha az, prestijin daha ön planda olduğunu
düşünüyor ve profesyonel gelişim ve eğitim

olanaklarının artmasını bekliyor. Türk öğrenciler
ise kariyer hedefleri açısından özellikle liderlik,
uluslararası çalışma ortamı ve girişimciliğe önem
veriyor.”
Deloitte Türkiye Stratejik Planlama, İş Geliştirme
ve Pazarlama Lideri Uğur Süel konuyla ilgili
olarak şunları söyledi “İşletme ve ekonomi
öğrencilerinin en popüler işverenler listesinde bir
sektörün öne çıkmaması ve farklı sektörlerden
markaların olması, öğrencilerin sektörlerden
ziyade kariyer gelişimi ve eğitim fırsatları
sunan büyük markalarla motive olduklarına
işaret ediyor. Y Kuşağının önemli bir beklentisi
olan ve global olarak araştırmada da birincil
kariyer hedefi olarak ortaya çıkan iş-özel hayat
dengesi, Türk öğrenciler için beşinci sırada yer
alıyor ve ilk sıraları sırasıyla “kişilere liderlik ya
da yöneticilik yapmak”, “uluslararası kariyere
sahip olmak” ve “girişimcilik/yaratıcılık” gibi
kariyer hedeflerine bırakıyor. İdeal işverenden
beklenilen özellikler arasında eğitim ve kariyer
gelişimiyle ilgili konuların paradan daha öncelikli
olması, bankaların ve sigorta şirketlerinin
yetenekleri şirketlerine çekebilmek için eğitim
ve gelişim imkânlarına yatırım yapmalarının
yanı sıra çalışanlar için uluslararası kariyer
fırsatları yaratmalarını ve yaratıcılığı teşvik eden
iş ortamları sunmalarını da gerekli kılacak gibi
gözüküyor.”
Globalde öğrenciler iş-özel hayat dengesi
hedeflerken, Türkiye’de “liderlik ya da yöneticilik yapmak” öncelikli kariyer hedefi
Globalde bankacılığa eğilimi olan işletme ve
ekonomi öğrencileri “iş-özel hayat dengesini”
en öncelikli kariyer hedefi olarak görürken, ikinci sırada ise “işlerinin güvende olması” geliyor. Türkiye’de ise durum bu alanda da biraz
farklı seyrediyor. “Kişilere liderlik ya da yöneticilik
yapmak” ilk sırada gelirken “uluslararası bir kariyere sahip olmak” ikinci sırada, “girişimcilik/

Türk öğrencilerin kariyer hedefleri neler?

%56,9

%50

%46,1

Kişilere liderlik ya da
yöneticilik yapmak

Uluslararası bir kariyere
sahip olmak

Girişimci/yaratıcı
olmak

İşletme ve ekonomi öğrecileri hangi sektörleri tercih ediyor?
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Hızlı tüketim

Bankacılık

yaratıcılık” ise üçüncü sırada yer alıyor. 2014’de
2013’e göre önem sıralamasında yükselişte olsalar da, “işlerinin güvende olması” ve “iş-özel
hayat dengesi” hedefleri Türk öğrencileri için
sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada geliyor.
Türkiye’de sigortacılığa eğilimi olan öğrencilerde
de bankacılığa eğilimi olan öğrencilerde görülene benzer bir tablo ortaya çıkıyor. “İşlerinin
güvende olması” kariyer hedeflerinde dördüncü
sırada gelirken 2013’e göre ekonomik belirsizliklerin de etkisiyle bu kariyer hedefi konusunda
önemli bir artış dikkati çekiyor.
Bankacılığa eğilimi olan öğrenciler sadık
Türk işletme ve ekonomi öğrencilerinden
yarısına yakını ilk işlerinde 5 sene ve üzerinde vakit geçirmek isterken, bankacılığa eğilimleri olan
öğrencilerde bu oran %54,3’ü buluyor. Yatırım
bankacılığına eğilimi olan öğrencilerde ise bu
oran %41 seviyesine düşüyor.
İdeal işverenden beklenilen özellikler
arasında eğitim ve kariyer gelişimi paradan
daha öncelikli
Bankacılığa eğilimi olan öğrencilere “ideal işveren”lerden bekledikleri özellikler
sorulduğunda global sonuçlarla paralel olarak
Türkiye’de de ilk sırada “profesyonel eğitim ve
gelişim” ilk sırada yer almıştır. “Gelişim için net
bir kariyer yolu” ve “prestij” ise sırasıyla ikinci
ve üçüncü sırada yer almaktadır. İlk 5 sırada
yer alan beklentilerin ağırlıklı olarak kariyer
gelişimi ve eğitim ile ilgili olduğu gözlenmektedir. Yani globalde olduğu gibi Türkiye’de de
bankacılığa eğilimi olan öğrenciler için “para”
her şey demek değil. Bu şekilde öğrenciler
tarafından arzu edilen 10 özellik ile “ideal
bankalar”ında bu özellikleri bulma beklentileri arasındaki fark incelendiğinde bir özellik
haricinde bankaların öğrencilerin önceliklerini
karşılama eğiliminde olduğu göze çarpıyor. Bu

3

Bilgisayar ve yazılım

Sigortacılık

özellik ise öğrencilerin ikinci en önemli kariyer
hedefiyle de ilişkili olan “uluslararası seyahat/
yerleşme fırsatları”. Bankalar için önemli olan
iki özelliğin ise (müşteri ile ilişki ve yüksek seviyede sorumluluk alma) öğrencilerin öncelikleri
arasında yer almaması bankalar için endişe
verici olabilir.
Sigortacılığa eğilimi olan öğrencilerin “ideal
işveren”den beklentisi konusunda ilk beş özellik
bankacılığa eğilimi olanlarla çok paralel seyrediyor. Beklentilerle “ideal sigorta şirketlerinin” bu
beklentileri karşılamadaki farkına baktığımızda
ise “gelecekte yüksek kazanç elde etme”
ve “uluslararası seyahat/yerleşme fırsatları”
konularında açık olduğu gözleniyor.

Öğrenciler bankacılık
kariyerinden ne bekliyor?

Türkiye’de bankalar para, güven ve kariyer
çağrıştırıyor
Bankacılık dendiğinde, globalde olduğu gibi
Türkiye’de de “para” öğrenciler için bankacılığı
çağrıştıran birinci kelime olsa da, “güven” ve
“kariyer” Türkiye’de ikinci ve üçüncü sırada
gelmektedir. EMEA bölgesinde başka hiçbir
ülkede “güven” ve “kariyer” Türkiye’deki kadar üst sıralarda yer almamaktadır. Global
olarak da bu çağrışımlar ilk 5’e girmemiştir.
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Derin olan kuyu değil,
kısa olan ip…

Özgür Yalta, Deloitte Türkİye
Ortak

Gelecek 3 yılda ise yurt dışı satışlar firmalar için
öncelikli bir alan haline gelecek- bugün %515 olan yurt dışı satışların payını firmalar 3 yıl
içerisinde %10-30 seviyelerine getirmeyi hedefleniyor. Diğer yandan gelecek dönemde
firmaların yakın coğrafyalara ek olarak Asya
ve Kuzey Amerika gibi daha uzak bölgelere de
odaklanacağını görüyoruz.
Perakende sektörü sağladığı istihdam (2
milyon üzeri) ve milli gelire katkısı ile (%12’ler
seviyesinde) ekonomide önemli yeri olan bir
sektör. Türkiye’nin markalaşması açısından da
yüksek katkısı olabilecek bir potansiyele sahip.
Hatta perakende sektörü, Türkiye’nin bölgesel
global marka çıkaracağı ilk aday sektörler
arasında yer alıyor.
Durum böyleyken, gerek iç pazarın potansiyeli,
gerekse perakende firmalarındaki altyapısal eksiklikler, Türk markalarını, her ne kadar yurt dışı
denemeler yapsalar da, mevcut durumda ağırlıklı
olarak iç pazara yöneltmiş durumda.
Öte yandan daha büyük ölçekten baktığımızda
perakende sektörü hızla globalleşiyor. Büyüme
fırsatlarından faydalanabilmek için gelişmiş ülke
markaları yeni pazar arayışında gelişmekte olan
ülkelere doğru genişlerken, yeni, daha ufak
ölçekli, “gerilla” markalar da doğru adımlarla
gelişmiş pazarlarda dahi başarı yakalayabiliyorlar.
Perakende sektöründe Türk markalarının yurt
dışında başarılı olması için henüz geç değil.
Ancak sektörde global ölçekte rekabet artarken,
başarı için hızlı davranmak, iç pazarın cazibesine
kapılmadan treni kaçırmamak gerekiyor. Özellikle
gelişmiş pazarların belirli bir doygunluğa eriştiği
düşünülse de, doğru model kurgulandığı
durumda, bu pazarlarda bile başarı mümkün.
Bu anlamda Superdry, Primark, CCC, Melissa,
Forever 21 gibi başarı örneklerinin mevcut
olduğunu görüyoruz... Kritik olan firmaların
kendilerine en uygun yurt dışı büyüme modelini
belirlemesi…
Peki yurt dışı açılım konusunda perakende sektöründe ne noktadayız?
Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz, 40’a yakın
perakende markasını içeren araştırmamıza
göre, perakende markaları mevcut durumda
ağırlıklı olarak Rusya ve Orta Doğu Bölgelerine
odaklanmaktalar. Mevcut durumda coğrafi
yakınlık, pazardan gelen talepler, ürün gamı ve
konumlandırma açısından uygun pazarlar, Türk
markası algısının olumlu olması/kültürel benzerlikler, henüz doymamış ve büyüyen pazarlar
pazar seçiminde oldukça etkili faktörler arasında
belirtiliyor.
Türk markalarının %90’ı franchise ile faaliyet
gösterirken, markaların %40’a yakınının kendi mağazası bulunmuyor. Ancak firma ölçeği
arttıkça, kendi mağazalarının payının arttığını ve
faaliyet gösterilen kanalların çeşitlendiğini görüyoruz.

Firmalara
başarıyı
getiren
faktörleri
sorduğumuzda, yanıtlar iş modeline göre
farklılaşıyor. Ağırlıklı franchise ile faaliyet gösterenler için perakendeyi bilen iyi iş ortağı en önemli
başarı faktörü iken, Türk kültürüne yakınlığı olan
pazarlar, olgunlaşmamış, riskli pazarlar diğer
belirtilen faktörler arasında yer alıyor. Bununla
birlikte, özellikle kendi mağazaları ile büyüyen
firmalar için ise Türkiye’de altyapının oturması,
doğru lokasyon seçimi ve pazarı iyi analiz edip,
doğru stratejinin geliştirilmesi gibi konular da
başarı için önem kazanıyor.
Başarı için en çok geliştirilmesi gereken alanlar ise
yurt dışı organizasyon yapısı, planlama kabiliyeti,
tedarik zinciri ve sourcing, pazara giriş stratejileri
ile iş ortağı seçimi olarak belirtiliyor.
Diğer yandan perakende sektörünün 2023 hedeflerine baktığımızda bugün hazır giyim ve
konfeksiyondaki yaklaşık 17,5 milyar ABD doları
ihracatın 50 milyar dolara çıkarılması ve en az 2
global Türk perakende markası yaratılması gibi
hedefler bulunuyor. Bir diğer hedef de Birleşmiş
Markalar Derneği (BMD) üyeleri için 3,000 yurt
dışı mağaza / satış noktasının, 20.000 seviyesine
getirilmesi ki bu her yıl 2.000 yeni satış noktası
eklenmesi anlamına geliyor.
Peki hedefler gerçekleşecek mi?
Bu noktada, bugün hedef pazarların büyüme hızı
ve bizim mevcut performansımız ile bu hedefin
üçte birini zaten gerçekleştirebiliriz gibi duruyor.
Yakın coğrafyaların daha stabil hale gelmesi,
ağırlıklı bu coğrafyalarda faaliyet gösterdiğimizi
düşünürsek hedeflere ulaşmamıza üçte bir
oranında daha katkı yapabilir... Bu durumda
hedefe ulaşılması için geri kalan üçte birlik performans ise “yeni bir şeyler” yapmaktan geçiyor.
2023 hedefi sektör için tutarlı ve doğru olsa da
uygulamaya geçişte yolumuz zorlu görünüyor.
En büyük zorluk, sektör oyuncularının, yönünü
Türkiye’den yurt dışına çevirmekte zorlanması…
Biliyoruz ki, Türkiye pazarı 5 yıl içinde doygunluğa
çok yaklaşmış olabilir ve bu noktada firmaların
yurt dışına odaklanmaya imkân verecek manevra kabiliyeti kalmayabilir. Gelecek 5 yıl için
çoğu markanın Türkiye pazarında %50 ve üstü
büyüme beklentisi devam ediyor. Halen Türkiye pazarında rekabet oturma aşamasında,
dolayısıyla da markaların kalelerini koruma çabası
sürüyor. Markalar finansal açıdan, altyapısal
olarak ve insan kaynağı açısından da ağırlıklı yurt
dışına odaklanacak kadar henüz kendilerini hazır
hissetmiyor.

Diğer bir zorluk, marka gücümüzün ve operasyon modelimizin, büyük atılım için henüz yeterli
olmaması. Mevcut durumda fiyat olarak “mass”
segmentinde yer alıyoruz ve ağırlıklı olarak da yerel markalar ile faaliyet gösteriyoruz. Çok sınırlı
seviyede ise ulaşılabilir lüks kategorisinde, yakın
coğrafyada belirli bir bilinirliğe sahip ve “perakendede lider” diyebileceğimiz markalarımız var.
Ancak mevcut konumumuzu güçlendirmeliyiz
ve marka portföyümüzü fiyat seviyesi olarak
ulaşılabilir lüks segmente ve yavaş yavaş yaşam
tarzı / moda ihraç eden ülke markası olma yolunda genişletmeliyiz.
Son olarak, perakendede globalleşme, her zaman üretim ve istihdam anlamına gelmiyor. Bu
anlamda sektörün ihracat – markalaşma dengesi
için daha yaratıcı olması, daha katma değerli
çözümler üretmesi önem taşıyor. Örneğin,
coğrafya genişledikçe ve fiyat baskısı arttıkça,
yeni global sourcing alternatifleri aranmalı.
Yurt dışında büyüme için ne mi öneriyoruz?
Yurt dışında büyüme modelini belirlerken mevcut
finansman kaynakları, ilgili pazarlardaki bilgi seviyesi, operasyonların altyapısı ve insan kaynağı
hazırlık seviyesi değerlendirilmeli. Bu konularda
henüz kendimizi hazır hissetmiyorsak yurt dışına
açılırken en doğru yöntem master franchise.
Bu alanlarda hazırlık seviyesi arttıkça kendi
mağazalarını açarak büyümeye doğru iş modeli benimsenmeli. Bununla birlikte, hangi modeli
uyguluyor olursak olalım, yapmamız gerekenler
var.

Yurt dışında büyüme
modeli önerimiz
Finansman, pazar bilgisi, operasyon
altyapısı, insan kaynağı hazır mı?

HAYIR
1. _____________Master
		
franchise
2. _____________Shop in
		
shop-Toptan
3. _____________Marka satın
		
alma
4. _____________Franchising
5. _____________İş ortaklığı
6. _____________Mağazalı
		
büyüme

EVET

Öncelikle pazar seçiminde daha rasyonel olup,
önce yakın coğrafyamızda yapılacaklar tam
olarak tamamlanmalı. Rusya’da var mıyız, yok
muyuz karar verip eski Rus Cumhuriyetlerinde
hızla derinleşmeliyiz. Orta Doğu’dan gelen
franchise fırsatlarını kaçırmamalıyız. İran, Irak
ve Kuzey Afrika önemli fırsatlar sunuyor, bununla birlikte eğer gelecek 5 yılda potansiyelleri gerçekleşmezse kesinlikle alternatif pazarlar
yaratmalıyız.
Yakın coğrafyaya ek olarak diğer bölgeler sıra ile
ele alınmalı. Avrupa bölgesinde genel olarak önerimiz satın alma seçeneğinin değerlendirilmesi.
Amerika’yı ise sadece ABD olarak görmemek
lazım. Ancak, Türk markalarının mevcut değer
zinciri ve marka gücünü dikkate aldığımızda, o
pazarlarda olmak neredeyse yeni bir iş kurmak
anlamına geliyor. Buna hazır olmalıyız. Sektör
hedefinin tutması için Çin, Hindistan ve Asya’yı
ise göz ardı etmemek gerekiyor. Bugün Çin,
ABD hariç tüm diğer hedeflediğimiz pazarların
toplamı kadar büyüklüğe sahip olma yolunda
ilerliyor, özellikle batı Çin, Tier 2 ve 3 şehirler,
çeşitli fırsatlar sunmakta. Hindistan, Endonezya,
Malezya pazarlarını ise sabırla genişletmeyi hedeflemeliyiz. Afrika ise yakın coğrafyamız dışında
şansımızın en yüksek olduğu bölge ancak bu potansiyelin ortaya çıkma vadesi biraz daha uzun
görünüyor.
2015’i ‘evi tam hazır hale getirme yılı’ olarak
belirleyin ve yurt dışında büyüme için de gerekli
yetkinlikleri ve altyapıyı geliştirmeye odaklanın.
Yani kurumsal ve makine düzeninde işleyen bir
perakende operasyonu eksiklerini giderin. Pazar
ve tüketici verisini toplamayı ve veriyi işleyerek
en uygun ürün/fiyat/deneyimi sunabilmeyi,
alınan kararları hızlı ve esnek bir şekilde uygulayabilmeyi ve standardizasyon sağlarken özel
ihtiyaçlara cevap vermeyi sağlayacak kategori
yönetimi, planlama, stratejik pazarlama süreçleri
yapılandırılmalı ve teknoloji kullanımı eksiklikleri
tamamlanmalı. Bu yapıyı hayata geçirmek, aynı
zamanda büyüme ve katma değer için yatırıma
gerekli finansmanı da sağlayacaktır.
Kendi hedef ve gerçeklerinize göre, pazarlama,
merchandising ve ürün yönetiminden tedarik
zinciri, satın alma ve lojistiğe en uygun iş yapış
modelini oluşturun.
Sektörde insan kaynağına duyulan ihtiyaç ortada. Kritik insan kaynağı havuzunu oluşturmak
için mevcut çalışanların eğitilmesi, diğer sektörlerden know-how transferi ve yetkin çalışanların
sektöre çekilmesi için kariyer yolları sunulması
gibi yaratıcı bakış açıları geliştirin.
Takip edilen olmak için sektöre yenilik sunmayı
misyon edinin. Bunu yaparken de sadece üründe
yenilik değil inovasyonu gelir modeli, süreçler,
değer önerisi ve müşteri deneyimi olarak tüm
alanlarda gerçekleştirmeye çalışarak iş yapış
şeklinizi değiştirin.
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Siber Güvenlik masaya yatırıldı

Sırasıyla: Ali Yılmaz Kumcu (Deloitte Türkiye, Direktör), Önder Kaplancık (CarrefourSA, CIO), Alper Göğüş (Koç Holding, CIO), Abdullah Bilgin (Kredi Kayıt Bürosu, CIO)

Ali Yılmaz Kumcu (AYK): Kredi Kayıt Bürosu 1998’den beri hizmet veren bir kuruluş
ama bizler son birkaç senedir daha çok
duymaya başladık. Bir değişim var, sizde
bu değişimin başından beri bu görevi icra
ediyorsunuz. Siber riskleri bu değişim
süreci içerisinde şirketin öncelikleri arasına
sokmayı nasıl başarıyorsunuz? Neler
yaptınız bu iki senede bize biraz bahsedebilir misiniz?
Abdullah Bilgin (AB): Bizim şirketimiz, tüm finans sektörüne ve Türkiye’de finansal işlem
yapan tüm bireylere hizmet veren, ağırlıklı
olarak bankalardan veri toplayan, 9 tane büyük
bankanın ortaklığıyla 1998 yılında kurulmuş bir
şirket. Yaptığımız iş genelde, tüm bankalardan
müşterileri ile ilgili verileri toplamak ve kişi bazında,
kurum bazında finansal geçmiş oluşturmak, daha
sonra da bu finansal geçmişleri ihtiyaca göre
yetkisi olan kişilerle, bilgi sahibinin de muvafakiyetini alarak paylaşmak. 2011 yılına kadar çok
statik bir görüntüsü vardı kurumumuzun, ağırlıklı
olarak bankalar veri gönderip birey ve kurumları
sorguluyorlardı.
2011 yılında yeniden yapılandırılan kurumumuz,
hem şirketin kısa ve uzun vadedeki vizyonunu belirledi, hem de Bankalar Birliği bünyesinde oluşan
Risk Merkezi’ne hizmet vermek üzere sorumluluk
üstlendi. Kredi Kayıt Bürosu’nun yeni vizyonunda
finansal risk yönetimine katkıda bulunacak diğer
hizmetlerin de finans sektörüne sunulmasına, bunun paralelinde yeni veri tiplerinin toplanmasına
(çek verileri gibi) ve yeni ürünlerle bunların sektöre
sunulmasına karar verildi. Ek olarak o zamana kadar yalnızca bankaların kişi bazlı sorgulamalarının,
Türkiye’de finansal risk yönetiminin yaygınlaşması
kapsamında bireylere de açılmasına karar verildi.
Eskiden Merkez Bankası bünyesinde bulunan,
ve memzuç olarak adlandırılan sorgu hizmetlerinin, yapılan yeni düzenlemelerle Bankalar Birliği
bünyesinde oluşturulan Risk Merkezi üzerinden
verilmesi kararlaştırıldı. Kanuni olarak yeni düzenlemelerle bu sorumluluk Bankalar Birliği’ne verildi. Bankalar Birliği’nde bir Risk Merkezi kuruldu.
Risk merkezlerinin tüm operasyonel faaliyetlerini
ve arkada çalışacak tüm işlerinin tamamını Kredi
Kayıt Bürosu’nun yapmasına karar verildi. Bu, Kredi Kayıt Bürosu’nun tarihinde önemli bir dönüm
noktası oldu. Bununla beraber birçok yenilik,
düzenleme ve altyapı değişikliği başlamış oldu.
O zamana kadar bizim sunduğumuz hizmetlerde
güvenlik tarafının yeni vizyonu ve üstlenilen yeni
sorumlulukları hem organizasyonel, hem de
altyapı olarak gereğince karşılayacak seviyede
olmadığına karar verdik. 2012 yılında ben göreve
başladıktan sonra bir güvenlik birimi kurduk. Çok
büyük yatırımları hızla yapma kararı aldık. Risk
Yönetimi ekibi altında bilgi güvenliği ekibini ve tüm

kurumsal riskleri yönetecek bir ekip oluşturduk.
Ek olarak, iç sistemler yapısına dair iç denetim, iç
kontrol ve risk yönetimi bölümleri oluşturulmuş
olup, sürekli olarak geliştirilmektedir. Tabi paralelinde süreçler, regülasyonlar, standartlarla ilgili
yatırımlarımız da oldu. Altyapıyla ilgili çok büyük
yatırımlarımız oldu. Geri dönüp sorulduğu zaman, kimin verisine ne zaman, hangi amaçla ve
kimin ulaştığının verisini temin etmeniz gerekiyor.
Çünkü; korumamız gereken en değerli şey, sizin
bize emanet ettiğiniz bilgileriniz.
Bizim süreçler ve güvenlik uygulamaları anlamında
360 derece baktığınız pek çok yatırımı çok hızlı
şekilde hayata geçirmemiz gerekti. 2013 yılı sonunda geldiğimiz noktaya baktığımız zaman,
profesyonel bir bağımsız denetim firmasından
aldığımız denetim sonucunda, süreçler anlamında
COBIT seviyemizi sıfırdan üçe çıkarttığımızı
gördük. 2014 yılında benzer çalışmalarımızı aynı
hızda sürdürdük. 2014 yılının Ağustos ayında tüm
BT süreçleri ve uygulamaları anlamında ISO’nun
27001 güvenlik sertifikasını, yine iş sürekliliği ve
güvenliği açısından ISO’nun 22301 sertifikasını
aldık. Bunun gibi birçok yatırımlarla siber risklerimizi yönetmek için inanılmaz bir çaba sarf ettik
diyebilirim geçmiş iki yıl içerisinde.

birçoğunu yapmanız için bir sebep yok.
Ama bunun ötesinde elinizdeki verinin
kıymeti de ortada. Üst yönetime bunu
anlatmakta güçlük çektiniz mi? Yani, bu
dönüşüm sürecinde eminim gündeminizin en üst sırasında bu yoktu; bambaşka
hizmetler vermek vardı. Burada tercih
ettiğiniz yol ne oldu?
AB: Biz esasında yasal mevzuat söz konusu
olduğunda bankalar gibi çoğu noktada BDDK’nın
İlkeler Tebliği’ne referans verilen Bilgi Alışverişi, Takas ve Mahsuplaşma Kuruluşları için düzenlenmiş
Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Denetimine ilişkin
Tebliğ’e tabiyiz. BDDK 2014 yılı başında özel bir
madde de ekleyerek bizi ilgili tebliğe tabi tuttu.
Bunun paralelinde Bankalar Birliği’ne verdiğimiz
Risk Hizmeti kapsamında bir sözleşmemiz bulunuyor. Bu sözleşmenin yüzde 90’a yakını güvenlikle ilgili risklerin bertaraf edilmesi ile ilgili. Buna
paralel olarak da iç denetim ve bağımsız denetim
kuruluşlarınca sürekli denetleniyoruz. Güvenlik süreçlerini oluştururken oluşturduğumuz
yapılanmada, kendi kurum içi denetimimizi
sağlayan bir yapı da oluşturduk. Yani, sürekli
denetleniyoruz. Denetlendikçe eksiklerinizi ortaya
çıkartıyorsunuz, bu anlamda denetlenmekten de
memnunuz.

AYK: Buradan devam edecek olursak
yasal mevzuat itibariyle bu yaptıklarınızın

Bizim diğer şanslı tarafımız da şöyle; her ay
Yönetim Kurulu’muz toplanır, Yönetim Kurulu

dokuz bankanın Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde temsilcilerden oluşur. Tüm yönetimimiz
yaptığımız bütün faaliyetlerle çok yakından
ilgilenir. Bu yılın başında Yönetim Kurulu’nun
bilgisi dâhilinde bir denetim komitesi oluşturduk.
Bu komitede gönüllü olarak yer almak isteyen
Yönetim Kurulu üyelerimiz oldu, Yasal Uyum
Ofisimiz, Risk Yönetimi, Güvenlik ekibi, ve İç Kontrolden arkadaşlarımız komitedeler. Bu komitede
ne yaptığımızdan çok, ne yapacağımız konusunda stratejik kararlar da alınıyor.
Biz kendi içimizde güvenlik komitesi ve diğer
paralel komitelerle de sürekliliği sağlamaya
çalışıyoruz. Genel Müdürümüz aynı zamanda
Güvenlik Komitesi’nin de Başkanı. Her ay mutlaka
yapmaya özen gösterdiğimiz toplantılarımızda
hem dünyada gelişen risk olayları hem de kendi içimizde olası potansiyelleri değerlendiririz.
Biz esasında bir BT şirketiyiz, kurumumuzun
çalışanlarının yüzde 50’sinden fazlası BT çalışanı.
Böyle olduğu zaman sürekli yeni bir proje ya da
uygulama yapmak durumundasınız. Güvenlik
risklerinin de en fazla olacağı noktalar yeni bir
uygulamayı devreye aldığınız zamanlarda ortaya
çıkan eksikler olur. Biz de süreçlerimizi buna göre
kurguladık. Her bir uygulama devreye alınmadan
önce mutlaka ve mutlaka güvenlik taramalarından
geçer. Bunun dışında gerek Türkiye’de gerek
dünyada farklı kuruluş ve kişilerle irtibat içinde-

Deloitte Siber İstihbarat Merkezi
Hızla gelişen teknoloji firmalara yeni iş modelleri geliştirebilmeleri, yeni ürün ve hizmetler
sunabilmeleri açısından çok çeşitli fırsatlar
yaratırken, aynı zamanda bir dizi karmaşık
siber güvenlik sorununun da doğmasına yol
açmaktadır.
Deloitte, firmaların ve organizasyonların
karşılaştıkları siber güvenlikle ilgili bu sorunlara çözümler geliştirmek amacıyla, aralarında
ABD, Kanada, İngiltere, İspanya, Hollanda
vb. üye firmalarımızın da bulunduğu 20’ye
yakın Siber İstihbarat Merkez’lerini hayata
geçirmiştir. Biz de yakın zamanda bu yapıyı
Türkiye’de bir ilk olarak Deloitte Values House
bünyesinde hizmete aldık.
Siber İstihbarat Merkezi, mantıksal ve fiziksel olarak diğer çalışma ortamlarından
ayrılmış, müşterilerimiz için üst seviye mahremiyet gerektiren konular olan siber güvenlikle ilgili hizmetleri sunmak için tasarlanmış

bir araştırma, geliştirme ve hizmet verme
merkezidir. Siber hizmetlere odaklı dedike
ekibimiz, özel ekipmanlarımız ve yazılımlarımız
ile bu merkezde kapsamlı hizmetler sağlıyoruz.
Siber İstihbarat Merkezi’nde müşterilerimize
üç temel kategoride hizmet vermekteyiz:
• Teknik güvenlik denetimleri: Kurumların
güvenlik risklerini değerlendirmek için
saldırgan simülasyonları yaptığımız sızma
test hizmetleri sunuyoruz. Bu kapsamda
ayrıca kurumlar için phishing mesajları ile
sosyal mühendislik testleri uygulayarak
çalışanların bilgi seviyesini ve eğilimlerini
ölçüyoruz. Bu da siber saldırılar konusunda
çalışan farkındalığının artırılmasına yardımcı
oluyor. Yine fiziksel dünya için önemli
olan endüstriyel kontrol sistemlerinin riske
açıklığını, erişilebilir olması durumunda
nelere yol açabileceğini değerlendiriyor, önlemeye yönelik çözüm önerileri geliştiriyoruz.

• Adli bilişim hizmetleri: Siber sistemler
kullanılarak yapılan saldırılarda saldırının kim
tarafından yapıldığı ya da nasıl yapıldığına
ilişkin çalışmalar yürüterek müşterilerimizin
karşılaştıkları siber saldırı vakalarını çözüyoruz.
• İstihbarat hizmetleri: Müşterilerimize özel
siber tehditleri takip ederek, siber olaylara
hazır olmalarına ve ihtiyaç duymaları durumunda siber olaylara müdahalede destek
hizmetleri sunuyoruz.
Global networkün parçası olarak faaliyet gösterdiğimiz bu yapı bize, Deloitte
bünyesindeki diğer istihbarat merkezleri ile
işbirlikleri geliştirerek onların bilgi birikiminden
faydalanmamıza, siber güvenlik konusunda
global çapta en güncel gelişmeler konusunda
anında bilgi sahibi olmamıza ve müşterilerimizi
de bu doğrultuda siber güvenlik risklerine karşı
zamanlıca uyarabilmemize yardımcı oluyor.
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Teknoloji gelişiyor
vurdumduymazlık da…
Mahmut Sancak, KÖŞE YAZARI,
Habertürk Gazetesİ

İ

yiz. Arkadaşlarımız sürekli çıkan blogları takip
ederler, bu konuda çıkan haberleri izlerler. Her
yıl hem yükümlülüğümüz hem de iç rahatlığımız
için Sızma Testi yapıyoruz. Bu sene Deloitte ile
çalıştık, gerçekten memnunuz. Bu gibi aktivitelerle risk farkındalığımızı oldukça yüksek tutmaya
çalışıyoruz. Tüm bu süreçlerde yönetimin gerçekten işin içerisinde olması bizim için çok büyük bir
şans.
AYK: Abdullah Bey şanslı CIO’larımızdan.
Bir de Önder Bey’e soralım. Perakende
dünyasında işler farklı mı? Üst yönetimle
iletişim konusunda farklı tecrübeniz oldu
mu?
Önder Kaplancık (ÖK): CarrefourSA’da şu
anda yeni yeni sistemler uyguladığımız için ben
Teknosa macerasından başlamak istiyorum.
2005 yılında perakende dünyasında yaşanan
travmadan sonra, biz de bu kapsamda ne yapabiliriz diye Genel Müdürümüz Mehmet Nane
ile konuşmaya başladık. Ben o zaman farklı bir
vizyon koydum: Güvenlik bir teknik proje değildir;
güvenlik bir süreçtir, bir zihniyettir. Eğer biz sadece teknolojiye yatırım yaparsak sürekli her sene
bir şeyler almanız gerektiği için teknoloji bizi yarı
yolda bırakır. Önce insanların bunu benimsemesi için süreci oturtmamız lazım diye düşündük.
İlk aşamada 27001’i belirledik. 27001’i önce
şirketteki birkaç departman ile başlayıp ardından
tüm departmanlara uyguladık ve mağazalara
yaydık. Projemiz bu alanda bu çaptaki ilk proje
oldu. Bunu yaparken her sene bütçenin belli
bir kısmını güvenliğe ayırmaya başladık. Biz
önce kendi ev ödevimizi yaptık ve sürecin nasıl
işleyeceğine dair bir karar verdik. Bir siber atak
olduğunda, olayı sadece teknik bir boyutta
algılamayıp, bir süreç, bir itibar meselesi olarak ele
almaya karar verdik. Olayı böyle ele aldığınız zaman, zaten bir süre sonra süreç sizi zorluyor ve bu
alanda yatırım yapmanız gerektiğini söylüyor. Biz
de bu kapsamda bütçenin belli bir bölümünden
oluşan bir havuz para tutuyoruz, bu tutarı da her
sene güvenliğe ayırıyoruz.
Teknosa’da uyguladığımız benzer süreçleri
CarrefourSA’da da uyguladık. Amacımız,
CarrefourSA’yı bir yıl içerisinde Fransa’dan
bağımsız hale getirmekti. Bu kapsamda bir yıl içerisinde 80 proje yaptık ancak 20’ye yakını güvenlik
ile ilgili oldu. Güvenlik katmanını unutmamamız
gerektiği gerçeğinden yola çıkarak hareket ettik.
İşin daha teknik tarafında ise her sene bir firma
değiştirme kararı aldık. Diğer yandan tüm bunlara
ek olarak cihazlar da aldık ancak cihazlar bu çerçevede işin bir boyutunu oluşturuyor.
Özetlersek, BT olarak önce kendi ev ödevimizi
yaptık. Sonra bunu yönetime anlattık. Biz de ben-

zer şekilde çok etkin bir şekilde denetleniyoruz.
Sürekli denetlenmeler aslında bizim için ücretsiz
danışmanlık gibi oluyor. Sadece oradan çıkan
aksiyonları yapmak, bizi belli bir yere taşıyor.
AYK: Ne kadar önlem alırsak alalım kriz
kaçınılmaz. Ben burada sözü Alper Bey’e
vermek istiyorum. Böyle bir siber krizle
karşılaşsanız CIO’lardan beklenti nasıl oluyor? CIO’ların üst yönetimden ya da şirketin
kalanından nasıl bir destek bekleyeceğini
düşünüyorsunuz? Bu konuda bize biraz
ipucu verebilir misiniz?
Alper Göğüş (AG): Biz 2006 yılında Holding Üst
Yönetiminden onay alarak bir BT denetim ekibi
kurduk. İlk BT denetim ekibini kurduğumuzda
çok zorlandık. Çünkü, kural koyucu oluyorsunuz. Kuralı koyduktan sonra takipçisi olan bir
mekanizmayı da yaratmanız gerekiyor. Onun için
o zamanki CEO’muzu ikna ettik ve BT denetim
ekibimizi oluşturduk. BT Denetim ekibimiz topluluk şirketlerini her sene ziyaret ediyor ve denetliyor. Bu denetim neticelerini şirket Koç Holding ve
Şirket Üst Yönetimlerine raporluyoruz.
Siber bir saldırı olduğunda mekanizmamız kesinlikle önce konu ile ilgili benim bilgilendirilmem
ile başlıyor. Arkasından CEO’ya bilgi veriliyor,
bu sürece paralel olarak ise eğer konu ile ilgili
basına bir açıklama yapılması gerekiyor ise kurumsal iletişim departmanı bilgilendiriliyor. Ben
bir yandan da grup şirketlerimizden hangisinde
gerçekleşmiş ise, olayın detayına inip BT yöneticisiyle beraber durumu teşhis ediyoruz. Tüm detaya hakim olduktan sonra CEO’ya bilgi verme
aşamasına geçiyoruz. Sonradan da bunun telafi etme süresi var. Bir sonraki adımda bunu bir
daha yaşamamamız ve gerekli tedbirleri devreye
sokmamız lazım. CEO’muz siber güvenlik konusunu çok fazla önemsiyor ve takip ediyor. Sızma
ve zafiyet testleri neticelerinde var ise kritik
olanları anında, orta ve az seviyede olanlarını da
iki ayda bir raporluyorum.
Bizde bu konuda ciddi bir üst yönetim desteği
var. Güvenlik konularının bu şekilde sahiplenilmesinde ve takip edilmesinde büyük fayda var.
AYK: Birçok sektör için gelişen teknolojiyi
yakalamak adına tablet kullanımı ve saha
ekibinin mobilitesi çok ön planda. Üstelik tedarikçiler ve iş ortakları ile çok entegre olmanız gereken bir iş dünyasında
yaşıyoruz. Bunlardan kaynaklanan siber
riskleri nasıl yönetiyorsunuz?
ÖK: Bu konu doğru yönetilmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Buna paralel olarak
da bir takım başka kısıtlamalar da mevcuttu.
Bu tür yasakların önüne geçmek adına biz virüs

nternet ve veri güvenliği bakımından
hayal kırıklıklarıyla dolu bir yılı daha geride bıraktık. Başta iletişim olmak üzere
teknolojinin hayatımızdaki yeri her saniye
biraz daha büyürken, ‘yeni ve cesur dijital dünyanın’ karanlık yüzü de aynı hızla
yaşantımızı etkilemeye devam etti. Geride
bıraktığımız yılın istatistikleriyle her saniye
devreye giren beş yeni tehdit dijital dünyayı
biraz daha güvensiz hale getirdi. Gerek
sıradan kullanıcılar ve gerekse de iş dünyası
kendisini çığ gibi artan dijital saldırılara karşı
tamamen savunmasız hissetmeye başladı. Bu
korku o kadar ileriye gitti ki pek çok kullanıcı
artık kazanamayacağı bir mücadeleyi daha
fazla sürdürmemek adına güvenlik önlemlerini tamamen göz ardı etmeye başladı.
Bu vurdumduymazlığın çığ gibi yayıldığı
en çarpıcı alan ise şüphesiz sosyal medya
dünyası. Kullanıcıların kendilerine ait son
derece gizli bilgileri bu mekânlarda, sanki
kendilerine ait değilmiş gibi paylaşmaları
başlı başına büyük bir güvenlik sorunu olarak
karşımıza çıktı. Ancak sanki bu durum başlı
başına büyük bir tehdit değilmiş gibi bu ortamlara tamamen korunmasız mobil cihazlarla bağlanılması ise tehdidin boyutlarını
felaket seviyesine taşıdı. Araştırmalara göre
2014’te kısaca ‘malware’ olarak tanımlanan
kötü amaçlı yazılımların trafiği yüzde 76
oranında arttı. Bunun yüzde 16’lık kısmı ise
tamamen mobil tarafta gerçekleşti. Diğer
bir ifadeyle milyarların birbiriyle anlık olarak
bağlantı halinde olduğu bu ortamda bir

programımızı güncelledik. Bizim anlayışımıza göre
güvenlik, iş yapılışının önüne geçmemeli. Biz bir
yandan iş yapılırken, o güvenliği sağlamalıyız.
Bizim görevimiz tedarikçilerle entegrasyonu takip
etmek ve buradan çıkabilecek riskleri minimize
etmek. İşin yapılış şekillerine dokunmadan, izin
vererek ama aynı zamanda takip ederek çeşitli
güvenlik önlemleri alarak ilerlememiz gerektiğini
düşünüyorum.
AYK: Sizce güvenlik konusuna yatırım yapan bir şirket için optimum bütçe payı ne
civarlarda olmalı?
ÖK: Bu konuda iki tane parametre var. Birincisi;
hangi sektörde faaliyet gösterdiğiniz, ikincisi ise
kurumunuzun konuyla ilgili olgunluk düzeyi,
diğer bir deyişle risklere karşı açıklık seviyesi. Bu
iki parametre kurumun güvenlik yatırımlarında ve
harcamalarında ciddi bir belirleyici oluyor.
AG: Şirketten şirkete çok değişir. Ama şunu da
belirtmem gerekir, bundan 10 sene önce güvenlik yatırımları BT bütçemizin yüzde 5’i bile değildi.
İnternet öncesi yıllarda antivirüs bile çok az
bilgisayarda kullanılmakta idi.

cihazın kaptığı virüs ışık hızıyla tüm sanal
dünyaya yayıldı.
Enfekte olduğu fark edilmeyen bu cihazlarla hem ev hem de kurumsal ağlara
bağlanılması ise sanal dünyanın sorunlarını
gerçek hayatın parçası haline getirdi. Virüs
ve saldırılara karşı alınan önlemler genellikle hasar oluştuktan sonra devreye girdiği
için kayıplar rekor seviyelere ulaştı. 2013
rakamlarıyla dijital saldırıların dünya ekonomisine verdiği zarar 575 milyar dolar olarak
açıklandı. Bu rakamın 2014 için 700 milyar
dolar seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.
2014 sonu itibariyle geldiğimiz nokta bu.
Peki 2015 ve sonrası? Ufukta bilişim teknolojilerine yönelik çok sayıda yenilik görülüyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise
hiç şüphesiz ‘nesnelerin interneti’ (Internet of Things – IoT). Kısaca ‘IoT’ olarak
anılan bu teknoloji buzdolabından saksıya,
diş fırçasından düdüklü tencereye kadar
çevremizdeki nesneleri internete bağlayarak,
dünyayı bir bütün halinde ağ ortamına
taşıyacak. Bu gelişme ise sanal tehdidi çok
daha reel hale getirecek. Ancak bu durum
kimsenin gözünü korkutmasın. Zira tehlikenin
farkında olan önlemini alır. Boş veren ise ister
sanal ister gerçek hayatta olsun faturayı öder.
Siz siz olun pes eden veya boş verenlerin
tarafında olmayın. Teknoloji size karşı değil,
sizin için çalışmaya devam etsin.
Güven dolu nice yıllara…

Bugün ise artık kişiye özel saldırılar yapılıyor. Bu
nedenle hergün şekil değiştirerek artan bu ataklara karşı yeni teknolojileri ve yeni güvenlik sistemlerini devreye almak zorundayız.
AK: Bizim de bütçemizin büyük kısmı güvenliğe
gidiyor. Burada iki yönlü bakmak lazım olduğunu
düşünüyorum. Direk güvenlik anlamında
yaptığımız yatırımlar var, bir de diğer aldığımız
cihazların güvenlik desteğiyle ilgili olarak ekstra
ödediğimiz parçaları var. Bunu topladığımız zaman bütçenin büyük bir kısmını oluşturuyor.
Bir de normalde bir yazılım aldığımız zaman
bakımı yüzde yirmi civarında olur, güvenlikte bu
yüzde yüz. Her sene güvenlik yazılımını yeniden
alırsınız. Bunun da arz talep meselesi olduğunu
düşünüyorum.
AYK: Toparlamak gerekirse değişen tehditlerin
karşısında CIO’ların da çok ciddi bir sorumluluğu
var. Bunun için ellerindeki bütçeyi maksimize edip
bunun için de eldeki bütçeyi imkanlar elverdiğince
en akıllıca şekilde kullanmak gerekiyor. Bu süreçte
uzmanlardan destek almak ve üst yönetimi
yanlarına çekmek büyük önem arz ediyor.
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Farklı bir bakış açısına mı
ihtiyacınız var?
D

eloitte
Greenhouse’lar,
Deloitte’un
yaratıcı düşünce ve yeni fikir üretme
merkezleridir...
Avustralya,
Belçika,
Brezilya, Kanada, İsrail, Hollanda, Singapur,
Güney Afrika, İngiltere, ABD vb. ülkelerde bulunan yaklaşık 20 Deloitte Greenhouse’a yakın
zamanda bir yenisini de Türkiye’de Deloitte
Values House bünyesinde kattık. Son teknolojiye göre tasarladığımız merkezler olan Deloitte
Greenhouse’da, müşterilerimizin karmaşık problemlerini çözmeye yönelik, ihtiyaçlarına göre
şekillendirdiğimiz günlük çalıştaylar yapmaktayız.
Deloitte Greenhouse’da sizlere sunduğumuz
bu deneyime de “Laboratuvar (Lab)” adını veriyoruz. Lab’leri bildiğimiz toplantılardan ya da
çalıştaylardan farklı kılarak yaratıcı düşünceye
imkân tanıyan yöntemler ile gerçekleştiriyoruz.
Sizleri her günkü, rutin çalışma ortamlarınızdan
uzaklaştırarak farklı bakış açıları geliştirmeye teşvik
ediyoruz. Amacımız, analitik, teknoloji ve fasilitasyon teknikleri gibi farklı disiplinleri bir araya

getirerek, geleneksel problem çözme tekniklerinin
ötesinde fark yaratan çözümler üretmek.
Deloitte Greenhouse’da nasıl bir deneyim
sizleri bekliyor?
• Konu uzmanlarının katılımı: Sektörünüzü bilen
uzmanların getirdiği farklı bakış açılarını işin içine
katan zengin bir deneyim sunuyoruz.
• Özel olarak tasarlanmış bir mekân: İnovatif
düşünceyi teşvik etmeye yönelik tasarlanmış paneller, esnek mobilyalar ve görüşlerin tartışılmasını
destekleyen samimi bir ortam sunuyoruz.
• Deneyimli profesyonellerinin moderatörlüğü:
İnovatif düşünceyi tetikleme ve uzlaşma
sağlama gibi alanlarda kritik rol oynayan Deloitte
profesyonelleri tarafından yönetilen çalıştaylar
gerçekleştiriyoruz.
• İleri veri analitiği uygulamaları ve görselleştirme:
İnteraktif ve gerçek zamanlı görselleştirme
uygulamaları ile veriyi yorumlamayı ve karar
almayı kolaylaştırıyoruz.

Peki, Deloitte Greenhouse’da neler yapıyoruz?
Bu mekândan kimler yararlanabiliyor?

CFO’luğa ya da yeni şirketinizdeki CFO
pozisyonuna yakın zamanda atandınız.

Tebrik ederiz!
Peki şimdi ne planlamaktasınız?
Deloitte’un “Her zaman CFO’ların yanında
olan ve onlar için açılımlar geliştiren stratejik
çözüm ortağı olmak” vizyonu ile geliştirdiği
CFO Laboratuvarı (CFO Transition Lab) ve Finansal Dönüşüm Laboratuvarı (FT Lab) adlı
iki benzersiz aracı mevcut. İlk kez Deloitte
tarafından geliştirilen bu araçlar, şimdiden bu
konudaki saygın ve tarafsız literatürde öncü
uygulamalar olarak yerlerini aldılar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkede
600’e yakın CFO için CFO Transition Lab uygulandı. Hatta Fortune 500’deki ilk 20 firma
CFO’sunun bir çoğuna!
CFO Transition Lab ile amacımız gerek yeni bir
kuruma gerekse aynı kurum içinde CFO’luğa
yeni atanan yöneticilere geçiş sürecini en pürüzsüz şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla
destek olmak. Bu kapsamda, Deloitte Greenhouse’larda CFO’ları yeni atandıkları finans
fonksiyonu yapısını birlikte keşfetmek, iyileştirilmesi gereken alanları tespit etmek (faaliyet
modeli, kültürü, organizasyon yapısı, insan
kaynağı, bilgi teknolojileri, süreçleri, veri altyapısı vb. alanlara ilişkin) ve karşılaşabilecekleri
problemleri tanımlamak amacıyla tek günlük
çalıştaylar düzenliyoruz. Bu çalıştay sonucunda

da, birlikte, CFO’nun vizyonu ve CEO ile iç ve
dış paydaşların beklentileri doğrultusunda, bir
CFO için en kritik dönem olan ilk 180 gününe
ilişkin bir yol haritası geliştiriyoruz.
FT Lab’ler ise bir süredir yöneticiliğini yaptıkları finans fonksiyonunun bütününü ya da özel
olarak odaklanmak istedikleri bir bölümünü
gözden geçirmek isteyen CFO’lara yönelik tasarladığımız bir hizmet. Yine tek günlük, Deloitte Greenhouse’larda gerçekleştirilen yoğun
çalıştaylarla en iyi uygulamalar doğrultusunda
finans fonksiyonunun mevcut yapısını ve uygulamalarını CFO ve bu kez arzu ettiği takdirde
ekibi ile birlikte masaya yatırıyoruz, tartışıyoruz
ve iyileştirme alanlarını tespit ederek ileriye
dönük aksiyonları içeren bir yol haritası belirliyoruz.
Tüm bunları yaparken de, CFO’ları günlük rutin çalışma ortamlarının dışına çıkararak odaklı
çalışmayı sağlayan ve yaratıcı düşünmeyi teşvik
eden Deloitte Greenhouse’larda, global çapta
denenmiş ve kabul görmüş konuya özel araçları ve metodolojileri kullanarak, konu uzmanlarının moderasyonu ile bu çalışmayı yürüterek
en verimli sonucun alınmasını sağlıyoruz.

veri

Sorun
yetersizliği değil.
Aksine fazlasıyla veriye sahipsiniz.

Kritik soru, veriden nasıl anlamlı
sonuçlar çıkarabilirsiniz?
İş Analitiği Laboratuvarı çalışmalarımız kapsamında, üst düzey yöneticilere iş analitiğine
yönelik eğitimler sağlıyor, stratejik ve operasyonel konulara yönelik iş analitiği ile nasıl çözümler sağlanabilir tartışıyor ve gerçek vakalar
üzerinden örnekler paylaşıyoruz. Çalıştaylar
sırasında farklı sektörlerden örnek vakalara yer
vermenin yanı sıra kurumların verileri üzerinden gerçekleştirdiğimiz pilot çalışmaların sonuçları üzerinden gidiyoruz.
Aynı şekilde, kurumdaki paydaşlar arasında iş
analitiği vizyonu ve neler yapılabileceği konusunda uzlaşma sağlanmasına, kurumda hayata geçirilebilecek projelerin tespit edilmesine,

aşılması gereken engellerin ve çözüm yollarının ve bunlara yönelik aksiyon planının belirlenmesine yardımcı oluyoruz.
Tüm bunları yaparken de, Deloitte
Greenhouse’da yaratıcı düşüncenin, etkileşimin teşvik edildiği ve pilot uygulamalarla hızlı
bir şekilde denemelerin yapılabildiği bir ortamı kullanıyoruz ve karmaşık iş problemlerine
katılımcılarla birlikte çözümler üretiyoruz. En
önemlisi de, statik sunumlar yerine, katılımcıların veriyle etkileşmelerini sağlayarak ve ileri
görselleştirme teknikleri kullanarak, değişkenler değiştikçe sonuçların nasıl etkilendiğini gerçek zamanlı görme fırsatı sunuyoruz.
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CFO’lar artık

yalnız değiller…

Kariyeri boyunca 200’ü aşkın firmaya dokunan ve farklı
CFO’larla bir araya gelen Deloitte Türkiye CFO Hizmetleri
Lideri Cem Sezgin, 20 yıllık deneyimini “Türkiye’nin
CFO’ları” kitabında topladı. Deloitte Türkiye’nin katkıları
ile hazırlanan kitap, şirketlerin kritik kararlarında danışılan
ve aranan CFO’ların deneyim ve vizyonunu konu alıyor.
Biz de The Deloitte Times için, Cem Sezgin ile bir
röportaj gerçekleştirdik.
The Deloitte Times (TDT): CFO’larla ilgili bir kitap yazma fikriniz nasıl oluştu?
Kitabınızda yer alan CFO’ları neye göre
seçtiniz?
Cem Sezgin (CS): Hem başkaları “Bu CFO’lar
ne yapar?” diye merak ediyor, hem de CFO’lar
birbirlerinin ne yaptıklarını. Sirkülasyondaki
sayısız makale ve rapor bu soruları bir ölçüde
yanıtlıyor. Lakin, büyük olasılıkla Türkiye’de
bu alanda en fazla yazıyı ve araştırmayı
kaleme almış kişi olarak diyebilirim ki, bu
da tek başına yeterli değildi. “Resmi nasıl
tamamlarız?” diye düşününce, CFO’ların içlerinde yaşadıkları dünyayı da, kendi içlerinde
yaşattıkları dünyayı da yansıtabilecek bir eserin faydalı olacağına kanaat getirdim ve
ortaya “Türkiye’nin CFO’ları” isimli kitap çıktı.
Bu eseri tek başıma yazmadım. Türkiye’nin
çok farklı sektörlerinde, lider firmalarda görev
yapan, birbirlerinden başarılı 40 CFO da bana
eşlik etti. Bu kolektif çalışmada 7 ana başlık
altında 20’den fazla konuyu irdeledik. Bu 40
firmanın hem satışlarının, hem aktiflerinin
toplamı milyarlarca TL. Toplam çalışanları on
binlerce kişi… Marka değeri araştırmalarında
hep en ön sıradalar. Ve hepsinden önemlisi, kitaba dahil olan profesyoneller sadece mevcut
şirketlerindeki deneyimlerini değil; daha önceki pozisyonlarındaki birikimi de yansıttılar. Ben
de 20 seneyi aşan profesyonel yaşamımda,
200’den fazla firmada edindiğim vizyon ve
tecrübe ile katkı sağlamaya gayret ettim.
Ve şimdi gönül rahatlığı ile diyebiliyorum ki:
CFO’lar artık yalnız değiller…
TDT: 40 CFO’nun yanıtlarından yola
çıkarsak, öne çıkan konular nelerdir?
CS: Ekonomik kriz olur, hemen CFO’ların
kapısını çalarız… Bir Türk firması ses getiren
bir yurt dışı yatırıma imza atar; arkada onların
emeği vardır. Aile şirketlerinde patronların en
çok güvendikleri isimlerdir. Yatırımlarımız için
finansman ararken de, teşvikleri araştırırken
de ilk adresimiz olurlar. Tahvil ihracından,
şirket evliliğine; fiyatlandırmadan kampanya
karlılıklarının analizine; işletme sermayesinin
yönetiminden yatırımcılar ile olan ilişkilerin
rayında gitmesine kadar aklımıza gelen stratejik ve kritik konuların hepsinde onlar var. Sizce

iyi bir CFO’su olmayan bir şirketin hissedarları
ve yöneticilerinin geceleri huzurlu şekilde
kafalarını yastığa koyabilmeleri mümkün mü?
İşte bu yüzden onların modası asla geçmiyor.
Aksine hem yıllardır yaptıkları şeyleri çok daha
farklı şekilde yapmaya başladılar, hem de her
sene yeni ve farklı şeyler yapar oldular. Küresel
Ekonomik Düzenin, gizli kahramanları olarak
her gün milyarlarca dolara yön veriyorlar.
Nakit ve vakit darlığında, bıkmadan usanmadan çözüm üretiyorlar. Ama tüm bunları
başarmak o kadar da kolay değil… CFO’lar
temelde çok yalnız insanlar. Bu oldukça tuhaf
bir yalnızlık. Kalabalık bir odada bir an görünmez olduğunuzu düşünün… Diyeceksiniz
ki, bütün gün o bankacı senin; bu bankacı
benim… Bir kapıdan denetçi giriyor; öteki
kapıdan rating kuruluşunun yetkilisi çıkıyor.
Kah CEO’nun yanı başındalar; kah pazarlama
direktörünün veya fabrika müdürünün… Bu
nasıl bir yalnızlık? Şöyle açıklayayım: Herkesin
kendi doğrusunun olduğu bir ortamda (ki biz
buna kısaca “iş ortamı” diyoruz), objektif ve
dengeli bir yaklaşımı getirmek çoğu zaman
CFO’ların rolü oluyor. Bazen çok arzu edilen
bir adım, onların süzgecine takılabiliyor. Hatta
bu bizzat bir şirket sahibinin beslediği bir ideal
bile olabiliyor. Şirket içerisindeki çoğu departman CFO’ları bir hakem olarak belliyor, tabii
her taraftarın yaptığı gibi hakemi etki altında
bırakmaya çalışarak. Finans fonksiyonunun
iç ve dış müşterileri sürekli farklı beklentiler
ile karşılarına çıkıyor: Vergimizi doğru ödedik
mi? Hangi müşteriler, ürünler, kanallar ve
coğrafyalar ne kadar karlı? EBITDA çarpanımız
seneye kaç olacak? Yılsonu ne kadar temettü dağıtırız? Borçlanırken spread kaç olacak? Dipnotlarda son muhasebe politikaları
değişikliğini nasıl açıkladık? Geçen sene pariteden ne kadar hit yedik? Bugün satmaya
kalksak, şirketimiz ne kadar eder? Sorular bitmek bilmiyor.

deli olarak da öğrenme eğrisi dimdik bir yokuş.
Ne kadar deneyimli ve kıdemli olurlarsa olsunlar, sürekli ders çalışıyorlar. Hal böyle olunca
da pek bir araya gelmek mümkün olmuyor.
Gerçi son zamanlarda CFO’ları ortak çatılar
altında toplayan gittikçe daha fazla konferans
vb. etkinlik düzenleniyor olması veya dernek –
çalışma grubu gibi oluşumların sayesinde eskisine nazaran ciddi bir ilerleme de yadsınamaz.
Ama biliyorsunuz, onlar meslek icabı ketum
insanlar. Bu nedenle bir araya geliyor olmak
da yukarıda tariflediğim profesyonel yalnızlığa
çare değil. İşin ilginci, diğer herkes onların
tam olarak ne yaptığının ve sağladıkları katma
değerin de yeteri kadar farkında değil.

Üstelik CFO’lar meslektaşları ile de öyle
çok fazla bir şey paylaşamıyorlar. Her daim
meşguller. Hep bir yere, bir şeylere yetişiyorlar.
İcra Kurulu’ndan Yönetim Kurulu’na, X komitesinden Y komitesine koşturup duruyorlar.
Yaptıkları iş son derece zevkli ama bunun be-

TDT: Bir önceki kitabınız bir romandı, bu
kitabınız bir prestij yayını oldu. Yeni projeleriniz var ise bilgi verebilir misiniz?
CS: Benim için aslında çıkış noktası bildiğimi
paylaşmak. Sonuçta kendi bildiklerimi de
başkalarından öğrendim. Yazmak da bu bilgi

TDT: Kitabı yazma sürecinde sizi en çok
etkileyen ne oldu? Aynı şekilde en çok
zorlandığınız kısım ya da süreç hangisi
oldu?
CS: Aslında CFO’ların kendilerinden etkilendim
diyebilirim. Business’a hakimiyetleri, vizyonları,
stratejik yaklaşımları, insan ilişkilerine verdikleri önem, liderlik becerileri, çalışkanlıkları
ve disiplinleri, kendilerini geliştirme konusundaki motivasyonları gerçekten üst seviyede. Bu aşina olduğum bir gerçekti ama bu
kadar yoğun bir mesai harcayınca birlikte,
bunu daha da net görme şansım oldu. Bir
de stres ve zaman baskısı, Y kuşağı ile gelen değişimin, esnekliğin onlar için ne kadar
önemli olduğuna bir kez daha şahit oldum.
Bu meşguliyetleri beni en zorlayan konuydu.
Çünkü ajandaları hep bir şeylerle dolu oluyor.
Ay kapanışı, Yönetim Kurulu sunumu, banka
ile toplantı, bütçe dönemi, yurt dışı seyahat,
iç projeler, komite çalışmaları, denetçiler ile
toplantılar… Yani böyle bir ortamda 40 farklı
üst düzey profesyonelden nasıl geri dönüş alabildim, halen ben kendim bile şaşırıyorum. Bunun için vakit yarattıkları için buradan onlara
tekrar teşekkür etmek isterim.

Cem sezgİn, Deloitte türkİye,
CFo hİzmetlerİ lİderİ

aktarımına bir nevi aracılık ediyor. İnsanlara
faydalı olmak hayat felsefemin ortasında
yer alıyor. Bence kattığımız değerdir bizlerin
de değerini artıran… Kitaplar dışında zaten
BloombergHT ve Finans Dünyası’nda köşe
yazarlığım devam ediyor. Deloitte bünyesinde
birçok araştırma ve rapora da imza attım.
Yazmaktan büyük keyif de alıyorum. İşin
içerisinde kişisel bir tatmin de var. Mesajları
ve bilgiyi paylaşmanın tek yöntemi yazmak
da değil kuşkusuz. Son zamanlarda yeni
girişimlerimiz oluştu. Türkiye’ye lider ve örnek
CFO’lar ve finans profesyonelleri yetiştirmek
için Deloitte Türkiye olarak İstanbul Ticaret
Üniversitesi ile birlikte son derece butik bir
program geliştirdik: “Gelecek Nesil CFO
Programı”. Koordinatörlüğünü de yaptığım
ve birçok farklı akademisyen ve profesyonel
ile birlikte eğitim vereceğim bu akademik program bana çok heyecan veriyor. Zaten dönem
dönem farklı üniversitelerin MBA sınıflarında
konuk hoca olarak ders vermek için davet
ediliyorum, bu da çok hoş bir deneyim. Kitap
konusuna ayrıca sosyal sorumluluk penceresinden de bakıyorum. İlk kitabımın gelirlerini
ALS Derneği’ne bağışlamıştım. İkinci kitabın
gelirleri Deloitte Eğitim Vakfı kanalı ile bursiyer gençlerimize gidecek. Belki çok büyük
rakamlar değil ama başkalarına da güzel bir
örnek teşkil edebilir diye düşünüyorum. Ayrıca
ikinci kitabıma şirketimin sponsor olmuş
olmasının, bunun 21. seneme girmiş olduğum
Deloitte’un logosu ile çıkmasının benim için
değeri ve anlamı tarif edilemez. Yeni bir kitap olabilir mi diye ben de kendime soruyorum ama kendime bununla ilgili koymuş
olduğum net bir hedef yok. Fikir olarak en
az 6-7 konu var aklımda ancak kitap işi çok
farklı bir iş. Akışına bıraktığınızda çıkan sonuç
çok daha güzel oluyor. En azından benim ilk
iki deneyimim bu şekilde oldu. Şu anda biraz
okurlardan gelen tepkileri dinlemeye, anlamaya çalışıyorum. Daha iyi, daha güzel bir eser
yaratmak için onların yorumları benim için çok
değerli. Bir de tabii ki kitap yazmak için belli
bir zaman yaratmak, araştırma yapmak gerekiyor. Her şeyden ötesi, iyi bir yazar olmak için
bol bol okumak gerekiyor. Zaten yazmanın en
keyifli kısmı da okumak…
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Enerji sektöründe riske dayalı
karar verme artıyor

Deloitte’un ‘Enerji ve Doğal Kaynaklar
Endüstrisinde Risk Zekâsı’ isimli raporuna göre
kurumsal riskin yönetilmesi alanında özellikle enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinde
son on yıldır kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.
Bu çalışmaların hangi aşamada olduğunu ve
şirketlerin risk yönetimine yönelik nabzını ise
Deloitte yaptığı araştırma ile tutmaya devam
ediyor.
Sektörde uygulanan kimi geleneksel risk
yönetimi yaklaşımları geçmişte sektörün işine
yaradıysa da, ortaya çıkan risklerin kapsamı
ve karmaşıklığı birçok enerji ve doğal kaynaklar şirketini daha kapsamlı ve bütüncül bir
yaklaşım benimsemeye zorluyor.
Gerçekleştirilen araştırma, enerji ve doğal
kaynaklar sektöründe faaliyet gösteren
şirketlerin CRO (Chief Risk Officer), İç Denetim
ve İç Kontrol Direktörü/Müdürü, CFO ve CEO
olarak görev yapan kişilerden elde edilen
geri dönüşlerle oluşturuldu. Dünya çapında,
enerji ve doğal kaynaklar endüstrisinin farklı
alt sektörlerinden ve tüm coğrafi bölgeler-

yönetiminin stratejik önemini kavramaktadır.
Deloitte Türkiye Kurumsal Risk Hizmetleri
Ortağı Evren Sezer “Araştırma, risk zekâsına sahip işletmelerin iki sebepten ötürü risk yönetimi yaptığını ortaya koyuyor: sahip olduklarını
korumak ve sahip olduklarının değerini
artırmak. Hedef bu kurumlarda risk yönetimini karar alma süreçlerine entegre etmektir. Rekabet avantajı elde etmek ve büyümek
için kurumlar tarafından “ölçülmüş” riskler
almak gerekiyor. Gerçek zorluk ise kurumda
risk zekâsını geliştirmektir. Risk zekâsı alınması
gereken ve önüne geçilmesi gereken kısaca bilinçli olarak yönetilmesi gereken risklerin daha
iyi ve akıllıca ele alınması anlamına gelmektedir. Başarılı şirketlerin ise bu olgunluk seviyesine risk ve değer hesaplamalarına dayalı doğru
karar almalarının faydalarını gösteren bir risk
değerlendirme modeli geliştirerek ulaştıklarını
görüyoruz. Bu şirketler risk yönetimini sadece “yapılacak doğru şey” olarak görmüyor, aynı zamanda etkin kararlar verebilmek
için faydalarının ölçülebilir nicelikte olması
gerektiğinin de bilincindeler.” dedi.

Rekabet avantajı elde etmek ve büyümek
için “ölçülmüş” riskler alabilmeyi sağlayacak
kurumsal risk zekâsını geliştirmek kritiktir.
den 100’den fazla kurumun katıldığı anket,
katılımcıların büyük çoğunluğunun (%82)
hâlihazırda mevcut bir kurumsal risk yönetimi
programı yürüttüğünü gösteriyor. Bununla
birlikte, katılımcıların sadece yarısından fazlası
(%54) tam anlamıyla uygulamada olan bir
kurumsal risk yönetimi programına sahip
olduklarını belirtiyor. Hâlihazırda herhangi
bir risk yönetim faaliyetinin bulunmamasının
ana sebebi de (%47) bu konunun yönetim
organlarının (Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi veya Yönetim Komitesi) gündeminde üst
sıralarda yer almaması olarak belirtiliyor.
Katılımcılar kendi kurumlarının kurumsal risk
yönetimi çalışmalarının ağırlıklı olarak operasyonel performansı geliştirme (%31) ve mevzuata
uyum (%30) ihtiyacından kaynaklandığını belirtmekle birlikte, giderek daha fazla şirket risk

Araştırmadan elde edilen sonuçlar:
• Kurumsal risk yönetimi programları
işletmelerin geneline yayılıyor ve riske dayalı
karar verme artıyor,
• Kurumsal risk yönetimi uygulamaları ve
yönetimin karar verme süreci arasındaki ilişki
hala gelişme aşamasında,
• Önde gelen kurumlar kendi risk yönetim
programlarını yalnızca getirisi olmayan
riskleri değil getirisi olan riskleri de hesaba
katacak şekilde tasarlıyor,
• Getirisi olan riskler genellikle operasyonel
güvenilirliği artırma, varlık performansını
geliştirme, yeni ürünler sunma, yeni
işletmelerle birleşme veya onları satın alma ve
yeni pazarlara girme gibi konularla ilgilidir. Bu
riskler, eğer akıllı bir şekilde yönetilirlerse, getiri potansiyeli taşıyorlar, aksi takdirde firmaya
önemli derecede olumsuz etkileri olabiliyor,

• Getirisi olan risklere verilen önem artıyor. Bununla birlikte, sektörde yaşanan son krizler
varlıkların korunmasını yeniden gündemin ilk
sıralarına taşıyor,
• Kurumsal risk yönetimi çerçeveleri, metodolojileri ve araçları giderek olgunlaşıyor
ve ileri düzey risk yönetimi uygulamaları
gelişiyor,

ler çıkarılmasını da mümkün kılıyor.
• Parça parça uygulanan bir kurumsal risk
yönetimi anlayışını aşarak bütüncül bir
yaklaşıma geçmek, bir kurumun hangi
riskleri aktif bir şekilde yöneteceği ve ne
şekilde yöneteceği konusunda daha bilinçli ve bilgiye dayalı kararlar verebilmesine
yardımcı oluyor.

Olgunluk seviyesi yüksek kurumlar, merkezi
ve yerel yapıların avantajlarını birleştiren
hibrit bir risk yönetimi organizasyonunu
benimsemektedir.
• Kurumsal risk yönetimi süreçleri uygulanıyor,
fakat bununla birlikte kurumlar hala etkili
izleme ve raporlama ile ilgili zorluklar yaşıyor,
• Risk zekâsı yüksek bir firma kültürü giderek
önem kazanıyor. Riske karşı farkındalığın
olduğu bir kültür yaratmada eğitim önemli bir katkı sağlayıcı olarak tanımlansa
da, katılımcıların önemli bir kısmının
yapılandırılmış bir eğitim planı olmadığı gözleniyor,
• Teknoloji, kurumsal risk yönetimi süreçlerini
kolaylaştırabilirken birçok kurum halen bununla ilgili zorluk yaşıyor. Teknoloji kurumsal risk yönetiminin en az gelişmiş boyutu
olarak karşımıza çıkıyor.

• Riskin stratejiye ve kararlara entegre edilmesinden önce, tüm risk türleri ve iş birimlerindeki risklerin işletmenin bütününe yönelik
bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerekiyor.
Açık ve net tanımlanmış bir risk iştahı ve risk
toleransıyla, kurumlar paydaşları için değer
yaratan yeni fırsatlar peşinde koşmaya yönelebiliyor.
• Risk yönetimi için tek bir yaklaşım bulunmuyor. Risk zekâsı olan bir kültürü oluşturmak
isteyen firmaların öncelikle mevcut risk kültürlerini anlaması ve ölçmesi gerekiyor.
• Kurumsal
risk
yönetimi
yetkinliğini
oluşturmak/geliştirmek
için,
kurumun
mevcut kurumsal risk yönetimi yetkinlikle-

Anket katılımcıları risk yönetimi aktivitelerini
niceliklendirerek ve en çok değer
yaratacakları önceliklendirerek gelecekte riski
performansla ilişkilendirmeyi planlamaktadır.
Enerji ve doğal kaynaklar endüstrisi pek
çok sektöre göre kurumsal risk yönetimi
uygulamalarında önde gitse de, yine de
geliştirilmesi gereken önemli noktalar bulunuyor. Risk zekâsı olan bir kurum haline
dönüşebilmek için şu konular önem taşıyor:
• Birkaç risk türü veya iş birimi ile başlamak erken kazanımların elde edilerek kurum içinde
güvenilirlik oluşturulmasını garanti altına
alırken, organizasyon kültürünün aşama
aşama değiştirilerek yol boyunca değerli ders-

rini değerlendirmesi ve mevcut ve hedef
arasındaki farkı belirleyerek işe başlaması
gerekiyor.
• İş performansını artırmak için ileri uygulamalarda risk yönetiminin işe katılan değerin
ölçülmesinde ve stratejinin belirlenmesinde
kullanılması önem taşıyor.
• İleri risk analitiği teknikleri ile kurumların
mevcut ortamı sürekli tarayarak riskleri daha
ortaya çıkmadan tespit etmeleri mümkün
oluyor.
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Türkiye’nin Sürdürülebilir Enerji Sektörü:

Parlak Bir Geleceğe Doğru…

Adonai Herrera-Martinez,
EBRD, Enerjİ Verİmlİlİğİ ve İklİm
Değİşİmİ, Müdür

Türkiye’de uzun süredir faaliyet gösteren EBRD’nin Türkiye enerji sektöründeki
rolü, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konusunda öne çıkan konular ve EBRD
projeleri üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.
©istock.com/vencavolrab

The Deloitte Times (TDT): Türkiye’de
EBRD uzun süredir aktif olarak faaliyet
gösteriyor. EBRD’nin Türkiye’nin enerji
sektöründeki rolü konusunda neler söylemek istersiniz?
Adonai Herrera-Martinez (AHM): EBRD için
Türkiye’de sürdürülebilir enerjiye yatırım yapmak bir öncelik taşımaktadır. Banka 2009’da
Türkiye’de faaliyetlerine başladığından bu yana,
ülkeye yaklaşık olarak 5 milyar Avro yatırım
yapmıştır. Türkiye’deki yatırımlarımızın neredeyse
yarısı – doğrudan ya da dolaylı olarak – sürdürülebilir enerji üretimini artırmayı ve tüm sektörlerde
enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını teşvik
etmeyi amaçlamaktadır.
Türkiye’nin değişken makroekonomik tablosu
büyük ölçüde enerjide dışa bağımlılıktan kaynaklanmakta ve enerji ithalatı faturası cari açığın
en büyük kalemlerinden birini oluşturmaktadır.
Bu sebeple, milli politikalarda da belirtildiği
gibi hükümet tüm yerel enerji kaynaklarını
değerlendirme çabası içindedir ve tüm yerel
enerji kaynaklarına yapılacak yatırımı artırmaya
çalışmaktadır. Kömür ve linyit yatırımcıların ilgisini
ciddi oranda çekmektedir ve hazırlık aşamasında
olan yeni yatırımlar bulunmaktadır. Bu tip projelerin ön planda olması Türkiye’de oldukça fazla
kaynağın olduğu yenilenebilir enerji sektöründeki
yatırımların yapılmasını etkileyebilir. Böyle bir
senaryoda, sera gazı salınımı ciddi oranda artabilir ve sürdürülebilir gelişim tehlikeye girebilir.
Bu yüzden, yenilenebilir enerji alanındaki sayısız
başarıları göz önünde bulundurulduğunda,
EBRD’nin desteğinin devam etmesi Türkiye’de
yenilenebilir enerji sektörünün gelişmesi için kritik
öneme sahiptir.
Bu çerçevede EBRD, Türkiye’de enerji verimliliği
ve yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasında
büyük rol oynamıştır. EBRD, Türkiye’nin en büyük
2 rüzgar santralinin finansmanı da dâhil olmak
üzere, sürdürülebilir enerji alanında çoğunlukla
özel sektöre (toplam proje değeri 4.4 milyar

Avro’dur) 2 milyar Avro’luk kredi sağlamıştır. Bu
yatırımlar yıllık 1,8 milyon ton petrole eşdeğerdir,
başka deyişle petrol ithalatında yaklaşık 1 milyar
ABD Doları tasarruf elde edilmesini sağlamıştır.
Ek olarak, bu projelerin hayata geçmesi yıllık
5,5 milyon tonluk CO2 salınımının ve 2012 yılı
Türkiye’deki karbon salınımının %1,2’lik kısmının
önüne geçilmesine yardımcı olmuştur.
EBRD aktiviteleri, Türkiye’de yenilenebilir enerji ve
enerji verimliliği konusunda 2006 yılında faaliyet
gösterdiği 35 ülkede sürdürülebilirlik karşısındaki
zorluklara karşı başlatılan Sürdürülebilir Enerji
İnisiyatifi (SEI) kapsamında düşünülmelidir. Bu
inisiyatif kapsamında, 860 projeye toplamda 15
milyar Avro’yu geçen finansman sağlanmış ve
yıllık 10 milyon ton enerji tasarrufu elde edilmiş
ve yıllık 67 milyon tonluk CO2 salınımının önüne
geçilmiştir.

TDT: Sizce Türkiye’de enerji verimliliği ve
yenilenebilir enerji konusunda öne çıkan
konular nelerdir?
AHM: Türkiye’nin Makroekonomik Yapısı: Artan Cari Açık: Türkiye enerjide ithalata bağımlı
bir ülke konumundadır. Enerji ithalatının faturası
2013’te GSYİH’nin %6,7’sine (56 milyar ABD
Doları) denk gelmekte ve bu bağımlılık Türkiye’nin
artan cari açığının (2013’te GSYİH’nin %7,9’u)
ana nedenini oluşturmaktadır. Enerjide ithalata
bağımlılığın azaltılması konusu, Türkiye’nin enerji
politikasında da belirtildiği üzere, hükümet için en
önemli zorluklardan birisi olmaya devam etmektedir. Hükümet tarafından alınan önlemler genel
anlamda tedarik risklerini, fiyat değişkenliğini ve
bunların rekabetçilik ve ekonomik kalkınma üzerindeki etkisini azaltmaya yöneliktir.
Enerji Politikası ve Yasal Düzenlemelerin Çerçevesi: Türkiye’nin fosil yakıt ithalatına bağımlılığı,
enerji verimliliğinin ve yerel enerji kaynaklarından
faydalanılmasının öneminin altını çizmektedir. Bu konu, elektrik üretimi için yenilenebilir
enerji kaynaklarından, linyit yataklarından ve

EBRD’nin Türkiye’de yenilenebilir enerjinin gelişimine katkıları, 2009-2014

Hidro elektrik - nehir tipi
Jeotermal
Rüzgar
Biyokitle ve atık
Toplam yenilenebilir
kurulu kapasitesi

Türkiye'deki
kurulu kapasite
(MW)
(Ekim 2014)

MidSEFF ve
doğrudan kredi
ile kurulu kapasite
(MW)

MidSEFF ve
doğrudan kredi ile
kurulu kapasite (%)

6.899

253

3,70%

405

65

16%

3.512

637

18,10%

287

2

1%

11.103

957

8,60%

nükleer santrallerden yararlanılmasını önemli
enerji politikası öncelikleri olarak belirleyen 10.
Ulusal Kalkınma Planı (2014-2018) belgesine de
yansımıştır.
Buna ek olarak, hükümetin en son yayınladığı
Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Stratejisi Belgesi (2009) elektrik üretimi için mevcut
linyit yataklarından ve taş kömürü kaynaklarından
2023’e kadar tam kapasite faydalanılması hedefine yer vermektedir. Bu strateji, özellikle birçok
linyit yatağının ve (ilki 2012’de özelleştirilen) enerji santrallerinin işletim haklarının özel sektöre
devredilmesi ve yeni keşfedilen kömür rezervlerinin değerlendirilmesi için özel sektör ile mutabakat anlaşmalarının imzalanması gibi güncel
ve medyada yer bulan hükümet faaliyetleri ile
desteklenmektedir.
Dolayısıyla, hükümet olası tüm enerji
kaynaklarından faydalanmak ve kaynakları
geliştirmek için politikalar izlemektedir. Ayrıca,
Kyoto Protokolüne imza atan taraflardan biri olsa
da, Türkiye belirli emisyon azaltım hedefleriyle
sınırlı değildir.
Kurulu Kapasitenin Mevcut Durumu ve Elektrik Üretimi: Ekim 2014 itibariyle, Türkiye enerji
sektörünün kurulu kapasitesi 69 GW’dır. Kömür
ve linyit santralleri toplam kapasitenin %20,4’ünü
(14 GW) temsil ederken yenilenebilir enerji
(büyük çaplı hidro elektrik santralleri haricinde)
ise toplam faaliyette olan kapasitenin %15,7’sini
oluşturmaktadır. Türkiye’deki bolluklarına rağmen
tüm yenilenebilir enerji kaynakları potansiyellerinin altında kalmaktadır. Bu durum özellikle rüzgâr,
jeotermal ve güneş enerjisi için geçerli olup
bu kaynakların kurulu kapasite içindeki payları
sırasıyla %5,1, %0,6 ve %0,03’dür. Türkiye’de
EBRD özellikle yenilenebilir enerji konusunda
sağladığı krediler ve finansal kolaylıklar yoluyla
oldukça aktiftir.
Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Sektörlerine Özgü Zorluklar: Türkiye’nin yüksek
enerji ithalatıyla ilişkili yukarıda bahsedilen makro
ekonomik zorluklara yönelik, hükümet 2001
yılında, dikey entegre kamu teşebbüslerinin
ayrıştırılması, üretim ve dağıtım faaliyetlerinin
özelleştirilmesi de dahil olmak üzere, bir enerji
sektörü liberalleşme programı başlatmıştır. Özellikle yenilenebilir enerji konusunda özel sektörün
enerji üretimi yatırımlarının teşvik edilmesi ve
perakende sektörünün tamamen özelleştirilmesi
gibi konular halen hükümetin üstesinden gelmesi gereken zorluklar arasında yer almaktadır.
Daha da önemlisi, hükümetin hala gaz sek-

törünü liberalleştirmesi ve dikey entegre bir kamu
kuruluşu olan BOTAŞ’ı ayrıştırması gerekmektedir.
Enerji verimliliği konusunda en büyük zorluk,
pazarın sektör bazındaki en iyi uygulamalar konusundaki farkındalığını artırmaktadır. Avrupa
Birliği’nin 2012 Enerji Verimliliği Direktifi ile
getirdiği değişiklikleri ve AB’nin “Mevcut En İyi
Teknikler” uygulamalarını desteklemek, enerji
verimliliği uygulamalarının Türkiye ekonomisinin
rekabetçiliğine sağlayacağı faydaları elde etmek
adına izlenmesi gereken en sağlıklı yol olarak
gözükmektedir.

TDT: EBRD yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarını geliştirmek için
bugüne kadar sayısız programı finanse
etmiştir. TurSEFF, MidSEFF, NREAP ve
hatta NEEAP gibi projeler Türkiye’de
enerji sektöründeki ortamı nasıl etkilemektedir?
AHM: EBRD’nin yenilenebilir enerji sektörüne
katkısı (büyük çaplı hidro elektrik santraller haricinde) toplam yenilenebilir enerji kurulu kapasitesinin yaklaşık %8,6’sı kadardır. Bu oran üretilen
toplam elektriğin %1,3’üne karşılık gelmekte ve
EBRD’nin Türkiye’de yenilenebilir enerji alanına
acil olarak daha fazla destek olması gerektiğini
göstermektedir. Ayrıca, jeotermal ve rüzgâr
enerjisi için, EBRD, sağ alttaki tabloda da
özetlendiği gibi, yeni kapasite oluşturulmasına
büyük katkı sağlamaktadır.
EBRD’nin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarındaki desteği sera gazı salınımlarında
önemli oranda düşüş sağlamaktadır. Örneğin,
EBRD tarafından sağlanan elektrik üretim
ve tasarrufları eğer yerel linyit yataklarından
karşılansaydı, bu yıllık 9,2 milyon ton CO2
oluşması anlamına gelecekti. Bu sebeple, enerji verimliliği ve olumlu çevresel etkileri olan ve
yatırıma ihtiyaç duyulan yenilenebilir enerji
kaynaklarına daha fazla desteğin sağlanması oldukça kritiktir.
Yatırımların ötesinde, EBRD’nin özellikle politikalar konusundaki çalışmaları Türkiye’deki yasal
çerçeveyi geliştirmek ve sektördeki yatırımları
artırmak adına da önemlidir. Özellikle, Deloitte’un
Ankara ve Madrid’deki ekiplerinin önemli
katkılarıyla oluşturulan Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı, özel sektör yatırımlarının
artırılması, 2023 için konulan yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşılması için bürokratik yükün
azaltılması ve en nihayetinde Türkiye’nin daha
çevreci bir kalkınma yoluna sokulması açısından
önem teşkil etmektedir.
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Vergisel açıdan
en çok Hollanda’yı
seviyoruz
Deloitte’un ‘Avrupa Vergi Anketi’ araştırmasına Avrupa’dan
29 ülkeden 814 profesyonel katıldı. Özellikle Türk
yatırımcıların yurt dışında 2013 yılında 953 milyon dolar
yatırımı ile ilk sırada tercih ettiği Hollanda, vergisel açıdan
ankete Türkiye’den katılan katılımcılar tarafından Avrupa geneline paralel olarak en çekici bulunan ülke oldu.
Araştırmaya göre bu başarının ardında, Hollanda vergi
idarelerinin ulaşılabilir ve iletişime açık olmaları, gerekli her
türlü bilgiyi paylaşmaları, girişimcileri ve ekonomik büyümeyi
destekleyen basit, açık prosedürlere sahip olmaları yatıyor.
Toplamda 7 ülkenin değerlendirildiği ankette ilk sırada yer
alan Hollanda’yı ise sırasıyla İngiltere, Almanya, Fransa,
İspanya, Rusya ve son olarak da İtalya takip ediyor. Geçen
sene vergisel açıdan çekicilik sıralamasında son sırada gelen
Rusya, vergi sisteminin karmaşıklığı, bürokratik işlemlerin
fazlalığı ve vergi denetimlerinin yavaşlığı/uzunluğu gibi sebeplerden dolayı diğer ülkelere göre daha az avantajlı görülse de, geçen seneye göre bir sıra atlayarak bu sene 6’ncı
sıraya yükseldi. 2013 senesinde Türk firmalarının yurt dışı
yatırımlarında (107 milyon dolar yatırım ile) yine en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alan Rusya, Türk yatırımcılar
tarafından vergisel açıdan 5’inci elverişli ülke olarak seçilerek
Avrupa genelindeki sıralamaya kıyasla daha üst sırada yerini aldı. Rusya’nın Türk yatırımcılar tarafından nispeten
daha olumlu bir yere konumlandırılmasının altında, Türk
markalarının bu pazardaki deneyimi ve Türk yatırımcılarının
risklere ve belirsizliklere daha toleranslı olması gibi faktörler
yatıyor. Deloitte Türkiye Vergi Bölümü Lideri Ahmet Cangöz
araştırma ile ilgili şunları söyledi: “Geçtiğimiz sene olduğu
gibi bu sene de Avrupalı yatırımcılar Hollanda’yı vergisel
açıdan en çekici ülke olarak belirledi. Bu sonucun Türkiye’de
de aynı çıkması hiç şaşırtıcı değil çünkü Türk yatırımcılar da
Hollanda vergi sistemini çok seviyor. Vergisel açıdan önemli
etkileri olmasını beklediğimiz OECD’nin vergi reformuna
yönelik ‘Matrah Aşındırılması ve Kâr Aktarımlarına Karşı
Tedbirler (BEPS)’ girişimleri konusunda Avrupa’ya kıyasla
Türkiye’de henüz yeterli seviyede farkındalık ve dolayısıyla
da hazırlık olmadığını görüyoruz. Araştırmada ortaya çıkan
önemli konulardan biri verginin artık sadece muhasebecilerin ve müşavirlerin işi olmadığı, giderek yönetim kurullarında
daha fazla ele alındığıdır. Bu da vergi profesyonellerinin
rolünün önümüzdeki dönemlerde değişeceği, stratejik planlama süreçlerine ve alınan kararlara çok daha fazla entegre
olacakları anlamına geliyor.”

Vergi, yönetim kurullarında tartışılıyor
Araştırmaya katılanlardan %15’i çeyrekte bir, %38’i ise
ihtiyaç duyuldukça vergi konusunun yönetim kurulunda
tartışıldığını iletiyor. Bununla birlikte, katılımcıların %61’i
(geçen sene %58’i) vergi stratejilerinin yönetim kurulu
tarafından onaylandığını belirtirken %38’i de ihtiyaç duyuldukça kişisel olarak vergi stratejilerini tartışmak üzere
yönetim kurulu karşısına çıktıklarını ifade ediyor. Türkiye’de
sadece gerektiği/ihtiyaç duyulduğu zaman yönetim kurulunda vergi konusunun gündeme alınma oranı ise daha
yüksek.
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Vergide başarının tanımı
minimum risk ve yönetim
kurulu gündemine girişte saklı

MART

Araştırmaya katılan vergi yöneticileri başarının tanımını; vergi yöneticilerinin vergi yükümlüklerini minimum risk alarak
tamamlamaları ve vergisel konuları stratejik planlama sürecinin ve üst yönetimin gündeminin önemli bir parçası haline getirmeleri olarak tanımlıyorlar. Türkiye’den araştırmaya
katılan vergi yöneticileri, vergi konusunun üst yönetimin
gündeminin bir parçası haline gelmesine birincil öncelik veriyor. Araştırma sonuçları, idealde vergi konularının yönetim
kurullarının daha fazla gündem maddesi haline gelmesi
düşüncesinin giderek artacağına işaret ediyor.
Deloitte Türkiye Vergi Bölümü Ortaklarından Erdal Dinçtürk
konuyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu: “Vergi yöneticisinin rolü değişikliğe uğruyor. Araştırmada tipik bir vergi yöneticisinin en çok zaman harcadığı, en meşgul olduğu
konular arasında vergi idaresi ile olan ilişkiler, vergi tekniği
ile ilgili konular, transfer fiyatlandırması, vergi karşılıklarının
hesaplanması, birleşme ve satın alma işlemleri gibi konular
sıklıkla dile getiriliyor. Vergi yöneticileri, artık üst yönetim ile
daha sıkı bir dirsek teması içinde, kurumsal vergi stratejileri
oluşturuyor ve vergi danışmanlığı gibi konularla meşgul.
Vergi yöneticilerinin, şirketin faaliyetlerine ve alınan kararlara daha fazla entegre olmaları ile birlikte rolleri de daha
kritik hale geliyor.”

Yöneticiler İçin Makroekonomi
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Her iki kişiden biri vergi sisteminin
basitleştirilmesi gerektiğine inanıyor
Katılımcıların %54’ü, ülkelerinde bulunan vergi konusundaki belirsizliği önemli bir zorluk olarak görüyor. Ancak geçen
sene %60 seviyelerinde olan bu oran, OECD’nin uluslararası
vergi reformları aksiyonlarının bir yansıması olarak bu konuya
daha iyimser bakılmaya başlandığını gösteriyor. Katılımcılara
bir ülkenin rekabetçiliğinin artırılması ve vergisel açıdan
yatırım yapmaya uygun olarak değerlendirilmesi için vergisel düzenlemelerinde ne tür değişiklikler yapılması gerektiği
sorulduğunda çıkan yanıtlar ise ilgi çekici: Katılımcıların
%49’u vergi sisteminin basitleştirilmesi gerektiğine inanıyor,
%48’i ise vergi ikliminde belirginliğin artırılması gerektiğini
düşünüyor. Bu konuların hemen ardından ise vergi idarelerinin yapıcı ve öngörülebilir olması geliyor. Bu son madde,
vergi sisteminin basitleştirilmesi ihtiyacı ile birlikte, Türk
yatırımcılar tarafından daha da ön plana çıkarılıyor.

İndİrİm Polİtİkamız:
• 3 İle 5 kİşİ arası katılımlarda %5
• 6 İle 8 kİşİ arası katılımlarda %10
• 9 kİşİ ve üzerİ katılımlarda % 15 İndİrİm yapılmaktadır.
• Lİsans ve lİsansüstü öğrencİlerine ve ünİversİte öğretİm
görevlİlerİne %50 İndİrİm yapılmaktadır.
• Deloitte Türkİye alumnİ İndİrİmİ %10 olarak uygulanmaktadır.
• Daha fazla bİlgİ İçİn: www.deloitteacademy.com.tr
Deloitte yönetİm enstİtüsü tüm gelİrİnİ Deloitte Eğİtİm Vakfı’na bağışlamaktadır.

Her zaman
bir yol vardır

Yöneticiler BEPS’e hazır değil
BEPS (Matrah Aşındırılması ve Kar Aktarımlarına Karşı
Tedbirler-OECD Aksiyon Planı) tüm yatırımcılar nezdinde
önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkıyor. Bu konuda,
Avrupa genelinde Türkiye’ye kıyasla daha yüksek farkındalık
mevcut. Avrupa genelinde katılımcıların %69’u henüz
kapsamlı hazırlıklara başlamadıklarını belirtirken bu oran
Türkiye’de %83,3 olarak gerçekleşiyor. Ancak, Türkiye’de de
BEPS konusundaki farkındalık giderek artarken önemi daha
bilinir hale geliyor.

İçerik: Deloitte tarafından sağlanmaktadır.
Gazetede yayınlanan yazıların sorumluluğu
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