DeloitteTimes
The

ISSN: 1309-0054

Deloitte perspektifinden iş dünyası gündemi ve yenilikçi trendler | Mart 2017

Y Kuşağı kaygılı ama
gelecekten umutlu
Ekonomik ve siyasi
problemlerden endişe duyan
Y Kuşağı çalışanları, iş
dünyasının toplum sorunlarına
karşı duyarlı olmasını bekliyor.

Kentin rekabetçi gücü
Cazibe merkezi ve rekabetçi bir
kent olmanın önündeki en kritik
konu; yetenekli, nitelikli işgücünü
kente çekebilmektir, ama nasıl?

Türkiye FinTech ekosistemi
Türkiye’nin, yakın gelecekte
jeopolitik avantajını da
kullanarak bölgesel bir finansal
teknolojiler merkezi haline
dönüşeceği öngörülüyor.
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İş dünyasında kadın
Kadınların iş dünyasındaki
konumu, ekonomiye katkıları,
işgücündeki etkileri gibi
konuları, iş dünyasının başarılı
üst düzey yöneticileri farklı
perspektiflerden ele aldı.
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Türkiye’nin
ilk denetim
portalı yeni
yüzüyle
karşınızda!

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

•• İç Denetim, Siber Güvenlik ve Kurumsal
Yönetim alanında detaylı bilgiler, yayınlar
ve makaleler
•• Düzenleyici otoritelerin tebliğ ve
yönetmeliklerine ilişkin Deloitte Türkiye
uzmanlarının yorumları
•• KGK, SPK, BDDK, EPDK ve Hazine
mevzuatları
•• Denetim alanındaki uygulamalar için
önemli tarihleri profesyonellere hatırlatan
Denetim Takvimi
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Kadınların iz bıraktığı
bir dünya

Ataerkil bir toplumda kadın olmak, doğdunuz andan itibaren başlayan bir mücadele anlamına
geliyor. Bu, yalnızca Türkiye için geçerli değil tabii ki… Dünyanın dört bir yanında kadınlar, gerek iş
gerekse özel ve sosyal hayatlarında, doğdukları coğrafyanın yüklerini sırtında taşımak durumunda
kalıyorlar. Ülkeler farklı olsa da, karşılaşılan ve uğruna mücadele verilen sorunlar aynı…

Ayşe Epikman
Deloitte Türkiye
Stratejik Planlama, İş Geliştirme
ve Pazarlama Lideri

Gelişmiş ekonomilerde de kadın, toplumsal cinsiyet eşitliğinin odak noktasında, mücadele eden
bir konumda bulunuyor. AB Parlamentosu’nda kadınların daha zayıf ve daha az zeki olduğu,
bu nedenle daha az kazanmaları gerektiği savunulabiliyor. Dünyanın en büyük ekonomilerine
yön veren kişiler, cinsiyetçi söylemlerde bulunabiliyor. Ancak her geçen gün kadınlar, her
zamankinden çok daha güçlü ve kararlı bir duruş sergiliyor. Dünya zorlu zamanlardan geçse de,
kadınlar gün geçtikçe seçim yapabilme ve kendini ifade etme özgürlüğüne dört elle sarılıyor.
Deloitte hem globalde hem de Türkiye’de, çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği konusundaki tutumunu çok
net ifade ediyor: her koşulda eşitlik. Kadın çalışanların şirketin neredeyse yarısını oluşturduğu
Deloitte Türkiye’de kadınlar, yönetici seviyesinde de güçlü varlıklarıyla dikkat çekiyor. Deloitte
kadınları, uzmanlıkları ve hayata karşı duruşlarıyla ilham veriyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde,
ulusal ve uluslararası şirketlere büyük rol düşüyor. Kadınların, kendi başarı hikayelerini diğer
kadınlarla paylaşmaları ve ilham kaynağı olmaları hayati önem taşıyor çünkü biliyoruz ki,
paylaştıkça güçleniliyor.
Bahar sayımızı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün etkisinde, bu duygularla hazırladık… İş
dünyasında kadınların konumunu, karşılaştıkları sorunları, aşılması gereken engelleri masaya
yatırdık… Bu sayıda uzmanlıklarını yazıya döken Deloitte’un kadın çalışanları başta olmak
üzere; “Finans Dünyasında Kadın” araştırmasında işbirliği yaptığımız CFA Society İstanbul Genel
Sekreteri İlke Takımoğlu Homriş’e ve değerli bakış açısını bizimle paylaşan KAGİDER Başkanı
Sanem Oktar’a teşekkür ediyoruz. Bu kapsamda, Borusan Holding Grup CFO’su Barış Kökoğlu,
STFA Holding CEO’su Yetik Kadri Mert ve Aromsa Kurucusu ve Genel Müdürü Murat Yasa ise,
erkek yönetici bakış açısıyla kadın meslektaşlarının iş dünyasındaki etkileriyle ilgili görüşlerini
paylaştı; kendilerine de minnettarız.
Ayrıca, bu sayımıza değerli katkılarından dolayı BKM CEO’su Dr. Soner Canko, Fintech İstanbul
Kurucu Ortağı Prof. Dr. Selim Yazıcı ve İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Ziya Akıncı’ya sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
Hem toplumsal hem de iş dünyasına dair yenilikçi bakış açılarıyla zenginleştirdiğimiz yeni
sayımızı keyifle okumanızı dileriz.
Saygı ve sevgilerimle,
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Kasetçalar, tükenmez kalem,
akıllı telefon…
Türkiye nüfusunun %35’ini
oluşturan Y Kuşağı, eğitim ve
yönetim alanlarında kendinden
önceki kuşaklardan nasıl
farklılaşıyor?

Tedarik zincirinden dijital
tedarik ağlarına geçiş
İş dünyası liderleri, dijital tedarik
ağlarını kapsamlı iş stratejisini
destekleyen, operasyonel
verimliliği artıran ve yeni gelir
fırsatları yaratan rekabetçi
araçlar haline getirebilir.
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Muhteşem üçlü:
strateji, teknoloji ve
yaratıcılık
İş dünyası, yaratıcılık ve
teknoloji kesişiminde yaşıyoruz,
çalışıyoruz ve geleceği hayal
ediyoruz. Deloitte Türkiye Dijital
Hizmetler Lideri Hakan Göl ve
ekibi için dijital bir iş değil, tutku!

Türkiye FinTech Ekosistemi
Türkiye FinTech sektörünün yılda
ortalama %14’lük bir büyüme
oranıyla gelişeceği ve Türkiye’nin
yakın gelecekte jeopolitik
avantajını da kullanarak,
bölgesel bir finansal teknolojiler
merkezi haline dönüşeceğini
öngörmek mümkün.
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Yeni hayat arkadaşlarımız:
Yapay zeka asistanlar
Günlük hayatımızı kolaylaştıran
sanal arkadaşlarımızın vücut
bulmaya başladığı bir dünyaya
doğru ilerliyoruz. Peki, bu
arkadaşlarımız kim ve bizi,
arkadaşımız olacak kadar nasıl
iyi tanıyabiliyorlar?

Zorlu bir yılda yurt dışı
yatırımına devam
2016 yılının zorluklarına rağmen
Türk şirketleri yaklaşık 2,3 milyar
dolarlık 42 adet birleşme ve satın
alma işlemi gerçekleştirdi. Son
10 yılda Türk şirketleri tarafından
yurtdışında yapılan işlemlerin
hacmi 26,3 milyar dolara ulaştı.

Şirket alım satım
süreçlerinde yapılandırma
Şirket alım satım süreçleri iyi
tasarlanması gereken ve birçok
disiplini bir araya getiren, farklı
ve çoğu zaman çatışan ancak
işlemin gerçekleşmesi için
uzlaşmayı gerektiren çıkarları
barındıran detaylı süreçlerdir.

Yaşanılacak yer arayışı ve
popüler hayalimiz: göç
Doğduğu ve büyüdüğü ülke
dışında bir hayat kurmak,
Y kuşağı için yaşanılabilecek
koşullara gitmek ve memnun
olunmayan şartları değiştirmek
anlamına geliyor.
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İş dünyasında kadın
“Hayatta doğru ya da yanlış yok, seçimler var”:
Deloitte Türkiye CEO’su Humphry Hatton

Uyuşmazlıklarda ISTAC ve
bağımsız eksperlik
Uyuşmazlıkların çözümünde
tahkim ve arabuluculuğa olan
talep her geçen gün artmaktadır.
Bu kapsamda, İstanbul Tahkim
Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ziya Akıncı güncel
durumu değerlendirdi.

Rüşvetle Mücadele Standardı
ISO 37001, rüşvet ile mücadele
programlarına ilişkin uluslararası
iyi uygulamaları yansıtmaktadır.
Standart, bir organizasyonun
rüşveti önlemek, tespit etmek
ve olası bir rüşvete karşı aksiyon
almasına yardımcı olacak
yönetim sistemini kurması için
gereklilikleri kapsamaktadır.

“Finans dünyasında kadın olmak”: Deloitte Türkiye ve CFA Society
İstanbul işbirliği ile yapılan “Finans Dünyasında Kadın” araştırması
Erkek meslektaşları gözünden iş dünyasında kadınlar:
• Borusan Holding Grup CFO’su Barış Kökoğlu
• STFA Holding CEO’su Yetik Kadri Mert
• Aromsa Kurucusu ve Genel Müdürü Murat Yasa
“Ekonomik büyüme, kadınları ekonomiye katmaktan geçiyor”:
KAGİDER Başkanı Sanem Oktar
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Y kuşağının
sadece beklentileri değil,
kaygıları da yüksek
Geleceğini her zamankinden daha fazla sorgulayan Y kuşağı bir yandan
dünyanın karşı karşıya olduğu tehlike ve problemlerden dolayı kaygı duyuyor;
bir yandan da umutla iş dünyasından, özellikle çokuluslu şirketlerden, dünyanın
ve toplumların önde gelen sorunlarına ilişkin daha aktif rol almalarını bekliyor.
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B

u yıl altıncısı yayınlanan ‘Deloitte
Y Kuşağı Araştırması’na göre,
başta EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve
Afrika) bölgesi olmak üzere, dünyanın
dört bir yanında meydana gelen saldırılar,
politik gerginlikler, Brexit, çekişmeli ABD
seçimleri ve ekonomik belirsizlikler Y Kuşağı
çalışanlarının güveninin sarsılmasına
sebep oldu. Araştırma sonuçları, Y
Kuşağı’nın çalkantılı bir yılın ardından,
geleceklerinden ve ülkelerinin gidişatından
endişe duyduklarını; bu nedenle, kendilerini
güvende hissettikleri işlerinden ayrılma
konusunda daha az istekli olduklarını ortaya
koyuyor.

Gelişmiş ülkelerde Y Kuşağı’nın %36’sı
finansal açıdan ebeveynlerinden daha iyi
durumda olacağına inanırken, daha mutlu
olacağını düşünenlerin oranı %31. Bu
oran, Türkiye’deki Y Kuşağı’na bakıldığında
sırasıyla %45 ve %37.

Türkiye’de Y Kuşağı dünya geneline göre
gelecekten daha umutlu
Gelecek 12 ay içerisinde ülkelerinin
ekonomik durumunun daha iyiye gideceğine
inanan Y Kuşağı çalışanlarının oranı globalde
%45 iken, Türkiye’de %59. Y Kuşağının
globalde %36’sı, Türkiye’de ise %54’ü
ülkelerindeki sosyal ve politik durumun,
gelecek 12 ay içerisinde iyileşeceğine
inanıyor.

Endişe duyan Y Kuşağı, mevcut işine
daha korumacı yaklaşıyor
Y Kuşağı’nın duyduğu endişe, mevcut
işlerinde kalma kararları üzerinde de
etkisini gösteriyor. Mevcut işyerlerinden 2
yıl içerisinde ayrılabileceğini düşünenlerin
oranı Türkiye’de %46, globalde ise %38.
Önümüzdeki 5 yıl içinde işlerinden ayrılmayı
düşünenlerin oranı ise Türkiye’de %22 ve
globalde %24.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 30
ülkede, Y Kuşağı’ndan 8 bin çalışanın
katılımıyla gerçekleştirilen araştırma,
gençlerin finansal ve duygusal
beklentilerine de ışık tutuyor. Gelişmiş
ülkelerde Y Kuşağı’nın %36’sı finansal
açıdan ebeveynlerinden daha iyi durumda
olacağına inanırken, daha mutlu olacağını
düşünenlerin oranı %31. Bu oran,
Türkiye’deki Y Kuşağı’na bakıldığında sırasıyla
%45 ve %37.

Özlem Gören, bu durumu şöyle yorumluyor:
“Geçen yılki araştırmamızda Y Kuşağının
%54’ü iki yıl içerisinde mevcut işyerlerinden
ayrılmayı düşünüyordu. Bu yılki sonuçlara
baktığımızda bu düşüncenin, çalışanların
endişelerine ve belirsizliklere paralel olarak
%8 oranında daha az hakim olduğunu
görüyoruz.

Deloitte Türkiye Yetenek Lideri Özlem
Gören araştırmanın öne çıkan sonuçlarını
şu şekilde değerlendiriyor: “Y Kuşağı’nın
kaygılarının yön değiştirdiğini görüyoruz.
Dört yıl önceki araştırmamızda çalışanların
öncelikli endişeleri iklim değişikliği ve kaynak
kıtlığı konularına yoğunlaşmıştı. Bu yıl ise;
dünyanın birçok bölgesinde gerçekleşen
siyasi gerilimler ve ekonomik belirsizlikler,
Y Kuşağı’nın kişisel ve mesleki bakış açılarını
etkiliyor.”

Çalışan Y Kuşağı, i ş dünyasının ve çalıştığı
kurumların toplumda iz b
 ırakmada
etkili olduğuna inanıyor
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Ancak, dünya geneli ile karşılaştırdığımızda
Türkiye’deki Y Kuşağı’nın, 2 yıl içerisinde iş
değiştirme fikrine daha cesur baktıklarını
söyleyebiliriz.”
Y Kuşağı çalışanları, kurumlarının
toplumsal sorunlara odaklanmasını
istiyor
Çalışma hayatına atılmış Y Kuşağı; iş
dünyasını ve toplumu ilgilendiren birçok
konuda kendini sorumlu hissediyor.
Türkiye’deki Y Kuşağının %86’sı, globalde
ise %76’sı genel anlamda iş dünyasının ve
de kendi çalıştıkları kurumların, toplumda iz
bırakmada etkili olduğuna inanıyor.
Özlem Gören, Deloitte’un bu konudaki
yaklaşımına dikkat çekiyor: “Y Kuşağı
çalışanları, bireyler gibi kurumların da bir
varoluş amacına sahip olması gerektiğini
ve çalışanlarına da topluma katkı
sağlamaları için fırsat yaratmaları gerektiğini
düşünüyor. Deloitte, Türkiye de dahil olmak
üzere faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde,
dokunduğu her alanda iz bırakmayı
hedefliyor. Çalışanlarımız, müşterilerimiz
ve toplumumuzda iz bırakan etki yaratma
arzusu hem çalışma biçimlerimizi, hem de
sosyal sorumluluk anlayışımızı şekillendiriyor.
Araştırmamız gösteriyor ki, Türkiye’de Y
Kuşağı çalışanlarının yarısı kurumlarının,
topluma fayda sağladığını düşünüyor. İş
dünyası, Y Kuşağı’nın endişelerini de göz
önüne alarak toplum için daha fazlasını
yapmayı hedeflemeli.”

Esnek çalışma düzenine, Türkiye’deki
Y kuşağı dünya geneline göre daha
cesur bakıyor
Y Kuşağı’nın işgücündeki varlığının artmasıyla
birlikte iş dünyası, karşı konulamaz bir
değişimin içerisinde. İş ve özel yaşamın
birbirine karşıt olmamasına önem veren Y
Kuşağı çalışanları, önceliklerini kendisinin
ayarlayabileceği bir çalışma düzeni hayal
ediyor. Özellikle Türkiye’deki Y Kuşağı
çalışanları, dünya geneliyle kıyaslandığında
‘freelance’ (sözleşmeli danışman) çalışma
düzenine daha cesur bakıyor. Ayrıca,
freelance çalışmasa da, bir kuruma bağlı
olarak çalışan Y Kuşağı da, kendi kurumu
içerisinde esnek çalışma koşullarını tercih
ediyor.
İşsizlik, Türkiye’deki Y Kuşağı çalışanlarının
%21’inin en çok endişe duyduğu konu olarak
yer alıyor. Y Kuşağı’nın kendini güvende
hissetme arzusu freelance ve tam zamanlı
çalışmaya karşı bakış açısını da etkiliyor.
Güvende hissetme ihtiyacına paralel
olarak tam zamanlı düzenli bir işe olumlu
bakma katsayısı artsa da (Türkiye’de %54),
Y kuşağının freelance çalışma isteği hâlâ
hatırı sayılır oranlarda. Özellikle Türkiye’de
bu oranın dünya geneline göre daha
yüksek olduğu gözlemleniyor. Türkiye’deki
Y Kuşağı çalışanlarının %40’ı, globalde ise
%31’i freelance çalışmayı tercih edeceğini
belirtiyor.

Y Kuşağı’nın duyduğu endişe, mevcut
işlerinde kalma kararları üzerinde de
etkisini gösteriyor. Mevcut iş yerlerinden
2 yıl içerisinde ayrılabileceğini düşünenlerin
oranı geçtiğimiz yıla göre %8 azaldı.
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Türkiye’deki Y
Kuşağı çalışanları,
dünya geneliyle
kıyaslandığında
freelance çalışma
düzenine daha
cesur bakıyor.
Esnek çalışma ortamı, performansı ve
işe bağlılığı artırıyor
Ülkeler geneline bakıldığında, Y Kuşağı
çalışanlarının %84’ü kurumlarında esnek
çalıştıklarını ve %39’u kurumlarının
yüksek seviyede esnek çalışma ortamları
sunduğunu belirtiyor. Türkiye’deki
katılımcıların çoğunluğu esnek çalışma
koşullarının; motivasyonu, kişisel refahı,
iş-özel yaşam entegrasyonunu, performansı
ve kurumların hedeflerine ulaşmadaki
başarısını olumlu etkilediğini belirtiyor.
Türkiye’de, bu şekilde düşünen Y Kuşağı
çalışanlarının oranı %65 seviyesinde iken,
globalde bu oran %75-80 seviyesinde
gerçekleşiyor.

Türkiye’deki Y kuşağının,
iş hayatında teknolojinin
artmasıyla gördüğü
fırsatlar ve tehlikeler

İş dünyası liderlerinden kararlı ve
tutkulu olmaları bekleniyor
Gençler, iş dünyasında liderlerin kendilerini
net bir şekilde ifade etmelerini, dışlandığını
düşünen kesimlerin sesi olmalarını,
görüşlerini tutkulu bir şekilde dile
getirmelerini ve değişimler konusunda hızlı
davranmalarını istiyor.

Teknoloji, tehlikeleri ve fırsatları
beraberinde getiriyor
Türkiye’deki Y Kuşağı çalışanlarının
%38’i otomasyon, yapay zekâ ve robot
teknolojilerinin iş imkanlarını artıracağına
inanıyor ve %58’i verimliliğin yükseleceğini
düşünüyor. Teknolojinin ekonomik
büyümeye etki edeceğini düşünenlerin oranı
ise, Türkiye’de %56.
Y Kuşağı, Z Kuşağı’nın yaratıcılığı ve
yeteneklerine güveniyor
Y Kuşağı çalışanları, kendilerinden sonra
gelecek kuşağa karşı ümit duyuyor.
Türkiye’deki katılımcıların %71’i, şu anda 18
yaş ve altındaki Z Kuşağı’nın iş
dünyasındaki varlıklarının etkili olacağına
inanıyor. Araştırmanın tüm katılımcıları
genelinde ise bu oran %60.
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Kasetçalar, tükenmez
kalem, akıllı telefon…
“Bunu bir örnekle açıklar mısınız?” diyor bir ses. Biz anlattıkça
sorular artıyor: “Tahtada sayısal bir örnek yapsak?”,
“Gözümüzde tam canlanmadı?”, “Uygulamalı olsa?”…

8
Balkız Ünal
Deloitte Türkiye
Denetim Hizmetleri, Direktör

Kimdik biz, “X
kuşağı” dedikleri?
X kuşağının
özelliklerine ilişkin
pek çok farklı
araştırma ve görüş
olsa da temelde bu
nesil için “Neden
ben?” nesli de
diyebiliriz.
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0’lerin sonuna doğru Ankara’da güneşli
bir gün… Kocaman bir kasetçalar ve
Sezen Aksu’nun “Sen Ağlama” albümü
ile giriyor babam kapıdan… İlk kasetçalarım,
ilk kasetim… X kuşağı iyi bilir, defalarca
dinleyip bozduğumuz kasetlerin şeritlerini
bir tükenmez kalem yardımıyla nasıl tekrar
yerine sardığımızı… Şanslıysak kasetçaların
iki kasetlik yeri olurdu, birinden sıkılırsak
diğerini çalardık hemen… Bir sonraki şarkıya
geçmek mi? Kasetçaların yanında durup
ileri sarmak gerekiyordu, arada bir kontrol
ederdik ki şarkıyı kaçırmayalım… İlerleyen
yıllarda uzaktan kumandalı müzik setleri de
çıktı tabii… Bir de “video izlemek” diye bir
kavram vardı, “sizinki Beta mı yoksa VHS
mi?”…
Arkadaşlarımızla buluşabilmek için önce
evdeki telefonlardan konuşup yer ve saat
belirler, sonra buluşma noktasına giderdik.
Ya kimse gelmezse? Bir telefon kulübesi
bulup evlerini arardık veya ümidi kesip
uzaklaşırdık.
Yok, cep telefonlarımız yoktu, ne evde, ne
okulda, ne sokakta… Sadece şehrin tadına
vararak yürürdük, birbirimizle konuşurken
birbirimizi dinlerdik hikâyenin sonuna kadar.
Peki ya bilgiye ulaşmak? Kütüphanelere
gitmeliydik, ansiklopediler karıştırmalıydık,
öyle bir tuş ile dünyalar önümüze serilmezdi.
Kimdik biz, “X kuşağı” dedikleri? 1965 – 1980
yılları arasında doğan nesil. X kuşağının
özelliklerine ilişkin pek çok farklı araştırma ve
görüş olsa da temelde bu nesil için “Neden
ben?” nesli de diyebiliriz. Soğuk savaşları ve
darbeleri, evliliklerde boşanmaları büyük
ölçüde deneyimleyen ve kariyer hayatında

birden fazla iş değiştiren bu kuşak, anne ve
babalarının aksine “dünyayı değiştirmek”
felsefesinden uzak kalmayı tercih etmiş
olmakla beraber din, dil, kültür alanlarında
hoşgörülüdür. Aynı zamanda teknolojiyi
de – biraz da mecburiyetten- öğrenmeye
yatkındır.
Bu neslin anahtar kelimeleri; şüpheci,
bağımsız, özgüven sahibi ve kendine yeten,
kurumlara değil kişilere bağlılık duyan, sadık
bir çalışan, çözüm odaklı, gerçeklik ile bağ
kuran, hoşgörülü, özgürlükçü…
İş yaşamında kendilerine yönetici ve üst
düzey yönetici pozisyonlarında daha çok
rastlanan bu nesil için en etkili eğitim
yöntemlerinin, az sonra değineceğimiz Y
kuşağından (1981 – 2000 yılları arasında
doğan nesil) farklı olarak teorik bilgi içeren
sınıf içi eğitimler olduğunu gözlemliyoruz.
Ancak unutmamak gerekir ki, bu eğitimlerin
net talimatlar içermesi, eğitimin sonunda
katılımcıya ne kazandıracağının anlatılması,
yüz yüze iletişimin ön planda olması ancak
katılımcıya fazla müdahale edilmemesi ve
bireysel çalışma için fırsat tanınması önem
taşıyor.
Eğitim – öğretim hayatının çok büyük bir
bölümünü defterler, kalemler, tebeşir ve kara
tahtalar ile evdeki ansiklopediler arasında
geçiren bu nesil için Polaroid fotoğraf
makinesinden anında çıkan bir fotoğraf
heyecan yaratıyordu. Ben de bu neslin son
temsilcilerinden olduğum için tecrübeyle
sabittir… Bu nedenle, X kuşağına verilen
eğitimlerde teknolojiden faydalanmak her
zaman artı değer yaratıyor.
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Bu neslin en paradoksal özelliği ise kalemle
sarılan kaset şeritlerinden akıllı telefonlara,
kucaklarda zar zor taşınan ansiklopedilerden
bir tuş uzaklıktaki bilgiye erişime tanıklık
etmesi. Bu nedenle, gerek toplantılarda,
gerekse eğitimlerde onları teknoloji ile
gündemde tutarken (e-eğitimler, webcast’ler,
simülasyon içeren eğitimler, anlık e-anketler,
vb.) geleneksel yöntemleri devam ettirmek
doğru bir yaklaşım olabilir.
Sonra, milenyumda bir sonbahar… Her yıl
olduğu gibi bir eğitim salonunda uzun uzun
konu anlatıyoruz, bir bakıyoruz bazen gözler
kapanıyor, bazense gözler bize bakıyor
ama sanki başka şeyler geçiyor akıllardan…
“Bunu bir örnekle açıklar mısınız?” diyor bir
ses. Biz anlattıkça sorular artıyor: “Tahtada
sayısal bir örnek yapsak?”, “Gözümüzde
tam canlanmadı?”, “Uygulamalı olsa?”… İşte
o anda (X kuşağı iyi bilir) minik tornavidası
ile Commodore 64’ün kafa ayarı yapıldığı
zaman yanan kırmızı ışık ve “başardım,
çalıştı!” duygusunun Y Kuşağı’na ne kadar
uzak olduğunu hissediyoruz…

Y kuşağının anahtar
kelimeleri: teknolojik,
odak süresi kısa,
görselliğe yatkın,
sorgulayıcı, girişimci,
sabırsız, özgüvenli,
iş-yaşam dengesini
önemseyen,
yenilikçi...
Günümüzde, Türkiye nüfusunun yaklaşık
%35’ini oluşturan bu kuşak için “Milenyum”
kuşağı da diyebiliriz. Küreselleşme ve
teknolojinin büyük etkisi altında yetişen bu
neslin odak süreleri kısa olmakla beraber,
görsellik içeren öğrenme yöntemlerine ve
takım çalışmasına yatkın olduğu net.

Bu neslin anahtar kelimeleri;
iyimser, teknolojik, odak
süresi kısa, görselliğe yatkın,
sorgulayıcı, girişimci, sabırsız,
özgüvenli, iş-yaşam dengesini
önemseyen, yenilikçi...
Bağımsız denetim şirketleri
başta olmak üzere dünyada
ve Türkiye’de pek çok
şirkette Y Kuşağı çalışanların
sayısı ve toplam çalışanlar
içerisindeki oranı hızla artıyor.
Şirketlerin son yıllardaki eğitim
yöntemlerinde bu yönde
önemli gelişmeler olduğunu
gözlemliyoruz. Geleneksel
“sunum ve anlatım” formatından
çıkarak teknolojik altyapılar üzerine kurulu
simülasyon, e-eğitim ve katılımcıların soru
sorabildiği video tabanlı eğitimler yaygın
olarak kullanılıyor ve eğitimin verimliliğini
artırıyor.
Sunum kullanılacak ise “az cümle, çok
görsellik” yaklaşımı benimsenebilir. Finans
ve muhasebe gibi sayısal konular içeren
alanlarda teorik bilgiye ayrılan zamanın kısa
tutulup önceden hazırlanmış vaka ve grup
çalışmaları ile konuların uygulamalı olarak
işlenmesi daha kalıcı ve öğretici oluyor.
Dünyada çok farklı kültür ve kişilikler
olduğunu düşünürsek, nesilleri belirlenmiş
kurallara tabi tutmak doğru olmaz. Ancak
özellikle eğitim ve yönetim alanlarında her

bir neslin belirgin özellikleri göz önünde
bulundurularak oluşturulan metot ve araçlar
etkili ve verimli sonuçlar verecektir.
Tabii burada bitmiyor… Z Kuşağı yakın
zamanda, Alfa Kuşağı de bir gün iş hayatına
girecek… Şimdilik izleyip büyük değişimler
için bekleyeceğiz…
Milenyumda bir gün… Elimde akıllı telefon,
babamla birbirimize bakıyoruz, “hadi çal”
diyor… Sezen Aksu’nun “Sen Ağlama”
albümünü açıyorum, biraz hüzünleniyor,
biraz gülüşüyoruz…
Kaynakça: Florida Institute of Technology Generational Learning Styles (Generation X and Y)
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Kentin rekabetçi gücü:
Nereden, nasıl?
Antalya’nın yaşam koşullarının cazibesini artıran, yetenekli iş gücünü kente çekip Antalya’yı
sanayi, teknoloji ve sanatta bir adım öne geçirecek faktörler hangileridir?
Ankara başkent kimliğinin ötesinde Londra gibi sanatın da başkenti olabilir mi?
Adı hep “girişimcilik” ile eşleşmiş olan Gaziantep, artık turizmle de anılıyor… Gaziantep
bu yolda nasıl bir gelişim seyri izledi? Daha fazla ne yapılmalı?
İstanbul yetenekli iş gücünü nereye kadar daha kendisine çekebilir? Türkiye’den çektiği
kadar yurt dışından da çekebilir mi?
Aysun Özen
Deloitte Türkiye
Danışmanlık Hizmetleri,
Kıdemli Müdür

R

ekabetçilik derken…
Yatırım çekmek, istihdam yaratmak,
milli geliri ve kişi başına düşen
milli geliri yükseltmek, büyümek, cazibe
merkezi olmak, vatandaşlar için refah
ve mutluluk sağlamak… Her kent ve her
ülkenin öncelikli hedefleri kendi değerleri
çerçevesinde refah ve büyümeyi içerir.
Dünya Ekonomik Forumu rekabetçiliği,
ülkenin refah seviyesinin en önemli
belirleyicisi olan ekonominin üretkenlik
düzeyini belirleyen politikalar, kurumlar ve
faktörler olarak tanımlamaktadır. Ulusal
düzeydeki rekabetçilikte ulusal politikalar ve
merkezi kurumlarımızın etkisi olurken kent
düzeyinde rekabetçilik ulusal faktörlerin
yanı sıra yerel yönetimlerin, belediyelerin
ve yerel kuruluşların yaklaşımlarına bağlı
olmaktadır. Öte yandan kentlerin rekabetçi
gücü nihayetinde ulusal rekabetçiliğimizi de
belirlemektedir.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2016 Eylül
ayında yayınladığı Dünya Rekabetçilik
Endeksi’nde Türkiye, 138 ülke arasında 55.
sırada yer almaktadır. İsviçre, Singapur ve
Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk üç sırayı
aldığı sıralamadaki yer pek çok farklı faktöre
bağlı. Bu değişkenleri ölçmek her zaman
çok kolay değil ancak hangi unsurların
ülkelere ve kentlere rekabetçi güç verdiğini
anlamak açısından sıralamada kullanılan
faktörler oldukça yol gösterici. Sıralama
ülkelerden ziyade kentlere yönelik olsaydı
belki de ülkemizde bazı kentlerin dünya
ölçeğinde ulusal sıralamadan da yukarıda
olduğu görebilirdik. Doğru stratejilerin
uygulandığı bazı kentlerimiz global ölçekte
cazibe merkezi olabilirken, bazı kentlerimiz
de rekabetçilik potansiyelini henüz hayata
geçirmemiş durumdadır. Dünya Ekonomik
Forumu’nun endeksinden yola çıkarak
kentlerin rekabetçi gücünün belirleyicileri
arasında önemli yeri olan “yetenekli

Cazibe merkezi ve
rekabetçi bir kent
olmanın önündeki
en kritik konu;
yetenekli, nitelikli
işgücünü kente
çekebilmektir.

13

The Deloitte Times |
 Mart 2017

Singapur: İnovasyon ve rekabetçilik lideri
Deloitte Monitor Rekabetçilik Mükemmeliyet Merkezi; ulusal, sektörel ve yerel (kent ölçeğinde) rekabetçilik konusunda özelleşmiş ve
uzmanlaşmış bir ekip olup Moskova’dan Singapur’a, Kuveyt’e, Dubai’den Amsterdam’a kadar geniş bir yaygınlıkta dünyanın önde gelen kentleri
ve ülkeleri için rekabetçilik stratejisini belirlemiş ve bu stratejiyi destekleyecek teşvikleri tasarlamıştır. Ekibin tamamladığı işler arasında Dünyanın
Rekabetçilik Endeksi’nde 2. sırada bulunan Singapur’un İnovasyon Stratejisi de bulunmaktadır.
Singapur son 20 yılda Güneydoğu Asya bölgesinde ticari bir hub haline gelmiş olup ulaşım ve lojistik, finansal servis, petrokimya ve ticarete
yönelik gelişmiş kümelere sahiptir. 2006 yılında hükümet ulusal stratejisinde inovasyon temelli bir ekonomi olarak ilerlemeyi hedeflemiştir.
5 yıl boyunca hayata geçirilmiş olan stratejilerin değerlendirilmesi amacıyla Monitor Deloitte, Singapur Hükümeti’ne hizmet vermiştir. Proje
sonucunda ulusal hedeflerle uyumlu bir şekilde inovasyonun artmasına ve Singapur’u Güneydoğu Asya’da İnovasyon Hub’ına çevirmeye yönelik
stratejiler geliştirilmiştir.

Monitor Deloitte kapsamı

Sonuçlar:

•• Singapur’un inovasyon sistemine yönelik detaylı analizler

•• Monitor Deloitte mevcut yetkinlikleri geliştirebilmek üzere
“good hardware” temellerini belirlemiştir.

yapılmıştır:
–– İnovatif şirketler ve kuruluşlar ile Singapur’un mevcut
inovasyon sistemini değerlendirmek üzere anketler yapılması
–– Mevcut sistemin güçlü yönlerinin ve zayıflıklarının
belirlenmesi ve ilişkili tehdit ve fırsatların belirlenmesi
–– Singapur’un inovasyon sisteminin diğer ülkelerle
karşılaştırılması ve boşlukların belirlenmesi
•• Singapur’un bölgesel pozisyonunu avantajlı kullanabilmek
üzere inovasyon platformlarının önceliklendirilmesi (piyasa
fırsatları ve yetkinlikleri)

•• Şirketler, işbirliği yapan kuruluşlar ve hükümetlerde karşılaşılan
problemlerin ana nedenlerine yönelik öneriler geliştirilmiştir.
•• Öncelikli inovasyon platftormlarında önemli gelişmeler
yaşanmış ve yatırımlar hem ulusal hem de yabancı şirketler
tarafından arttırılmıştır.
•• İnovasyon ekosisteminde yapılan iyileştirmeler Singapur’un
global pozisyonunu, ulusal ve şehir bazında inovasyon
önlemlerini geliştirmiştir.

•• İnovasyon ekosisteminin gelişmesine yönelik kapsamlı
önerilerin geliştirilmesi

işgücünü kente çekebilme” konusuna ve
gelişime yönelik teşviklere çok kısa bir bakış
sunmak isteriz.
Yetenekli, nitelikli iş gücü bu şehirde
yaşar mı?
Cazibe merkezi ve rekabetçi bir kent olmanın
önündeki en kritik konu; yetenekli, nitelikli
işgücünü kente çekebilmek.
Rekabette ön sıralarda gelen ülkelere
baktığımızda çok net bir şekilde büyümenin
inovasyona, markalaşmaya ve bilgi üretmeye
dayalı olduğunu görüyoruz. Ucuz enerji,
ucuz iş gücü, ucuz girdiye dayalı rekabetin
sona ulaştığı, Endüstri 4.0’ın ön plana çıktığı
bir dünyada ancak inovasyonla, tasarımla,
bilgi ile fark yaratmak mümkün ve bu da
nitelikli, yetenekli işgücüne dayanıyor. Bu
noktada, cazibe merkezi olmayı planlayan
kentin yetenekli işgücünü kendisine
çekecek imkanları sunması kritik: Uygun
konutlardan temiz havaya, çocukların
14

gidebileceği kaliteli okullardan ulaşıma
dek çok geniş bir yelpazedeki unsurları
içinde barındıran yaşam kalitesi ön plana
çıkıyor. Kent yönetiminin çeşitli boyutları ile
yaşam kalitesine yaptığı yatırım, kentin iş
gücü profilini mutlaka yükseltiyor. Örneğin
Gaziantep sunduğu yaşam kalitesiyle, burada
büyümüş ancak yüksek öğrenimini Ankara
veya İstanbul’da ya da yurt dışında yapmış
olan yetenekleri büyük bir başarıyla kente
geri çekebilmeyi başarabiliyor. Bu da kentteki
işletmelerin inovasyon gücüne, girişimciliğine
katkıda bulunuyor. Aynı yaklaşımla Antalya
turizmin yanı sıra, sunduğu yaşam kalitesi
unsurları ile yüksek teknoloji merkezi
olabilmek veya bölgede sanatın merkezi
olabilmek için gerekli nitelikli insan gücünü
çekebilecek temel niteliklere sahip ve bunlar
üzerinden yeteneği kente hızlı bir şekilde
çekecek stratejileri geliştirebilir.
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Teşvikler: Kime, Neye?
Yerel yönetimlerin yetkisi dahilinde teşvik:
Teşviklerde de inovasyon kritik.
Rekabetçiliğini hangi konuların geliştireceğini
belirlemiş, stratejik bir plana oturtmuş
kentler hedeflerine ulaşma yolunda
gelişimini sağlamak istedikleri alanlara
yönelik teşvikler sunmakta ve gelişimi
bu şekilde tetiklemektedir. Kamunun kıt
ve değerli kaynaklarının tahsis edildiği
teşviklerin çok dikkatle tasarlanması ve
minimum destek ile maksimum etkiyi
hedefleyen bir yapıda çok iyi planlanması
kritiktir. Pek çok etki analizi çalışması,
herhangi bir önceliklendirme ve hedefleme
yapılmadan verilen teşviklerin etki
yaratmada yetersiz kaldığını ve teşvik
etmekten öte bir hijyen koşula dönüştüğünü
göstermektedir. Ayrıca, mutlaka belirli
bir gelişim alanı belirlendiğinde ve
bu doğrultuda hedeflenen kesimlere
yöneltildiğinde teşviklerin esas faydayı
sağladığını ortaya koymaktadır. Her kent
için farklı sektörler farklı rekabetçilik
potansiyeline sahiptir. Burada, kentin
potansiyeli, hedefleri ve yetkinlikleri
doğrultusunda ve hem yurtiçi pazarın
dinamikleri hem de ihracat potansiyelini
bir arada dikkate alarak büyüyecek,
desteklenecek sektörlerin belirlenmesi
kritiktir. Kent yönetiminin ve sanayi ve ticaret
odalarının bir arada çalışarak kentte yatırım
açısından ön plana çıkmasını hedefledikleri
sektörleri çeşitli kriterler doğrultusunda
seçmesi ve bunların ihtiyaç duyduğu teşvik
yapılarını ortaya koyması gerekmektedir.

Singapur

Elbette kent yönetimi ve ilgili sivil toplum
kuruluşları ve odalar, ancak kendi yetki
alanları dahilinde teşvik tasarlayabilir.
Kent ölçeğinde tasarlanacak teşvikler
her zaman maddi de olmayabilir: Belirli
yetkiler çerçevesinde izinlerde kolaylıktan
yer tahsislerine, altyapı hizmetlerinde
indirimlerden verimlilik sağlayacak
ortaklıklara dek geniş bir yelpazede inovatif
teşvikler tasarlanabilir. Çeşitli teşvikler,
doğrudan yetenekli iş gücünü kente
çekmeye de odaklanabilir.

Deloitte Monitor Rekabetçilik Mükemmeliyet Merkezi tarafından yapılmış strateji çalışmalarından elde edilmiş bazı örnek sonuçlar:
•• Proje uygulamasında verilen destek sırasında, Birleşik Arap Emirlikleri iş yapma kolaylığı kriteri endeksinde 4 yıl içerisinde 58.
sıradan 14. sıraya yükselmiştir.
•• Dubai Stratejik Planı kapsamında önerilen 24 politika önerisinden 18’inin lansmanı, proje bitişini takiben ilk 4 ay içinde yapılmış ve
uygulamaya alınmış ve sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır.
•• Belirlenen stratejinin uygulanmaya başlaması ile Suudi Arabistan’da
–– Yabancı yatırımlar 6 yıl içerisinde yıllık 6 milyar ABD doları seviyesinden 30 milyar ABD Doları’na çıkmıştır.
–– Tasarlanan ve hayata geçirilen teşvik reformu ile Suudi işletmelerine ayrılan teşvik miktarının iki yılda %230 artırılması
sağlanmıştır.
–– Sanayi ve ticaretin gelişimi için uygulanan 25’ten fazla proje sonucunda hedef sektörlerde yıllık ortalama %18 büyüme oranına
ulaşılmıştır. Bu sektörlerde büyüme Orta Doğu ülkelerinde ortalama %8 olmuştur.
•• Danimarka imalat sanayi stratejisi sayesinde imalat sanayinde yaşanan küçülme durdurularak 3 yıl içinde büyüme sağlanmıştır.
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Muhteşem üçlü:
Strateji, teknoloji ve yaratıcılık
“İş dünyası, yaratıcılık ve teknoloji kesişiminde yaşıyoruz, çalışıyoruz
ve geleceği hayal ediyoruz. Hayatımızın işini yaptığımıza inanıyoruz.
Dijital bizim için sadece bir proje değil… Dijital, tutkumuz!” Deloitte
Türkiye Dijital Hizmetler Lideri Hakan Göl anlattı.

T
Hakan Göl
Deloitte Türkiye
Dijital Hizmetler Lideri

eknolojideki gelişmeler tüm
dünyadaki iş yapış modellerini
etkiliyor. Bu alanda çalışan
yetkinlikleri de, şirketlerden beklentiler
de çok farklı. Deloitte Dijital Hizmetler
hangi noktada, nasıl farklılaşıyor?
Göl: Rakiplerimizden farklılaştığımız en
belirgin nokta; strateji, teknoloji uygulama
ve kreatif yetkinlikleri bir arada sunmamız.
Biz hem danışman, hem de ajansız. Bir
danışman olduğumuz için sektörü çok iyi
biliyoruz ve fikirleri hayata geçirebilecek
teknoloji uygulama yetkinliğine sahibiz; bir
ajans olduğumuz için de geniş ve yaratıcı
düşünebiliyoruz. Bu nedenle yalnızca
bir danışmanlık firmasının, teknoloji
uygulama ağırlıklı firmaların ya da yalnızca
bir ajansın veremediklerini verebiliyoruz.
Bir danışman olduğumuz için sektöre çok
hakimiz, yorum ve önerilerimize ‘business’
bakış açısını katabiliyoruz. Ayrıca bir ajans
gibi yaratıcı ve eğlenceli düşünebiliyor,
müşterimizi de bu heyecanın içine
çekebiliyoruz. Ekibimizde de bu doğrultuda
karma yetkinlikler var.

Deloitte, müşterilerinin stratejilerini
dijital teknolojileri kullanarak yeniden
gözden geçirmelerine ve hedeflerini
gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.
16

İş stratejisi
odaklı

Deloitte
Dijital
Hizmetler

Teknoloji ile
mümkün

Yaratıcılık ile
harmanlanmış

Karma yetkinliklerden kastettiğiniz
nedir? Dijital Hizmetler ekibinizin nasıl
bir yapısı var?
Göl: Ekibimiz şu anda 20 kişi. Her biri
yaptığı işi çok seven, yaptığı işlerden keyif
alan, şevk duyan arkadaşlarımız. Ekibin
içerisinde daha önce strateji (business)
projeleri yapmış danışmanların yanı
sıra, kullanıcı deneyimi uzmanlığı, scrum
master sertifikası ya da teknoloji uygulama
yetkinliği bulunan kişiler de var. Ekibimize
yeni katılanları da üniversitelerinde dijitale
eğilimi bulunan kişilerden seçiyoruz. Son
olarak da globalde en çok tercih edilen
e-ticaret platformu Hybris yetkinliği
bulunan beş kişilik bir ekibi bünyemize
dahil ettik. Hedefimiz; hem teknoloji
uygulama hem de ajans yetkinliklerimizi
arttırarak büyümemizi sürdürmek.
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Dijital Hizmetler ekibi iş başında! Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda yol haritasını belirlemek, hayalleri gerçeğe dönüştürmek için önemli...

Uçtan uca müşteri yolculuğu
Müşteri etkileşim noktaları: Sosyal, Mobil, Web, Fiziksel...
Teknolojiler: Giyilebilir teknolojiler, Nesnelerin interneti, Fiziksel, Oyunlaştırma, M2M, İleri
görselleştirme, Bulut orkestrasyonu, In-memory çözümler...
Şirket fonksiyonları: Pazarlama, Satış, Operasyon, Hizmet, Müşteri ilişkileri, Ödeme...
Analitik ve İçgörü
Süreç vizyonları: E-Ticaret, Kişiselleştirme, Kampanya yönetimi, Sadakat programı tasarımı,
Müşteri hizmetleri, Tekil ürün/müşteri/stok görünümü, Dijital içerik yönetimi...
Platformlar: E-Ticaret, Sipariş yönetimi, Müşteri ilişkileri yönetimi, Müşteri ana verisi, Ürün
ana veri/bilgi/katalog yönetimi, Dijital deneyim yönetimi, Dijital varlık yönetimi...

Rakiplerimizden
farklılaştığımız en
belirgin nokta;
strateji, teknoloji
uygulama ve kreatif
yetkinlikleri bir
arada sunmamız.
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Dijital hizmetlerimiz
Dijital Analiz
• Pazar Fırsat ve İhtiyaç Analizi
• Müşteri Analizi,
Segmentasyon, Etnografi
• Hedef Kitle ve İçerik Analizi
• Rekabet Analizi
• Müşteri Deneyimi Ölçümü

• Kurumsal Dijital Strateji –
Geleceğin Şirketi
• Müşteri Deneyimi ve Platform
Stratejisi
• Dijital Dönüşüm Hazırlık
• Dijital Yol Haritası

Marka Gücü
• Marka İletişimi, Kampanya ve
İçerik
• Dijital Pazarlama
• CRM, Sadakat ve Performans
Pazarlama
• Dijital Fabrika (İçerik Fabrikası)

İnovasyon

Strateji Oluşturma

• Fikir Oluşturma (Ideation)
• Çözüm ve İş Modeli Tasarımı ve
Geliştirme

Değişim Orkestrasyonu

Etki Optimizasyonu
• Analitik Uygulamalar
• Pazarlama Karması Modelleme
• Kampanya Ölçümü ve
Optimizasyonu
• Tahminsel (Predictive)
Modelleme
• Kullanıcı Deneyimi (UX) Ölçümü
• Görselleştirme ve Raporlama

•
•
•
•
•
•

Organizasyonel Tasarım
Agile Öğrenme
Dijital Liderlik
Kültür Değişimi
Değişim Yönetimi
Yetenek İletişimi

Deneyim Tasarımı
• Omni-Channel Deneyim
Tasarımı ve Geliştirme
• Mobil, Fiziksel ve Yeni Gelişen
Deneyim Tasarımı
• Etkileşim Tasarımı
• Nesnelerin İnterneti (IoT)
• Kişiselleştirme

Platformlar*
• E-Ticaret Platformları
• Dijital Pazarlama Platformları
• Müşteri Satış ve Servis
Platformları
• Dijital Mimari Tasarımı ve Veri
Entegrasyonu

* Global ve/veya Türkiye’de kurduğumuz Adobe, Apple, Facebook, IBM, Mulesoft, Oracle, Salesforce, SAP Hybris, Sprinklr, Yusp/Gravity gibi işbirlikleri
sayesinde söz konusu platformların geliştirilmesi ve uygulanması konusunda etkin söz sahibi oluyoruz.

Deloitte Dijital Hizmetler olarak ne gibi
projeler üretiyorsunuz? Güncel olarak
hangi konular üzerinde çalışıyorsunuz?
Göl: Dijital strateji, kullanıcı deneyimi
tasarımı, dijital pazarlama, dijital analitik,
e-ticaret platformlarının uygulanması,
müşteri dönüşüm platform teknolojilerinin
geliştirilmesi olarak kapsamı çizebiliriz.
Son dönemde gerçekleştirdiğimiz ve
üzerinde çalıştığımız projeler arasında
ise, ‘Geleceğin bayisi’, ‘Geleceğin
restoranı’ ve ‘Türkiye’nin ilk akıllı şehir
crowdsourcing platformu’ projeleri yer
alıyor. Bunların yanı sıra, 50’nin üzerinde
müşteri yolculuğu tasarımı, dört büyük
ölçekli dijital dönüşüm programının
şekillendirilmesi ve 100’ün üzerinde dijital
süreç vizyonunun oluşturulması projelerini
gerçekleştirdik. 15 farklı web sitesinin
hayata geçirilmesi, aylık olarak kullanıcı
deneyimi ölçümü, IoT stratejilerinin
belirlenmesi, uygulama mimari tasarımı ve
teknoloji çözümü seçimlerinin yapılması
gibi konularda müşterilerimize hizmet
verdik. Aynı zamanda çeşitli sektörlerde
inovasyon çalıştayları gerçekleştirdik ve
dijital fikir liderliği üzerine konferanslar
düzenledik.
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Bu projeleri yürütürken en çok hangi
konulara önem veriyorsunuz?
Göl: Şirketin içinden bakarak firmanın
hedefleri ve beklentilerine uygun çözümler
geliştirmeye çalışıyoruz; şirketin dışından
bakarak da firmanın müşterilerinin (B2B
ve/veya B2C) satın alma yolculukları
boyunca her adımda neler yaşadığını,
neler beklediğini, ne gibi problemlerle
karşılaştığını, nelere önem verdiğini
detaylandırıyoruz. Ayrıca detaylı bir şekilde
rakiplerin neler yaptığını inceliyoruz ve
sektör dışı iyi dijital uygulamalardan
ilham alıyoruz. Müşteri yolculukları
boyunca gelişim alanlarındaki problemleri
adreslemek böylelikle daha kolay oluyor.

Deloitte Turkey

Connect

Her an, her yerde
bizimle bağlantıda
kalın!

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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Tedarik zincirinden
dijital tedarik
ağlarına geçiş

S
Gürkan Saçıkara
Deloitte Türkiye
Danışmanlık Hizmetleri,
Kıdemli Müdür

on yıllarda veri işleme, depolama gibi
teknolojik maliyetlerin önemli ölçüde
düşmesi ve teknolojik kapasitenin
her geçen gün daha da iyileşmesi, iş
liderlerinin bilgi ve operasyon teknolojisini
birleştirmesine olanak tanımaktadır. (Şekil1)
Bu gelişmeler şirketlerin daha az yatırım
yaparak dijital teknolojilerin faydalarını daha
geniş bir ölçekte elde etmelerini mümkün
kılmaktadır. Gelişmiş işlem yetenekleri, artık
daha fazla veriyi, daha hızlı analiz etme
gücünü sağlamaktadır. Bu tür değişiklikler,
Endüstri 4.0 diye adlandırdığımız yeni bir

devri başlatmıştır. Endüstri 4.0, fiziksel ve
dijital dünya arasındaki sınırları kaldıran,
yeni ve mevcut veri kaynaklarına gerçek
zamanlı erişim sağlayan yeni teknolojilerle
ifade edilmektedir. (Şekil 2) Bu yeni dönem,
şirketlerin çalışma biçimini temelden
değiştirmektedir. Şirketler artık fiziksel
varlıklardan ve tesislerden gelen geniş veri
setlerini gerçek zamanlı olarak toplayabilir,
yeni analizler üretmek için ileri analitik
çalışmalar yapabilir ve daha etkili kararlar
alabilir.

Teknolojik Performans Maliyetinin Son Yıllardaki Durumu (Şekil 1)

Teknoloji Değişimi
$1,245 /
Gbps

Tuncay Özdemir
Deloitte Türkiye
Danışmanlık Hizmetleri,
Kıdemli Danışman

Performans Maliyeti

$569 / GB
Bant Genişliği
<$10
$222 / milyon
transistor

İşlem
<$0.06

1992
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Depolama
<$0.01

Bugün
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Endüstriyel Devrimin Yolculuğu (Şekil 2)
Elektronik ve BT Sistemleri
Bilgi işlem ve internetteki gelişmeler,
bilginin her zamankinden çok daha hızlı
bir şekilde yayılmasını sağladı.

Mekanik Buhar Gücü
Buhar motorları ve hidrolik güç verimlilik
artışını ve sanayileşmeyi sağladı.

18.yy sonları

1970’lerden 2000’lere

Birinci Endüstri Devrimi

Üçüncü Endüstri Devrimi

20.yy başları

2010’lar ve sonrası

İkinci Endüstri Devrimi

Dördüncü Endüstri Devrimi

Elektrik Enerjisi
Elektrik ve seri üretim hatları,
imalat alanında, altyapıda ve finans
piyasalarında gelişmelere yol açtı.

Dijital Tedarik Ağları
Tedarik zinciri ve operasyonlar artık
birbirine bağlı ürünler ve müşteriler
sayesinde geniş bir dijital ve fiziksel ağ
tarafından yürütülecektir.

Teknoloji ilerledikçe, her tedarik noktası daha
yetenekli ve birbiriyle daha bağlantılı hale
geliyor. Böylece ürün geliştirme, planlama,
tedarik, üretim ve dağıtım gibi birbirinden
ayrı, ardışık ve doğrusal süreçlerden oluşan
geleneksel tedarik zinciri çökerek dinamik ve
entegre bir tedarik ağına dönüşüyor. (Şekil 3)
Birbirine bağlı bu açık sisteme Dijital Tedarik
Ağı (Digital Supply Network - DSN) diyoruz.
DSN, daha iyi kararlar vermek, daha fazla
şeffaflık sağlamak ve tüm tedarik ağında
gelişmiş işbirliğine olanak sağlamak için
gerçek zamanlı verileri kullanarak doğrusal

tedarik zincirinin gecikmeli etki-tepki
sürecinden çok daha fazlasını vadetmektedir.
Geleneksel tedarik zincirleri, periyodik olarak
oluşturulan tahminlere ve planlara dayanır
ve bu da her aşamada gittikçe güncelliğini
yitirir. Tüm aşamaları ileri teknolojik
araçlarla birbirine bağlayan DSN, doğrusal
tedarik zincirlerinde bulunan gecikme, risk
ve kayıplarını en aza indirgeyebilecektir.
Örneğin, artık günümüzde uzaktaki bir
çalışma alanının drone ile izlenmesi veya
yerinde üç boyutlu yazıcılarla üretim

yapmak ile kesintileri azaltmak mümkün
olabilmektedir. DSN kullanımının artması,
şirketlerin tüm tedarik ağlarını kullanmaları
sayesinde geleneksel zaman ve mekân
bariyerini azaltacaktır. Böylece şirketler,
yeni performans seviyeleri elde etme,
operasyonel verimliliği ve etkinliği artırma
ve yeni gelir fırsatları yaratma şansına sahip
olacaktır.

Geleneksel tedarik zincirinden dijital tedarik ağına (DSN) dönüşüm (Şekil 3)
Planlama

Envanter
Takibi

Dağıtım

Destek

Kalite
Ölçümü

Ürün
Geliştirme

Planlama

3D
Printing

Tedarik

Üretim

Dağıtım

Sensör Destekli
İkmal

Destek

Ürün
Geliştirme

Üretim

Tedarik

Geleneksel Tedarik Zinciri

Dijital Tedarik Ağı
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Sensörler

Giyilebilir
teknolojiler

Zenginleştirilmiş
gerçeklik

Bağlantı &
iletişimler

Sinyal dönüşümü

Fiziksel

Dijital
Siber güvenlik

Dijital dizayn ve
simülasyon

İş dünyası liderleri,
dijital tedarik
ağlarını kapsamlı
iş stratejisini
destekleyen,
operasyonel
verimliliği artıran ve
yeni gelir fırsatları
yaratan rekabetçi
araçlar haline
getirebilir.
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Kognitif analitik

3D baskı

Gelişmiş malzemeler

Fiziksel ve dijital dünya arasındaki bilgi
akışı
Geleneksel veri iletişim yapısını kullanan iş
dünyası liderleri için veriye gerçek zamanlı
erişime geçiş, temel olarak iş yapma
şekillerini değiştirmektedir. Şirketler, DSN’i
uygulama kararını verdikten sonra, veri
toplama (fiziksel -> dijital), analiz ederek
anlamlı hale getirme (dijital -> dijital) ve
aksiyon almayı (dijital -> fiziksel) sağlayan
döngüyü etkinleştiren Endüstri 4.0 tabanlı
teknolojileri nasıl geliştirip kullanacaklarını
iyi düşünmelidirler (Şekil 4). Birçok farklı
kaynaktan ve konumdan gelen dijital
verinin entegrasyonu ve analitik olarak
yorumlanması, devam etmekte olan bir
döngüde üretim ve dağıtımın fiziksel
hareketini oldukça etkileyecektir.
DSN, teknoloji değişimi ile dijital ve fiziksel
dünyalar arasındaki artan iletişimin bir
sonucu olarak, tedarik zincirlerinin evrimini
ve gelişimini temsil etmektedir. Bilgiye,
hesaplama yeteneklerine ve yenilikçi
teknolojilere erişim, daha önce doğrusal
ve izole çalışan tedarik zinciri bileşenlerini
çökertmiş ve bu bileşenleri birbirine
bağlamıştır. İşlem yapılabilir kararlar vermek
için artık gerçek zamanlı bilgi ve analizler tüm
tedarik ağı üzerinde paylaşılabilmektedir.
Bu değişiklikler hızla gerçekleşiyor. Fakat
değişim, DSN’lerin stratejik karar verme ve
müşterilerin özel ihtiyaçlarına yönelik çoklu
tedarik ağlarını özelleştirmede ayrılmaz bir
rol oynama gibi birtakım fırsatlarla birlikte
geliyor.

Veri görselleştirme
ve iletimi

Otonom
robotlar

Bu dönüşümde size nasıl yardımcı
olabiliriz?
İş dünyası liderleri, dijital tedarik ağlarını
kapsamlı iş stratejisini destekleyen,
operasyonel verimliliği arttıran ve yeni gelir
fırsatları yaratan rekabetçi araçlar haline
getirebilir.
Deloitte Dijital Tedarik Ağı ekibi, üst düzey
yöneticilere, yeni dijital tedarik ağı fırsatlarını
belirleyip uygulamalarında yardımcı
olmaktadır. Ekosistem ortaklarıyla birlikte
Deloitte, müşterilerine yapay zekâ, gelişmiş
robotik, katmanlı üretim ve nesnelerin
interneti gibi tedarik zincirinin geleceği
konusunda çözümler sunmaktadır. Dijital
ve tedarik zincirinin tüm alanlarındaki
sektörel tecrübelerimiz ve yetkinliklerimiz ile
müşterilerimize yenilikçi, dijital ve çığır açan
yeni tedarik zinciri modelleri sunmak için
doğru strateji, operasyon ve teknolojiyi bir
araya getiriyoruz.
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Türkiye FinTech Ekosistemi
Yaklaşık 15 milyar dolar büyüklüğe sahip Türkiye FinTech sektörünün yılda
ortalama %14’lük bir büyüme oranıyla gelişeceğini ve Türkiye’nin yakın gelecekte
jeopolitik avantajını da kullanarak, bölgesel bir finansal teknolojiler merkezi haline
dönüşeceğini öngörmek mümkün.

F

inTech en genel tanımıyla finansal
hizmetlerin daha iyi, daha hızlı ve daha
kolay verilmesi amacıyla finans ve
teknolojinin bir araya gelmesidir. Bir başka
bakış açısıyla teknolojinin yardımıyla, finansal
hizmetleri daha kullanıcı dostu haline
getirerek tüketicilerin finansal hizmetlere
erişiminin yeni yollardan sağlanmasıdır.
Tüketiciler artık her yerden, kolayca
erişebilecekleri, eğlenceli, hızlı ve kullanıcı

dostu finansal hizmetler almayı bekliyorlar.
Tüm bu beklentileri karşılayabilmek için
tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de FinTech
alanındaki çalışmalar, yatırımlar ve rekabet
her geçen gün artıyor. Deloitte, BKM ve
Fintech İstanbul işbirliği ile yapılan ‘Türkiye
FinTech Ekosistemi’ raporuna göre
Türkiye’de 2012 yılında 4,6 milyon dolar olan
FinTech yatırımlarının miktarı 2016 yılında bir
önceki yıla göre %175 büyüme göstererek

29 milyon dolara ulaştı. Girişim sermayeleri
ve melek yatırım ağları Türkiye’de son 4 yılda
(2012-2016) FinTech girişimlerine toplam
53,2 milyon dolar yatırım yaptı. Türkiye’de
FinTech pazarı hâlihazırda yaklaşık 15 milyar
dolar büyüklüğe sahip ve yılda ortalama
olarak %14 oranında büyümektedir.
Türkiye’de FinTech firmalarının sayısı ise
200’ün üzerindedir.
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Türkiye FinTech ekosistemi avantajları
Hızlı büyüme ve gelişime rağmen, ülkemizde
finansal teknolojiler alanı nispeten yenidir
ve genel ekonomik büyüme oranı yüksek
değildir; dolayısıyla da FinTech pastasının
henüz çok büyük olmadığı bir gerçektir.
Ancak pastanın çok büyük olmadığı
ekosistemlerde, büyüme potansiyeli özellikle
çok yüksektir. Deloitte’un ‘Connecting
Global FinTech: Hub Review’ raporunda
savunulduğu gibi, Dünya Bankası İş Yapma
Kolaylığı Endeksi, Global İnovasyon Endeksi
ve Global Finans Merkezleri Endeksi gibi
endekslere bakılarak hesaplanan endeks
performans puanı ne kadar yüksekse, yani
bir anlamda ekonomik gelişmişlik ne kadar
sınırlı noktada ise, FinTech büyüme ve
inovasyon potansiyeli fırsatları da o kadar
yüksek olmaktadır.
Yenilikçi müşterilere yakınlık, inovasyon,
uzmanlık, regülasyonlar ve yabancı
sermayeli girişimler gibi FinTech
pazarının büyümesinde etkili olan diğer

“Genç nüfusumuz, coğrafi
konumumuz, dinamik
girişimcilik kaynağımız,
güçlü finans sektörümüz
ile FinTech alanında büyük
bir avantaja sahibiz. Bu
özellikleriyle Türkiye’nin,
son yıllarda yaptığı atılımı
daha ileri taşıyarak
FinTech girişimleri için
ideal ülkelerden biri haline
geleceğine, yatırımcıların
daha çok ilgisini çeken,
dünya markası FinTech
şirketlerinin olduğu bir
ekosisteme kavuşacağına
inanıyoruz.”
Dr. Soner Canko
Bankalararası Kart Merkezi, CEO
24

Türkiye FinTech Ekosistemi rapor tanıtımında Prof. Dr. Selim Yazıcı, Dr. Soner Canko ve Cüneyt Kırlar

bazı faktörler konusunda da, aşağıdaki
değerlendirmemizde görüleceği gibi Türkiye
mükemmel seviyede olmasa da gelişmekte
olan bir ekonomi için olumlu ve umut veren
bir görünüm sergilemektedir.
Türkiye’de güçlü bir finans sektörünün
olması, FinTech ekosisteminin canlı
ve hızlı büyüyen bir yapıda olmasında
çok etkilidir. Türkiye finans sektörü ve
bankacılık sistemi global/yerel ekonomik
ve politik dalgalanmalara rağmen sağlam
kalabilen Türkiye ekonomisinin en güçlü
kollarından biri olarak, ülkedeki FinTech
sektörünün de gelişmesinin ana itici
kuvveti görevini görmektedir. İstanbul
Finans Merkezi vizyonu çerçevesinde
iyice güçlenme yolunda olan finans ve
bankacılık sektörünün yanı sıra, ülkedeki
genç ve dinamik iş gücü ve özellikle teknoloji,

finans ve bankacılık sektöründeki yetenekli
insan kaynağı, FinTech ekosisteminin son
yıllardaki hızlı büyümesinde önemli bir
role sahiptir. Teknolojik altyapı ve teknoloji
kullanımında da Türkiye kötü bir durumda
değildir. Özellikle genç nüfus ve mobil
araçların kullanımı düşünüldüğünde,
FinTech ekosistemi için fırsatların olmadığını
söylemek yanlış olur.
Yatırım çeken ve gelişime açık alanlar
Dünyada yatırım çeken alanlar; ödemeler,
mobil bankacılık, varlık yönetimi, borç
verme, InsurTech (sigortacılık), sermaye
piyasaları (finansal modelleme ve analiz
yazılımları), crowdfunding ve Blockchainbitcoin alanlarıdır. Türkiye’de ise B2B ve
B2C alanında genellikle ödemeler, mobil
bankacılık, varlık yönetimi, sermaye
piyasaları ve dijital para birimi alanları ilgi

Yenilikçi
Müşterilere
Yakınlık

Devlet Teşvikleri

İnovasyon Kültürü

1

2

Yabancı Sermayeli
Startuplar

3

4

5

Uzmanlık Merkezi

Regülasyonlar

1 İyi değil
5 Mükemmel
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“Güçlü bir bankacılık
sistemine sahip olmamız,
kartlı ödeme sistemlerinin
yaygınlaşması ve mobil
teknolojilerin yoğun biçimde
kullanımı, ülkemizde
FinTech start-up’larına
önemli fırsatlar sağlamaya
başlamıştır. Bu durum
uzun vadede ülkemizin
FinTech konusunda önemli
bir yere sahip olacağını
göstermektedir.”
Prof. Dr. Selim Yazıcı
FinTech İstanbul, Kurucu Ortak

çekmektedir. Ülkemizdeki FinTech ekosistemi
oyuncularının daha çok ön ödemeli kartlar,
cüzdan uygulamaları, ödeme takibi, offline
ödeme, para transferi, indirim ve sadakat
kartları, bütçe yönetimi, tahsilat, POS
yönetimi, ön muhasebe, VPOS, yazarkasa,
bankacılık yazılımları ve kredi skorlama
gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini görmek
mümkün.
Gelecekte potansiyel, özellikle finansal
hizmetler alanının birçok kesimini
ilgilendirecek olan Blockchain teknolojisinde
yatmaktadır. Bu teknolojinin kullanımı
birçok alanı birden etkileme potansiyeline
sahiptir. Bunun dışında teknolojik olarak
mobil üzerinden kullanılacak sistemler,
özellikle temassız ödemeler ve IoT ön
plana çıkabilecek alanlar arasındadır.
Bankacılık açısından değerlendirildiğinde
ise özellikle dünyada PSD2 direktiflerinin
kabul edilmesi ile API bankacılığının önü
açılmış durumdadır. Bu sayede startup’lar, bankaların açmış oldukları API’ler
sayesinde tüketicilere daha hızlı, güvenilir
ve esnek ürünler sunabilme potansiyeline
erişecektir. Bankalar ise bir platform haline
gelecektir. Dolayısıyla, gelecekte dijital
bankacılık konusundaki hızlı ilerlemeleri
görmek mümkün görünmektedir. Ülkemizde
ayrıca sigorta sektöründe de bir hareket

görülmektedir. Sigortacılık sektöründe
faaliyet gösteren şirketler, mobil uygulamalar
yardımıyla ürün ve hizmetlerini müşterilerine
sunmaktadır. Aynı zamanda, InsurTech
ve Blockchain alanında faaliyet gösteren
start-up’ların da sayısının artmaya başladığı
gözlenmektedir. Sonuç olarak, finansal
hizmetler sektörü ve buna bağlı olarak
FinTech alanı gelecekte hızla büyüme
potansiyeline sahiptir.
Gelecekte bizi ne bekliyor?
Türkiye’de kesinlikle FinTech ekosisteminin
büyüdüğü ve bu alandaki yatırımların arttığı
görülecektir. Ülkedeki güçlü finans sektörü
ve bankacılık sistemi, İstanbul Finans
Merkezi olma vizyonu ve bu çerçevede
yürütülen çalışmalar ve bankaların FinTech
start-up’larına olan olumlu ve destekleyici
tavrı beklenen ve yaşanacak olan bu
büyümede çok önemli rol oynayacaktır.
Bulut tabanlı temassız ödemeler, lokasyon
bazlı ödemeler, giyilebilir teknolojiler
ve nesnelerin interneti kavramlarının
geleceğin dünyasında daha sık yer alacağı
da bilinmekte. Bu da FinTech’in önemini ve
ekosistemin genişliğini önümüzdeki yıllarda
birkaç kat daha artıracaktır. Bu olumlu tablo
değerIendirildiğinde, Türkiye’deki FinTech
sektörünün yılda ortalama %14 oranında
bir büyüme oranıyla gelişeceği ve yakın
gelecekte jeopolitik avantajını da kullanarak,
bölgesel bir finansal teknolojiler merkezi
haline dönüşeceğini öngörülebilecektir.

Türkiye FinTech
Ekosistemi özeti
İnovasyon için önemli
teknolojiler
•
•
•
•
•
•

Data analitiği
Mobil teknolojiler
APIs
Ödeme kanalları
Kredi kartları
Blockchain

Zorluklar
• Regülatif engeller
• Pazardan çıkış
olanaklarının azlığı
• Sermaye erişim zorlukları

İnovasyon alanları
•
•
•
•
•
•

E-Ticaret
Ödemeler
Kimlik yönetimi
Back-Office operasyonları
Dijital bankacılık
Sigortacılık

“Teknoloji uzun süredir finans dünyasının kalbinde yer
almasına rağmen son yıllarda finansal teknolojilerin
rüzgarı daha hızlı esmekte ve bu etki hem global, hem de
Türkiye özelinde çok ciddi hissedilmekte. Türkiye FinTech
ekosistemi ülkemizdeki güçlü bankacılık sisteminin de
desteği ile yeni girişimler ve yatırımcılarla her geçen gün
hızla büyümektedir.”
Cüneyt Kırlar,
Deloitte Türkiye
Risk Danışmanlığı, Ortak
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Otomatik fren sistemleri
hayat kurtaracak
Deloitte 2017 TMT Öngörüleri Raporu’na göre yıl sonuna kadar
satılacak akıllı telefonların 300 milyonu makine öğrenim özelliğine
sahip olacak. 2022’ye kadar otomatik acil durum fren sistemleri
kazaları azaltırken, siber saldırıların boyutları ciddi anlamda
büyüyecek. Biyometrik parmak izi okuyucu cihazların sayısının
ise globalde 1 milyarı aşması bekleniyor.

D

eloitte, bu sene 16’ncısını yayınladığı
“2017 Teknoloji, Medya ve
Telekomünikasyon Öngörüleri”
raporunu, Türkiye Bilişim Vakfı ev
sahipliğinde düzenlediği etkinlikle tanıttı.
Rapor, mobil cihazların bağlantıya gerek
duymadan makine öğrenim kapasitesine
sahip olacağını ve bu sayede insanoğlunun
teknolojiyle etkileşiminin, hem her türlü
endüstri ve pazarda, hem de toplum
içerisinde değişeceğinin sinyallerini
veriyor.
Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve
Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Tolga
Yaveroğlu, 2017’de dünya genelinde 5G’nin
kullanılmaya başlamasında çok önemli ve
somut adımların atılmasını beklediklerini
belirtti. Yaveroğlu, hem 4G şebekelerinin
planlanan iyileştirilmesinin, hem de ilk
5G test performanslarının, tüketicilere
ve operatörlere; önemli derecede artan
hız, daha az latency oranı ile daha düşük
oranda enerji ihtiyacı bulunan IoT cihaz ve
sensörlerinin çalışması için destek gibi pek
çok yeni özelliğin müjdesini vereceğini ifade
etti.
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Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise
günümüzde dünyanın büyük veri, yapay
zekâ, nesnelerin interneti, blockchain,
dron, robot, artırılmış gerçeklik, sanal
gerçeklik, üç boyutlu baskı, kök hücre
klonlanması gibi yenilikçi teknolojilerle
tanımlandığına dikkat çekti. Eczacıbaşı,
‘Sanayi 4.0’ olarak adlandırılan bu çağda,
teknolojinin hem toplumların hayatına
kolaylıklar ve fırsatlar sağladığını, ama
aynı zamanda da illiberal ve otokratik
uygulamalara zemin hazırladığını, terör
ve hırsızlığı kolaylaştırdığını belirtti: “Bu
ikileme rağmen; güneş enerjisinin bedava
ve sürekli bir kaynak olarak daha verimli
kullanılması, insan ömrünü uzatan yeni
ilaçlar ve kişiye özel tedavi biçimleri, insan

Ayda ortalama bir
terabit boyutlarında
olmak üzere
toplamda 10
milyonun
üzerinde siber
saldırının
yaşanması ve
saldırıların
saniyede
1,25 ile
1,5 Gbit
boyutunda
olması
bekleniyor.

2017’de globalde satın alınacak 300 milyon
akıllı telefonun ya da her beş cihazdan en
az birinin makine öğrenme kapasitesinin
olacağı öngörülüyor.
eliyle yaratılan küresel ısınmanın, yine
insan eliyle durdurulabileceğini gösteren
yeni teknolojiler gibi gelişmeler; insanlığın,
geleceğe iyimser bakması için olumlu
nedenler arasında yer alıyor.”
300 milyon telefon makine öğrenim
özelliğine sahip olacak
Rapora göre 2017’de globalde satın
alınacak 300 milyon akıllı telefonun
ya da her beş cihazdan en az birinin
makine öğrenme kapasitesinin olacağı
öngörülüyor. Öte yandan zaman içinde
makine öğrenimi sadece akıllı telefonlarla
sınırlı kalmayacak, onlarca milyon hatta
daha fazla drone, tablet, otomobil, sanal
veya artırılmış gerçeklik, sağlık aletleri,
nesnelerin interneti (IoT) cihazlarına
sıçrayacak.
Otomatik fren sistemiyle kazalarda düşüş
Teknolojik anlamda dönüşümü sağlayacak
bir diğer inovasyon ise otomatik acil
durum fren sistemi (AEB) olacak. Deloitte’a
göre 2022’de sadece Amerika’da motorlu
taşıt kazalarından kaynaklanan ölümcül
olayların sayısı 2017’ye oranla %16
düşecek. AEB’nin geniş çapta kullanılabilir,
uygun fiyatlı ve hayat kurtarabilme
özelliklerine sahip olmasının, sürücüsüz
araç pazarını biraz yavaşlatabileceği
öngörülüyor.
Bir hizmet olarak IT, toplam IT
harcamasının %35’ini oluşturuyor
Deloitte raporuna göre 2018’in sonunda,
veri merkezleri, yazılımlar ve diğer konular
için satın alınan IT hizmetinin, dünya
çapında 550 milyar dolara ulaşması
bekleniyor. Bu oran 2016’da 361 milyar
dolaylarındaydı. Her ne kadar esnek
ve tüketici odaklı iş modelleri 2018
itibariyle çok yaygın olmayacaksa da IT
harcamalarının %35’inin hızlı büyümesi ve
yarım trilyon doları geçmesi bekleniyor.

Siber saldırılarda terabit dönemi
2017’de DDoS saldırıları ölçek bakımından
artacak, başa çıkması zorlaşacak ve daha
sıklaşacak. Ayda ortalama bir terabit
boyutlarında olmak üzere toplamda
10 milyonun üzerinde siber saldırının
yaşanması ve saldırıların saniyede 1,25
ile 1,5 Gbit boyutunda olması bekleniyor.
DDoS tehdidindeki bu artışa, büyük
çoğunlukla IoT cihazlarının artması ve bu
cihazlara ulaşarak daha büyük saldırıların
üretilmesine izin veren kötü amaçlı
yazılımlara internetten ulaşılabilmesi sebep
oluyor.
Biometrik güvenlik milyarlara ulaşacak
Parmak izi okuyucu özelliğe sahip cihazların
2017’de ilk defa bir milyara ulaşması
bekleniyor. Her aktif sensörün günde
ortalama 30 kez kullanılacağı ve yıl sonuna
kadar toplamda 10 trilyon işleme ulaşacağı
tahmin ediliyor.
Tablette zirveye ulaştık mı?
2017 yılında tablet satışlarının, 2016’daki
182 milyon seviyesinden yaklaşık %10
azalarak 165 milyon ile sonlanması
bekleniyor. Bu durum, tabletler için
çıkılabilecek en yüksek zirveye halihazırda
ulaşıldığını gösteriyor. Her aktivite için
tercih edilen cihaz sayısı ülkelerin kullanım
alışkanlıklarına göre değişse de TV, akıllı
telefonlar ve bilgisayarlar tabletin önünde
yer alıyor.
Dijital navigasyonda kapalı mekân
dönemi
2022’den itibaren insan veya makinelerin
dijital navigasyon kullanımının en az
dörtte birinin kapalı alan yönlendirmesi
içermesi bekleniyor. İnsanları ve nesnelerin
konumunu kapalı alanlarda belirlemek
şüphesiz dönüştürücü bir özellik olacak ve
kamu, iş dünyası ve tüketiciler üzerinde pek
çok etki yaratacak.
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Yeni hayat arkadaşlarımız:
Yapay zeka asistanlar
Günlük hayatımızı kolaylaştıran sanal arkadaşlarımızın
vücut bulmaya başladığı bir dünyaya doğru ilerliyoruz.
Peki, bu arkadaşlarımız kim ve bizi, arkadaşımız olacak
kadar nasıl iyi tanıyabiliyorlar?

S
Reşat Özütok
Deloitte Türkiye
Danışmanlık Hizmetleri
Danışman

Yapay zeka
ürünleri hayatımızı
kolaylaştırmakla
birlikte, ürünü
geliştirenler için
gerçek zamanlı insan
davranışını anlama
ve makinelere
anlatma adına
çok değerli veriler
sağlamaktadır.
28

on zamanlarda teknoloji üzerine yazılan
çizilen haberlerin ve makalelerin
daha çok algoritmalara odaklandığını,
içeriklerinin ve sordukları soruların
genelde “Makineler düşünebilir mi?” ya
da “Makineler öğrenebilir mi?” üzerine
olduğunu gözlemliyorum. Her ne kadar şu
aralar önemi giderek artsa da işin gerçeği;
temeli neden-sonuç ilişkilerine dayanan
algoritmaların tarihi antik Yunan filozoflarına
kadar uzanmakla birlikte makinelerin
düşünme yetisinin sorgulanması aslında
1940’lara dayanmaktadır. Bilgisayar zekası
üzerine çalışmalarına 1941 yılında başlayan
ve 1950 yılında “Turing Testi”ni gerçekleştiren
İngiliz matematikçi ve bilgisayar bilimcisi
olan Alan Turing, felsefesi Rene Descartes ve
Leibniz’e dayandığı iddia edilen makinelerin
düşünebilme yetisini sorgulama düşüncesini,
insanları kendisini bir insan olduğuna
ikna etmeyi başarabilen bilgisayarlar ile
test etmeye başlamıştır. Bu ve benzeri
tetikleyici çalışmalar ile gelişmeye başlayan
sorgulamalar beraberinde gelişimi ve aslında
ister istemez kendi sordukları soruların
cevaplarını ve sonraki adımları getirmişlerdir.
Günümüzde “yapay zekâ” olarak yer
alan öğrenebilen ve ”düşünebilen”
algoritmaların hayatımızda giderek
yer edindiğini görmekteyiz. Sürücüsüz
araçlar, otonom güvenlik sistemleri vb.
gibi henüz bizlere günlük hayatımızda
dokunmayan gelişmelerden ziyade aslında
çok da yakınımızda olanlardan bahsetmek
istiyorum. Bu “yapay zeka” uygulamalarına
literatürde verilen isim “Intelligent Personal
Assistant, IPA” olmakla birlikte Türkçe
kullanımı “Yapay Zeka Asistanı”dır. Bu

asistanlar içinde belki de en tanıdık olanı
Apple tarafından geliştirilen Siri (Speech
Interpretation & Recognition Interface)
olmakla birlikte Siri dışında birçok algoritma/
asistan da bulunmakta. Hatta akıllı
telefonlarda sürmekte olan yüksek rekabet
yapay zeka asistanları üzerinde odaklanmaya
ve yeni ürünlerin geliştirilmesine ve yeni
rekabet alanları yaratılmasına evrilmektedir.
Bu yüzden akıllı telefonlarda karşılaştığımız
marka ve ürünlerin bu alanda da karşımıza
çıkmalarına şaşmamalı.
Yapay zeka asistanlar üzerinde biraz daha
durmadan önce aslında belki de bu yazıyı
yazmak istememdeki sebeplerden birisini
paylaşmak isterim. 2017 Ocak ayının 16.
gününde sabah kalkıp işe giderken haberleri
okuduğum sırada güne biraz şaşkınlık biraz
da heyecanla başlamamı sağlayan, gerçekliği
henüz teyit edilmemiş olmakla beraber, bir
haber okudum. Okuduğum haber sahibine
küsen bir Siri hakkındaydı. Bir iPhone
kullanıcısı kullanmış olduğu telefondaki
Siri’nin çalışmaması üzerine teknik servise
gitmekte ve Apple Support tarafından
yapılan tespitler üzerine telefonundaki
“Siri”nin kullanıcısına “küstüğü” için
çalışmadığı ve kullanıcının Siri’den özür
dilemesi gerektiği belirtilmektedir. Bu haber
bugün olmasa bile çok yakın bir zamanda
hepimizin yapay zeka ile kurabileceğimiz
iletişimin varabileceği noktanın bir habercisi
konumundadır diye düşünüyorum.
Üzerinde durmak istediğim Siri ve benzeri
yapay zeka asistanlarının en önemli
özelliklerinden biri ses ile aktive edilebilir
olmalarıdır. Ses ile aktive edilebilen ve

The Deloitte Times | Mart 2017

komut verilebilen bu asistanlar yaklaşık
olarak gerçeğe yakın destek ve asistanlığa
gittikçe yaklaşmaktadır. Akıllı telefonlardan
çıkıp günlük hayatımızdaki eşyalara girmeye
başlayan bu asistanların içinde günümüzde
en çok talep edilen ve olumlu yorumlar alan
Google Home’u biraz inceleyebiliriz.
Google Home, sesle aktive edilen bir yapay
zeka ev asistanıdır. Sabah kalktığınızda
size gideceğiniz yoldaki trafik durumunu
bildiren, buna göre alternatif rotalar öneren
ve uçağınıza geç kalmamanız için sizin için

geliştirici tarafından veri olarak toplanıp
analiz edilmekte ve bir sonraki adım için
yeni bir öğrenme kuralı oluşturmaktadır.
Yapay zeka ve biyolojik beyin arasında
hiçbir fark olmayabileceğine değinen
Stephen Hawking, 19 Ekim 2016 tarihinde
Cambridge’de vermiş olduğu demeçte
“Yapay zekanın insanlığın başına gelecek en
iyi ya da en kötü şey olacağını” belirterek
risklerin varlığına değinmiş olsa da, umarız ki
yapay zekanın sahip olduğu riskleri ortadan
kaldırmayı başararak daha güzel bir gelecek
inşa edebiliriz ve yapay zeka ile arkadaş

kalabiliriz. Ancak arkadaş kalmanın yolunun
yapay zekadan güçlü olmaktan geçtiğini
hatırlatmakta fayda var. Bu durumda eğer
yapay zekayı üretemezsek maalesef ki
risklere açık bir konumda kalabileceğimizin
farkında olmamız lazım. Bunun için algoritma
odaklı eğitimin Kore ve benzeri ülkelerdeki
gibi erken yaşa çekilmesi ve gelecek nesillere
aktarılması ise bir başka yazının konusu olur
diye düşünüyorum.

Algoritma odaklı eğitimin Kore ve benzeri ülkelerdeki gibi erken
yaşa çekilmesi ve gelecek nesillere aktarılması yapay zekanın
geleceği ve gelişimi için önemli gelişmelerdendir.
takviminizi hazırlayan bir asistan düşünün.
Akıllı telefonlarda kendi kendimize yaptığımız
tüm bu adımlar artık Google Home ve
benzeri ürünler tarafından sıralı bir şekilde
kişisel tercihlerimize göre şekillenmektedir.
Bu hızlı gelişimi ele alarak kullandığımız
her eşyanın bize dair bir geçmiş kaydını
tutacağını, bizi sesimizden tanıyarak kullanan
kişilere uygun özellikleri öne çıkaracağını ve
kısacası tüm eşyaların aslında bizimle birlikte
yaşayacağını ve arkadaşlarımız olacaklarını
söyleyebiliriz.
Google Home’a rakip olarak geliştirilmiş
diğer ürünlerin de incelenmesi gerektiğini
düşünüyorum. Bu ürünler arasında LG Hub
Robot, Amazon Echo ve son zamanlarda
ortaya çıkması beklenilen Samsung Hello
bulunmaktadır. Aralarında şu an için en
iddialı rakip konumunda bulunan Amazon
Echo, yine Amazon Lab216 tarafından
geliştirilmiş bir IPA olan ve gerçek zamanlı
veri sağlayabilen Amazon Alexa ile iletişim
kurmakta ve günlük hayatımızı yönetmemize
destek olmaktadır.
Bu ürünlerin hayatımıza girişi bizlerin
yaşantılarını kolaylaştırmakla birlikte aslında
ürünü geliştirenler için de yapay zekanın
geleceği ve gelişimi için gerçek zamanlı insan
davranışını anlama ve makinelere anlatma
adına çok değerli veriler sağlamaktadır.
Her birimizin vermiş olduğu farklı komutlar

Doğruluğu
kanıtlanmamış bir
haberde, Siri’nin
kullanıcısına
“küstüğü” için
çalışmadığı ve
kullanıcının
Siri’den özür
dilemesi gerektiği
belirtilmektedir.
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Hayatta doğru
ya da yanlış yok,
seçimler var
Toplumsal cinsiyet eşitliği, Deloitte’un şirket kültüründe
en öncelikli yere sahip. Deloitte Türkiye’de kadın
çalışanların oranı şirketin genelinde %48, yönetici
seviyesinde %37 ve icra komitesinin üçte ikisi
kadınlardan oluşuyor. Deloitte Türkiye CEO’su Humphry
Hatton, iş dünyasında kadınların rolünü ve Deloitte’un
kadın çalışanlarına yönelik yaklaşımını anlattı.

K

adınların iş dünyasında lider
rolleri üstlenmeleri ve karar verici
konumunda olmaları nasıl bir etki
meydana getiriyor?
Hatton: Bence kadınlar, iki ana şekilde
iş dünyasında iz bırakıyor. Bunlardan ilki,
diğer kadınlar için rol model oluşturmaları...
Kadınların büyük şirketlerde lider
pozisyonunu üstlenmeleri, diğer kadınlar
için ilham kaynağı oluyor. Günümüzde S&P
500 şirketlerinin birçoğunun yönetiminde
kadın liderleri görüyoruz. Bu oran, hâlâ
görmeyi umduğumuz %50’nin oldukça
altında olsa da, kadınların iş dünyasında
ulaşabilecekleri yerleri, kendilerini ne gibi
fırsatların beklediğini ve en üst noktaya
varabileceklerini göstermek açısından
önemli. Aynı zamanda bu durum, şirketler
açısından bakıldığında ise, yetenek
yönetiminde kadın yöneticilerin potansiyelini
doğru değerlendirmeleri için etkili bir örnek.
Bir diğer etki unsuru ise, kadınların geçmişte
çok da iyi temsil edilmediği ancak çok daha
yüksek oranlarda temsil edilmesi gereken
endüstriler olması... Bu durum, yapılan işin
doğasından kaynaklanıyor olabilir. Örneğin,
bazı araştırma sonuçları alışveriş kararının

Humphry Hatton, Deloitte Türkiye, CEO

“Deloitte’un çeşitlilik ve toplumsal
cinsiyet konularında tutumu çok net;
tam anlamıyla eşitliği sağlamak.”
neredeyse %70’inin kadınlar tarafından
verildiğini gösteriyor. Eğer bu doğruysa,
bu sektördeki şirketleri yönetenlerin ve
önemli kararları alanların erkeklerden çok
kadınlar olmasını bekleriz. Dolayısıyla,
örneğin, bir süper market zinciri erkekler
tarafından yönetiliyorsa ve bu zincirin tüm
üst düzey yöneticileri erkekse, satın alma
kararlarının büyük çoğunluğunun kadınlar
tarafından alındığı bu sektörde kaçırdığınız
ve düzeltilmesi gereken konular olduğu
anlamına gelir. Bu durumun geçerli olduğu
daha birçok örnek daha verilebilir.
Deloitte, toplumsal cinsiyet eşitliğine
en çok önem ve öncelik veren kurumlar
arasında yer alıyor. Şirketin kadın
çalışanlara yönelik yaklaşımı hakkında
neler söyleyebilirsiniz?

Hatton: Deloitte’un çeşitlilik ve toplumsal
cinsiyet konularındaki tutumu çok net;
ödüllendirme, terfi, takdir ve ücretlendirme
de dâhil olmak üzere hiçbir konuda
cinsiyet ayrımı yapmamak... Değişiklik
getirecek politikaları uygulamak konusunda
Deloitte oldukça istekli. Hangi ülke olursa
olsun, değişime olan ihtiyacı göz önünde
bulundurmak her zaman faydalı olacaktır.
Deloitte, 10 veya 15 sene öncesinde
bulunduğu konumdan bugüne kadar çok
yol kat etti. En önemlisi, şirket genelinde
kadınların doğru oranda temsil edildiğinden
emin olmak için pozitif aksiyonlar alınması
gerektiği öğrenildi. Şirketiniz için hedefler
koymalısınız; “belirli bir tarihe kadar
ortaklarımızın %25’i kadın çalışanlardan
oluşmalı” gibi… Genellikle, çoğu Deloitte
ofisinde karşılaşılan sorun; üniversite
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mezunu seviyesindeki çalışanlarda
kadınların oranı yaklaşık %50 veya en az
%40’ın üzerinde olsa da, daha üst seviyelere
çıktığımızda bu oranın giderek düşmesi… Bu
da klasik bir ‘cam tavan’ sorunu olduğunu
gösteriyor. Ancak Deloitte dünyasında global
olarak bu sorunu çözmek ve pozitif sonuçlar
almak için çok kararlı adımlar atılıyor.
Alınacak aksiyonlar arasında, kadınların
birbirleri ve müşterileri ile düzenli
iletişimde olabilmeleri için kadınlara yönelik
örgütlenmeler oluşturmak yer alabilir.
Çocuk sahibi olmaya karar verenlere ya da
çocukları ile daha fazla zaman geçirebilmek
için bir süre çalışmaya ara verip, daha sonra
geri dönmeye karar veren çalışanlara esnek
çalışma saatleri gibi birçok farklı seçenekle
destek olunabilir. Ancak gerçekten etkili
olabilmek için, bu programların dikkatli
bir şekilde uygulanması ve aktif olarak
desteklenmesi gerekiyor. Örneğin bir
çalışan bir süre ara verip çalışmaya geri

“Deloitte Türkiye’nin
istatistikleri oldukça
etkileyici: Çalışanların
%48’i kadın. Yönetici
seviyesinde bu oran
%37. Diğer ülkeler ile
karşılaştırdığımızda
bu anlamda oldukça
iyi olduğumuzu
görüyoruz ancak her
zaman daha iyisini
yapmak mümkün.”
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döndüğünde, kendisi ile kapsamlı bir
görüşme yapılıp yeni şartlara hazırlıklı
olduğundan ve kendisine değer verilen,
tatmin edici bir kariyere geri döndüğünden
emin olması sağlanmalı. Babaların da esnek
çalışma saatleri kapsamında desteklenmesi
büyük önem taşıyor. Eğer bir baba, günün
her saatini iş yerinde geçirmek zorunda
kalıyorsa, bu durum anneye çok daha
az esneklik ve az seçenek sunduğunuz
anlamına geliyor.
Deloitte’un dünya çapında odaklandığı
buna benzer birçok konu mevcut ve benzer
birçok olanağı ”esnek çalışma” kapsamında
gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Esnek
çalışma, insanlara kariyerlerinde daha
fazla serbestlik ve tercih imkânı sağlıyor ve
bu şekilde gerçekten önemli olan kariyer
gelişimlerinin zarar görmemesi amaçlanıyor.
Deloitte Türkiye’de bu durum nasıl?
Şirketin kadın çalışanlar üzerindeki
algısını nasıl tanımlarsınız?
Hatton: Aslında buraya geldiğimde Deloitte
Türkiye’deki istatistiklerden oldukça
etkilendim: Çalışanların %48’i kadın.
Yönetici seviyesinde bu oran %37. İdeal
olarak yönetici ve direktör seviyesindeki
oran da %48 olmalı ancak diğer ülkeler ile
karşılaştırdığımızda Deloitte Türkiye’nin bu

anlamda oldukça iyi olduğunu görüyoruz.
Özellikle yakın dönemde başlattığımız
“esnek çalışma” ile çok daha fazla gelişme
kaydedeceğimize inanıyorum. Aynı zamanda
“işe geri dönme” programı ve kadınların
liderlik pozisyonlarına yükselmelerine olanak
tanıyacak eğitimler ve programlar üzerinde
de daha fazla çalışmamız gerekiyor.
Deloitte Türkiye’nin icra komitesinde
kadınların güçlü varlığı söz konusu…
Kadın liderlerle çalışmak üzerine neler
söyleyebilirsiniz?
Hatton: Sanırım bütün Deloitte şirketleri
arasında Deloitte Türkiye, icra komitesinde
%57 kadın oranıyla en tepede bulunuyor.
Yakın zamanda “%30 Kulübü” (The 30%
Club) adında bir programa katıldık.
Program İngiltere’de başladı ve şu anda
birçok ülkede uygulanan uluslararası bir
harekete dönüştü. Bu program ile 2020’ye
kadar büyük şirketlerdeki yöneticilerin
ve yönetim kurulu üyelerinin %30’unun
kadınlardan oluşması hedefleniyor. Deloitte
Türkiye adına bu kulübe katılmamızı ve
protokolü imzalamamızı teklif ettiler.
Ben de memnuniyetle kabul edeceğimizi
ancak %30 hedeflerini gerçekleştirmeye
hazır olmadığımızı belirttim. Çok şaşırdılar
ama bunun nedeni olarak %57 ile
hâlihazırda bu hedefin oldukça üzerinde
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“Yapabileceğimiz en iyi şey, kadınlara
Deloitte’ta gerçek bir fırsat verildiğinden
emin olmak ve kadınların iş dünyasında
çok değerli ve önemli olduklarını ve iyi birer
örnek oluşturduklarını gösteren girişimlerle
toplumda üzerimize düşeni yapmak...”
olduğumuzu söyleyince durum anlaşıldı…
Deloitte Türkiye’nin, geçtiğimiz yıl WEPs
(Women’s Empowerment Principles)
beyanını imzalaması da, şirketimizin kadın
çalışanlarına yönelik taahhüdünü açıkça
ortaya koyuyor.
YASED’in son raporuna göre, Türkiye’de
faaliyet gösteren uluslararası şirketlerde,
yönetim kurulu üyelerinin %29’unu ve bu
şirketlerin GM/CEO pozisyonunun %36’sını
kadınlar oluşturuyor. Deloitte Türkiye olarak
bence iyi bir seviyedeyiz ancak bu duruma
kesin gözüyle bakmamalıyız. Eğer bana yarısı
kadınlardan oluşan bir icra komitesinde
çalışmanın nasıl bir şey olduğunu
soruyorsanız, size çok değişik bir tecrübe
olduğunu söyleyemem… Çünkü herhangi bir
icra komitesinden hiçbir farkı yok; her şeyi,
herhangi bir icra komitesinde tartışılmasını
bekleyeceğiniz şekilde tartışıyoruz. Bazen
işin içine mizah giriyor; güçlü bir iletişimimiz
ve keyifli bir atmosferimiz var.
İş dünyası ve şirketler toplumsal olarak
kadınları nasıl destekleyebilir?
Hatton: Deloitte olarak şirketimizin
ilkesi kadınlar ve erkekler arasında tam
anlamıyla eşitlik olmasıdır. Toplumlar
geneline baktığınızda ise özellikle kadınların
çalışması konusunda bu ilke ile aynı fikirde
olmayan insanlar olabiliyor. Sanırım tüm
yapabileceğimiz, kadınlara Deloitte’ta
gerçek bir fırsat verildiğinden emin olmak
ve kadınların iş dünyasında çok değerli
olduklarını ve iyi birer örnek oluşturduklarını
gösteren girişimlerle toplumda üzerimize
düşeni yapmaktır... Yapabileceğimiz en
güzel şeylerden biri Deloitte gibi şirketlerde
başarılı olmuş kadınların diğer kadınlar ile
hikayelerini paylaşmalarını sağlamak olur.

Başarının tanımı kişiden kişiye farklılık
gösterebilir ve nasıl yaşayacağımız
hakkındaki görüşlerimizi herkesin kabul
etmesini bekleyemeyiz. Örneğin, içinde
bulunduğu ailede üniversiteye giden ilk
kadın ya da evlendikten sonra iş bulan ilk
kadın olanlar bireyler, diğer kadınların da
ilerleyebileceği bir yol açıyor. Bu yüzden,
yol gösteren kadınlara biraz daha olanak
sunmalıyız çünkü bir ailede bunları yapan ilk
kadın olmak bazen oldukça cesaret istiyor,
özellikle de aileniz sizi desteklemiyorsa.
Onların, kararlarının tamamıyla kabul
edilebilir olduğunu hissetmelerine yardımcı
olabiliriz. Böylece hedefleri ne olursa olsun
bu hedefleri gerçekleştirmekte kendilerini
özgür hissedebilirler.
Sizin de bir kızınız var… Kızınız ve
jenerasyonu için nasıl bir gelecek ve iş
ortamı hayal ediyorsunuz?
Hatton: Kızım 25 yaşında ve Londra’da
reklam dünyasında giderek ilerliyor.
Öncelikle, umarım ki kadın olduğu için
işyerinde hiçbir ayrımcılığa maruz kalmaz,
kendisine her zaman adil bir şans verilir ve

her zaman hayatta istediğini seçebilme ve
yapabilme fırsatı olur. Bu tek seçeneğinin
çalışmak olduğu anlamına gelmiyor.
Çalışmaya ara verip çocuk sahibi olmak
isteyebilir ve daha sonra tekrar çalışma
hayatına geri dönmek isteyebilir veya
istemeyebilir. Bir kadının, çok başarılı bir
kariyere sahip olsa bile, bir aile kurmak
istemesinde bence hiçbir sakınca yok. Bazı
insanlar bunun kötü bir karar olduğunu
düşünüyor, ancak bence bu oldukça saygı
duyulması gereken bir karar, tıpkı çocuk
sahibi olduktan sonra çalışmaya devam
etmenin, saygı duyulması gereken bir karar
olduğu gibi.
Bu erkekler için de geçerli... Önemli olan
yeterli esnekliği ve seçeneği çalışanlara
sunabilmek. Seçimleri, doğru veya yanlış
olarak değerlendirmemek gerekiyor.
Bir baba olarak kızımın aldığı kararları
olabildiğince destekleyeceğim çünkü
hayatınızı yaşamanın yalnızca tek bir yolu
olduğunu düşünmüyorum. Çocuklarınız
büyüdükçe sizin de ebeveyn olarak göreviniz,
onlara ne yapacaklarını söylemekten ziyade
onların seçimlerini desteklemeye doğru
değişiyor.
Çocuklarım ve onların jenerasyonundaki
diğer gençler için, tatmin edici kariyerlere
sahip oldukları, sağladıkları katkı nedeniyle
saygı gördükleri, ilham verici, zenginleştirici,
gizli bariyerlerin bulunmadığı, aksine sayısız
seçeneklerin ve esnekliğin bulunduğu
bir ortamda çalışabilecekleri bir gelecek
isterim. Ayrıca, iş dünyasının elit bir azınlığın
çıkarlarını gözetmek yerine, toplum üzerinde
pozitif bir etki yaratmaya odaklandığı bir iş
ortamı isterim.

“Seçimleri, doğru veya yanlış olarak
değerlendirmemek gerekiyor. Hayatınızı
yaşamanın yalnızca tek bir yolu olduğunu
düşünmüyorum. Çocuklarınız büyüdükçe
ebeveyn olarak göreviniz, onlara ne
yapacaklarını söylemekten ziyade onların
seçimlerini desteklemeye doğru değişiyor.”
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Finans dünyasında
kadın olmak
Kadın ve iş dünyası kavramları yan yana geldiğinde tartışma, öncelikle
ve sıklıkla, işgücüne katılım ve istihdam oranı bakımından kadın ve erkek
arasındaki farklara ve kadınların katılım oranının arttırılması gerektiğine
yoğunlaşmaktadır. Bu konu dünyanın da Türkiye’nin de gündemindeki
önemli bir konudur ancak iş dünyasında kadın meselesi hakkında
tartışılacak tek konu değildir. Deloitte Türkiye ve CFA Society İstanbul işbirliği
ile yapılan ‘Finans Dünyasında Kadın’ araştırması, finans dünyasındaki
kadınların iyileştirme beklediği birçok konu olduğunu ortaya koymaktadır.

D

ünyada erkeklerin işgücüne katılım
oranı yaklaşık %80 iken kadınlarınki
%50; bu oranlar TÜİK verilerine
göre Türkiye için ise sırasıyla %71,6 ve
%31,5’dir. Bu tablo alarm vermekle birlikte
iş dünyasında kadın meselesi hakkında
tartışılacak tek konu değildir. Zira kadınların
temsil oranının yüksek olduğu ülkeler
ve sektörlerde bile, kadın çalışanların
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çalışma
hayatına yansıması ekseninde gelişen önemli
sorunları mevcuttur. Örneğin, ülkemizde
finans sektöründe kadınların iş gücünde
temsil oranı %50’nin üzerindedir; diğer
sektörlere göre yüksek olmakla birlikte,
bu rakam finans dünyasında kadınların
liderlik seviyesindeki temsil oranı ile paralel
olmadığı gibi, finans dünyasının kadın için
mükemmel bir seçenek olduğu anlamına
da gelmemektedir. Deloitte Türkiye ve CFA
Society İstanbul işbirliği ile yapılan ‘Finans
Dünyasında Kadın’ araştırması, finans
dünyasındaki kadınların iyileştirme beklediği
birçok konu olduğunu ortaya koymaktadır.
Finans sektöründeki (özellikle banka ve
sigorta şirketlerindeki) kadınların yanı
sıra her sektörden şirketlerin finans ve
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“Türkiye’de finans dünyasında kadınların iş gücünde
temsil oranı çok olumlu bir noktada olsa da, yaptığımız
araştırmaya göre finans dünyasındaki kadınların
iyileştirme beklediği birçok konu ve bu konular hakkında
yapılması gerekenlere dair birçok önerisi var.”
Sibel Çetinkaya
Deloitte Türkiye, Danışmalık Birimleri Lideri ve İcra Kurulu Üyesi

muhasebe birimlerinde çalışan kadınların
katıldığı araştırma ilginç rakamlar ortaya
koymaktadır. Katılımcıların %70’i finans
dünyasının özellikle Türkiye’de çalışmak
için zor bir sektör olduğunu, %69’u ise
kariyer yolculuklarında kadın kimliklerinden
ötürü dezavantajlı duruma düştüklerini
belirtmektedir. Buna rağmen, katılımcıların
%60’ı eğer kariyerlerinin başında olsalar
yine finans dünyasında çalışmayı tercih
edeceklerini ifade etmişlerdir.
Katılımcıların çoğu finans dünyasında bir
kariyer yolu çizmekten pişman olmadığını
belirtse de kızları için finans dünyasını gözü
kapalı önermemektedir. Kendi kızlarını ya

da ailelerinden başka bir genç kadını finans
dünyasına teşvik etme konusundaki soru
karşısında katılımcıların sadece %8’i her türlü
desteği vereceğini söylemiştir. %38’i de ancak
gerekli uyarıları yaparak teşvik edebileceğini
belirtirken, %8’i vazgeçirmeye çalışacağını,
%24’ü kesinlikle tavsiye etmeyeceğini ve
%22’si yorumsuz kalacağını belirtmiştir.
Finans dünyasındaki kadınların
gündemindeki önemli sorunlar
Kadınların finans dünyasını kızlarına
içtenlikte önermelerini engelleyen ve iş
değiştirmelerine sebep olabilecek birçok
farklı unsur ortaya çıkmaktadır. Kadın
çalışanların finans sektöründen/finans
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birimlerinden ayrılmayı düşünmelerine
neden olacak sorunlar önem sırasına göre
şu şekilde sıralanmıştır:
1.
2.
3.
4.
5.

İş/özel yaşam dengesinin olmaması
Terfi/yükselme fırsatlarının sınırlı olması
Risk unsurunun yüksek olması
Ücretlerin düşük olması
Esnek/uzaktan çalışma sisteminin
olmaması
6. Finansın erkek egemen bir dünya olması

%69

’u kariyer
yolculuklarında
kadın kimliklerinden
ötürü dezavantajlı
hissediyor

2
1

Her

kadından

’ine göre
erkekler daha
fazla kazanıyor

%70

’i,
finans
dünyasında kadın
liderler az diyor

%60

’ı eğer
kendi kariyerlerinin
başında olsalar yine
finans dünyasını
tercih ediyor

Özellikle ailevi yükümlülükler konusunda
finans dünyasının notu pek parlak
gözükmemektedir. Araştırmaya katılan
kadınların sadece %6’sı finans dünyasının
ailevi yükümlülükler konusunda anlayışlı
olduğunu düşünmektedir; %53’ü zaman
zaman anlayışlı, %41’i ise hiç anlayışlı değil
demiştir. Ailevi yükümlülüklerini yerine
getirirken kariyerinin zarar görmediğini
düşünen finans dünyası kadınlarının oranı
ise sadece %17’dir.

“Finans sektörü kadına en çok yer veren sektörlerden
biri olduğu için şanslıyız. Bu sene üçüncüsünü Deloitte
Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Women in Finance
etkinliği ‘Finans Dünyasında Kadın’ anketi ile bir adım öteye
taşınmıştır ve araştırma, finans dünyasındaki kadınların
seslerinin duyulması için bir kanal açmıştır.”
İlke Takımoğlu Homriş, CFA
CFA Society İstanbul, Genel Sekreter

Öte yandan, finans dünyasında kadınlar
seslerini erkeklerinki kadar duyurabildiklerini
düşünmektedir. Kadınların %64’ü çoğu
zaman ve %26’sı bazen fikirlerine erkek
çalışanların görüşleri kadar değer
verildiğini ifade etmektedir. Ayrıca,
araştırmada finans dünyasında performans
değerlendirmelerinin adaletsiz olmadığı
yönünde bir algı olduğu ortaya çıkmaktadır.
Kadınların %69’u terfi değerlendirmelerinde
kadın ve erkeklerden eşit seviyede
performans beklendiğini düşünmektedir.
Kadınlardan daha yüksek performans
beklendiğini düşünenlerin oranı sadece
%21’dir. Fakat iş paraya gelince durum
değişmektedir; ücret adaletsizliği kadınların
gündemindeki önemli bir konu olarak ortaya
çıkmaktadır. Araştırmaya göre 2 kadından
1’i, kendileri ile aynı pozisyonda görev alan
erkeklerin kendilerinden daha fazla ücret
aldığını düşünmektedir.

Finans dünyasındaki kadınların önerileri
Finans dünyasında kadınların bu sorunlar
karşısında yeterli seviyede dayanışma
içinde olmadıkları gözlemlenmektedir.
Kadınların %88’i şirket içi/sektörel kadın
örgütü ya da kadın destek grubu gibi bir
yapılanmalarının olmadığını belirtmektedir.
Bu tür yapılanmalar her türlü sektörde kadın
çalışanların iyileştirme taleplerinin yerine
getirilebilmesi için gereken unsurlar arasında
önemli bir yere sahiptir. Fakat katılımcılara
gereken iyileştirme adımları sorulduğunda,
sıraladıkları önemli maddeler arasında bu
unsur yer almamaktadır. Araştırmaya göre,
kadınları finans dünyasına çekmek ve orada
mutlu çalışmalarını sağlamak için önemli
adımlar şu şekildedir:

Kadın liderler az
Finans dünyasında kadın liderlerin sayısının
azlığı da önemli bir konudur. Katılımcıların
%70’i, finans dünyasında kadınların liderlik
derecesinde/C-seviyesinde yetersiz oranda
temsil edildiğini düşünmektedir. Bunun en
önemli nedenlerini ise sırasıyla şu şekilde
sıralamaktadırlar:

•• Formal ya da informal mentorluk
programları

•• Finans dünyasının liderlik pozisyonları için
erkeklere daha meyilli olması
•• Üst yönetimin kadınları yeteri kadar
desteklememesi
•• Finansın erkek egemen bir dünya olması
•• Kurumsal kültür normları
•• İş/özel yaşam dengesinin sağlanmaması
•• Esnek/uzaktan çalışma ortamı eksikliği

•• Çalışanlar için rol model olabilecek finans
dünyasındaki kadın lider örneklerinin
görünürlüğünün arttırılması
•• Esnek/uzaktan çalışma olanakları

•• Tanımlanmış kariyer planı
•• Kişiye özel kariyer seçenekleri, eğitim ve
gelişim programları
Sonuçlara göre kadınlar birçok konuda
iyileştirme beklemektedir. Katılımcıların
%28’i son yıllarda bu konular hakkında pozitif
değişimler olduğunu ve %23’ü değişim
yönünde küçük de olsa adımlar atıldığını
belirtse de, finans dünyası kadınlarının
değişim yönünde daha fazla beklentisi
ve yapılması gerekenlere dair önerileri
mevcut. Bu yolda kadınların aralarındaki
dayanışmayı artırmalarının yanında, hem
kurumların hem de toplumsal ve kurumsal
kültürün etken aktörleri olan erkek ve kadın
bireylerin değişimi tetiklemek adına birlikte
atabilecekleri adımlar çok önemlidir.
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Erkek meslektaşları
gözünden iş dünyasında
kadınlar
İş dünyasında ‘cam tavan’ sendromu kadınları nasıl etkiliyor? Üst
yönetimde kadınlar hangi alanlarda, nasıl değer katıyor? Toplumsal
kadın-erkek eşitliğine verdiği önemle ön plana çıkan üst düzey yöneticiler
arasında yer alan; Borusan Holding Grup CFO’su Barış Kökoğlu, STFA
Holding CEO’su Yetik Kadri Mert ve Aromsa Kurucusu ve Genel Müdürü
Murat Yasa konuyu kendi pespektiflerinden değerlendirdi.

Bir erkek yönetici olarak kadın
yöneticilerle çalışmanın ve kadınların
iş hayatında aktif rol almalarının
sektörünüzde ve şirketinizde yarattığı
olumlu etkiler nelerdir?
Kökoğlu: Bugün kadınların iş yaşamına
katılımı konusu, tüm dünyanın en önemli
gündem maddelerinden biri haline geldi.
Bu konunun “kurumsal sosyal sorumluluk”
çalışmalarının ötesinde bir anlam ifade
ettiğine inanıyor ve sürdürülebilir kalkınma
ekseninde değerlendirilmesi gerektiğini
düşünüyorum.
Kalkınmayı sürdürülebilir bir zemine
oturtmak ve geleceğimizi güvence altına
almak için nüfusumuzun yarısını oluşturan
kadın potansiyelini ve bilgi birikimini en
verimli şekilde kullanmalıyız. Kadınların
iş yaşamına dahil olmaları ve yönetici
seviyelerinde yer almalarının birçok olumlu
etkisinin olduğunu söyleyebilirim. Son
dönemde yapılan araştırmalar da bu yargıyı
destekler nitelikte.
Yapılan bir araştırmaya göre, küresel
ekonomide, kadınların iş gücüne katılımının
artması ile 2025 yılında 12-28 trilyon ABD$
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seviyelerinde bir büyüme gerçekleştirilebilir.
Yine kadınların iş gücüne katılımını
destekleyecek güçlü politikalarla, Türkiye’nin
GSYİH’si 2025 yılında ~%20 artma
potansiyeline sahiptir. Dolayısıyla, yönetimi
çeşitlilik ve cinsiyet eşitliği barındıran
şirketlerin, sektör ortalamalarından fazla
finansal getiri sağlama eğilimi bulunduğunu
belirtmek yanlış olmayacaktır.
Kadın çalışanların şirketlerin rekabet
avantajını artırdığı da bir gerçektir. Borusan
olarak deneyimlerimiz kadın yöneticilerin
yüksek iş sadakati duydukları, çalışanların
gelişimini etkin bir şekilde destekledikleri
ve sonuç olarak çalışanların daha yüksek
performans gösterdikleri yönündedir.
Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliği barındıran
şirketler yeni nesil çalışanlar için önemli
bir tercih sebebi olurken hali hazırda
çalışanların bağlılığını artırmak için de
fark yaratan unsurlardan biridir. Yönetim
ekibinde kadın ve erkek oranlarının dengeli
olması sağlıklı karar alma süreçlerini de
olumlu etkiler. Biliyorsunuz yönetim kurulu
karar süreçlerinde en az %30 oranında
çeşitlilik temsili olması halinde sonuçların
daha başarılı olduğu kanıtlandı. Son olarak

The Deloitte Times | Mart 2017

heterojen ekiplerin daha yaratıcı ve akılcı
kararlar verdiğini de belirtmek isterim. Farklı
düşünce yapılarındaki bireylerin birikimleri,
konuların daha ince, detaylı ve objektif
bir şekilde ele alınmasını sağlayarak iş
süreçlerine olumlu katkıda bulunuyor.
Mert: Kadın yöneticilerle çalışmanın getirdiği
faydaları konuşmak bile bana mantıksız
geliyor aslında. Zaten popülasyonun iki
parçası var erkek ve kadın, yaklaşık %50’şer.
Neden yarılardan birisinin katkısı/olumlu
etkisi tartışılır anlayamıyorum. %50 beyin
gücünün erkek popülasyon ile aynı şart ve
ortamda bulunması gerekliliği tartışılmamalı.
Olumlu etkilere baktığımızda ise, bir kere
kadınların bulundukları her ortam daha
düzenli çalışma, tartışma ve sonuç odaklı
oluyor. Verimi arttırdığı ise kesin. Erkek
egemen bir ortamdaki düzen, kadınların
olduğu ortamlara göre, sonuç odaklılık, çıktı
kalitesi ve özen açısından çok daha olumsuz
oluyor.

“Borusan olarak deneyimlerimiz kadın
yöneticilerin yüksek iş sadakati duydukları,
çalışanların gelişimini etkin bir şekilde
destekledikleri ve sonuç olarak çalışanların
daha yüksek performans gösterdikleri
yönündedir.”
Barış Kökoğlu
Borusan Holding, Grup CFO’su

Yasa: Kadınların duygusal zekaları,
problemlere yaklaşımları ve çözüm
üretmeleri bazı durumlarda erkeklere
göre daha gelişmiş oluyor. Aromsa’da tüm
çalışanlar arasında kadın erkek oranı 50/50.
Beyaz yakalılarda ise bu oran nerede ise
70/30, direktörler ve müdürler arasında ise
60/40 oranında kadınlar lehine. Bu durum,
şirketimizin bugünlere gelmesinde çok
önemli bir rol oynadı.
Kadınların iş hayatındaki tarzı bazı konularda
erkeklerden farklı olabiliyor. Örneğin
erkekler güç, rekabet ve girişkenliği ön
planda tutarken; kadınlar eşitlik, süreç
odaklılık ve yapılan işin kalitesine önem
veriyor, daha uzlaşmacı oluyor. Erkekler daha
“ego” odaklıyken; kadınların “ilişki” odaklı
olduğunu görüyoruz. Çalışanlarla güçlü
ilişkiler kurma ve birbirine karşılıklı destek
olma kadınların öne çıkan özelliklerinden.
Nasıl ki sadece duygularla veya sadece
mantıkla alınan kararlarla başarıya ulaşmak
mümkün değilse; şirketlerin de uzun
vadede olumlu sonuçlar alabilmesi için
kadın-erkek çalışanlar arasındaki dengeyi
sağlamış olmaları gerekmektedir. Kadın ve
erkek çalışanları birbirinden ayrı görmek
veya birinin diğerinden üstün olduğunu
düşünmek anlamsızdır.

Sektörünüzde kadınların üst yönetimde
yeterince temsil edildiğini düşünüyor
musunuz? Kadınların, sektörünüzde
üst yönetimde geri planda kaldığını
düşünüyorsanız, bu duruma hangi
faktörler etki ediyor? Bu durumun önüne
geçmek ve/veya kadınların daha fazla ön
planda yer almasını sağlamak için nasıl
girişimlerde bulunulmalı?
Kökoğlu: Kadınların ne üst yönetimde,
ne de mühendislik ve teknoloji gibi
uzmanlık gerektiren alanlarda yeterince
yer alabildiklerini düşünmüyorum.
Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Eşitliği
Endeksi’ne göre Türkiye 144 ülke arasında
130. sırada yer alıyor. Yine Türkiye, kadınların
iş gücüne katılımında OECD ülkeleri
arasında en düşük seviyede bulunuyor.
Bu veriler gösteriyor ki; dünyada birçok
ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kadınlara
eşit fırsatlar sunulmuyor. Kadınlar işe giriş
süreçlerinden üst yönetime geçişe kadar
kariyer basamaklarının tümünde görünmez
bariyerlerle karşılaşıyorlar.
Kadınlara çeşitli kültürel kodlar yükleniyor
ve “anne”, “eş” gibi toplumsal roller biçiliyor.
Çalışan ya da çalışmak isteyen kadınlardan,
iş-yaşam dengesini kurmada erkeklerin
aksine birden çok rol üstlenmeleri ve
her birini de başarıyla yerine getirmeleri
bekleniyor.
2016 Küresel Uçurum Raporu’na göre %72’lik
bir kesim erkeklerin erkek meslektaşı ile iş
yapmaktan, erkek erkeğe bağ kurmaktan
daha çok keyif aldığını ortaya koyuyor. Bu
da kadınların C seviyesi yöneticiliğin altında
temsil edilmesine neden oluyor.
37

The Deloitte Times |
 Mart 2017

Bu durumun önüne geçmedeki en önemli
adım, konu nezdinde bir zihniyet değişimi
yaratmak olacaktır. Borusan olarak
kurduğumuz “Borusan Eşittir – Toplumsal
Eşitlik Platformu” altında yaptığımız
çalışmalarla bu yönde bir farkındalık
yaratmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz günlerde
yayınladığımız “İş Yaşamında Ayrımcı Söz ve
Davranışlardan Kaçınma Rehberi” ile grup
genelinde bir hareket başlattık. İş yaşamında
farkında olmadan kullandığımız ayrımcı
sözlerle hükmedici ve ataerkil bir şekilde
kadınları görünmez kılıyoruz. Rehberle
bu söz ve davranışlara dikkat çektik. Bu
sözcükler sadece rehberde yer almakla
kalmayıp, Borusan’ın ofislerinde ve çalışma
ortamlarında özel tasarlanan afişlerle

yok değil. Yine de inşaat sektöründe
projelerde şantiyelerde kadın çalışan,
özellikle üst düzeyde çalışan sayısı çok az.
Enerji sektöründe ise kadın çalışan sayısı
ise göreceli olarak daha fazla ama yeterli
olmaktan hâlâ uzak.

eşit paylaşmalarının sağlandığı bir ortam
hazırlamalıyız. Yoksa popülasyonun daha
organize, erkeklerden daha karmaşık
problemlerin üstünden gelebilecek
düşünme yetkinliğine sahip olan yarısını
baştan kaybetmiş oluyoruz.

İnşaat sektöründe, özellikle grup şirketimizin
çalışmakta olduğu coğrafyaların koşulları
gerçekten çok zor. Fakat bu şartlarda
çalışabilecek üst düzey kadın çalışanların
olduğunu düşünüyorum. Aslında rastladığım
Batılı şirketlerde de projelerde kadın
çalışan sayısı fazla değil ama bize göre çok
ileride oldukları kesin. Enerji sektöründe
ise biraz daha fazla olan sayının artmama
nedeni sanırım kariyer basamaklarında

Yasa: Gıda sektöründe çalışan kadın yüzdesi
diğer sektörlere oranla daha yüksek. Hatta
Aromsa’da, gıda sektörü ortalamalarının
da üstünde. İş hayatında çalışan kadınların
önündeki -son günlerin moda deyişi ile“cam tavan“ engeli, Türkiye’de kız ve erkek
çocukların yetiştirilme tarzlarındaki çarpıklık
yüzünden diğer ülkelerden daha farklı
bir yapıda ve özel hayattaki kadın erkek
eşitsizliğinin farklı bir yansıması olarak

“Çocuk bakımı konusunda çalışan
kadınların kesinlikle desteklenmeleri
gerekiyor. Eğitime özen göstererek
erkeklerin de iş dışında kadın ile
sorumlulukları daha eşit paylaşmalarının
sağlandığı bir ortam hazırlamalıyız.”
Yetik Kadri Mert
STFA Holding, CEO

görünür hale getirildi. Farklı şirketlerden de
çok olumlu değerlendirmeler aldık. Çözümün
bir parçası olabildiysek ne mutlu bize…
Bununla birlikte insan kaynakları ekiplerimiz
eşitlik konusunda işe alımdan terfiye, doğum
izinlerinden esnek çalışma saatlerine kadar
birçok konuda politika değişimi yaratmak
için çalışıyorlar. Yine istihdam süreçlerinde
pozitif ayrımcılık uygulamalarımız bulunuyor.
Cinsiyet eşitsizliği konusunda en önemli
görev üst yönetimlere düşüyor. Güçlü bir
şekilde desteklenmeyen çalışmalar başarılı
olamıyor.
Mert: Üst yönetimde kadınların yeterince
var olduğunu düşünmüyorum. İnşaat
sektöründe ağırlıklı çalışılan bir grupta
kadınların zor şartlar altında çalışamayacağı
yönünde bir bilinçaltı düşünce var. Ama
bunun yanlış olduğunu çıkaran örnekler
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kadın çalışanların daha üst düzeye
gelmeleri için yeterince hassasiyet ve özen
göstermememiz. Bir de, ülkemizde ve
gelişmekte olan ülkelerde de aynı olduğunu
düşündüğüm erkek egemen toplumda kadın
yalnız işte değil, evde de erkekten daha fazla
sorumluluk üstleniyor. Çocuk sahibi olmak
da bunun üzerine eklenince erkeklerin
otomatik olarak ev ve çocuklar konusunda
daha az sorumluluk alması doğalmış gibi bir
inanış yerleşmiş durumda. Bunu kırmamız
ve kadınların iş dışındaki sorumluluklarını
erkekler olarak paylaşarak, işte daha fazla
eşit şartlarda çalışmalarını sağlamamız
gerektiğine inanıyorum.
Bir kere çocuk bakımı konusunda çalışan
kadınların kesinlikle desteklenmeleri
gerekiyor. Eğitime özen göstererek erkeklerin
de iş dışında kadın ile sorumlulukları daha

gözüküyor. Maalesef toplumların kültürü
bugünden yarına değişmiyor. Bazı küçük
değişiklikleri günlük hayata geçirmek yıllar
sürebiliyor. Toplumumuzda kadına ve erkeğe
yüklenen rollerin değişmesinin de uzun yıllar
süreceği aşikâr. Örneğin, “Erkekler ağlamaz,
kızlar ağlar. Erkekler kavga eder, kızlar
etmez”. Bu rollerin değişmesi; geleneksel
aile yapısından esnek aile yapısına geçiş
özel hayatta ne kadar imkansız olsa da, iş
hayatında çok daha kolay olabiliyor. “Cam
tavan” engeli Batı ve Uzak Doğu ülkelerinde
“Men’s Club” olarak kadınların önüne çıkıyor.
Rusya’da ise durum tam tersine erkeklerin
önüne içki içmedeki disiplinsizlikleri
yüzünden çıkıyor, ve iş hayatındaki üst
makamların çoğu kadınların elinde. Bu tür
ayrımcılıkların üstesinden gelmek daha zor.

The Deloitte Times | Mart 2017

“İş hayatında çalışan
kadınların önündeki
-son günlerin
moda deyişi ile“cam tavan“ engeli,
Türkiye’de kız ve
erkek çocukların
yetiştirilme
tarzlarındaki çarpıklık
yüzünden diğer
ülkelerden daha
farklı bir yapıda ve
özel hayattaki kadın
erkek eşitsizliğinin
farklı bir yansıması
olarak gözüküyor.”
Murat Yasa
Aromsa, Kurucu ve Genel Müdür

Sektörünüzde kadın çalışanların
oranını nasıl değerlendirirsiniz? Sizce,
sektörünüzde kadın çalışanların iş
hayatındaki ihtiyaçları ne ölçüde
karşılanıyor? Kadınların mesleki
gelişimine yönelik sektörde ne gibi
politikalar ve/veya uygulamalar söz
konusu?
Kökoğlu: Sektördeki kadın çalışan sayısı
maalesef olması gerekenin çok altında. Bu
yıl Davos’ta yayınlanan Kadınların İşgücüne
Katılımı Araştırması’na göre kadınların iş
hayatına katılımları konusunda gelişmeler
var ancak kadınlar hala temsil, eşitlik ve
kariyer açısından erkeklerin çok gerisindeler.
Bu yönde öncelikle bir zihniyet değişimi ve
eş zamanlı olarak da yeni politikalara ihtiyaç
var. Cinsiyet ayrımcılığına yer vermeyen, ön
yargılardan arınmış bir kurum kültürünün
oluşturulması ve bireylerin bu yönde
desteklenmeleri büyük önem taşıyor. Ayrıca
başta çocuk bakımı olmak üzere kadınların
çalışmasını zorlaştıran fiziki koşulların
hafifletilmesi için bu konularda pratik ve
sürdürülebilir çözümler getirilmesi kadın
istihdamını artıracaktır.
Kadınların, kendilerine güvenmeleri ve
yaptıkları başarılı işlerle öne çıkmaktan
korkmamaları gerekiyor. Görüşlerini ifade
etmekten çekinmemeliler. Liderliğe giden
yolda birçok zorlukla karşılaşsalar da
kararlı olmalılar. Ancak şu an için içinde
bulunduğumuz şartlar değerlendirildiğinde,
bu yolda ilerlemenin çok kolay olmadığını
belirtmekte yarar var. Bu noktada sektördeki
şirketlerin yavaş yavaş kadın çalışanların
mesleki gelişimine yönelik yatırım yapmaya

başladıklarını görüyorum. Liderlik eğitimleri
ve mentorluk programları uygulanıyor ve
büyük fark yaratıyor.
Mert: Kadının iş hayatında, iş dışındaki
sorumluluklarını hafifletici destekleri,
olanakları fazlalaştırmak ve bu sayede
erkeklerle aynı koşullarda kariyer fırsatlarını
kullanabilecekleri ortamı sağlamamız
gerekiyor. Buna inananlar olarak, kariyer
planlamasında kadınlara en az erkekler
kadar, hatta pozitif ayrımcılık sağlanması
gerektiğini her aşamada, hem uygulamalarla,
hem de örnek oluşturarak göstermemiz
gerekiyor.
Yasa: İşe alımlarda adayları kadın-erkek
değil birey olarak görüyoruz ve işe alım
şartları olarak objektif kriterler uyguluyoruz.
Gününün 9 saatini iş yerinde geçiren
insanların hayatını da, iş hayatı /özel hayat
olarak sınıflandırmaya hakkımızın olmadığını
düşünüyoruz. Bu yüzden çalışanlarımıza
mümkün olduğu kadar rahat edebilecekleri
bir çalışma ortamı sunmaya gayret ediyoruz.
Şirketimizin bu açıdan değişime açık
olduğunu düşünüyorum. Mesai saatleri
dışında onlardan işe vakit ayırmalarını
beklemiyoruz. Çalışma saatleri içinde hoca
eşliğinde pilates yapma özgürlüğünü,
ayda 2 kere evden çalışma kolaylığını
sağlıyoruz. Onay gören uygulamalar pekişir,
pekişen uygulamalar içselleştirilir. Siz, eğer
uygulamalarınızın arkasında kararlılıkla
durursanız şirketiniz ayrımın görülmediği
uygar, mutlu çalışanların var olduğu bir
kimliğe kavuşuyor.
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“Ekonomik büyüme,
kadınları ekonomiye
katmaktan geçiyor”
Türkiye’de iş gücüne katılım oranı - iş arayanlar dahilsadece 33%. Bu oran ile Türkiye, OECD ülkeleri arasında
en son sırada yer alıyor. Başarılı bir iş kadını, girişimci
ruhunu her daim koruyan bir yönetici,
hayalini gerçekleştirmek isteyen girişimci
kadınlara yol gösteren bir lider ve iki kız
çocuğu annesi olmak gibi farklı
kimlikleri üstlenen KAGİDER
Başkanı Sanem Oktar ile
kadın istihdamını,
girişimciliği ve Türkiye’nin
toplumsal ve ekonomik
koşullarını konuştuk.
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G

ünümüzde kadınlar gücü ve
yaratıcılığı temsil ediyor. Eskiden
yalnızca erkeklere göre olduğu
düşünülen iş kolları, bugün kadınların
varlığıyla yeniden şekilleniyor. Yine de
ülkemizde birçok alanda kadınların halen
kendilerini ispatlama gereklilikleri söz
konusu. Kadınların iş hayatında yeterince
temsil edildiğini düşünüyor musunuz?
Oktar: Kadın girişimciliği ve kadınların
ekonomiye katılımları açısından Türkiye’nin
istenen düzeye ulaştığını ve bu alanda
kadınların potansiyelinden etkin bir şekilde
yararlanıldığını söylemek mümkün değil.
Türkiye’de şu an kadının iş gücüne katılım
oranı - iş arayanlar dahil- sadece 33%.
Bu oran ile Türkiye maalesef OECD
ülkeleri arasında en son sırada yer alıyor.
Şayet Türkiye, bu oranı güçlü ve istikrarlı
politikalar ile OECD ortalaması olan %63’e
yükseltebilirse, yapılan bir araştırmaya
göre gayri safi yurtiçi hasılasını 2025 yılında
yaklaşık yüzde 20 oranında arttırarak,
beklenenden 200-250 milyar dolar daha
fazla büyümeye ulaşacaktır.

Sanem Oktar, KAGİDER Başkanı

“Birkaç gelişmiş ülke dışında tüm dünyada, özellikle de gelişmekte
olan ülkelerde kadınlar aynı sorunlarla karşı karşıyalar. Kaliteli
eğitime erişim, iş hayatına katılım ve kariyer, girişimcilik gibi
konularda ayrımcılıkla yüzleşiyorlar.”
Yapılan son toplantılarda G20 liderleri 2025
yılına kadar 100 milyon kadını istihdama
katma sözü verdi. G20 liderlerinin verdiği
sözün ülkemizdeki karşılığı 2025 yılına
kadar yaklaşık 3 milyon kadının iş hayatına
katılması oluyor. Eğer Türkiye’de kadınlar
ve erkekler ekonomiye eşit katılsaydı kişi
başına düşen gayri safi yurtiçi hasılamız
bugün %30’dan daha fazla olacaktı.
Ekonomik büyümenin ve kalkınmanın yolu
kadınları ekonomiye katmaktan, kapsayıcı bir
ekonomiden geçiyor.
Sizce ülkemizde kadınlar iş hayatında
en çok hangi zorluklar ve engellerle
karşılaşıyor?
Oktar: Kadının iş hayatına katılmasının,
katıldığı zaman da potansiyellerini tümüyle
yerine getirmesinin önündeki temel

engellerden biri toplumdaki ataerkil bakış
açısıdır. Kadının aile içinde çocuk ve yaşlı
bakımından, ev işlerinin yapılmasından
birinci dereceden sorumlu kişi olarak
görülmesi ciddi bir sorun oluşturuyor.
Bir kadın çalışmak istediğinde, önce
evdeki sorumluluklarını yerine getirmesi
ve ardından evdeki erkeğin onayının da
olmasıyla ancak istihdama katılabiliyor.
İşyerindeki mesaisinin bitimi ile işi bitmiyor.
Ev işlerini çözmesi gerekiyor. Bu da enerjiyi
hayli tüketen bir durum… Oysa kadınların
eğitime, istihdama ve girişimciliğe erişimde
erkeklerle eşit fırsatlara sahip olması büyük
önem arz ediyor.
Kadınların fikirlerini hayata geçirmeleri
ve iş hayatında desteklenmeleri adına
KAGİDER kilit bir rol oynuyor. Sizce iş

dünyası; ulusal ve çokuluslu şirketler,
kadınların daha fazla desteklenmesi
adına nasıl bir yol izlemeliler?
Oktar: Birkaç gelişmiş ülke dışında tüm
dünyada, özellikle de gelişmekte olan
ülkelerde kadınlar aynı sorunlarla karşı
karşıyalar. Kaliteli eğitime erişim, iş hayatına
katılım ve kariyer, girişimcilik gibi konularda
ayrımcılıkla yüzleşiyorlar. Burada da kültürel
ve ekonomik faktörler önemli bir rol oynuyor.
Kadınlar hayata erkeklerle aynı fırsatlara
sahip olarak başlayamıyorlar.
Kadının güçlendirilmesinde devlet destekleri
ve ödenekleri elbette en temel kaynaklarımız
arasında yer alıyor, ama bu durum şirketlere
sorumluluk ve görev düşmediği anlamına
gelmiyor. Toplumda kadını geri plana iten
ataerkil bakış açısının iş hayatında aşılması
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lazım. Şirketlerin insan kaynakları politikaları
kadınların profesyonel kariyer yapmasını
destekler, onlara kendilerini geliştirme
fırsatları sunar nitelikte olmalı. Bu da kadın
ve erkekler arasında fırsat eşitliğini öne
çıkaran belirli bir iş kültürünün şirkette
hâkim olmasını gerektiriyor. Bu alanda
ülkemiz özel sektörünün performansını
değerlendirdiğimizde, daha yapacak çok iş
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz.
Girişimcilikte başarılı olmak, Türkiye
ekonomisi için katma değer yarattığı
gibi kadının toplum içindeki konumunu
güçlendiriyor, onu ekonomik açıdan
erkeklerle eşit kılıyor. Kadın girişimci aynı
zamanda istihdam da yaratılması anlamına
geliyor. Kadın girişimciler daha çok kadın
istihdam ediyor. Bu anlamda girişimciliğin
ve kadınların güçlendirilmesinin 2023
hedeflerine ulaşmada temel gerekliliklerden
biri olduğunu düşünüyoruz.
KAGİDER, yalnızca kadın işgücünü
desteklemede değil, aynı zamanda
birçok kadının hikâyesini duyurmasında
da yol gösterici oluyor. KAGİDER gibi bir
kurumda lider rolünde olmanız nasıl
hissettiriyor?
Oktar: Hayatlarına dokunma fırsatı
bulduğumuz kadınları olumlu etkilediğimize
ve fark yarattığımıza inanıyorum. KAGİDER
olarak bugüne kadar destek verdiğimiz

“Girişimcilikte başarılı
olmak, Türkiye
ekonomisi için katma
değer yarattığı gibi
kadının toplum
içindeki konumunu
güçlendiriyor, onu
ekonomik açıdan
erkeklerle eşit kılıyor.“
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“Kadın ve erkekler arasında fırsat eşitliğini
öne çıkaran belirli bir iş kültürünün
şirketlerde hâkim olması gerekiyor.
Bu alanda ülkemiz özel sektörünün
performansını değerlendirdiğimizde,
daha yapacak çok iş olduğunu rahatlıkla
söyleyebiliriz.“
kadın girişimci ve bu yönde teşvik etmek
amacıyla ulaştığımız kadın sayısını on
binlerle ifade edebiliriz. Garanti Bankası
ile birlikte düzenlediğimiz Kadın Girişimci
Buluşmaları kapsamında 32 ilde yaklaşık
7.000 kadın girişimciye; Garanti Bankası ve
Ekonomist dergisi işbirliği ile düzenlediğimiz
Kadın Girişimci Yarışması aracılığıyla da 9
yılda 32.000 kadına ulaştık. Sunduğumuz
diğer eğitim ve mentorluk hizmetlerinden
de bugüne kadar yüzlerce kadın yararlandı.
Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman
Türkiye için ciddi bir katkı yapmış ve fark
yaratmış olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu
yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Toplumumuz, ataerkil yapısıyla
kadınların varlığını ve gücünü
kanıtlaması için oldukça zorlayıcı
olabiliyor. Kariyerinizde kadın olmanın
zorluğunu hiç yaşadınız mı?
Oktar: Kadın olduğunuzda iş yaşamında,
işin getirdiği zorluklara ek olarak
sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Bu sıkıntı
da daha ziyade erkek egemen kültürün
hâkimiyetinden kaynaklanıyor. Kurumsal
kültürün eşitlikçi, cinsiyet ayrımı yapmayan
bir temele oturmadığı şirketlerde sorun
yaşayabiliyorsunuz. Ben de hayata
geçirdiğim iş girişimlerinde bu kültür nedeni
ile sıkıntılar yaşadım. Ancak kararlılıkla
çalışmalarımı sürdürerek sıkıntıları aşmayı
başardım. Kendi kurduğum veya ortağı
olduğum şirketlerde eşitlikçi bir kültürü
hâkim kılmaya özellikle önem verdim.

Nasıl bir aile ortamında yetiştiniz? Siz de
iki kız çocuk annesisiniz. Onlara ve tüm
genç kadınlara, özellikle girişimcilikle ilgili
vereceğiniz en önemli tavsiyeler neler
olurdu?
Oktar: Kız ve erkek çocuklarına eşit fırsatlar
tanıyan bir ailede büyüdüm. Hayallerim
konusunda bana destek veren, önümü açan
bir ailem oldu. Disiplin ve düzenin daha
çok annem tarafından sağlandığı bir evde
büyüdüm. Karar almayı, sorumluluklarımın
farkına varmayı, zorluklar karşısında
yılmamayı hep ailemden öğrendim.
Deneyim girişimcilikte önemli bir yetkinliktir
ancak gelişmesi için denemek gerekir.
Burada önemli olan doğru hedef koymak,
ona ulaşmak için çok çalışmak, engelleri
aşmak için yaratıcı çözümler geliştirmek
ve uygulama aşamasında motivasyonu
kaybetmemek… Bir kadın girişimci olarak
kendime hep şu sözleri hatırlatırım: “Bir
şeyi çok istersen yaparsın, sana nasıl
olmayacağını söylerler, sen onlara nasıl
yapıldığını göster. Bunun için çok çalışman
gerekebilir ama inancını asla kaybetme.
Sabırla ve inanarak ve çok çalışarak
denemeye devam et.”
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Verginet.net yenilendi!
Deloitte Türkiye tarafından 10 yılı aşkın
süre önce hizmete sunulan ve mali
mevzuat konusunda en güncel bilgiyi, en
hızlı şekilde takipçilerine ileten
Verginet.net yenilendi!

Duyarlı web tasarımına (RWD) uygun
yeni tasarımı sayesinde, farklı ekran
çözünürlüklerine sahip tablet ve mobil
cihazlarınızdan Verginet.net’e kolaylıkla
ulaşabilirsiniz.

Ayrıca yeni tasarım, Verginet.net yayınlarını
daha keyifli okumanızı ve hesaplama
tablolarını daha etkin kullanmanızı mümkün
kılıyor.
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Türk şirketleri
zorlu bir yılda
yurt dışı yatırımına
devam etti
Zorlu geçen 2016 yılına rağmen Türk şirketleri yaklaşık 2,3 milyar
dolarlık 42 adet birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Böylelikle son 10 yılda Türk şirketleri tarafından yurtdışında
yapılan 292 işlemin hacmi 26,3 milyar dolara ulaştı.

T

ürk şirketlerinin yurtdışında
gerçekleştirdiği birleşme ve satın
almaların genel görünümünü ortaya
koyan 2016 Yılı Yurtdışı Birleşme ve
Satın Almalar raporuna göre, 2016 yılında
42 adet işlem gerçekleşirken, toplam
işlem hacmi ise yaklaşık 2,3 milyar dolar
oldu. İşlem sayısı geçmiş yıllarla paralel
seyrederken, işlem hacmi ise son beş yılın
en düşük seviyesinde kaldı. Bununla birlikte,
son on yılda Türk şirketlerin yurtdışında
gerçekleştirdiği toplam 292 adet birleşme
ve satın alma işleminin toplam hacmi 26,3
milyar doları buldu.

Deloitte Türkiye Kurumsal Finansman
Ortağı Başak Vardar rapora ilişkin
değerlendirmesinde, yatırım açısından
öngörülebilirliğin azaldığı bir dönem
olmasına rağmen, Türk iş dünyasının
stratejik hedefleri çerçevesinde dış pazarlara
açılma iştahının devam ettiğini belirtti.
Vardar, gelecek dönemde büyümede
yavaşlama, kârlılıklarda baskı ve finansman
kaynaklarına erişim gibi kısıtlamalar olsa
da, Türk şirketlerinin yurtdışındaki stratejik
yatırım fırsatlarını finansal güçleri ölçüsünde
aktif olarak takip etmeye devam edeceklerini
beklediğini ifade etti.

Yılın en büyük işlemi Yıldırım Holding’in
gerçekleştirdiği 750 milyon dolar
değerindeki Puerto Bolivar Harbor satın
alımı oldu. İşlem, tek başına, 2016 yılında
gerçekleşen toplam işlem hacminin
%33’ünü oluşturdu.
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Büyük yatırımcılar yurtdışı işlemlerde
başı çekti
Doğuş Grubu, Global Liman İşletmeleri,
Yıldırım Holding, MNG Holding gibi büyük
gruplar, restorancılık ve otelcilik, altyapı
ve üretim sektörlerindeki yatırımları ile
toplam işlem sayısının yaklaşık yarısını
gerçekleştirdiler. Trakya Cam, Arçelik ve
Vestel gibi Türkiye’nin önde gelen şirketleri
ise yurtdışında satın alımlarla global
pozisyonlarını güçlendirmeye devam etti.
Yatırımcılar genellikle %100 veya çoğunluk
hisse tercih etti.
En büyük işlem Yıldırım Holding’den…
Yılın en büyük işlemi Yıldırım Holding’in
gerçekleştirdiği 750 milyon dolar
değerindeki Puerto Bolivar Harbor satın
alımı oldu. Söz konusu işlem tek başına, 2016
yılında gerçekleşen toplam işlem hacminin
%33’ünü oluşturdu. 2014 ve 2015 yıllarında
sırasıyla 159 milyon dolar ve 100 milyon
dolar olan ortalama işlem hacmi bu yıl 55
milyon dolar olarak gerçekleşti. 20 milyon
doların altında işlem değeri olan satın alımlar
ise toplam işlem sayısının yarısından fazlasını
oluşturdu.
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Yerli yatırımcılar Avrupa’ya açılıyor
Geçmiş yıllarda olduğu gibi Avrupa bölgesi,
hedeflenen pazarlar arasında 2016 yılında
da toplam yaklaşık 1,2 milyar dolarlık 32
adet işlem ile öne çıktı. Avrupa’yı, 5 işlem ile
Kuzey Amerika bölgesi takip etti. Avrupa’da
İtalya, Almanya, ve İspanya en çok tercih
edilen pazarlar oldu. Bununla birlikte Türk
şirketlerin Bangladeş, Burkina Faso ve
Ekvator gibi ülkelerde de ilk sayılabilecek
satın almalar yaptıkları görüldü.
Türk şirketleri altyapı, üretim,
restorancılık ve otelcilik sektörlerine ilgi
gösterdi
2016 yılında yatırım yapılan sektörler
arasında, altyapı, restorancılık ve otelcilik ile
üretim sektörleri hem işlem adedi hem işlem
hacmi olarak başı çekti. Bu üç sektör toplam
işlem hacminin %83’ünü, toplam işlem
sayısının ise %52’sini oluşturdu.

Son on yılda Türk yatırımcıların yurtdışında
en çok ilgi gösterdikleri sektörler ise gıdaiçecek, enerji, gayrimenkul, altyapı ve üretim
olarak sıralandı. Geçmiş yıllarda olduğu
gibi Doğuş Grubu restorancılık ve otelcilik
sektörüne yoğun ilgi göstererek sektördeki
8 adet işlemin tamamına imza attı. Altyapı
sektöründe rol oynayan yatırımcılar arasında
komşu bölgelerde satın almalar yapan
Yıldırım Holding, Global Liman İşletmeleri ve
Ekol Lojistik öne çıktı. Ayrıca, MNG Holding
madencilik sektöründe özellikle Afrika
bölgesine yönelik 3 adet işlem gerçekleştirdi.

Akdeniz bölgesi liman ve turizm; Afrika ve
Kanada madencilik; Doğu ve Orta Avrupa
ile Asya ise üretim sektörlerindeki yatırım
fırsatları ile öne çıktılar.

2016 yılında toplam işlem
sayısı geçmiş yıllarla paralel
seyrederken, işlem hacmi
son beş yılın en düşük
seviyesinde kaldı.
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Şirket alım satım
süreçlerinde yapılandırma
Şirket alım satım süreçlerinde işlemin vergisel ve hukuki yönden ne şekilde ele
alınacağı çok önemlidir. Bu süreçler iyi tasarlanması gereken, birçok disiplini
bir araya getiren ve işlemin gerçekleşmesi için uzlaşmayı gerektiren çıkarları
barındıran detaylı süreçlerdir.

D
Güneş Söğütlüoğlu
Deloitte Türkiye
Vergi Hizmetleri, Ortak

Alıcılar, satın
alacakları işin vergi
yükümlülüklerini
derinlemesine
anlamak ve
dolayısıyla en ideal
yapıyı kurmak
isterler.

eloitte’un Türkiye’de birleşme ve
satın almaların genel görünümünü
ortaya koyan raporuna göre, son
beş yılda 1195 adet alım satım işlemi
gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerin her birinde
hem alıcı hem de satıcılar tarafından gözden
geçirilmesi gereken çeşitli yapılandırma
alternatifleri mevcuttur. Bu alternatifler
risklerin ve vergi yükümlülüklerinin
yönetilmesi açısından hem alıcı hem de satıcı
için kritik önem taşır.
Alıcılar mümkün olduğunca satın alacakları
işin geçmiş vergi yükümlülüklerinden
korunmak için ve yapıyı kurarken satın
almanın finansmanından, hissedarlık
yapısından, faaliyet döneminden ve ileriki bir
tarihte satış anına kadar yapılacak her türlü
işlemin vergi yükümlülüklerini anlamak ve
dolayısıyla en ideal yapıyı da kurmak isterler.
Satıcılar açısından da geçmişe yönelik
risklerin kendilerine geri dönmesi önemli
bir husus olmakla beraber daha da önemlisi
satış neticesinde elde edilecek değer artış
kazançlarının ve diğer dolaylı vergilerin
etkilerini anlamak ve bunu yönetmektir.
Bunu yönetebilmek için alıcıların, bir gün
satıcı pozisyonunda olabilecekleri
düşüncesiyle henüz alış sırasında da
işlemin yapısını değerlendirmeleri
gerekmektedir.
Yapılandırma alternatifleri açısından
temel olarak iki yapı ön plana
çıkmaktadır. Bunlar aktif satışı ve hisse
satışı alternatifleridir.
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Aktif satışı özellikle şirketin geçmiş vergi
yükümlülükleri konusunda herhangi
bir muvazaa olmadığı takdirde önemli
bir koruma sağlamakta, ileride ortaya
çıkabilecek geçmişe yönelik vergi
yükümlülüklerinden alıcıyı korumaktadır. Öte
yandan Borçlar Kanunu hükümlerine göre,
bir malvarlığını veya bir işletmeyi aktif ve
pasifleri ile birlikte devralan alacaklılara karşı
malvarlığındaki veya işletmedeki borçlardan
sorumlu olur. Borçlar Kanunu’na göre iki yıl
süreyle önceki borçlu da devralanla birlikte
müteselsil borçlu olarak sorumlu kalır.
Aktif satışında satıcı konumunda olan taraf
hedef şirketin kendisi olup; satış işlemi
Kurumlar Vergisi, KDV, Damga Vergisi,
Tapu Harçları gibi çeşitli vergi etkilerini
beraberinde getirebilmektedir.
Diğer taraftan, hisse satışı durumunda
sağlanan çeşitli vergi istisnaları sayesinde
vergi etkileri kısmen ya da tamamen
ortadan kalkmaktadır. Ancak bununla
beraber hedef şirketin geçmişle alakalı başta
vergisel yükümlülükleri hissedarı değişen
hedef şirkette aynen devam
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etmektedir. Dolayısıyla şirketin yeni sahibi
bunlardan etkilenmektedir.
Hisse satışı alternatifi değerlendirildiğinde
geçmiş vergi risklerini yönetmenin bir
yolu da sıklıkla bilinen tabiriyle vergi
affıdır. Türkiye’de ilk vergi affı 1924 yılında
çıkarılmıştır. O günden bugüne 92 yılda
toplam çeşitli adlar altında 33 tane ‘vergi affı’
çıkarılmıştır. Dolayısıyla yaklaşık ortalama
üç yılda bir gündeme gelmektedir. İçerikleri
birbirine benzer olmakla beraber herbiri
birbirinden farklıdır. En son çıkan kanun
ödemeye yönelik çeşitli kolaylaştırmalarla

Sonuç olarak şirket alım satım süreçleri
iyi tasarlanması gereken ve vergi, hukuk,
muhasebe, finansman, ticari değerlendirme
gibi çeşitli konular başta olmak üzere birçok
disiplinin bir araya geldiği, farklı ve çoğu
zaman çatışan ancak işlemin olması için
uzlaşmayı gerektiren çıkarların barındığı
detaylı süreçlerdir. Bu sürecin dikkatli bir
şekilde yönetilmesi ileride oluşabilecek
sürprizlerden tarafları koruyacağı gibi maddi
faydaları da beraberinde getirecektir.

Satıcılar açısından geçmişe yönelik risklerin kendilerine
geri dönmesi önemli bir husus olmakla beraber, daha
da önemlisi satış neticesinde elde edilecek değer artış
kazançlarının ve diğer dolaylı vergilerin etkilerini
anlamak ve bunu yönetmektir.
beraber, varlık barışı, bilanço düzeltmeleri ve
matrah arttırımı gibi unsurlar içermektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken konu
firmanın vergi affından yararlanması
geçmişinin tümüyle riskten arındırıldığı
anlamına gelmediğidir. Hangi yıllar ve
vergiler hakkında ilgili kanunun hangi
maddelerinden faydalanıldığının doğru
anlatılıp/anlaşılması son derece önemlidir.
Alıcılar tüm bu süreçte finansmanı hangi
kaynaklardan sağlayacakları, sermaye
koyma alternatifleri, yönetime sağlanacak
teşvik paketleri, ilişkili şirketlerden
gelebilecek “royalty” ve “management
fee” benzeri faturalar, danışmanlık
giderleri, finansman giderleri, transfer
fiyatlandırması, örtülü sermaye, ileride
muhtemel satış, holding şirketin mukimliği,
çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları
gibi birçok konuyu ve vergi etkilerini
değerlendirmek durumundadır.
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Referandum sonrası
‘hikaye’ kritik
Ekonomik Görünüm Raporu’na göre, küresel büyümeye ilişkin 2016’nın ikinci yarısında
başlayan toparlanma sürüyor ve bu durum görece bir iyimserlik oluşturuyor. Türkiye
için 2017, hem aşağı hem de yukarı yönlü riskler barındırıyor ancak ekonomide kalıcı bir
toparlanma, yatırımcılara perspektif sağlayacak kapsamlı bir ekonomik programdan geçiyor.
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D

ünyanın dört bir yanında yaşanan
siyasal ve ekonomik belirsizliklere
rağmen 2016 yılının ikinci yarısından
bu yana büyümede devam eden
toparlanmanın, küresel ekonomiye ilişkin
iyimserliği de artırdığı görülüyor. Rapor,
Türkiye ekonomisi ile ilgili daha kapsamlı
bir değerlendirmeyi 16 Nisan referandumu
sonrasına bırakarak, hem küresel ekonomi
hem de Türkiye ekonomisi üzerine en temel
sorulara odaklanıyor.

de yakından takip edilmesi gerekiyor. 16
Nisan referandumunun ardından siyasi
belirsizliğin sonlanacağı varsayımı ile
geçtiğimiz yıla oranla büyümede ciddi
bir hızlanma beklememekle birlikte; risk
priminin düşmesi ve sermaye girişlerinde
bir hareketlenme olması ihtimalini de göz
önünde bulundurmak gerekiyor.

Küresel piyasalar ne söylüyor?
Küresel ekonomi ise, 2016’nın ilk yarısında
yaşanan yavaşlamanın etkisinin ardından
ikinci yarıda toparlanarak, yılı zayıf da olsa
büyüme ile kapattı. Çin’in 2016 yılını %6,7’lik
büyüme ile tamamlaması ve ekonomide
kayda değer bir yavaşlama olmaması için
teşviklerin süreceğine yönelik beklentiler bu

Geçtiğimiz yıla oranla büyümede ciddi
bir hızlanma beklenmemekle birlikte;
risk priminin düşmesi ve sermaye
girişlerinde bir hareketlenme olması
ihtimalini de göz önünde bulundurmak
gerekiyor.
Geçtiğimiz yıl yaşanan menfur darbe girişimi
ve yaşanan üzücü olaylara ek olarak küresel
piyasalardaki gelişmelerin de etkisi ile ülke
olarak 2017’ye zor bir başlangıç yaptık. 2016
yılının son aylarında başlayan Türk Lirası
üzerindeki yoğun baskılar, Ocak ayı sonuna
kadar devam etti. 2016’nın Eylül ayında
Moody’s’in Türkiye’ye ilişkin not indiriminden
sonra yılın başında Fitch’den de bir indirim
gelmesi ile birlikte ikinci ‘yatırım yapılabilir’
notumuzu da kaybettik. Bu durum, siyasi
riskler ve yüksek dış finansman ihtiyacı ile
birlikte değerlendirdiğimizde, yılın kalanında
büyümenin önünde bir risk oluşturabilir.
Ek olarak dalgalı bir seyir izlemekle beraber
güven ortamının halen kalıcı bir iyileşme
göstermemesi yatırımlar açısından iyimser
olunmasını engelliyor. Ancak diğer yandan
kredi piyasası, istihdam seferberliği,
vergi düzenlemeleri ve sektörel önlemler
çerçevesinde hükümet tarafından atılan
adımlar ekonomiyi canlandırma konusunda
olumlu ve önemli bir başlık olarak öne
çıkıyor. Bunun büyüme üzerine olduğu
kadar mali dengeler üzerindeki etkilerinin

2017 Türkiye’de nasıl geçecek?
Bu yıl büyümenin nasıl şekilleneceği
büyük belirsizlik taşıyor, ancak Ocak ve
Şubat aylarına dair verilere bakıldığında
şimdilik zayıf görünüm devam ettiği; 2017
yılının tamamı için büyüme açısından hem
aşağı hem yukarı yönlü risklerin olduğu
görülüyor. Bununla birlikte, ekonominin
canlandırılmasına dönük hamleler 2017
için umut vadediyor. Ancak kalıcı bir
toparlanmadan bahsetmek için referandum
sonrasında oluşacak yeni “hikaye” kritik bir
önem taşıyor.
Diğer yandan enflasyon ve cari açık gibi
temel kırılganlıklarımız ise devam ediyor.
Enflasyon tarafında çift haneli seviyelere
beklenilenden erken ulaşılması öngörülenin
üzerinde bir bozulma ile karşı karşıya
kaldığımıza işaret ediyor. Cari açığın ise,
turizmde zayıf da olsa bir toparlanma
yaşansa da petrol fiyatlarındaki artışa bağlı
olarak hafif artış göstermesi muhtemel
görünüyor.

olumlu atmosferi besliyor. Buna rağmen,
ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın
başkanlık seçimlerinin ardından sergilediği
korumacı tutum, Fransa ve Almanya’da
yaklaşan seçimler ve Yunanistan’ın yaşadığı
borç krizi gibi küresel ekonomiyi saran
birçok belirsizlik de büyüme görünümünü
olumsuz etkileme potansiyelini sürdürüyor.
Bu başlıkların yanı sıra, İtalya’daki zayıf
bankacılık sektörü kaynaklı riskler ve İngiltere
ile AB arasında yapılacak Brexit görüşmeleri
de yıl boyunca takip edilecek gündem
başlıkları arasında yer alıyor.
*Deloitte Ekonomik Görünüm raporu, 15 Mart 2017
tarihinde yayımlanmıştır.
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Manchester United,
Real Madrid’i
tahttan indirdi
Para Ligi’ndeki ilk 20 kulübün toplam gelirleri
%12’lik artışla yeni bir rekor kırdı ve 7,4 milyar Euro
seviyesine ulaştı. Manchester United, 11 yıldır üst
üste bir numarada kalmayı başaran Real Madrid’i
zirvedeki yerinden etti. Listede Fenerbahçe 157,7
milyon Euro’luk geliriyle 25, Galatasaray 155,9
milyon Euro’luk gelir ile 26. sırada yer aldı.

D

eloitte Futbol Para Ligi
Raporu’na göre, en yüksek
gelir getiren 20 kulübün toplam
gelirleri geçen sezona göre
%12’lik bir artışla 7,4 milyar Euro seviyesine
ulaştı.
Deloitte Futbol Para Ligi Raporu’nda 11
senedir zirveyi hiçbir kulübe kaptırmayan
Real Madrid, 2015/2016 yılında bayrağı
Manchester United’a teslim etti. 689 milyon
Euro’luk rekor geliriyle Manchester United,
güçlü bir mali gelir çizdi. FC Barcelona
620,2 milyon Euro’luk geliriyle ikinci ve
Real Madrid, 620,1 milyon Euro’luk geliriyle
üçüncü sıraya yerleşti. Bayern Munich ise,
geçtiğimiz yıl gerisinde kaldığı, listenin tek
Fransız takımı Paris St. Germain’i geçerek
592 milyon Euro ile 4. sıraya yerleşti.
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İngiliz West Ham United 192,3 milyon Euro
geliriyle ilk 20’nin bulunduğu büyükler
ligine girdi; Leicester City ise 172,1 milyon
Euro’luk geliriyle listeye ilk defa giriş yaptı.
Bu sene ilk 20’de yer alan takımlardan
sekizi İngiliz takımlar oldu. Premier Ligi
takımlarının, imzaladıkları anlaşmalar
sayesinde 2016-2017 Futbol Para Ligi’nde
de ilk 30 takım arasında güçlü bir
performansa imza atacakları öngörülüyor.
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Deloitte Futbol Para Ligi 2015/2016 sıralaması
Sıralama

Kulüp

2015/16 Gelirleri
Milyon €

1

Manchester United

689

2

FC Barcelona

620,2

3

Real Madrid

620,1

4

Bayern Munich

592

5

Manchester City

524,9

6

Paris Saint-Germain

520,9

7

Arsenal

468,5

8

Chelsea

447,4

9

Liverpool

403,8

10

Juventus

341,1

11

Borussia Dortmund

283,9

12

Tottenham Hotspur

279,7

13

Atlético de Madrid

228,6

14

Schalke 04

224,5

15

AS Roma

218,2

16

AC Milan

214,7

17

F.C. Zenit St. Petersburg

196,5

18

West Ham United

192,3

19

Internazionale

179,2

20

Leicester City

172,1

25

Fenerbahçe

157,7

26

Galatasaray

155,9

Türkiye’den Fenerbahçe ve Galatasaray
listede
Türkiye’den Fenerbahçe ve Galatasaray
ise ilk 30 kulüp arasına girdi. Fenerbahçe,
157,7 milyon Euro’luk geliriyle 25. sıraya
yerleşirken Galatasaray 155,9 milyon
Euro’luk gelir ile 26. sırada yerini aldı.
Deloitte Türkiye Tüketim ve Endüstriyel
Ürünler Endüstrisi Lideri Özkan Yıldırım,
Türkiye’nin en yüksek gelirli ilk 30 takım
arasında yer almayı sürdürmesinin
önemli bir başarı olduğuna vurgu yaptı:

“Ancak gelirlerin yüksek olması, finansal
ve sportif başarının oluşması için yeterli
değil. Kulüplerin yüksek miktarda krediye
ihtiyaç duyması, TL dışında borçlanması,
oyuncu sirkülasyon hızının yüksek olması
ve transfer giderleriyle-gelir orantısızlığı,
nakit akışının yönetilmesindeki zorluklar;
kulüplerin finansal yapılarında ciddi
olumsuzluklara, UEFA Finansal Fair Play
kriterlerini karşılama konusunda sıkıntılara
ve uzun vadede, sportif başarının
istenilen seviyede gerçekleşmemesine
sebep oluyor. Yaşanan döviz kurlarındaki
dalgalanmalar, kulüpler üzerinde ek
bir baskı unsuru oluşturuyor. Türk
takımlarının Futbol Para Ligi’nde daha
üst seviyelerde yer alması ve arzu edilen
finansal ve sportif başarıya ulaşılması için,
kurumsal ve yapısal değişikliklerin gerekli
olduğunu söyleyebiliriz.”
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Uyuşmazlıklarda ISTAC
ve bağımsız eksperlik
İş dünyasında tahkime yönelik artan ihtiyaca karşılık olarak,
DL Avukatlık Bürosu Ortağı Av. Lerzan Nalbantoğlu; İstanbul
Tahkim Merkezi (“ISTAC”) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Ziya Akıncı ve eksperlik görevi yürüten Deloitte Türkiye
ortaklarından Gökhan Altun ile ISTAC’ın ve uyuşmazlıkların
çözümünde bağımsız eksperlerin rolünü değerlendirdi.

T

ürkiye’de son yıllarda birçok hisse
satışı, ortaklık, imtiyaz devri vb.
işlem gerçekleşmekte; bu işlemler
sonucunda ortaklık sonrası süreçte
anlaşmazlıklar ortaya çıkabilmektedir.
Birleşme ve devralma sonrası ortaya çıkan
uyuşmazlıklar, hisse devir sözleşmelerinde
yer alan tahkim şartları uyarınca yaygın
olarak tahkimde çözümlenmektedir.
Burada genelde problemler, devir
konusu şirketlerin sözleşmede vadedilen
özellikleri taşımamasından veya devralan
tarafın bakiye bedeli ödememesinden
kaynaklanmaktadır.
Uyuşmazlıkların çözümünde olağan
yargılama usullerine göre çok daha hızlı
bir yol olması, tahkim ve arabuluculuğa
olan talebi her geçen gün artırmaktadır.
Günümüz uygulamasında şirketler
hukukundan kaynaklanan birçok
uyuşmazlığın çözümü için de tahkim yoluna
başvurulmaktadır. Bu amaç doğrultusunda,
20.11.2014 tarihli ve 6570 sayılı İstanbul
Tahkim Merkezi Tahkim Kanunu’nun,
29.11.2014 tarihli ve 29190 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle
ISTAC kurulmuştur. ISTAC, ülkemizin köprü
konumunda olduğu Avrupa, Asya, Orta
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Uyuşmazlıklarda
teknik konuların
ispatlanabilmesi
için, konu hakkında
uzman kişilerin
görüşleri şarttır.
Milletlerarası
tahkimde, eksper
görüşleri olmazsa
olmaz bir delil
niteliğindedir.
Doğu ve Afrika arasında milletlerarası
standartlarda, hem yerli hem de yabancı
taraflar arasındaki uyuşmazlıkların
çözümlenmesinde bağımsız ve tarafsız
olarak tahkim ve arabuluculuk hizmeti
sunmaktadır.

Nalbantoğlu: Uyuşmazlıklarda örneğin
birleşme ve devralmalarda hisse
bedelinin ödenmemesi/eksik ödenmesi
durumlarında, ISTAC uyuşmazlıkların
çözümünde nasıl bir yaklaşım
sergilemektedir?
Akıncı: Bazı birleşme ve devralma
sözleşmelerinde, bedelin bir kısmının,
birleşme ve devralamadan sonra ödenmesi
üzerine anlaşma yapılmaktadır. Bu ödenecek
miktarın tespiti de sözleşmede kararlaştırılan
formüllere göre hesaplanmaktır. Bu tip
durumlarda bakiye hisse devir bedellerinin
ödenmemesi durumunda, ISTAC’ta seri
tahkim usulü ile kısa bir süre içerisinde icrası
mümkün bir karar alınabilmesi çok önemlidir.
Bu şekilde ISTAC’ta seri tahkimde çözülecek
bir uyuşmazlıkta bağımsız eksperin yapacağı
hesaplama ardından, uyuşmazlığın tek
hakem tarafından 3 ayda nihai olarak karara
bağlanması mümkün olacaktır.
Bununla birlikte uyuşmazlıkların çözümünde
hakemlerin kendilerinin de re’sen veya talep
üzerine bir eksper ataması mümkündür.
Fakat bu yöntem milletlerarası ticari
tahkimde sağlıklı sonuçlar vermemekte ve
tam tersi, yargılama giderlerinin artmasına
ve tahkimin uzamasına sebep olmaktadır.

The Deloitte Times | Mart 2017

Av. Lerzan Nalbantoğlu
DL Avukatlık Bürosu
Ortak

Prof. Dr. Ziya Akıncı
İstanbul Tahkim Merkezi
Yönetim Kurulu Başkanı

Zira, hakemlerce atanan eksperin o konuda
gerçekten uzman olup olmadığı taraflarca
tartışma konusu yapılabilir (eğer taraflar
anlaşarak o kişiyi atamamışsa). Taraflar bu
sefer, hakemlerce atanan eksperin vardığı
sonuçları denetlemek ve bu sonuçlar
yanlışsa çürütmek için, yine bir uzmana
başvurmak hatta uzman raporu sunmak
zorundadırlar.
Nalbantoğlu: ISTAC Tahkim Kurallarının
öngördüğü yeniliklerden biri olan
Acil Durum Hakeminden birleşme
ve devralmadan kaynaklanan
uyuşmazlıklarda da yararlanılması
mümkün müdür?
Akıncı: Özelikle hisseler henüz fiziksel
olarak devredilmemişse, hisselerin üçüncü
bir kişiye devrinin önlenebilmesi çok
önemlidir. Ayrıca bildiğiniz üzere, hamiline
yazılı senetlerde teslimle hisse senedi
devredildiğinden, daha dava açılmadan
hızlıca bir tedbir kararı alınarak, hisselerin
devrinin yasaklanması hayati öneme
sahiptir. Aksi takdirde dava ancak bir
tazminat davası ile devam edebilecektir.
ISTAC’ta Acil Durum Hakemi de henüz
dava açılmadan ve hakemler göreve dahi
başlamadan, bu şekilde acil bir tedbir
kararına ihtiyaç duyan tarafa gerekli hukuki
korumayı sağlamaktadır. Örneğin, yukarıdaki
senaryoda ISTAC Kuralları uyarınca görev
yapacak Acil Durum Hakemi, hisselerin bir
escrow (yediemin) hesabına teslimine karar
verebilir veya hisseleri elinde bulunduran
tarafın hisseleri devretmesini yasaklayabilir.
Böylelikle sonradan telafi edilmesi mümkün
olmayan bir zararın meydana gelmesi, en
başından önlenmiş olur.

Gökhan Altun
Deloitte Türkiye
Kurumsal Finansman
Ortak

Nalbantoğlu: Bu zamana kadar
karşılaşmış olduğunuz uyuşmazlıkları
göz önünde bulundurduğunuzda, daha
çok hangi tür tahkimlerde bağımsız
eksperlerin rol aldığını söyleyebilirsiniz?
Akıncı: Milletlerarası tahkimde taraflardan
her biri kendi iddiasını ispatla yükümlüdür.
İddiasını ispatlayamaması halinde ise davayı
kaybedecektir. Uyuşmazlıklarda çoğunlukla
teknik konuların da ispatlanabilmesi
gerekmektedir. Teknik konuların
ispatlanabilmesi için, konu hakkında uzman
kişilerin görüşleri şarttır. Bu nedenle,
milletlerarası tahkimde, daha çok teknik
hususların ispatında eksper görüşleri
olmazsa olmaz bir delil niteliğindedir.
Altun: Kısaca bağımsız bir uzman
analizinin gerektiği her durumda bağımsız
eksperler rol almaktadır. Hesaplama

konusunda mutabakat sağlamanın
zor olduğu, hesaplamaların çok karışık
olduğu durumlarda bağımsız eksperlerin
rolü önemli olmaktadır. Bir işletmenin
ticari performansı hiçbir zaman kesin
olmadığından, çoğu zaman gelecekte
öngörülen karlılığa dair “bağımsız”
tahminlerin yapılması gerekir. Örneğin
bağımsız bir inşaat mühendisinin hangi
teknik arızalar sebebiyle zararın ortaya
çıkacağını ortaya koyması ya da finansal
eksperlerin veya sektör uzmanı ticari
eksperlerin varsayıma dayalı bir “what-if”
senaryosu altında karmaşık hesaplamalar
yapması ve görüşlerini ortaya koyması
durumlarında eksperlerin tahkim
sonuçlarına önemli müdahalelerinin
olduğuna ve bu noktalarda rol almaları
gerektiğine şüphe bulunmamaktadır.

Uyuşmazlıkların çözümünde olağan
yargılama usullerine göre çok daha hızlı
bir yol olması, tahkim ve arabuluculuğa
olan talebi her geçen gün artırmaktadır.
Günümüz uygulamasında şirketler
hukukundan kaynaklanan birçok
uyuşmazlığın çözümü için de tahkim
yoluna başvurulmaktadır.
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Nalbantoğlu: ISTAC Tahkim Kuralları
uyarınca yürütülen yargılamalarda,
taraflarca atanan eksperlerin gerçekten
bağımsız ve tarafsız mıdır? Bu bağımsızlık
ve tarafsızlık nasıl sağlanmaktır?
Akıncı: Uygulamada en çok karşılaştığımız
sorulardan biri, taraflarca ücreti ödenen
bir kişinin nasıl bağımsız ve tarafsız
olabileceğidir. Her şeyden önce eksperin
görüşü, bir delildir. Bir delil olduğu için de
ilmi hakikati yansıtmak durumundadır.
İlmi hakikati yansıtmayan raporlar, zaten
kolaylıkla çürütülebilmektedir. Üstelik de
bu, çapraz sorgu esnasında hakemlerin
huzurunda gerçekleşmektedir. Bu nedenle,
eksperlerin bir güven kurumu olarak
davanın objektif olarak aydınlatılmasına
hizmet etmeleri gerekir. Dolayısıyla kimin
tarafından ücretlerinin ödendiğinin, bir

Nalbantoğlu: Tahkim süreçlerinde
bağımsız eksperlerin rolünü,
uygulamacılar olarak ne kadar etkili
görmektesiniz?
Akıncı: Bağımsız eksperler bir hakkın
kazanılması için kritik teknik hususları
açıkladıkları için, söz konusu teknik
konularda taraflardan hangisinin haklı
olduğunun belirlenmesinde çok kritik bir role
sahiplerdir. Hakemler, eksper raporlarından
elde ettikleri verilerle teknik konularda
tarafların haklılıklarına karar verebilmektedir.
Ayrıca, zararın miktarının ispatında da
eksper raporları vazgeçilmez bir ispat
aracıdır.

Uyuşmazlıkların çözümünde hakemlerin
kendilerinin de re’sen veya talep üzerine
bir eksper ataması mümkündür. Fakat
bu yöntem milletlerarası ticari tahkimde
sağlıklı sonuçlar vermemekte ve tam
tersi, yargılama giderlerinin artmasına ve
tahkimin uzamasına sebep olmaktadır.
güven kurumu olmaları sebebiyle önemi
yoktur. Ayrıca İngiltere gibi müşterek hukuk
sistemlerinde, bağımsız ve tarafsız olarak
eksperlik yapan kişilerin bağlı olduğu bir
meslek odası vardır ve bu odanın kurallarına
göre eksperin görevi, kendisini atayan
tarafa yönelik olmayıp; hakemin uyuşmazlığı
çözmesine yardımcı olmaktır. Bu durum, söz
konusu meslek odasına mensup kişilerce
sundukları eksper raporlarında da beyan
edilmektedir. Diğer taraftan böyle bir meslek
odasına üye olmayan kişilerin eksper olarak
görev almasında da herhangi bir engel
yoktur.
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Altun: Büyük ve karmaşık uyuşmazlıklarda
özellikle de hakikatin tam olarak bilinmediği
durumlarda bağımsız uzmanlar kritik olayları
tespit ederek, tahkim konusu talebin zayıf
ve kuvvetli taraflarını ortaya çıkarabilir.
Bir taraf için zayıf yönler diğer taraf için
kuvvetli yönler olacağı için, bu hususların
bağımsız eksperlerce tespit edilmesi son
derece kritik bir rol oynamaktadır. Örneğin
birleşme ve satın almalar sonrasında oluşan
uyuşmazlıklarda alıcı satıcının mali tablo
kovenantlarına (taahhütlerine) uyumsuzluk
iddiasını ortaya koyabilmek için finansal
danışmanlığa ihtiyaç duyacaktır. Bu hizmet
sayesinde, talebin haklı olup olmadığı ve
haklılık derecesi ortaya konabilecektir.

The Deloitte Times | Mart 2017

Her şeyden önce
eksperin görüşü,
bir delildir. Bir delil
olduğu için de ilmi
hakikati yansıtmak
durumundadır.
Nalbantoğlu: Tahkime gitmeyi düşünen
bir şirket için bağımsız eksper ile
çalışmak gerçekten önemli midir?
Akıncı: Tahkime gitmeyi düşünen bir şirketin
bağımsız eksper ile çalışması gerçekten çok
önemlidir. Çünkü bağımsız eksper teknik
konularda tarafların durumlarını objektif
olarak, bilimsel ve uygulamada yerleşmiş
kriterlere dayanarak belirlemektedir.
Hakemler de karar verebilmek için, teknik
hususların objektif analizine ihtiyaç duyarlar.
Hakemin mutlaka teknik hususta özel bir
uzmanlığının olması gerekmez. Çünkü
hakem, ihtiyacı olan teknik veriyi bağımsız
uzmandan elde edebilir ve kararını bu
objektif veriye dayandırabilir. Eğer hakeme
bu veri sunulmazsa, hakemin ilgili tarafın
iddiasını ispat edemediği sonucuna
varmaktan başka çaresi yoktur.
Altun: Uygun nitelikteki bilirkişiler elbette
sonuca etki edebilir ancak uygun nitelikte
olmayan bir eksperin sonuca negatif yönde
etki etme riski daha fazladır. Eksperin
temel görevi davayı kazanmak değildir.
Bu avukatın görevidir. Eksperin görevi
delilleri en iyi şekilde inceleyerek görüşünü
heyetin anlayacağı şekilde açıkça ortaya
koymak ve bu sayede hem heyete hem de
müşterisine yardımcı olmaktır. Bu görevini
gereğince yerine getiremeyen bir eksper
fikirlerinin dikkate alınmadığını görecektir
veya daha da kötüsü, fikirlerinin aksinin
kanıtlanması durumunda tahkim sonucuna
ve müşterisine ve tabi ki kendisine kötülük
yapmış olacaktır.

Nalbantoğlu: Uyuşmazlıkların kısa
sürede ve sağlam temellere dayalı
olarak çözümlenmesinde, ne tür
eksperlerin, hangi uyuşmazlıklarda
görevlendirilmesini daha uygun
görmektesiniz?
Akıncı: Uyuşmazlıkta, haklılığın tespit
edilebilmesi için çözümlenmesi gereken
teknik konu ne ise, eksper o konuda uzman
olmalıdır. Eğer çözümlenmesi gereken birden
çok teknik husus varsa, o zaman birden
çok eksper gerekebilir. Örneğin, inşaat
hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda
işin gecikmesinin hangi taraftan
kaynaklandığının tespiti, bir planlama
uzmanının eksper olarak atanmasını
gerektirir. Buna karşılık, gecikme nedeniyle
uğranan zararın tespit edilmesi, zararın
hesaplanmasında uzman bir eksperin
çalışmasını gerektirecektir. Aynı şekilde şirket
hisse devirlerinden doğan uyuşmazlıklarda
hem hisselerin değerlerinin hesaplanması
hem de şirketin faaliyet gösterdiği alanla
ilgili sektörel uzmanlığa sahip eksperler
gerekebilir. Bu durumda birden çok eksper
görev yapabilir.
Altun: Bazı tahkimlerde zarar tutarının
tespiti sadece finansal eksperlik ile yeterli
olabildiği gibi, birçok tahkimde finans ile
beraber sektör uzmanı ticari eksperler
veya inşaat mühendisi gibi teknik eksperler
görevlendirilmektedir. Örneğin bir inşaat
firması için, tünel açma makinesinin
başta anlaşılan hızda çalışmaması veya
hiç çalışmamasına bağlı oluşan zararın
veya kar kaybının tespiti finansal ve teknik
eksperlerin beraber çalışması ile mümkün
olabilmektedir. Makinenin yavaş çalışmasına
bağlı artan genel giderlerin zamana bağlı
olarak ne kadar arttığının tespiti için bir
yandan inşaat mühendislerinin hangi
parçanın çalışmadığına bağlı olarak ne
kadar süre kaybı olduğunu belirlemesi
gerekecektir. Finansal danışman hesabını
buna bağlı olarak yapacaktır. Bir diğer
örnek olarak ise; yabancı üretici firma
ile Türk distribütörün anlaşamaması
durumunda kar kaybı veya portföy tazminatı
hesaplamalarında ticari uzmanların
çalışmaları da finansal uzmanlar kadar önem
arz edebilmektedir.
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Yaşanılacak yer arayışı
ve popüler hayalimiz: göç

Y Kuşağı
bakış
açısı

Doğduğu ve büyüdüğü ülke dışında bir hayat kurmak bizden önceki
nesiller için çok ‘cesur’, hatta mutsuzluk kaynağı bir hareket olarak
görülüyor. Ancak Y kuşağı için bu, yaşanılabilecek koşullara gitmek
ve memnun olmadıklarını değiştirmek anlamına geliyor.
Balam Bingül
Deloitte Türkiye
Vergi Hizmetleri,
Danışman

G

ün ortasında çalan telefonumu
açıp, babama internet bankacılığına
dair bir detayı açıklamak ya da
annemin internette aradığı bir bilgiye
ulaşmasını sağlamak benim için hiçbir
zaman şaşırtıcı olmadı. Bir de sorun
biraz karmaşık ya da ulaşmak istedikleri
sonuç teknoloji sınırlarını zorlayan bir
noktada ise, bu konuşma haftalık tüm
eğlencemi sağlayacak bir içeriğe sahip
olabiliyor. Onların gözünde ben telefonları
ya da bilgisayarları ile istediğim her şeyi
yapabilirim, bana göre ise sıradan bir
kullanıcıyım. 1980-1999 yılları arasında
doğmuş olan insanların oluşturduğu
söylenen Y kuşağının kendinden önceki
kuşaklarla ilişkisi buna benzeyen anılarla
dolu. Sosyal medya paylaşımları üzerinden
sevdiklerimizin hayatını takip edebilmek,
başka bir kıtada yaşayan herhangi bir
insanın sevdiğimiz şarkıyı yorumlayışını
dinlemek, tamamen başka bir kültüre ait
komedi dizilerine gülebilmek ve başka
insanların esprilerini günlük hayatımızda
kullanmak hayat pratiklerimiz olmaya
başladı. Bunlarla birlikte yeni yerler
gezmek, yeni insanlarla tanışmak, esnek
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çalışma ortamlarında yaratıcı işler
yapmak, hayatın içindeki tutkuyu aramak,
başarıların yanına mutlulukları da eklemek
hedeflerimizin ve hayallerimizin parçası
oldukça, toplumun dayattığı değerlerle
yaşamak değil de bireysel mutluluklarımız
ön plana çıkıyor.
İstediğimizi alabilmek üzerine kurulu
tüketim anlayışı ile bireysel mutluluklar
birleştiğinde, mutluluğu yaratılabilecek
bir olgu olmaktan çıkarıp, bulunabilecek
bir olguya dönüştürüyoruz. Çalıştığımız
alanın kendimiz için uygun olmadığını
düşündüğümüzde işimizi değiştiriyor,
yaşadığımız semtte mutlu olmayınca
taşınıyoruz. Bazıları ise bundan daha
büyük adımlar atabiliyor ve başka
ülkelerde yaşamak istiyor. Doğduğu ve
büyüdüğü ülke dışında bir hayat kurmak
bizden önceki nesiller için çok ‘cesur’
hatta mutsuzluk kaynağı bir hareket
olarak görülüyor. Ancak Y kuşağı için
bu, yaşanılabilecek koşullara gitmek
ve memnun olmadıklarını değiştirmek
anlamına geliyor.

Yeni yerler gezmek,
yeni insanlarla
tanışmak, esnek
çalışma ortamlarında
yaratıcı işler yapmak,
hayatın içindeki tutkuyu
aramak, başarıların
yanına mutlulukları da
eklemek hedeflerimizin
ve hayallerimizin
parçası oldukça,
toplumun dayattığı
değerlerle yaşamak
değil de bireysel
mutluluklarımız ön
plana çıkıyor.
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Yaşanılacak yer arayışını kolaylaştıran
farklı sebepler var. Bunlardan ilki, farklı
kültürleri tanımak. Artan internet ve
sosyal medya kullanımımız, yurtdışı
seyahatleriyle birleşince, farklı kültürleri
daha iyi tanıma imkanı buluyoruz ve
yaşama dair sevdiklerimizi sınır tanımadan
takip edebiliyoruz. İkinci sebep ise
bağımsız olma duygusunun baskın olması.
Y kuşağı bireyleri kontrol edilmektense
yönlendirilmeyi seven, takdirin eleştirinin
üzerinde olduğu bir yaşamı tercih ediyor.
Bu bağımsızlık duygusu, yeni hayat
kurma ve yeni düzenlerle tanışmayı
korkutucudansa heyecanlı bir deneyime
dönüştürüyor. Farklı kültürleri tanıdıkça
ve bağımsızlık duygusu geliştikçe kendine
önem veren bir nesil oluyoruz. Bu da
yaşanılacak yer arayışını kolaylaştıran
başka bir sebep oluyor. Kendine
önem veren bir nesil olarak, içinde
bulunduğumuz bu toplumun gelişmeyen
yönlerini benimsemiyoruz ve sahip
olduğumuz tek hayatı sevmediklerimizi
değiştirmek için değil kendi koşullarımızı
iyileştirmek için kullanmak istiyoruz.
Bizim kuşağımızın başka bir özelliği
de başarılarımızın yanında hayatımıza
ve mutluluğumuza önem vermemiz.
Aile hayatında mutlu olmak ve kendi
çocuklarımıza istediğimiz gibi bir hayat
verebilmek, geleneksel değerlerin önüne
geçiyor, istenilen hayatı kurabileceğimiz
bir yer arıyoruz. Tüm bunlar Y kuşağının
yaşanılacak yer arayışını özetliyor.
Yaşadığımız yeri değiştirmek teoride
bu kadar kolay olsa da Y kuşağı için

bile pratikte her zaman bu kadar kolay
hissettirmiyor. Son zamanlarda bu
konuyla ilgili sosyal medyada yapılan
paylaşımlar artmış durumda. Gidenlerin
tecrübelerini paylaştığı yazılar, reklamlar
herkes için başka bir anlam taşıyor.
Kimileri bu tecrübeleri cesaretlenmek için
kullanırken, kimileri ise bu tecrübelerdeki
olumsuz yönlerle kendi korkularını
destekliyor. Bu paylaşımlar içerisinde
en popüler olanlardan biri yerel yemek
ve eğlence kültürümüze gönderme
yapanlar. Bu reklamların sevilmesinin

özelliklerinden biri iletişim olan ve sosyal
yönünü kendini ifade ederek geliştiren bu
kuşak için Türkçe konuşurken yakaladığı
netliği ve samimiyeti yakalayamamanın,
çoğu zaman duygularını ifade etmek için
kullandığı şarkılar üzerinden örneklenişi
korkuların ifadesi için yeterli oluyor. Yemek
kültürü ve özlenen lezzetler ise başka bir
korkuyu ortaya koyuyor; alışkanlıkları
değiştirmek. Yediklerimizin, kutlamalar
yaptığımız mekanların, hep aynı yerden
aldığımız kahvaltımızın değişmesi bizi
korkutuyor. Bunların yanında Y kuşağının

Kendine önem veren bir nesil olarak, içinde
bulunduğumuz bu toplumun gelişmeyen yönlerini
benimsemiyoruz ve sahip olduğumuz tek hayatı
sevmediklerimizi değiştirmek için değil kendi
koşullarımızı iyileştirmek için kullanmak istiyoruz.
ve paylaşılmasının nedeni
yaşanılacak yer arayışına dair
korkularımızı farklı kalıplarla
yansıtıyor oluşları. İletişim, Y
kuşağı için kilit özelliklerden. Başka
bir kültür içerisinde anlaşılmak,
başka bir dil ile kendini ifade
edebilmek, bu sebeple korkuların
başında geliyor. Bu reklamlarda
iletişim, Türkçe konuşma üzerinden
ya da şarkılarla gösteriliyor. Önemli

aileye verdiği önem ve yaşanılacak yere
gidildiğinde sevilenlerin burada bırakılması
ve bugüne kadar biriktirilen başarıların,
ülke içinde kurulan hayallerin bir kenara
bırakılması da ayrı bir korku unsuru olarak
içimizde var oluyor.
Yaşanılacak yer arayışı, Y kuşağı için
kendi içinde heyecanlar ve korkuları
aynı anda barındıran çelişkilerle dolu bir
yol. Sınırların önemsizleşmeye başladığı
yeni dünya anlayışı içinde, bizi sınırlayan
ancak bir yandan da güvende hissettiren
korkularımızı mı, bağımsızlık ve bireysel
mutluluğumuzu mu seçeceğimiz ise
herkesin kendi çelişkiler dengesinde saklı.
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Rüşvetle Mücadele
Standardı
Ekim 2016’da onaylanan ISO 37001, rüşvet ile mücadele
programlarına ilişkin uluslararası iyi uygulamaları yansıtmaktadır.
Standart, bir organizasyonun rüşveti önlemek, tespit etmek ve olası
bir rüşvete karşı aksiyon almasına yardımcı olacak yönetim sistemini
kurması için gereklilikleri ve uygulama rehberini içermektedir.

R

üşvet, hem sosyal hem ekonomik
olarak hayatımızı etkileyen yaygın
bir problemdir. Rüşvet, rekabeti
ve kalkınmayı olumsuz etkileyerek
insan hakları ve adaleti sekteye uğratır,
maliyetlerin artmasına ve can güvenliğinin
azalmasına dahi yol açar.

Gül Saraçoğlu
Deloitte Türkiye
Risk Danışmanlığı, Ortak

Rüşvetle
mücadelede
hukuk tek başına
yeterli olmamakta,
organizasyonların
da bu mücadele için
çaba göstermesi
gerekmektedir.
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Rüşvetin engellenmesi ile ilgili birçok
uluslararası ve küresel anlaşma ve kanun
bulunmaktadır. Fakat rüşvetle mücadelede
hukuk tek başına yeterli olmamakta,
organizasyonların da bu mücadele için
çaba göstermesi gerekmektedir.

garantisini veremez ancak kurumun
gerekli seviyede makul önlemleri almasına
yardımcı olur. Bu da gerek düzenleyici
otorite gerekse yatırımcının gözünde
önemli bir değerlendirme aracı olmaktadır.
Standardın temel taşlarını oluşturan bazı
konular şöyledir:
•• Rüşvet risk değerlendirmesinin yapılması
•• Rüşvet karşıtı yönetim sisteminden
sorumlu yönetimin belirlenmesi
•• Rüşvet karşıtı uyum biriminin
oluşturulması

Ekim 2016’da onaylanan ISO 37001,
rüşvet ile mücadele programlarına ilişkin
uluslararası iyi uygulamaları yansıtmakta
ve dünyanın herhangi bir yerindeki
şirket için geçerli olmaktadır. Standart,
küçük, orta ölçekli ve büyük, özel, kamu
ve kar amacı gütmeyen kurumların
tamamına hitap etmektedir. ISO 37001,
bir organizasyonun rüşveti önlemek,
tespit etmek ve olası bir rüşvete karşı
aksiyon almasına yardımcı olacak yönetim
sistemini kurması için gereklilikleri ve
uygulama rehberini içermektedir.

•• Rüşveti önlemeye ve tespit etmeye
yönelik kontrollerin oluşturulması

Bu sertifikaya sahip olmak sadece
düzenleyicilerin önünde olumlu bir
imaja sahip olmayı ya da olası cezaların
hafifletilmesini sağlamayacak, aynı
zamanda yatırımcının gözünde kurumun
cazibesinin artmasını sağlayacaktır.
ISO 37001’e uygun bir yönetim sistemi
geliştirmek rüşvetin engellenebileceğinin

Rüşvetle mücadele programının başarılı
olup olmaması kurumun kültürü ve üst
yönetimin tutumu ile yakından ilişkilidir.
Kurum, rüşvetle mücadeleyi sadece cezaya
maruz kalmamak için değil, yatırımcı
gözünde değerini artırmak ve daha da
önemlisi rüşvetin dünyadaki etkilerini
azaltmada biraz olsun rol oynayabilmek
için yapmalıdır.

•• Rüşvet ile mücadele politikasının
oluşturulması
•• Rüşvet ile mücadele konusunda
farkındalık ve eğitimlerin sağlanması
•• İşe alımlarda kişilere ilişkin araştırma ve
değerlendirme yapılması
•• Çalışılan iş ortakları ve üçüncü taraflarda
rüşvete ilişikin değerlendirme ve
araştırmanın yapılması
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