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Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu çıktı!

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet
Meclisinde kabul edilerek yasalaştı. Kanunla ilgili detaylara, kişisel veri tanımına ve ihlallerine,
verilerin korunmasına yönelik bireylere ve firmalara yönelik sorumluluklara, veri ihlali durumunda
hukuki ve bilgi teknolojileri açısından neler yapılması gerektiğine yönelik DL Avukatlık Bürosu
Ortakları Lerzan Nalbantoğlu ve Tolga İşmen ve Deloitte Türkiye Siber Risk Hizmetleri
Kıdemli Müdürü Cihan Vehbi Salihoğlu ile birlikte bir sohbet gerçekleştirdik.
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Bu mevzuatların bazıları Avrupa Birliği’nde olduğu
gibi bölgesel, Amerika gibi ülkelerde de sektörel
olarak uygulanıyor. Kişisel verilerin korunmasının
mevzuatla yönetildiği ülkelerde faaliyet gösteren
firmalar için veya benzer mevzuatlara tabi ülke
vatandaşlarının kişisel verilerini işleyen firmalar
için, herhangi bir bilgi güvenliği ihlali yaşanması
durumunda cezai yaptırım riskiyle birlikte ciddi
itibar kaybı riski de bulunuyor. Konunun itibar
riski barındırması, özellikle büyük firmaların kişisel
verilerin korunması başlığını yönetim kurulunun
gündemine taşımak için yeterli bir sebep oluyor.
Yakın zamanda Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde kabul edilen Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu ile amaçlanan nedir?
Nalbantoğlu: Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurulu’nda 24.03.2016 tarihinde kabul

edildi. Kanun ile kişisel verilerin işlenmesinde, başta
özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel
hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri
işleyen gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülükleri
ile uyacakları usul ve esasların düzenlenmesi
amaçlanıyor. Kanun hükümleri kişisel verileri
işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya
kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri
kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik
olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler
hakkında uygulanacaktır.
Kişisel verilerin korunmasında firmalar ve
bireyler ne gibi önlemler almalıdır?
İşmen: Öncelikle firmaların kişisel veri işlenmesi
alanında bir envanter çıkarmaya ihtiyaçları
bulunuyor. Firma içinde kimler, kimlere ait hangi
kişisel verileri işliyor, saklıyor ve bu kişisel verileri

başkaca üçüncü kişilere aktarıyorlar mı yoksa
aktarmıyorlar mı? Bu bilgilerin çok net bir şekilde
ortaya çıkması gerekiyor. Tehlikenin boyutlarını
bilmediğimiz takdirde alınacak önlemleri de doğru
bir şekilde belirlememiz mümkün olmayacaktır.
Kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması firmalar
açısından potansiyel bir sorumluluk kaynağıdır.
Bu nedenle, mevcut uygulamalarda işlenen
ve saklanan kişisel verilerin ne kadarının işlerin
aksamadan devam etmesi için gerekli olduğunun,
ne kadarının kanunen getirilmiş bir zorunluluk
çerçevesinde işlenip, saklandığının belirlenmesi de
gereklidir. Eğer bir kişisel verinin işlenip, saklanması
firmanın operasyonları açısından gerekli veya
kanunen zorunlu değilse, o verinin alınmamasını,
bir şekilde alınırsa bile hemen silinmesini temin
etmek gereklidir.
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Gartner Magic Quadrant

Deloitte, Gartner
tarafından 4. kez
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olarak adlandırıldı
Önde gelen bilgi teknolojileri araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner, Deloitte
Dijital’i üst üste dördüncü kez CRM ve Müşteri Deneyimi Uygulamaları
hizmetlerinde global lider olarak adlandırmıştır. Deloitte Dijital, yeni çağda
yeni bir modele; “dijital danışmanlık ajansı modeline” öncülük etmektedir.
Hem ajans hem de danışmanlık şirketi olarak, ileri dijital ve yaratıcı
yetkinlikleri, Deloitte’un derin endüstri bilgisi, inovatif düşünme, iş dönüşümü,
organizasyonel değişim, çok yönlü teknoloji deneyimi ile birleştirmektedir.

Uygulama becerisi

Kişisel Verilerin Güvenliği konusunun son
dönemde ülkelerin yanı sıra, şirketlerin
gündemini bu kadar meşgul etmesinin
sebebi nedir? Son 10 yıldaki teknolojik
gelişmeler göz önüne alındığında, kişisel
verilerin güvenliği konusunun gelişimini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Salihoğlu: Aslında kişisel verilere yönelik ihlallerin
geçmişi çok daha eskiye uzanıyor. Mesela kimlik
hırsızlığı suçunun geçmişine baktığımızda son 10
yıldan daha uzun bir süredir insanların hayatını
olumsuz yönde etkileyen bir konu olduğunu
görüyoruz. Bilgi teknolojilerinin iş süreçlerini
destekleyen yapılar konumundan iş süreçlerinin
vazgeçilmez bir parçası konumuna geçmesiyle
birlikte, kişisel verilere yönelik saldırılar için yeni bir
cephe açılmış oldu. Bugün birçok ülke kişisel verilerin
korunması riskini mevzuatlarla yönetmeye çalışıyor.
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Kaynak: Gartner Araştırma, “Magic Quadrant”, Global CRM ve Müşteri Deneyimi Uygulama Hizmetleri, Patrick J. Sullivan, 22 Aralık 2015.
Bu grafik Gartner tarafından büyük bir araştırma raporunun parçası olarak yayımlanmıştır ve tüm rapor bağlamında değerlendirilmelidir. Gartner raporu talep üzerine Deloitte’tan temin edilebilir. Gartner, araştırma
yayınlarında belirtilen herhangi bir satıcıyı, ürünü veya hizmeti desteklememekte ve teknoloji kullanıcılarına yalnızca en yüksek puan alan satıcıları seçmeleri konusunda tavsiyede bulunmamaktadır. Gartner araştırma
yayınları Gartner’ın araştırma kuruluşunun görüşlerinden oluşur. Gartner, ticarete elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili garantiler de dahil olmak üzere, bu araştırmayla ilgili açık veya zımni tüm garantileri reddeder.
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nakit çevrim döngülerini kısaltmak için üzerlerinde oturdukları
madeni; veriyi doğru işleyerek süreçlerini optimize etmenin ve
bu süreçte aldıkları kararlara daha fazla akıl katmanın peşinde
koşuyorlar. Bu, tam anlamıyla perakendeciler için bir yolculuk; bir
kısım perakendeci şu anda yolun başındayken, bir kısmı ise bir
hayli yol almış durumda… Önemli olan ise yolda olmak, dahası
bu yolculukta öncü olabilmek…

İNSAN İÇİN
HÜSEYİN GÜRER, DELOITTE TÜRKİYE, CEO

Perakende analitiği:

Yolculuğun neresindeyiz?
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de perakende sektöründe
büyüme fırsatlarının her geçen gün gerçekleşmesi ve rekabetin
de bir o kadar artması, bu sektördeki oyuncuların farklı yetkinlikler
geliştirmesi ihtiyacını doğuruyor. Perakendeciler bire bir mağaza
(LFL) gelirlerini artırmak, brüt kâr ve EBITDA marjlarını iyileştirmek,

Bu yolculukta bizler de perakende şirketlerinin rekabet avantajı
yaratacak kaslarını geliştirmeleri için, çözüm ortağı olarak
yanlarında yer alıyoruz. Bu alanda fark yaratmak, yıllardır başarı ile
uygulanan iş yapış şekillerinde ezber bozmak herkes için oldukça
zor. Buradaki en önemli dayanağımız ise yaratılan katma değerin
ortaya konabilmesi…
Bunun en çarpıcı örneğini promosyon ve indirim analitiğinde
görebiliriz. Perakende şirketleri hali hazırda müşteri trafiğini
yükseltmek, sepet ya da fatura büyüklüğünü artırmak, ekstra
ciro elde etmek ve stoklarını azaltmak için çeşitli indirim ve
promosyon faaliyetlerine ilişkin her hafta, hatta her gün bir
dizi kararlar alıyorlar. Bu kararları alırken mevcut teknolojinin
yanı sıra daha çok kategori veya ürün yöneticilerinin analiz
ve tecrübelerine güveniyorlar. Mağaza ve ürün sayısı arttıkça,
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hatta yeni ülkeler gündeme geldikçe bu kararları doğru şekilde
almak ise gittikçe zorlaşıyor. İşte bu yolculukta biz, sektöre özel
geliştirdiğimiz çözümlerle hangi ürüne, ne zaman, ne kadar derin
ve hangi sıklıkla indirim vermeleri gerektiğini optimize ediyoruz.
Bunu da satış ve stok arasındaki optimum dengeyi bulacak
algoritmaları içeren çözümleri geliştirerek sağlıyoruz. Hem de
aynı anda binlerce ürün için… Gerçekleştirdiğimiz projelerde,
ortalama 2 ila 4 puan arasında değişen brüt kâr artışları
görüyoruz. Promosyon ve indirim analitiğine benzer şekilde
mağazalar arası transferler, replenishment (ikmal), alokasyon, RPT
siparişler, ürün çeşitliliği ve derinliği, mağaza kümeleme, mağaza
lokasyon analitiği gibi perakende analitiği yolculuğundaki diğer
ana bileşenler konusunda da perakendecilerin kararlarına
çözümlerimizle müdahil oluyoruz. Tüm bu çözümlerdeki olmazsa
olmazlar: güvenilir veri, bu verinin doğru şekilde işlenmesi
ve görselleştirilmesi, problemi çözecek uygun algoritma ve
modellerin belirlenmesi, doğru parametrelerin atanması, kullanıcı
dostu araçların geliştirilmesi ve en önemlisi işin devamlılığını
sağlayacak insan kaynağının eğitilmesi ve yetiştirilmesi… Hızla
gelişen ve rekabetçi dünyada, tüm bu alanlarla ilgili olarak
perakende firmalarının kendilerine her gün sormaları gereken
soru aşikâr: “Yolculuğun neresindeyiz?”

Dünya ve Türkiye’yi zor bir 2016 bekliyor
Deloitte’un Ekonomik Görünüm Raporu’na göre dünya ve Türkiye ekonomisi kritik
bir eşikte. Küresel tarafta gözler Çin, FED ve petrol fiyatları üzerindeyken; içeride
devam eden siyasi belirsizlikler, görece yüksek enflasyon ve cari açık ile
zayıf büyüme dinamiklerinden oluşan bir tablo ile karşı karşıyayız...

D

eloitte Türkiye Ekonomi Danışmanı
Dr.
Murat
Üçer
tarafından
hazırlanan “Ekonomik Görünüm Soru ve Cevaplarla Dünya ve Türkiye
Ekonomisi ” raporuna göre, 2015’in özellikle
ikinci yarısında baş gösteren risklerin etkisi
sürüyor. Yatırımcıları tedirgin eden en büyük
riskler arasında FED’in faiz artırım sürecine girmiş
olması, Çin’de devam eden “dengelenme”
süreci ve sert bir şekilde düşen petrol fiyatları
yer alıyor. Dünya ekonomisi böylesine bir geçiş
süreci yaşarken, Türkiye’nin, iç dinamikler de
düşünüldüğünde 2016’da doğru politikalar ve
reformlar ile kendi hikâyesini oluşturması elzem
hale gelmiş durumda...
Deloitte Türkiye CEO’su Hüseyin Gürer, raporla
ilgili olarak, “Türkiye tarafında piyasaların
yıla görece olumlu bir başlangıç yaptığını
gözlemledik. Petrol ihracatçısı olmamamız,
büyümede görece dirençli görünüm ve
reformlarla ilgili umutların devam etmesi, bunun
ardındaki en temel sebepler olarak gözüküyor.
Öte yandan büyüme dinamikleri zayıf, bilinen
kırılganlıklarımız ise devam ediyor. Enflasyonun,
yılı %9’a yakın bir oranda bitirmesi, cari açıktaki
daralmanın ise tamamen enerji ağırlıklı olması
dikkat çekici. Bu açıdan 2016 yılının, ‘reformodaklı yeni bir yatırım hikayesi’ oluşturulamadığı
ve algının kalıcı olarak değiştirilemediği
durumda, Türkiye ekonomisi için bir başka zor
yıl olacağını söylemek sanırız yanlış olmaz” dedi.
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2015’te büyüme dirençli idi ancak 2016’da
daha zayıf bir büyüme görebiliriz
Tüm olumsuz iç ve dış dinamiklere rağmen,
2015 yılında kaydedilen büyümenin %3,5’in
üzerinde olduğu öngörülüyor. Öte yandan

Türkiye dirençli büyüme seyrini sürdürüyor
ancak bu seyrin sürdürülebilirliği pek mümkün
görünmüyor. Her ne kadar revize edilen Orta
Vadeli Program (OVP)’a göre 2016 yılında %4,5
gibi bir büyüme beklense de, rapora göre bu
oran daha düşük olabilir. Bunun ardında ise
başta küresel çalkantının devam etmesi ve dış
finansman tarafındaki görece zayıflık yatıyor.
Enflasyon 2016’da da hedefin belirgin
üzerinde seyredecek
Raporda 2015 yılını Merkez Bankası’nın
tahmin aralığının üzerinde %8,8 ile kapatan
enflasyonun 2016’da OVP’de öngörülen %7,5
seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor,
ancak risklerin yukarı yönlü olduğu vurgulanıyor.
Cari açık daraldı ancak çekirdek dengede
belirgin bir bozulma gördük
2015’te cari açık daraldı ama bunda enerji
faturası ile altın ticareti etkili oldu. Diğer bir
değişle, çekirdek denge dediğimiz enerji ve altın
hariç açık belirgin bir bozulma kaydetti. Rapora
göre, 2016’da cari açıkta 2015’e kıyasla belirgin
bir daralma beklenmiyor. Finansman tarafında
ise 2015 yılı küresel krizden bu yana en zayıf yıl
oldu. 2016’da cari açığın finansmanı tarafının
uzun bir aradan sonra bir sıkışma yaratabileceği
ve büyümeyi zorlayabileceği değerlendiriliyor.
Türkiye’nin makroekonomik hikâyeye ihtiyacı
var
2016 Eylem Planı ve OVP ile hükümet,
reformlar başlığında önemli bir irade ortaya
koydu. Bunları 3 başlıkta toplamak mümkün:
Sektörel dönüşümler (mikro reformlar), yapısal
dönüşümler (makro) ve AB’ye uyum sürecinde
atılacak adımlar. Ancak açıklanan bu eylem

planı, henüz yatırımcılar ve piyasa nezdinde
Türkiye için yeni bir hikâye oluşturduğu algısını
yaratamadı. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde
uygulama sürecinin yakından takip edilmesi
gerekiyor.
Çin’deki geçiş dönemi küresel büyümeyi
baskılamaya devam ediyor
Çin’in dönüşüm sürecini ciddi bir sarsıntı
olmadan devam ettirip ettiremeyeceği,
2016’nın en önemli gündem maddelerinden
biri… Her ne kadar uluslararası kuruluşlar ve
önde gelen ekonomistler şu aşamada Çin
kaynaklı bir kriz veya böylesi bir krizin küresel
ekonomiyi resesyona sürüklemesini beklemese
de, dönüşümün karmaşık ve çetrefilli boyutunun
küresel piyasaları önümüzdeki dönemde de
dalgalandırmaya devam edeceği oldukça açık...
FED, 2016’da 4 değil; daha az artırım yapacak
Uzunca bir aradan sonra Aralık 2015’te hedef
faiz oranını %0,25-%0,50 bandına çıkaran
Amerikan Merkez Bankası (FED), 2016 sonuna
kadar 4 faiz artırımıyla hedef faiz oranını
%1,25-1,50 bandına yükselteceğinin sinyallerini
vermişti. Deloitte raporuna göre artırımların
nasıl ilerleyeceği konusunda bu yıl enflasyon
tarafı daha yakından takip edilecek. Beklentiler
ise FED’in 4 yerine en fazla 2 ya da 3 artırım
yapması yönünde...
Petrol fiyatlarında kısmi toparlanma
Petrol fiyatlarında kısmi bir toparlanma ihtimali
olmakla birlikte, düşük seviyelerin devam etmesi
bekleniyor. Bunda ise temel etken, küresel arz
fazlasını oluşturan etmenlerin etkisini sürdürmesi
olarak görülüyor.
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Yatırımcılar belirsizliğe
rağmen “Türkiye”
dedi...
2015 yılında 245 adet
işlem gerçekleşti. Toplam
işlem hacmi ise,
yaklaşık 16,4 milyar
dolar oldu.
%9’luk
bir düşüş
olurken, işlem
adedinin
son
yıllara benzer seviyede
gerçekleştiği görüldü.

D

eloitte
Türkiye’nin
yayınladığı
ve Türkiye’de birleşme ve
satın almaların genel görünümünü
ortaya koyan ‘2015 Yılı Birleşme ve
Satın Almalar Raporu’na göre, politik
belirsizliğin damga vurduğu 2015 yılında 245
adet işlem gerçekleşirken, toplam işlem hacmi
ise yaklaşık 16,4 milyar dolar oldu. Bu tutar
özelleştirmeler hariç tutulduğunda
son 3 yılın en yüksek işlem
hacmine işaret etti. İşlem
hacminde bir önceki
yıla oranla
yaklaşık

Rapora göre, yabancı yatırımcıların
ilgisi ve orta ölçekli işlemler pazarındaki
hareketlilik, birleşme ve satın almalar piyasasını
zor bir yılda ayakta tuttu. Yabancı yatırımcıların
toplam işlem hacmine katkısı %70 gibi yüksek
bir seviyede gerçekleşirken, işlem hacmi 2014’e
göre %44 arttı ve 11,5 milyar dolara ulaştı.
Genellikle Türk gruplar tarafından domine edilen
özelleştirme aktivitesi son on yılın en düşük
seviyelerinden birinde kaldı ve Türk yatırımcıların
işlem hacmi bir önceki yıla göre %51 oranında
azaldı. Satın alma süreçlerinde oldukça temkinli
davranmakla birlikte, finansal yatırımcıların,
özellikle kalkınma ve yatırım bankaları ile girişim
sermayesi fonlarının işlemlerindeki artışla, yıllık
işlem hacmine ve adedine önemli katkı yaptığı
gözlendi. Büyük ölçekli az sayıda işlem toplam
hacme önemli bir katkı yaptı; öte yandan sayı
olarak hareketin kaynağı küçük ve orta ölçekli
işlemler pazarıydı. İşlem sayısının %79’una
tekabül eden 50 milyon doların altındaki işlemler,
işlem hacminin yalnızca %12’sini oluşturdu.
Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal
Danışmanlık Bölümü Başkanı Başak Vardar
rapora ilişkin olarak “Politik belirsizlik,
jeopolitik riskler, Türk Lirası’ndaki
değer kaybı, hem tüketici hem de
yatırımcı güveninin azalması
gibi nedenlerle çok
zorlu bir yılı geride
bıraktık. Buna
rağmen

yatırımcılar
Tü r k i y e ’ y e
olan ilgilerini
kaybetmediler.
Yabancı yatırımcılar pazarı
domine etti ve işlem hacimleri
geçmiş iki yılın çok üzerinde
gerçekleşti. Hem büyük hacimli işlemler
gerçekleşti, hem de küçük ve orta ölçekli
işlemler piyasası hareketliydi. Geçmiş yılların
aksine özelleştirmelerin işlem hacmine neredeyse
hiç katkı yapmadığı bir yılda, bu seviyede bir
M&A aktivitesi gerçekleşmesini, Türkiye’nin uzun
vadeli potansiyeline olan güvenin bir işareti olarak
görüyorum” dedi.
Özelleştirmelerin işlem hacmine katkısı son 10
yılın en düşük seviyelerinden birinde kaldı
Toplam 7 işlem ile 1,8 milyar dolarlık hacim
gerçekleşirken,
bunların
toplam
işlem
hacmine katkısı %11 seviyesinde oldu. Bu yıl
özelleştirmelerin en büyük 10 işlem içerisindeki
payı geçmiş yıllara kıyasla oldukça düşük kaldı.
Sınırlı sayıdaki özelleştirme işlemlerinin tamamı
enerji sektöründe oldu.
Yabancı yatırımcılar ilgilerini kararlı bir şekilde
devam ettirdiler
Yerli ve yabancı yatırımcıların işlem adedine
katkısı neredeyse eşit olmakla birlikte, işlem
hacminde yabancıların ağırlığı hissedildi ve
yabancı yatırımcıların toplam işlem hacmindeki
payı %70’e ulaştı (2013: %30, 2014: %44). Yerli
yatırımcıların aktif olduğu özelleştirme işlemleri
hariç tutulduğunda ise yabancı yatırımcıların
özel sektör işlem hacmindeki payı %79 oldu.
Yerli yatırımcıların işlem hacmi ise, büyük ölçekli
özelleştirme işlemlerinin sınırlı olması nedeniyle,
bir önceki yıla göre %51 oranında azalırken,
yerli yatırımcıların toplam hacim içindeki payı
%30 seviyesine geriledi. İşlem sayısı bakımından
en aktif yabancı yatırımcılar; Avrupa (62),
Kuzey Amerika (28), Uzak Doğu (19) ve Körfez
Bölgesi (14) yatırımcıları olarak sıralandı. İşlem
hacmi bakımından ise birkaç büyük ölçekli işlem
nedeniyle Katar’ın başı çektiği Körfez Bölgesi
yatırımcıları yabancılar arasında ilk sırada yer aldı
(%39). Üretim ve enerji sektörleri işlem adedi
bakımından hem yerli hem yabancı yatırımcıların
en aktif olduğu sektörler olarak öne çıktılar.
Finansal yatırımcılar işlemlerini çeşitlendirerek
devam ettirdiler
Yatırım ve kalkınma bankaları, özel sermaye
fonları ve girişim sermayesi fonları zorlu
yatırım ortamına rağmen Türkiye
piyasasına olan ilgilerini
devam ettirdiler. Bazı
özel sermaye
fonları
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yatırımlarına düzenli şekilde devam ederken,
bazıları bu yılı yeni fon oluşturma faaliyetleri ile
değerlendirdi. Bazı finansal yatırımcıların ise
Türkiye’deki ilk yatırımlarını gerçekleştirdikleri
görüldü. Yatırım ve kalkınma bankaları önemli
sayıda borç nitelikli sermaye işlemi gerçekleştirerek
işlem hacmini ve sayısını belli bir seviyeye taşıdılar.
Genel olarak finansal yatırımcıların 2015 yılında
çok daha seçici ve temkinli bir strateji izledikleri
gözlendi. Böyle bir ortamda, finansal yatırımcılar
52 işlem ve 3,1 milyar dolarlık işlem hacmi ile
geçmiş yılların üzerine çıkarak, işlem hacminin
%19’unu, işlem sayısının ise %21’ini oluşturdu.
Küçük ve orta ölçekli işlemler bu yıl da
hareketin kaynağı oldu
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2015 yılında
da küçük ve orta ölçekli işlemler pazarındaki
hareket, satın alma ortamında belirleyici oldu.
500 milyon dolar seviyesini aşan işlem sayısı bir
elin parmaklarını geçmezken, ortalama işlem
hacmi önceki yıllara paralel olarak, 67 milyon
dolar seviyesinde gerçekleşti. En büyük 10
işlem dışında kalan işlemlerde oluşan ortalama
büyüklük ise 35 milyon dolar oldu. İşlem sayısının
%79’unu oluşturan 50 milyon doların altında
işlem büyüklüğüne sahip 193 işlem, toplam işlem
hacminin sadece %12’sini oluşturdu.
Üretim ve enerji sektörleri yine ön plandaydı
Enerji ve üretim sektörleri, son iki yılda olduğu
gibi, en çok işlemin görüldüğü sektörler oldu.
Hizmetler, gıda, teknoloji ve finansal hizmetler
sektörlerindeki hareketlilik devam etti. Finansal
hizmetler, medya, altyapı, internet - mobil
hizmetler ve telekomünikasyon sektörlerindeki
işlem hacminin tamamına yakını tek işlemden
geldi. Enerji sektörü 4,9 milyar dolarlık işlem ile
toplam hacmin %30’unu oluşturarak, sektörler
arasındaki liderliğini korudu.
2016 öngörüleri
2016 yılına ilişkin öngörüleri değerlendiren
Başak Vardar “Jeopolitik riskler, FED kararlarının
gelişmekte olan piyasalar üzerindeki baskısı ve
içerideki politik tartışmalar tahminde bulunmayı
güçleştiriyor. Türkiye’nin yeni bir büyüme
hikâyesine ihtiyacı var. Her şeye rağmen,
yatırımcıların Türkiye pazarında cazip yatırım
fırsatları gördüğünü ve bunları kovalamaya
devam edeceklerini düşünüyoruz.” dedi.
2016 yılında işlemlerin; üretim, enerji, yiyecekiçecek ve hizmetler sektörlerinin başı çektiği geniş
bir sektör dağılımında gerçekleşmesi bekleniyor.
Durgun geçen bir yılın ardından, özelleştirme
işlemlerinde de hareketlilik görülebileceği ve
gerçekleşmeleri halinde, Milli Piyango, Köprü
ve Otoyollar, TPPD ve çeşitli elektrik üretim
santrallerinin ihalelerinin önemli bir işlem hacmi
yaratabileceği belirtiliyor. Yabancı yatırımcıların
ve özel sermaye fonlarının Türk şirketlerine olan
ilgisinin 2016 yılında da sürmesi bekleniyor.

©istock.com/BamBamImages
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Kişisel verilerin korunmasında
en büyük sorumluluk bireyde
Kişisel veri nedir? Hangi durumlarda kişisel veriler ihlal edilmiş olur? Kanun’dan
beklentiler neler? Kişisel verilerin korunmasında firmalar ve bireyler ne gibi
önlemler almalılar? Türkiye’deki firmaların kişisel verileri hedefleyen siber
saldırılara karşı hazırlıkları ne seviyede? Kişisel verilerin güvenliğinin ihlali nasıl
sonuçlar doğurur? DL Avukatlık Bürosu Ortakları Lerzan Nalbantoğlu ve
Tolga İşmen ve Deloitte Türkiye Siber Risk Hizmetleri Kıdemli Müdürü Cihan
Vehbi Salihoğlu ile kişisel veri güvenliği konusunu masaya yatırdık. > Kapak yazısının devamı...

K

işisel
Verilerin
Korunması
Kanunu’nun (“Kanun”) geçtiğimiz
günlerde Türkiye Büyük Millet
Meclisinde
kabul
edilerek
yasalaştığını biliyoruz. Ancak, Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’na değinmeden önce
kişisel verilerin korunması başkaca hangi
mevzuatta yer aldığını açıklar mısınız?
Nalbantoğlu: Kişisel verilerin korunmasına ilişkin
hükümler, Anayasa başta olmak üzere, çeşitli
kanun ve yönetmelikler içerisinde düzenlenmiştir.
Örnek vermek gerekirse, mevzuattaki en önemli
düzenlemelerden biri Türk Ceza Kanunu’nun 135.
ve 136. maddeleridir. İlgili maddeler uyarınca
kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi
ve ele geçirilmesi veya verilmesi uyarınca suçtur.
Bir başka düzenleme ise Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun’unda ve ilgili
yönetmeliklerinde yer almaktadır. Elektronik
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un
10. maddesi kişisel verilerin ilgili kişinin onayı
olmaksızın üçüncü kişilere iletilmesi ve amacı
dışında kullanılması yasaklanmıştır. Aynı şekilde
Medeni Kanun’da, Borçlar Kanunu’nda, İş
Kanunu’nda, Bankacılık Kanunu’nda, Elektronik
Haberleşme Kanunu’nda, Sağlık Mevzuatında
da kişisel verilere ilişkin çeşitli hükümler
bulunmaktadır.
Kişisel veri tanımını yapar mısınız? Neler kişisel
veri kapsamına giriyor?
Nalbantoğlu: Genel olarak kimliği belirli veya
belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiye
kişisel veri diyebiliriz. Kanun kişisel veriyi tanım
olarak ikiye ayırmıştır. Buna göre, kişilerin ırkı,
etnik kökeni, siyasî düşüncesi, felsefi inancı, dini,
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti,
dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel
hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle
ilgili verileri ile biyometrik verileri “özel nitelikli
kişisel veri” niteliğindedir. Özel nitelikli kişisel
veri kapsamı dışında kalan tüm kişisel veriler ise
genel nitelikli “kişisel veri”dir (örneğin, e-mail
adresi, ev adresi, telefon numarası, kredi kartı
numarası, telefon veya bilgisayar yazışmaları,
vb.). Özel nitelikli kişisel veri olsun olmasın kişisel
verilerin tamamı yalnızca Kanun hükümlerine
tabi olarak işlenebilir. Bir kişinin açık rızası
olmaksızın kişisel veriler işlenemez. Açık rızanın
aranmadığı istisnai haller de Kanun’da ayrıca
belirtilmiştir. Örneğin, genel nitelikli kişisel
verilerin işlenmesinde ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için kişisel bir
verinin işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde ilgili

kişinin açık rızası olmaksızın kendisine ait kişisel
verileri işlenebilecektir. Özel nitelikli kişisel veriler
için ise sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel
veriler Kanun’da öngörülen hallerde ilgili kişinin
açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir.
Hangi durumlarda kişisel veriler ihlal edilmiş
olur?
Nalbantoğlu: Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük
kurallarına aykırı olarak, doğru ve güncel olmayan,
belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyen,
işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi,
depolanması, muhafaza edilmesi, ele geçirilmesi,
değiştirilmesi, yayılması, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi
belirlenen süre dışında verileri imha etmeyip
tutmaya devam edilmesi gibi durumlar Kanun’un
ihlali anlamına gelir.
Kişisel verilerin korunmasında firmalar ve
bireyler ne gibi önlemler almalıdır?
İşmen: Öncelikle firmaların kişisel veri işlenmesi
alanında bir envanter çıkarmaya ihtiyaçları
bulunuyor. Firma içinde kimler, kimlere ait hangi
kişisel verileri işliyor, saklıyor ve bu kişisel verileri
başkaca üçüncü kişilere aktarıyorlar mı yoksa
aktarmıyorlar mı? Bu bilgilerin çok net bir şekilde
ortaya çıkması gerekiyor. Tehlikenin boyutlarını
bilmediğimiz takdirde alınacak önlemleri de doğru
bir şekilde belirlememiz mümkün olmayacaktır.
Kişisel verilerin işlenmesi ve saklanması firmalar
açısından potansiyel bir sorumluluk kaynağıdır.
Bu nedenle, mevcut uygulamalarda işlenen
ve saklanan kişisel verilerin ne kadarının işlerin
aksamadan devam etmesi için gerekli olduğunun,
ne kadarının kanunen getirilmiş bir zorunluluk
çerçevesinde işlenip, saklandığının belirlenmesi
de gereklidir. Eğer bir kişisel verinin işlenip,
saklanması firmanın operasyonları açısından
gerekli veya kanunen zorunlu değilse, o verinin
alınmamasını, bir şekilde alınırsa bile hemen
silinmesini temin etmek gereklidir.
Salihoğlu: Firmaların kişisel verileri koruma
ihtiyacına baktığımızda koruma ihtiyacı olan üç
grubu görüyoruz; çalışanlarına ait kişisel veriler,
beraber iş yaptığı iş ortakların veya danışmanlarının
kişisel verileri ve son olarak müşterilerine ait kişisel
veriler. Bütün bu verilerin muhafazasını sağlamak
veri koruması kanununun hayata geçmesiyle
birlikte firmalar için bir yükümlülük haline
gelecek. Kanun kişisel verileri korumakla yükümlü
firmalara “uygun güvenlik düzeyini sağlamaya
yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri

alma” zorunluluğu getiriyor. Güvenlik düzeyini
sağlamak için öncelikle firma içerisinde ihtiyacın
ve sorumlulukların belirlenmesi gerekiyor.
Sorumlular belirlenip konuya firma içerisinde
liderlik edecek ekip oluşturulduktan sonra ekibin
hangi veriyi nasıl güvence altına alacağını anlatan
süreçlerin oluşturulması gerekiyor. Daha sonra bu
süreçlerin etkin bir şekilde çalışmasına yardımcı
olacak teknolojinin tesis edilmesi gerekiyor. Son
olarak da kurulan bu yapının tasarlandığı gibi
çalıştığından emin olmak için düzenli denetimlere
tabi tutuluyor olması gerekiyor.
Kişisel verinin korunması konusunda en
büyük sorumluluk bireylerin kendisindedir.
Hangi kurum veya kuruluşlarla hangi verileri
paylaştığına çok dikkat etmeleri gerekir. Telefon
veya e-mail ile gelen kişisel veri paylaşım
taleplerini
değerlendirirken
olabildiğince
şüpheci yaklaşmakta fayda var. Sosyal medya
platformları en değerli kişisel verilerin çok fazla
sorgulanmadan paylaşıldığı ortamların başında
geliyor, ancak bu ortamlarda fazla düşünülmeden
yapılan paylaşımların insanların başına nasıl dertler
açabileceği maalesef büyük bir olay yaşandığında
veya buna çok yakından şahit olunduğunda
anlaşılıyor.
Verilere erişimi şirket içerisinde kısıtlamak
gerekli midir?
Salihoğlu: Bilgi güvenliğinin üç temel ilkesi
vardır: gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik. Bir verinin
güvenliğinin sağlandığını söyleyebilmemiz için
gizliliği ve tamlığı korunmalıdır ve bununla birlikte
gerektiğinde erişilebilir olmalıdır. Şirketlerin
sahip olduğu bütün verilere erişimi kısıtlamadan
önce şirketler ilk olarak sahip olduğu verileri
ortaya koymalıdırlar. Veriler teker teker önem
sırasına dizildikten sonra hangi verinin nasıl
korunacağına karar vermeleri gerekir. Güvenlik
önlemlerini de yapılan bu veri sınıflandırması
çalışması sonrasında ortaya çıkan ihtiyaç
doğrultusunda almaları gerekmektedir. Şirketlerin
bazı verileri bütün çalışanlar tarafından bilinmesi
gerekirken bazı verilere sadece kısıtlı sayıda
erişimin gerçekleşmesi gerekiyor olabilir. Kimin
nereye erişeceğine karar verirken mümkün olan
minimum yetki prensibi benimsenmelidir. Yani
şirkette kimseye işlerini yürütebilmesi için ihtiyacı
olandan daha fazla erişim yetkisi verilmemelidir.
Verilen erişim yetkileri de düzenli olarak kontrol
edilmelidir.
Türkiye’deki
firmaların
kişisel
verileri
hedefleyen siber saldırılara karşı hazırlık

seviyelerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Salihoğlu: Yapılan güvenlik araştırmalarının
sonuçlarına baktığımızda hem ülkemizde hem
de dünyada siber güvenlik altyapılarına ayrılan
bütçenin her sene arttığını görüyoruz. Ayrılan
bütçenin yeterliliği bir yana, ayrılan bütçeyle
yapılan yatırımların kişisel verilerin siber güvenlik
ihtiyacını ne kadar karşıladığı da önemli.
Saldırıya hazırlıklı olmak için korunmaya çalışılan
varlıklarımızın nerelerde olduğunu tespit etmiş
olmamız gerekir. Söz konusu varlıkların firmalara
hangi kanallardan geldiğini, firma içinde nerelerde
gezdiğini ve terk ediyorsa eğer kurumu hangi
kanallarla terk ettiğini bilmek gerekir. Bu akışa
kişisel verinin kurum içerisindeki yaşam döngüsü
diyoruz. Yaşam döngüsü belirlendikten sonra
ancak hangi noktada nasıl bir güvenlik önlemi
koyulacağı doğru olarak değerlendirilebilir. Böyle
bir analizi Türkiye’de yapmış firma sayısı çok az.
Sorunuzun cevabı olarak Türkiye’de kişisel verileri
hedefleyen siber saldırılara karşı firmaların
mevcut hazırlık seviyelerinin olması gerekenin
altında olduğunu söyleyebilirim. Hayatımıza yeni
giren kişisel verilerin korunması kanunu ile birlikte
bu analizi yapan firma sayısının ve dolayısıyla siber
saldırılara karşı direncin ülke çapında artacağına
inanıyorum.
Kişisel verilerin güvenliği çokuluslu şirketlerde
şirket merkezinin sorumluluğunda mı, yoksa
faaliyet gösterilen ülkenin sorumluluğunda
mıdır? Olası bir veri ihlali durumunda, yasal
süreç nasıl ilerliyor?
İşmen: Öncelikle şirketlerin uluslararası bir gruba
bağlı olması buradaki şirketin ve yetkililerinin
sorumluluklarını kaldırmıyor. En fazla eğer kişisel
verilerin işlenmesi ile ilgili talimatlar doğrudan
yurtdışından geliyorsa yurtdışındaki merkezin de
sorumluluğunun olması söz konusu olabilecektir.
Burada özellikle kişisel verilerin yurtdışına
çıkarılması hususuna temas etmek gerekiyor.
Kişisel verilerin yurtdışına çıkarılmasında çok
hassas olmak ve bu konuda kriterleri iyi uygulamak
gerekiyor. Kanun uyarınca kişisel verileri yurtdışına
çıkarmak için öncelikle kişinin açık rızasının
alınması ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı
ülkede yeterli korumanın bulunması gerekiyor.
Yeterli korumanın bulunmadığı takdirde ise

LERZAN NALBANTOĞLU
DL AVUKATLIK BÜROSU, ORTAK

Türkiye’deki
ve ilgili yabancı
ülkedeki
veri
sorumlularının yeterli
bir korumayı yazılı olarak
taahhüt etmeleri ve bu konuda da Kurul’un izninin
alınması gerekiyor. Peki, şirketler yeterli korumanın
bulunup bulunmadığını nasıl fark edecekler
veya izin verip vermeyeceğini hangi kritere
dayanarak karar verecekler? Kurul yeterli
korumanın bulunduğu ülkeleri ilan edecek ve
eğer ilan ettiği ülkeler arasında yer almayan
bir ülkeye aktarım yapılacak ise; bu durumda
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri,
kişisel veri talep eden ülke ile Türkiye arasında
veri aktarımına ilişkin karşılıklılık durumunu,
kişisel verinin niteliği ile işlenme amaç ve süresini,
kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan veri
sorumlusu tarafından taahhüt edilen önlemleri
bir bütün olarak değerlendirdikten ve ihtiyaç
duyarsa ilgili kurum ve kuruluşların da görüşlerini
aldıktan sonra karar verecektir. Bu nedenle ne
de olsa aynı gruba dâhiliz diye kişisel verileri
yurtdışındaki merkeze veya bağlı ortaklığa
çıkartmak tek başına bir sorumluluk nedeni
olabilecektir.
Kanun ile birlikte kişisel verilerin korunmasına
ilişkin
kuralların
uygulanması
nasıl
sağlanacak?
Nalbantoğlu: Kanun ile Kişisel Verileri Koruma
Kurumu (“Kurum”) düzenlenmiştir. Kurum’un
bünyesinde kurulacak olan Kişisel Verileri
Koruma Kurulu (“Kurul”) Türkiye Büyük Millet
Meclisi, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanınca
seçilecek olan 9 üyeden oluşacak olup, söz
konusu Kanun ve diğer mevzuatla verilen görev
ve yetkilerini kendi sorumluluğu altında, bağımsız
olarak yerine getirecektir. Kurulun öncelikli
görevleri arasında, kişisel verilerin temel hak ve
özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak,
hakların ihlal edildiğini ileri sürenlerin şikâyetlerini
karara bağlamak, gerekli görüldüğü takdirde
idari yaptırımlara karar vermek, resen görev
alanına giren konularda kişisel verilerin kanunlara
uygun olarak işlenip işlenmediğini incelemek ve
gerektiğinde bu konuda geçici önlemler almak
bulunuyor.
Peki kişisel veriler, hangi koşullarda işlenebilir?
İşmen: Kişisel verilerin işlenebilmesi için bazı
ilkelere uyulmasının yanında ilgili kişinin açık
rızasının alınması şartı da bulunuyor. Kanunda
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açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye
dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
olarak tanımlanmıştır. Avrupa Birliği’nin kişisel
verilere ilişkin mevzuatında da ilgili kişinin açık
ve tartışmasız onayının alınması şart koşulmuş;
fakat onaya ilişkin bir şekil şartı öngörülmemiştir.
İlgili Kişi’nin açık rızasının aranmadığı istisnai bazı
durumlar da söz konusudur. Özel nitelikli kişisel
veriler ise Kurul tarafından belirlenen yeterli
önlemler alınmaksızın hiçbir şekilde işlenemez.
Kişisel verilerin toplanmasına ve işlenmesine
ilişkin kayıtlar ne kadar süre saklanmalı?
İşmen: Öncelikle işlenecek verilere ilişkin
olarak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel
kişiler, veri işlemeye başlamadan önce “Veri
Sorumluları Sicili”ne kaydolmak zorundadır.
Sicil kayıtları, Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Başkanlığı tarafından, kamuya açık olarak
tutulacaktır. Kanun kapsamında kişisel verilerin
ne kadar süre ile saklanabileceğine ilişkin bir
yükümlülük öngörülmemektedir. Ancak kişisel
verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
kalkması halinde kişisel veriler resen veya ilgili
kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından
silinebilir veya yok edilebilir. Bunun yanı sıra
özel kanunlarda sürelere ilişkin düzenlemeler
bulunmaktadır. Örneğin, elektronik haberleşme
sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin
Korunması Hakkında Yönetmelik’in 14. maddesi
gereğince, “belirli veya kimliği belirlenebilir
gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün bilgiler”
şeklinde tanımlanan Kişisel Verilere ilişkin işlem
kayıtlarının 4 yıl süreyle saklanması gerekiyor.
Aynı şekilde, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Yönetmeliği’nin 7. maddesine göre,
işveren; işyerinde yürütülen iş sağlığı
ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin
her türlü kayıt ile işten ayrılma
tarihinden itibaren en az
15 yıl süreyle çalışanların
kişisel sağlık dosyalarını
saklamakla yükümlüdür.
Kanun’a aykırılık
durumunda

TOLGA İŞMEN
DL AVUKATLIK BÜROSU, ORTAK

öngörülen cezai ve idari yaptırımlar nelerdir?
Kişisel verilerin güvenliğinin ihlali nasıl bir
sonuç doğurur?
İşmen: Kişisel Verilere ilişkin suçlar bakımından
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri
uygulanacaktır. Buna göre, hukuka aykırı olarak
kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç
yıla kadar hapis cezası verilebileceği gibi kişisel
verileri hukuka aykırı olarak veren veya ele
geçiren bir kişiye iki yıldan dört yıla kadar hapis
cezası verilebilecektir. Ayrıca Kanun uyarınca
aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler
hakkında 5.000 Türk Lirasından 100.000 Türk
Lirasına kadar idari para cezası söz konusu iken;
kişisel veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri
yerine getirmeyenler 15.000 Türk Lirasından
1.000.000 Türk Lirasına kadar, Kurul tarafından
verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında
25.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına
kadar ve sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğüne
aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk
Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idari
para cezası söz konusudur.
Firmalar açısından olası bir veri ihlali durumu
hukuki ve bilgi teknolojileri açısından nasıl
ele alınmalıdır?
İşmen: Bence firmaların kabullenme sürecini
çabuk aşmaları gerekiyor.
Dünyanın artık
dijital bir devire girdiğini ve her bilginin, her
kaydın dijital olarak izinin sürülebildiğinin ve
takip edilebildiğinin kabul edilmesi gerekiyor.
Bu nedenle eğer bir
ihlal söz

CİHAN VEHBİ SALİHOĞLU, DELOITTE
TÜRKİYE, SİBER RİSK HİZMETLERİ,
KIDEMLİ MÜDÜR

konusu ise ve bu ihlali ilk olarak firmanın kendisi
fark ettiyse, olayın üstünü kapamak yerine en kısa
zamanda özellikle kişisel verileri, kanuna aykırı bir
şekilde elde edilmiş veya işlenmiş kişiye haber
vermek gerekiyor. Zamanında haber verme
zorunluluğu aslında kişisel verilerin korunması
hukukunun önemli bir saç ayağı. İkinci olarak
alınması gereken tedbir, bu tür bir ihlalin veya
ihmalin tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin
alınması. Tabii eğer, kişisel verilerin ihlalini
gerçekleştirenler belli ise, bu kişilere karşı hızlı
bir şekilde hukuki yollara başvurulması, dava
açılması da alınması gereken tedbirlere dâhil.
Salihoğlu: Veri ihlali yaşandıktan sonra
başarılı bir şekilde teknik analizi yapmak,
ihlalin nasıl gerçekleştiğini anlamak ve zararın
boyutunu tespit edebilmek için kritik başarı
faktörlerindendir. Başarılı bir şekilde teknik
inceleme yapabilmek için firmaların bu gibi
durumlar için hazırlıklı olması ve ihlal yaşandıktan
sonra nasıl hareket edileceğinin tatbikatını
yapmış olmaları gerekir. İhlale ilişkin hukuki
geçerliliği olan kanıtların toplanması uzmanlık
gerektiren bir konudur. Onun için, Deloitte Cyber
Operations ekibi gibi konu uzmanı kişilerden
bunun gibi durumlarda yardım almakta fayda
vardır. Konu uzmanı kişilerin olaya müdahale ve/
veya güvenlik ihlali incelemesi yapabilmesi için
inceleme yapılabilir bir zemin firma tarafından
oluşturulmuş olmalıdır. Kişisel verilere erişim
kayıtları, kişisel verilerin tutulduğu veya işlendiği
altyapılara erişim kayıtları gibi kritik veri ve sistem
üzerinde tutulan kayıtların muhafaza ediliyor
olması gerekir. Ancak bu şekilde başarılı
inceleme gerçekleştirilebilir.
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Ulaşımda maliyetler %70 azalabilir!
Geleceğin otomotiv ve ulaşım sektörü, araçları kimin kullandığına ve araç sahipliğine bağlı olarak
şekillenecek. Sürücüsüz ve paylaşılan araçlarla yapılan birim ulaşım maliyeti, sürücülü ve bireysel
sahipliğe dayalı araçlarla yapılan ulaşım maliyetine oranla neredeyse %70 daha az olacak.

D

eloitte’un ‘Mobilitenin Geleceği
(The
Future
of
Mobility)’
araştırması, ulaşım teknolojilerinin ve
sosyal eğilimlerin otomotiv ve ulaşım
sektöründe dönüşümü tetiklediğini vurgulayarak
gelecekte nasıl bir ulaşım deneyimi yaşayacağımızı
masaya yatırıyor.
Deloitte Türkiye Tüketici ve Endüstriyel
Ürünler Lideri Özgür Yalta konuya ilişkin
şu değerlendirmede bulundu: “Teknolojik ve
sosyal eğilimlerin etkisiyle, otomotiv ve ulaşım
sektörünün yüzyıllardır süregelen mevcut sistemi
bir dönüşümün eşiğinde. Bu değişimin kapsamı
ve şiddeti tam olarak öngörülemese de, sektörü
etkileyen güçler endüstrinin mevcut yapısını, iş
modellerini, rekabet ortamını, sektörde değerin
nasıl yaratıldığını ve müşteri değer önerilerini
etkileyebilecek potansiyele sahip. Ulaşım
teknolojilerinin ilerleyen dönemde yepyeni bir
forma bürüneceğini öne süren raporda, geleceğin
ulaşım sistemleri için iki farklı öngörü hâkim:
1.Sektör içi bakış açısına göre (insider vew)
sektörün bugünkü varlıklarında ve temel
yapısında önemli bir değişiklik olmayacak
ve mevcut sistem lineer olarak gelişecek. Bu
anlayışa göre, tıpkı günümüzde olduğu gibi
araçlar özel sahiplik anlayışının önemli bir

parçası olmaya devam edecek ve insanlar
tarafından kontrol edilecek.
2.Gelecekteki sistemi daha radikal ve dönüştürücü
bir bakış açısıyla tanımlayan diğer anlayışa göre
ise (distruptive view) talebe göre erişilebilen
sürücüsüz araçlar tamamen farklı bir mobilite
deneyimi ile yepyeni bir ekosistem oluşturacak.
Google, Uber, Apple gibi şirketlerin katalizör
görevi gördüğü bu bakış açısı, kazaların ve
trafik yoğunluğunun azalması, enerji talebinin
ve ulaşım maliyetlerinin düşmesi, altyapıların
kullanımla orantılı olarak ücretlendirilmesi,
çok modelli ulaşım ile park alanlarının ortadan
kalkması gibi gelişmeleri de beraberinde
getirecek.”
Raporda ayrıca, aracın kim tarafından kontrol
edileceği (sürücü mü yoksa otomatik mi) ve aracın
sahipliği (özel ya da paylaşılan araç) konuları,
gelecekte bizi bekleyen dört farklı senaryoya
temel oluşturuyor:
1. Kademeli değişim: Bu dönemde özel araç
sahipliği endüstri standardı olarak sürüyor ve
kullanıcıların araç sahibi olmakla gelen güvenlik,
esneklik, mahremiyet, rahatlık gibi konulara
gösterdiği önem devam ediyor. Sürücüyü
destekleyen teknolojiler gelişse de, yakın
zamanda tam sürücüsüz araçların varlığından
söz etmek mümkün değil. Bu senaryoda

otomobil üreticileri araç satışına odaklanan
mevcut iş modellerini sürdürmeye ve daha ileri
teknolojiye sahip yeni araç serileri geliştirmeye
odaklanırken, bayiler de müşteri deneyiminden
sorumlu olmaya devam ediyor. Amerika’da bir
mil (≈1,60 km) uzunluğundaki bir mesafede,
bireysel araçlarla seyahat etmenin ortalama
maliyeti mevcut durumda 0,97 dolar civarında
(sürücünün zamanı, sigorta, yakıt, finansman
maliyetleri ve yıpranma payı gibi maliyetler de
dikkate alındığında).
2. Paylaşılan yolculuk dünyası: Bu senaryo,
araçların paylaşıldığı ulaşım dönemi olarak öne
çıkıyor. Bu sistemde, kullanıcılar bir noktadan
diğer noktaya giderken araç paylaşımının
sağladığı trafik ve park etme derdinden uzak
rahatlığa değer veriyor. Araç paylaşımıyla
yerel ulaşım ihtiyacının önemli bir kısmının
karşılanması ile çok araçlı haneler sahip oldukları
araç sayısını azaltıyor ya da tümden bırakıyor. Bu
da gelecekte talebin azalmasına yol açıyor. Tam
ölçeğe ulaşmış paylaşılan hizmetler modelinde,
mil başına maliyet 0,63 dolara düşüyor.
3. Sürücüsüz devrim: Bu aşama, sürücüsüz araç
teknolojilerinin güvenli, rahat ve ekonomik
olduğunun kanıtlandığı; fakat araç sahipliğinin
hala önemini koruduğu dönemi temsil ediyor.
Bu dönem için teknoloji ve otomotiv firmaları,
V2V (araçtan araca) ve V2I (araçtan altyapıya)

iletişime yatırım yapıyor. Kullanıcılar güvenlik
gibi sebeplerle sürücüsüz özellikleri kullanmayı
tercih ederken, halen kendilerine ait taşıtların
olmasını önemsiyor. Bununla birlikte, bu
senaryo, araçların teknolojik olarak çok daha
gelişmiş ve hafif olduğu, günümüzün dört
kapılı, sürücünün önde oturarak direksiyonu
tuttuğu tasarımdan çok daha farklı deneyimlerin
kapısını açıyor. Bireysel sahip olunan sürücüsüz
araçların yaygınlaşması durumunda ise mil
başına maliyetin 0,46 dolar olması öngörülüyor.
4. Sürücüsüz araçlarda erişilebilirlik çağı: Hem
sürücüsüz hem de araç paylaşımının öne çıktığı
bu dönemde mobilite yönetimi ile ilgili şirketlerin
ortaya çıkması ve bu şirketlerin farklı fiyat
aralığında çeşitli yolculuk deneyimleri sunmaya
odaklanması bekleniyor. Bu sisteme ilk olarak
şehir içinde yaşayan kullanıcıların adapte olması,
sürücüsüz araç filoları yaygınlaştıkça bu akımın
şehir dışına doğru yaygınlaşması muhtemel
görünüyor. Paylaşılan, sürücüsüz araçların
olduğu gelecekte ise, araçların hafifleşmesi,
varlık verimliliğinin yükselmesi ve sürücülerin
zamanının daha katma değerli işlere ayrılması
gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda
bir mil başına kişi başı maliyetin 0,31 dolara
düşeceği tahmin ediliyor.

Bu tartışma çok su kaldırır!

Ö

zellikle küresel çapta yaşanan
2008 krizinin ardından ‘ulaşımın
geleceği’ tartışmalarını daha fazla
duyar olduk. Bunun öncelikli
amacı da, krizin hemen ardından ‘isteksizleşen’
tüketicilerin iştahının yeniden kabartılmasıydı.
Yani tüketicilere daha çekici tasarımlı, daha az
harcayan otomobiller vermek yeterli değildi.
Onları, yeniden direksiyon başına çekecek bir
şeyler yaratılmalıydı. Ve üreticiler, bunun için
düğmeye çoktan bastı...
Otomotiv dünyasının ve ulaşımın gelecekte nasıl
şekilleneceğine dair tartışmalar elbette yeni
değil. Zira 1960’larda bile ‘uçan’, ‘jet motorlu’,
uçan daireyi andıran konsept otomobiller
yapılmıştı. O dönemlerde yazılan romanlarda,
yapılan
filmlerde
‘uçan
otomobiller’e
takılmıştı herkes. 70’ler ve 80’lerde araçların
tasarımları değişse de, ‘öngörüler’ değişmedi.
Geleceğin dünyasında uçan otomobiller hala
vardı! Sonrasında KİTT gibi konuşan, kendi
kendine gidebilen otomobiller gündeme
geldi. Bizler, dizinin bitmesiyle bunu unutup
gitmişken, mühendisler unutmamıştı. Onlar,
bu konseptin geliştirilebileceğini ve tıpkı diğer
‘imkânsız’ görünen teknolojiler gibi hayata
geçirilebileceğini düşünüyordu. Tıpkı ‘Uzay
Yolu’ filminde görüp ‘güldüğümüz’ telefondan

‘görüntülü konuşma’ ya da sensörlü açılan
kapılar gibi...
Görüşler farklı
Deloitte tarafından hazırlanan ‘Mobilitenin
Geleceği’ raporu, aslında uzun zamandan beri
‘kamuoyuna pek azı yansımış’ bir tartışmayı
gündeme getiriyor. Nitekim burada geleceğin
ulaşım sistemleri ve otomotiv endüstrisine
ilişkin ‘temelde’ iki farklı görüş bulunduğu,
değişimin ne kadar çabuk ve güçlü olacağının
kestirilemediği gibi unsurlara dikkat çekiliyor.
Bunun yanında sunulan alternatiflerin
tüketicilere ne gibi avantajlar getirebileceğine
değinilirken,
otomotiv
endüstrisinin
yaşayacağı
muhtemel
değişimlere
ve
‘mobilite’ zihniyetindeki değişikliğin ‘yavaş’
gerçekleşmesinin nedenlerine de yer veriliyor...
Peki şu an yaşanan ne? Evet, alternatif güç
kaynakları konusunda neredeyse her şey
hazır. Elektrikli otomobiller, otomobillerde
neredeyse 100 yıldır bulunan bir şey. ABD’de
1900’lü yılların başında elektrikli otomobillerin
sayısı, benzinlilerden fazlaydı. Günümüz
dünyasında ‘mecburiyet’ yüzünden elektrikli
araçlara yeniden yönelme olsa da, bu yönelim,
henüz ‘kullanıcı’ tarafından kabullenilmiş
değil. Nedeni de ‘menzil’in düşüklüğü ve

altyapı eksikliği. Tam bu noktada ‘geçiş
dönemi teknolojisi’ diyebileceğimiz ‘hibrid’ler
geldi. Tüketiciye ‘benzinlinin performansından
vazgeçmeden’, ‘elektrikliyle çevreci olma’
ve ikisinin kombinasyonuyla da ‘uzun yol
gidebilme’ imkânı sunuldu. Ama yeterli değil!
Bundan 5 ya da 10 yıl sonra elektrikli
araçların artacağı, tek şarjla daha uzun yol
gidebilecekleri, böylelikle bu tip araçların
satışlarının artacağı mesajları veriliyor. Bununla
birlikte yine tüketicilere ‘otomobil kullanmak
zorunda kalmayacağı’ ve ‘kendisinden daha
mükemmel’ araç kullanabilecek sistemler
vaad ediliyor. Hatta araç paylaşımıyla,
otomobil keyfinin, ‘sahiplik gerektirmeden’
yaşanabileceği, bunun çok ucuza mal
olabileceği anlatılıyor.
Peki ya gerçekler?
Deloitte raporuna baktığımda, otomotiv
endüstrisinin ülkelere, dolayısıyla da dünyaya
nasıl katma değer yarattığını bir kez daha
görüyor insan. Bu da değişimin, ‘çok ciddi
bir tehdit’ ya da ‘mecburiyet’ olmaksızın,
otomotiv endüstrisinin ve mobilitenin hızlı
değişmeyeceğini gösteriyor aslında. Her ne
kadar otomotiv üreticileri ve yan sanayi, söz
konusu yeni fikirlere göre kendilerini yeniden

LEVENT KÖPRÜLÜ, MİLLİYET
GAZETESİ, OTOMOTİV EDİTÖRÜ

şekillendirmeye çalışsalar da...
Rapora bakarak söylenebilir ki, birincisi
devletler bu geçişte ‘ayak sürüyecek’ ilk
taraf olacak. Çünkü mevcut teknolojilere
sahip araçların tükettiği yakıttan tutun
da, araç sahipliğine varıncaya kadar pek
çok kalemden vergi toplanıyor. Bunların
değişmesi, araç sahipliğinin azalması, fosil
yakıtların kullanımının azalması gibi unsurlar,
hükümetleri biraz üzecek gibi görünüyor.
Zaten bu yüzden, örneğin ‘otonom’ araçlar
için yeni yasa ve izinler çıkarmaya pek niyetli
değiller yakın zamanda. Ayrıca otomotiv
sektörünün katma değerinin, dolayısıyla da
istihdamının azalması, hükümetlerin kucağına
‘ekstra bir sorun’ olarak düşecek.
Bunun yanında tüketici davranışları da,
değişimin hızını kesebilir. Zira her ne kadar
ABD’li ve Avrupalı genç kuşakta bir ‘isteksizlik’
görünse de, gelişmekte olan ülkelerde halen
otomobil sahipliği çok düşük, sahip olma isteği
ise çok yüksek... Dolayısıyla yeni teknolojilerin
gelişip, benimsenmesi ve endüstriyi, ulaşımı
şekillendirmesi ‘öngörülenden’ daha yavaş
olabilir...
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2020’nin kamu kuruluşu:

mobil, dijital, analitik

Demografik değişimler, dijital yaşam tarzları, teknolojik gelişmeler
vatandaşların kamu kuruluşlarından beklentilerini artırıyor. Kamu kuruluşlarının artan beklentilere
cevap verebilmesi faaliyet modellerinde radikal bir değişimi gerektiriyor. 2020’de kamu kuruluşları
sağlıktan eğitime, ulaştırmadan enerji ve adalete tüm sektörlerde veriyi kullanarak öngörüler
yapabilmeli, önleyici çözümler geliştirmeli ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmalı; teknolojiyi
kullanarak erişimini yaygınlaştırmalı; sivil katılımı teşvik ederek etkin politikalar geliştirmeli.

G

eleceği kucaklamak isteyen kamu
kuruluşlarına ışık tutmayı amaçlayan
Deloitte’un ‘Kamu 2020: Kamunun
Geleceğine
Yolculuk’
raporu,
değişime yol açan faktörlere ve değişimi
tetikleyecek trendlere ışık tutuyor; vatandaşların
değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere kamu
kuruluşlarının nasıl bir dönüşüm sürecinden
geçeceğini ortaya koyuyor.
Deloitte Türkiye Kamu Sektörü Lideri Cem
Yılmaz konuyla ilgili, “2020’nin kamu sektörü,
değişen ve hızlı bir şekilde sofistike hale gelen
vatandaş talepleri, değerleri ve ihtiyaçları ile
geçmiştekinden çok daha farklı bir anlayışla
yönetiliyor
olacak.
Türkiye’de
gelecekte
göreceğimiz kamu sektörünü tahayyül edebilmek
için, kamu sektöründe global ölçekte ön plana
çıkan bazı kritik dönüşüm alanlarına göz atmak
gerekli. Türkiye’de e-devlet’ten ilköğretim
çağındaki öğrencilere tablet üzerinden eğitim
verilmesine, sağlık hizmetlerinin tamamen
yeniden yapılandırılmasından gün geçtikçe
güçlenen ve katılımcılığı artan STK’lara, sosyal
medyanın kamu kurumları tarafından aktif
kullanımından ulaşımda akıllı kart uygulamalarına
kadar geniş bir yelpazede değişimi gözlemliyoruz.
Öte yandan globaldeki iyi uygulama örnekleri
ile kıyaslandığında Türkiye’de kat edilecek uzun
bir yol olduğunu görüyoruz. Türkiye’de kamu
sektörünün gelişim alanları olarak özellikle politika
geliştirme, uygulama ve izleme, kamu-özel sektör
işbirlikleri, yeni ve yetkin insan kaynağı bulma, veri
analitiği konuları göze çarpıyor.” dedi.

Değişime yol açan faktörler
• Demografik etkenler: Refah, ekonomik güç ve
nüfus artışı batıdan doğuya kayıyor. Artan global
göç trendi kültürel kimliklerin iç içe geçmesine
ve gerçek anlamda global vatandaşların ortaya
çıkmasına neden olurken dünyanın dört bir
yanında mega kentler gelişiyor.
• Toplumsal etkenler: Kamu kuruluşları, bir
yandan internete bağlı yaşayan kişilerin artan
beklentilerini karşılamak amacıyla en yeni
teknolojileri kullanırken, bir yandan da halen
internet kullanmayan kişilere ulaşmaya devam
etme çabasında. Bilgi ve teknolojiyle donanmış
vatandaşlar-tüketiciler, toplumsal sorunların
çözülmesi ve yolsuzlukla mücadele alanlarında
daha önemli bir rol oynuyor.
• Ekonomik etkenler: Kamu kuruluşları mali
sorunlar, alt yapı yetersizliği ve artan gelir
dengesizlikleri ile mücadele ediyor. 2020’de
nakit ve geleneksel para sistemleri yerine dijital
para birimleri ve mobil ödemeler yaygınlaşıyor.
• Dijital etkenler: 2020’de bireyler ve kamu
kuruluşları
gelişmiş
analitik
yöntemleri
kullanarak kitlelerin gücünden yararlanıyor,
sosyal ağlar yaşamın her boyutunu etkiliyor.
Çoğu tüketici kendi kişisel verilerini tasarruf,
kolaylık ve özelleştirme imkânları karşılığında
takas veya satış yoluna giderken, gerçek
anlamda bilgi, para birimine dönüşüyor.
• Üssel büyüyen teknolojiler: 2020’de robot
teknolojileri hız kazanırken, yapay zekâ ile
donatılmış robotlar karmaşık işlevleri yerine
getirebiliyor ve insanlardan öğrenebiliyor.
• Siber-fiziksel sistem teknolojileri: 2020’de
insansız hava araçları, drone’lar, nesnelerin
interneti (IoT), sensörler, mekânsal teknolojiler
hızlı adımlarla gelişiyor. Sağlık, ulaştırma,
güvenlik ve savunma, altyapı yönetimi gibi
birçok alanda hizmet verme modellerine bu
teknolojiler entegre ediliyor.

Gelecek için radikal değişim şart
Rapora göre, vatandaşların beklentileri ve kamu
kuruluşlarının bunları karşılayabilme yetkinliği
arasındaki fark, hiç olmadığı kadar açılmış
durumda. Yedi trendin kamu kuruluşlarını yeniden
şekillendirerek kamu sektöründe bir dönüşümü
beraberinde getirme potansiyeli bulunuyor:
1.Çözüm sağlayıcı kamu kuruluşları yerine
imkân sağlayan kamu kuruluşları: 2020’de
en başarılı kamu kuruluşları, sorunları
sadece kendisi çözmeye çalışmaktan ziyade,
kamu sektörü dışında toplumsal çözümler
geliştirilmesine olanak sağlıyor.
2. Kişiye özel hizmet sunumu: 2020’ye doğru
ilerlerken kamu kuruluşlarının sunduğu pek
çok kamu hizmeti kişiselleştirilmiş bir hal alıyor
ve hizmetlere hem evlerden hem de mobil
cihazlardan erişilebiliyor.
3. Dağıtık yönetişim: Daha fazla idari işlev
vatandaşlarla ortaklaşa tesis ediliyor. Teknoloji,
bazı görevlerin vatandaşlara dağıtılabilmesini
mümkün kılıyor. Siyasi karar vericilerin
vatandaşlarla birlikte çalışması ile alınan nihai
karar ve politikaların etkinliği artıyor.
4. Veri konusunda akıllıca davranan kamu
kuruluşu: Tahminsel modelleme ve analitik
uygulamalar, kamu kurumlarının sorun
oluştuktan sonra çözüm sunma yaklaşımı yerine
proaktif davranarak önlem almasını mümkün
kılıyor.
5. Kamu kuruluşlarının finansmanına yönelik
alternatif modeller: Dinamik fiyatlandırma
ve kullandıkça öde gibi sistemler geleneksel
fiyatlandırma modellerinin yerini alıyor.
Kamu kuruluşları altyapı hizmetlerinde arztalep dengesini sağlamak için yol kullanımı
ve otoparklara yönelik olarak çeşitli dinamik
fiyatlandırma modellerine geçiyor.
6. Kamuda ihtiyaca göre hizmet modeli: Kamu
sektörünün işgücü modelinde radikal değişimler
oluyor. Danışmanlık şirketlerinde olduğu gibi
çalışanlar belirli departmanlara ait olmak yerine
projeler arası geçişli çalışıyor. Kamu kuruluşları
farklı kaynakları (ör: yüklenici çalışanları, açık
kaynak, serbest çalışanlar, vb.) kullanarak
yetenek ağlarını genişletiyor.
7. Ulusal refah için yeni zemin: Ulusal refahın
ölçülmesinde GSYİH ve GSMH gibi ölçütler
yetersiz kaldığından kişisel güvenlik, sağlık ve
afiyet, barınma, sıhhi sistemler, kişisel özgürlük
vb. kriterlerin gerçekleşme ve hayata geçirilme
seviyelerini dikkate alan ölçütlere yer veriliyor.

2020’nin kamu kuruluşları
Eğitim: Yetkin işgücü sıkıntısı “kariyer odaklı”
öğrenimi gerekli kılıyor. Değişen öğrenim
ihtiyaçları eğitimin anlamını, eğitimi kimin ve nasıl
vereceğini yeniden şekillendiriyor. Öğrenciler,
proje bazlı öğrenim ve kendi kendine öğrenim
ortamları üzerinden birbirlerinden bir şeyler
öğreniyor ve öğretmen konumuna geliyor. Sanal,
teknoloji destekli, kişiselleştirilmiş ve dinamik bir
eğitim artık yeni norm oluyor.
Enerji ve Çevre: Akıllı aygıtlar daha akıllı enerji
tercihlerinin kapısını açarken, sensörler, insansız
araçlar, aktivist vatandaşlar ve bilinçli tüketiciler
çevreyi izleme ve koruma alanında kamuyla
birlikte çalışıyor. Bazı vatandaşlar evlerini ve
ofislerini elektrik üretmede kullanıyor ve fazla
kapasiteyi şebekeye satıyor. Yeşil binalar artık
kural haline geliyor, yeşil kentler oluşuyor. Bir
yandan da sıfır-enerjili evler, çatıda tarım ve geri
dönüşümlü inşaat gibi gelişmeler gerçekleşiyor.
Sağlık Hizmetleri: 2020’de hâkim sağlık
hizmetleri trendi, tek kelimeyle, ‘‘yaygınlık’’.
Mobil sağlık uygulamaları, tele-tıp, uzaktan
izleme ve yutulabilir sensörler zengin bir veri
akışı oluşturuyor. Biyoenformatik ve analitik
uygulamalar kişisel risk değerlendirmelerinin
ve kişiye özel ilaçların kapısını açıyor. Robotlar,
3 boyutlu baskı ve kök hücre araştırmaları
alanındaki ilerlemeler cerrahi müdahaleleri
daha güvenilir kılıyor ve daha iyi sonuçlar elde
edilmesini sağlıyor. Sağlık sistemleri kısa vadeli
tedavilerden ziyade uzun vadeli önleme ve
yönetim çalışmalarına odaklanıyor.
Hukuk ve Adalet: 2020’de adli yapılar
kamu güvenliğini sağlama ve suç işleyenleri
topluma kazandırma için yenilikçi yöntemleri ve
teknolojileri kullanıyor. Mobil bilişim ve elektronik
izleme sanal tutukluluk kavramını uygulanabilir
kılıyor. İnsansız hava araçları gökyüzünden izleyen
birer göz haline gelirken yerdeki yetkililer de
giyilebilir bilgisayarlar, yüz tanıma yazılımları ve
öngörü sağlayan video sistemleri kullanıyor.
Ulaştırma: 2020’de dinamik fiyatlandırma
sistemleri, araç paylaşımı ve mobil cihazlarla
kullanılabilen işbirliğine dayalı ulaştırma modelleri
büyük kentlerde trafik sıkışıklığını ortadan
kaldırmaya yardımcı oluyor. Elektrikli araçlar ve
e-bisiklet gibi sürdürülebilir ulaşım seçenekleri
yaygınlaşıyor. Fazla sayıda insansız hava aracı sivil
veya ticari kullanıma hizmet vermeye başlıyor.

8

The Deloitte Times

OCAK - ŞUBAT 2016

İşletme ve ekonomi öğrencileri
holdingleri tercih ediyor
Deloitte’un 30 ülkede 211 bin işletme ve ekonomi öğrencisi ile yaptığı ‘Bankacılık ve
Sigortacılık Sektörlerinde Yetenek’ başlıklı araştırmaya göre, bankacılık tercih edilen sektörler arasında
yer alsa da liderliği dünya genelinde hızlı tüketime, Türkiye’de ise holdinglere kaptırmış durumda…

D

eloitte’un 30 ülkeden 211 bin
üniversite öğrencisi ile yaptığı
‘Bankacılık
ve
Sigortacılık
Sektörlerinde Yetenek’ başlıklı
araştırmaya göre, işletme ve ekonomi
öğrencilerinin en çok tercih ettiği sektörler
listesinde bankalar, dünya genelinde bu yıl da hızlı
tüketimin gerisinde kaldı.
Türkiye’de ise geçen yıl hızlı tüketimi ilk sıraya
yerleştiren öğrenciler, bu yıl araştırmaya
holdinglerin dâhil olması ile birçok sektöre yönelik
imkân sunan holdingleri ilk sıraya koydu. Bu
nedenle hızlı tüketim ikinci, yazılım ve bilgisayar
sektörü üçüncü sıraya gerilerken, geçen yıl ikinci
sırada olan bankacılık ise dördüncü sıraya geriledi.
Deloitte Türkiye Finansal Hizmetler Endüstrisi
Lideri Hasan Kılıç rapora ilişkin görüşlerini şu
şekilde ifade etti: “Bankalar artık sadece kendi
aralarında değil, teknoloji sektörü oyuncularıyla
da yarışıyor. Özellikle, finansal teknoloji şirketleri
bankacılık değer zincirinden aracılık faaliyetini
devre dışı bırakarak sektörde dönüşüme yol
açıyor. Bankalar özellikle sosyal medyanın
yaygınlaşmasıyla yeni bankacılık ürünleri ile
ön plana çıkmakla birlikte, yenilikçi olarak
algılanmıyor; en çok para, prestij, finansal güç
ile özdeşleştiriliyor. Artan rekabet karşısında
bankaların daha yenilikçi olmaları gerekiyor ve
bu bakış açısına sahip insan kaynağına olan
ihtiyaç artıyor. Ancak bankacılığa eğilimi olan
öğrenciler; finansal güç, prestij ve yüksek geliri
daha değerli görüyor. Tüm bunlar bankaların
önünde önemli bir risk teşkil ediyor. Bankaların
yenilikçi işgücünü çekebilmeleri için işveren
değer önerilerini yenilikçiliği vurgulayacak şekilde
gözden geçirmeleri ve buna bağlı olarak da
işveren markalarını iyileştirmeye odaklanmaları
gerekiyor.”
Sigortacılık ise globalde 30 sektör arasında 18’inci
sırada bulunurken, Türkiye’de de işletme ve
ekonomi öğrencilerinin tercihlerinde geri sıralarda
yer alıyor. Nitekim araştırmanın gerçekleştirildiği
ülkeler arasında sigorta sektörünün öğrenciler
açısından çekiciliğinde Türkiye 20. sırada karşımıza
çıkıyor.
Deloitte Türkiye Sigortacılık Sektörü Lideri
Müjde Şehsuvaroğlu konuyla ilgili olarak
“Sigortacılık sektörünün farkındalığı hem
toplumda, hem sunduğu kariyer fırsatları
açısından Türkiye’de henüz düşük seviyede.
Yazılan brüt primlerin gayri safi yurt içi hasılaya
oranına bakıldığında Avrupa’daki bazı pazarların
(2014 için Türkiye 1,45; Fransa 9,1; Almanya
6,5) oldukça altında yer almamız da bu durumu
destekliyor. Sigortacılık sektörü; yetenek
arayışında holdingler, hızlı tüketim, bilgisayar
ve yazılım, bankacılık gibi sektörlerle rekabet

Öncelikli kariyer hedefi

En popüler sektörler
Hızlı
tüketim
Bankacılık

Yazılım ve
bilgisayar
Sigortacılık

1

2

3

Bankacılık

%49,3

18

Liderlik ve
yöneticilik

%57,7

Global

Türkiye

%54

%56

Global
Holdingler
Hızlı
tüketim

2

Yazılım ve
bilgisayar

1

Sigortacılık

Bankacılık
Sigortacılık

3

4

Global

Türkiye

Türkiye
halinde. Özellikle, analitik, dijital yetkinliklerin ve
yeni teknolojilerin kullanımının önem kazanacağı
gelecek dönemde, sigorta sektörünün öğrenciler
nezdinde çekiciliğinin artırılması hedeflenmeli.”
dedi.
Öğrencilerin ilk 5 ideal işvereni
İlk beş ideal işveren arasında Google ve Microsoft
gibi global teknoloji şirketlerinin yanı sıra 2015
yılında ilk defa listeye dahil edilen holdingler
arasında Koç ve Sabancı ile birlikte THY de
yer aldı. Öğrencilerin holding kuruluşlarına
ilk beş sıralamalarının başında yer vermeleri,
holdingleri köklü olmaları, güven inşa etmeleri,
global iş ortaklıklarına sahip olmaları ve tek bir
sektör yerine farklı sektörlerde kariyer imkanları

sunmaları nedeniyle diğer sektörlerden daha
çekici bulduklarına işaret ediyor.
Dünyada iş-özel hayat dengesi, Türkiye’de
liderlik ve yöneticilik yapmak öncelikli kariyer
hedefi
Dünya genelinde bankacılığa eğilimi olanlar ‘işözel hayat dengesini’ en öncelikli kariyer hedefi
olarak görürken, ikinci sıraya ‘işlerinin güvende
olmasını’, üçüncü sıraya ise ‘kişilere liderlik ya da
yöneticilik yapmayı’ yerleştiriyor.
Türkiye’de ise durum farklı seyrediyor. Türkiye
genelinde bankacılığa eğilimi olanlar ‘kişilere
liderlik ya da yöneticilik yapmayı’, ‘uluslararası bir
kariyere sahip olmayı’ ve ‘girişimcilik/yaratıcılığı’

Global
Yüksek
gelir

%52,6
%50,8

ilk üç sıraya koyarken, ‘işlerinin güvende olması’
ve ‘iş-özel hayat dengesi’ ise dört ve beşinci
sırada karşımıza çıkıyor. Sigortacılığa eğilimi olan
öğrenciler için sıralaması farklı olsa da, ilk üç aynı
şekilde belirtiliyor.
İdeal
işverenden
arzulanan
çalışanın
gelişimine yatırım yapması
Bankacılığa eğilimi olan öğrenciler globalde
profesyonel eğitim ve gelişim, gelişimi
destekleyecek liderlerin yanı sıra yüksek gelir
arzu ederken, Türkiye’de ise, şirket içinde gelişim
için net bir kariyer yolu sağlayacak, eğitim ve
gelişimlerine yatırım yapacak şirketlerde çalışmayı
arzuluyor. Yüksek gelir ilk 10 arasında olsa da,
sadece 7. sırada geliyor.

Türkiye

%59,6

%48,4

Global

%53
Finansal
güç

%61
Prestij

Türkiye

%56,8

%61

%49,4

%60,6

%49

%56,8
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Her 2 çalışandan 1’i

2 yıl içinde iş değiştirmeyi düşünüyor
Deloitte’un raporuna göre, Türkiye’de çalışan Y Kuşağının %54’ü, iki yıl içinde mevcut işyerlerinden ayrılmayı düşünüyor. Liderlik
yetkinliklerinin gelişimine yeteri kadar önem verilmemesi ve olası liderlik fırsatları konusunda göz ardı edildiklerini düşünmeleri,
çalışan Y Kuşağının bu kararında etkili oluyor. Y Kuşağı, odağında insan faktörü bulunan, kendisi ile aynı değerleri benimseyen
şirketleri tercih ediyor.

2 sene içerisinde şirketlerinden Eğer imkanınız olsaydı, yeni bir organizasyona geçmeden ya da
farklı bir iş yapmadan önce, mevcut işvereninizle ne
ayrılmayı düşünenler Global Türkiye kadar
süre çalışırdınız?
Baz: Türkiye 300, Global 7.692

%44 %54

D

eloitte’un Eylül-Ekim 2015 tarihleri
arasında, 29 ülkeden, 1982 sonrası
doğumlu 7700 çalışan ile gerçekleştirdiği
‘Y Kuşağı Araştırması’, şirketlerin
çalışan Y Kuşağının sadakatini besleyecek faktörlere
uyum sağlayamamaları halinde işgüçlerinin büyük
bir çoğunluğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya
kalabileceğinin altını çiziyor.
Dünya genelinde araştırmaya katılan çalışan Y
Kuşağının %44’ü iki yıl içinde mevcut işyerlerinden
ayrılmayı düşünürken, 5 yıl içinde ayrılacağını
düşünenlerin oranının %66 olduğu görülüyor.
Türkiye’de ise çalışan sadakatinin daha alt seviyede
olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye’deki çalışan Y
Kuşağının %54’ünün iki yıl içinde mevcut işlerini
bırakmayı düşündüğü görülüyor.

kısmını oluşturan bu yetenekleri kaybetmemek
için, Y Kuşağının değerlerine, anlayışlarına ve
önceliklerine saygı gösterdiklerini ortaya koymaları
gerekiyor. Kendi değerleriyle örtüşmeyen iş kapsamı
ve/veya iş ortamı, Y kuşağını sadakatten tamamen
uzaklaştırıyor. Y Kuşağının, çalıştıkları kurumlara
bağlılıklarını artırmanın yolu, esnek bir çalışma
ortamında değerleriyle örtüşen işlerde çalışmalarını
sağlamaktan; mentorluk programı ile desteklenen
kariyer ve liderlik gelişim fırsatları sunmaktan;
açık iletişime imkân veren kurum kültürüne
sahip olmaktan ve iş – özel hayat dengesini
desteklemekten geçiyor.” dedi.

Bununla birlikte, iş – özel hayat dengesi, esnek
çalışma koşulları ve şirketlerle çalışanların sahip
olduğu değerler arasındaki farklılıklar da, çalışan Y
Kuşağının kararlarına etki eden en önemli faktörler
olarak ortaya çıkıyor.
Araştırmaya ilişkin olarak değerlendirme yapan
Deloitte Türkiye Stratejik Planlama, İş Geliştirme
ve Pazarlama Ortağı Uğur Süel “Y Kuşağı, finansal
başarının ötesinde kendi değerleriyle örtüşen bir
varoluş nedenini benimseyen kuruluşlarda çalışmak
istiyor. Şirket liderlerinin, işgüçlerinin önemli bir

%16,8

İyi bir iş-özel
hayat dengesi
sunması

%11,4

%13,4

Gelişim ve
liderlik fırsatları
sunması

Y Kuşağı daha ‘geleneksel hedefler’ peşinde
Araştırmaya göre, genel kanının aksine Y Kuşağı
özellikle popüler işlerden ya da işverenlerden
etkilenmiyor. Y Kuşağının kişisel hedeflerinin oldukça
geleneksel olduğunu ortaya koyan araştırma,
katılımcıların ünlü olmaya, sosyal medyada
tanınmaya ya da büyük bir servet oluşturmaya
çok az istek duyduğunu gösteriyor. Y Kuşağı kendi
evine ve yaşamını birlikte sürdürebileceği bir eşe
sahip olmak istiyor; rahat bir emeklilik için birikim
yapmasını sağlayacak finansal güvence arıyor.
Bunlara ek olarak, çalıştıkları şirketlere ve dünyaya
olumlu katkı sağlamayı da hedeflerinin başında
sıralıyor.

%55

%70

%54

Liderlik becerilerim tam anlamıyla geliştirilmiyor
Potansiyel liderlik fırsatları için göz ardı edildiğimi hissediyorum
Baz: Türkiye 5 seneden uzun süre kalanlar: 82, 2 sene içinde ayrılanlar: 164

%8,8

%9,3

İşveren tercih kriterleri: Firmanızın size liderlik pozisyonlarında yer alabilmeniz
konusunda verdiği destekle ilgili, aşağıdaki cümlelere ne kadar katılıyorsunuz?

2 sene
içinde
ayrılanlar

çalışanlara davranışları (%26), etik olma (%25)
ve müşteri odaklılık (%19) geliyor.
• Varoluş nedenine sahip olan şirketlerde
çalışanlar, kendilerini işverenlerine daha
bağlı hissediyor: Dünya genelinde, çalışan
Y Kuşağında hem yaptıkları işten yüksek
derecede memnuniyet duyanların %40’ı,
hem de çalıştıkları şirketten beş yıl içerisinde
ayrılmayı düşünmediğini belirtenlerin %40’ı,
işverenlerinin güçlü bir varoluş nedeni olduğunu
belirtiyor.
• Y Kuşağı, kurumların iyi bir amaç için
çalıştığına inanıyor: Dünya genelindeki çalışan

İşveren tercih kriterleri: Çalışmak için bir şirketin seçilmesinde etkili faktörler nelerdir? (Maaş hariç)
%14,5

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, yakın
zamanda iş değişikliği yapmayı düşünenlerin öne
sürdüğü iki önemli sebep bulunuyor:
1. Çalışanların, çalıştıkları şirketlerde kendi liderlik
yetkinliklerinin gelişimine yeteri kadar önem
verilmediğini düşünmeleri
2. Çalışanların, çalıştıkları şirketlerde kendilerinin
olası liderlik fırsatları için göz ardı edildiklerini
düşünmeleri

Y Kuşağının tercihleri kurumların iş yapış şeklinin
dramatik ölçüde etkilenmesine yol açacak
Uğur Süel, Y Kuşağının kişisel değerlerini ön planda
tutmasının; hem işveren tercihlerini, hem üstlenmek
istedikleri görevleri, hem de daha üst yönetim
pozisyonlarında aldıkları kararları etkilediğini
vurguluyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Bir
önceki jenerasyon, işverenleriyle uzun vadeli ilişki
kurmaya büyük önem verirken ve istemedikleri
projeler konusunda yöneticilerine itiraz etmeyi hayal
bile edemezken, Y Kuşağı, çok daha özgür olmanın
yanı sıra kendi kişisel hedeflerini organizasyonel
hedeflerin üzerinde tutuyor. Kendi kariyerlerini

5 seneden
uzun süre
kalanlar

%44

Yapılan işin bir
anlamı olduğunun
hissedilmesi

%8,1

%8,3

Profesyonel
gelişim için eğitim
programları

kendileri yönetiyor, profesyonel olarak yükseldikçe
değerlerinden ödün vermiyor ve tüm bunlar da
gelecekte kurumların iş yapış şeklinin dramatik
ölçüde etkileneceğine ve dönüşeceğine işaret
ediyor.”
Ankette yer alan diğer bulgular şu şekilde:
• Seçecekleri işi, ‘iş-özel hayat dengesi’ ve
‘liderlik fırsatları’ belirliyor: Y Kuşağı farklı
iş fırsatlarını değerlendirirken bir numaraya
maaş ve finansal faydaları koysa da, bu etken
hariç tutulduğunda, “iş-özel hayat dengesi” ve
“liderlik fırsatları” birinci ve ikinci sırayı alıyor.
Üçüncü sırada ise Türkiye’deki Y Kuşağı için
“yaptığı işin bir anlam ifade etmesi”, dünya
genelinde ise “esnek çalışma fırsatları” yer
alıyor.
• Y kuşağı kendileri ile aynı değerlere sahip
olan işverenleri tercih ediyor: Dünya
genelinde, her 10 çalışan Y Kuşağı’ndan 7’si
çalıştıkları şirketin kendi kişisel değerlerine
benzer değerlere sahip olduğunu düşünüyor.
• ‘Çalışana dokunma’ uzun vadeli başarıyı
getiriyor: Dünya genelindeki çalışan Y Kuşağına
göre, şirketlerin uzun vadeli başarılarını
destekleyecek öncelikli faktörlerin başında,

%7,9

%6,8

Topluma
yapılan katkı

Baz:
Türkiye 300,
Global 7.692
%7,4

%11

Esnek çalışma fırsatı
sunulması (esnek çalışma
saatleri, uzaktan çalışma
olanakları)

Y Kuşağının %73’ü ve Türkiye’dekilerin %80’i,
şirketlerin topluma pozitif bir getirisi olduğunu
düşünüyor.
• Liderlik gelişimi konusunda mutsuzluk
duyuyorlar: Global sonuçlara paralel olarak
Türkiye’de de çalışan Y Kuşağının üçte ikisi liderlik
özelliklerinin tam olarak gelişemediğini söylüyor.
Önümüzdeki iki sene içinde işlerinden ayrılmaya
eğilimi olanların %70’i ise liderlik becerilerinin
gelişimi konusunda memnun olmadıklarını
belirtiyor. Önümüzdeki beş yıl içerisinde mevcut
işyerlerinden ayrılmayı düşünmeyenlerde ise bu
oran sadece %55 seviyesinde kalıyor.
• Üretkenliğe
ve
kişisel
gelişime
odaklanıyorlar: Dünya genelindeki çalışan
Y Kuşağı yeni çalışma şekilleri, yetkinliklerinin
geliştirilmesi ve mentorluk almak gibi konulara
mevcuttakinden daha fazla zaman ayırmak
istiyor. Bir şirkette beş seneden daha uzun bir
süre kalmaya eğilimi olan çalışanların %68’inin
bir mentoru bulunuyor.
• Esneklik bekliyorlar: Dünya genelinde,
çalışan Y Kuşağının %75’i evden veya daha
fazla üretken olabilecekleri farklı mekânlardan
çalışmayı tercih ediyor. Ancak sadece %43’ü
bunu yapabildiğini belirtiyor.
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2015 Avrupa Vergi Anketi
Vergi profesyonelleri, şirketlerde stratejik iş ortağına dönüşüyor

D

eloitte’un 2015 Avrupa Vergi
Anketi raporu, Türkiye’nin de
dâhil olduğu 21 ülkeden 803 vergi
yöneticisinin,
vergi
alanındaki
gelişmelere ilişkin görüşlerini yansıtıyor. Deloitte
Türkiye Vergi Hizmetleri Lideri Ahmet
Cangöz konuyla ilgili açıklamasında; “Vergisel
açıdan en çekici ülkeleri ortaya koyan Deloitte
Avrupa Vergi Anketi’nde geçen sene olduğu
gibi bu sene de Hollanda ve İngiltere en üst
sıradaki yerlerini koruyor. Her iki ülkenin vergi
sistemlerinin sade ve anlaşılır olması ve vergi
otoriteleriyle iyi ilişkiler bu sonucu etkileyen en
büyük faktörler olarak ortaya çıkıyor. Bu sene
vergi açısından ‘en zorlu’ olarak nitelendirilen
ülkelerin başında ise %16 ile Almanya geliyor.
Almanya’yı geçen seneyle benzer şekilde %13
ile İtalya ve %11 ile Fransa takip ediyor. Rusya
zorluk açısından sıralamada ilk 3’e girmemiş olsa
da, belirsizliğin en yüksek olduğu ülkelerden
biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu da aslında
katılımcıların Rusya’yı vergisel açıdan belirsiz
görmelerine rağmen, bu gerçeği kabul ederek
ülkedeki faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli
çözümleri geliştirebildiklerini gösteriyor.”
Yöneticilerin yarısından fazlası, Türkiye’yi
vergisel açıdan ‘belirsiz’ buluyor
‘Merkezlerinin bulunduğu ülkenin vergi
açısından belirsizliğe sahip olduğunu’ düşünen
Avrupalı katılımcıların oranının, 2013’e göre
%60’dan %53,7’ye gerilediği görülüyor.
Raporda, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği
Örgütü’nün (OECD) vergi reformuna yönelik

gerçekleştirdiği aksiyonların, bu sonuca olumlu
etki ettiği belirtiliyor.
Raporda; vergi açısından belirsizliğin düşük
seviyede olduğu ülkeler ise; Hollanda (%90),
İsviçre (%81,8) ve Lüksemburg (%80,3) olarak
ifade ediliyor. Vergi açısından belirsizlik teşkil
ettiği düşünülen ülkelerin başında ise Rusya
(%100) ve Fransa (%100) gelirken, İtalya
(%93,3) bu iki ülkeyi takip ediyor. Türkiye’de
vergi açısından belirsizlik olduğunu düşünen
Türkiye’deki katılımcıların oranı ise %57.
Ülkelerin vergi açısından ‘belirsiz’ olarak
nitelendirilmesinde; vergi mevzuatında sık
sık değişikliklerin meydana gelmesi, vergi
otoritelerinin yönlendirmelerinde anlaşmazlıklar
olması, uzun süren vergi ihtilafları etki ediyor.
Türkiye’de ise, sıralamaları değişse de, aynı
etkenler belirsizliğe en çok sebep olan faktörler
olarak ön plana çıkıyor.

Erdal Dinçtürk konuyla ilgili olarak, “Türkiye’de
istihdam vergi oranlarının ön plana çıkarılması
aslında vergi profesyonellerinin istihdam ve
vergilemesi konusunda aktif olarak zaman
harcadığının bir göstergesi. Avrupa genelinde
insan kaynakları departmanlarının uzmanlığında
ve takibinde olan istihdam vergilendirmesi
Türkiye’de ağırlıklı olarak vergi uzmanlarının
ajandasına girmekte ve bu konuda zaman
harcamaktalar. Özellikle günümüzde çok yaygın
olan işe iade davaları ve mahkeme kararlarına
dayanarak yapılan ödemelerin vergilendirilmesi,
sigorta primlerinin nasıl hesaplanacağı, ek
ödemelerin gelir vergisine tabi olup olmayacağı
gibi konular vergi profesyonellerini meşgul
etmektedir. Ancak Türkiye’den farklı olarak
uzmanlaşmayla birlikte Avrupa genelinde
vergi yöneticilerinin daha çok şirketlerinin
stratejik planlamalarında yer aldığı ve vergisel
belirsizliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik
projelere ağırlık verdikleri görülmektedir” dedi.

Vergi
sistemlerinin
sadeleştirilmesi,
rekabetçilikte kilit nokta
Anket katılımcılarına göre, vergi sistemlerinin
basitleştirilmesi, gelecekteki vergi sisteminin
daha belirgin olması ve vergi otoritelerinin
öngörülebilir ve işbirliğine açık olması;
ülkelerinin rekabetçiliğini olumlu etkileyecek
unsurlar arasında sıralanıyor. Türkiye’de ise vergi
sistemlerinin sadeleştirilmesi ile birlikte “istihdam
vergi oranlarının %1-2 azaltılması” konusu da ilk
sırada yer alıyor.

Vergi uzmanları teknik konulara daha fazla
zaman ayırmak istiyor
Avrupalı vergi uzmanları, zamanlarının çoğunu
vergi birimlerinin yönetimi (%63), şirketin diğer
iş birimleri ile iletişim (%60) ve vergi konusundaki
teknik işlemlere harcıyor (%37). Öte yandan,
katılımcılara hangi aktivitelere daha fazla zaman
harcamaları gerektiği sorulduğunda en çok fark
olan alanlar tedarikçilerle görüşme, teknik işler
ve transfer fiyatlandırması olarak ortaya çıkıyor.

Deloitte Türkiye Vergi Bölümü Ortaklarından

Türkiye’de vergi uzmanları ise, en çok zaman

ayırdıkları işlemleri; vergi biriminin yönetimi
(%70), diğer iş birimleri ile iletişim (%43), İK/
çalışan yönetimi (%43) ve vergi otoriteleriyle
ilişkiler (%41) olarak sıralıyor. Teknik işlere ayrılan
zaman %19 ile Avrupalı katılımcıların çok daha
altında kalıyor. Türkiye’deki vergi uzmanları,
birleşme ve satın alma teknik işlemleri, yurt dışı
vergi denetimleri, teknik vergi işlemleri gibi daha
teknik konulara daha çok zaman harcamaları
gerektiğine inanıyor.
Şirketlerin vergi birimlerinin rolü değişmeye
devam ediyor
Geçtiğimiz yıl olduğu gibi katılımcıların çoğu,
vergi fonksiyonlarının önceliklerini “vergi
beyannamesi
başvurularının
zamanında
yapılması ve uyum”, “vergi yükümlülüklerinin
net olması” ve “şirket stratejisine ve faaliyetlerine
yakın entegrasyon” olarak ifade ediyor. “Şirket
stratejisine ve faaliyetlerine yakın entegrasyon”
konusunun öne çıkması; vergi profesyonellerinin
şirketlerde daha yakın çalışılan stratejik bir iş
ortağı olarak görülmesi gerektiğine olan inancın
arttığını gösteriyor.
Türk vergi yöneticilerinin ortak endişesi:
vergi mevzuatına uyum
“Vergi beyannamelerinin zamanında ve doğru
bir şekilde yapılması ve uyum” konusu Türk
katılımcılarının ortak endişesini oluşturuyor. Bu
yıl, katılımcıların %76’sı bu konuda endişelerini
dile getiriyor. Avrupalı katılımcılar ise “vergi
mevzuatında yaşanan değişiklikleri” bir numaralı
endişe unsuru olarak dile getiriyor.

Çokuluslu şirketlerin vergi yöneticilerinin gündeminde BEPS var

U

luslararası vergi reformu için
hızlı adımların atıldığını belirten
Deloitte’un Avrupa Vergi Anketi
raporuna göre Matrah Aşındırma ve
Kâr Aktarımı (BEPS) ile ilgili Eylem Planı, en çok
öne çıkan konulardan biri olarak göze çarpıyor.
Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Güler
Hülya Yılmaz, konuyla ilgili değerlendirmesinde,
“Dijital ekonomik faaliyetlerin giderek geliştiği,
yatırımların ve sermayenin artan küreselleşme
neticesinde kolayca el değiştirip ülkeler arasında
hızla seyahat edebildiği günümüzde, mevcut
vergilendirme kuralları, yeni nesil ekonomikticari faaliyetleri adil olarak vergilendirme
konusunda giderek daha yetersiz kalmıştır. Öte
yandan, vergi gelirleri azalan, devamlı bütçe
açıkları veren mali idareler de kayıplarını telafi
etmek ve dünya çapında vergi mükellefleri
arasında vergi yüklerinin paylaşımında ve vergi
gelirlerinin ülkeler arası dağılımında dengeyi ve
adaleti sağlamak adına, mevcut eski kuralları
ve uygulamaları sorgulamaya başlamışlardır.
Bu durum, mali idareleri ve vergi mükelleflerini
olumsuz etkilemektedir. OECD BEPS Eylem
Planı, 2013 yılında G20 ülkelerinin liderliği ile bu

şartlar altında ortaya çıkmıştır” dedi.
Özellikle uluslararası ticaretin yoğun olduğu
otomotiv,
ilaç,
teknoloji/haberleşme,
dijital ekonomik faaliyetler, finans ve enerji
sektöründeki çokuluslu şirketlerin BEPS
düzenlemelerinden etkilenebileceğini belirten
Hülya Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Merkezleri ABD, Avrupa ve Ortadoğu’da olan
Türk şirketleri için, merkezlerinin bulunduğu
ülkede BEPS konusunda gerçekleştirilecek
düzenlemeler,
şirketlerin
Türkiye’deki
faaliyetlerini de etkileyebilecektir. Bu noktada,
uluslararası şirketlerin vergi yöneticileri, hem
merkezlerinin bulunduğu, hem de bağlı
şirketlerinin faaliyet gösterdikleri ülkelerde
BEPS’e uyum için yapılacak yeni düzenlemeleri
yakından takip etmek ve BEPS Eylem Planı’nın
dayandığı uyum, özün önceliği ve şeffaflık
prensipleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütmek
durumunda kalacaklardır.”
BEPS’in önemi daha iyi anlaşılsa da,
etkilerinin ne olacağı henüz bilinmiyor
Geçtiğimiz seneyle kıyaslandığında, katılımcı
ülkeler arasında BEPS’in önemli olduğunu

belirtenlerin oranı artsa da, etkilerinin ne
olabileceği konusu hala belirsizliğini koruyor.
Geçen sene BEPS’in kurumlarının yönetim
kurulları ve üst yönetim seviyesinde önem
taşıdığını belirten katılımcıların oranı %35 iken,
bu yıl katılımcıların %40,3’ü bu görüşe hâkim.
Türkiye’de ise bu oran %60.
Vergi yöneticileri, BEPS’in kurumlarının vergi
stratejilerini etkileyeceğine inanıyor. Uyum
maliyetlerinin artacağını düşünen Avrupalı
katılımcıların oranı, geçtiğimiz yıla kıyasla
%46,5’tan %53,3’e çıkıyor. Aynı zamanda, bu yıl
vergi yöneticilerinin %35,7’si, uluslararası vergi
stratejilerinin gözden geçirilmesi ya da yeniden
düzenlenmesi gerektiğini düşünüyor. Türkiye’de
katılımcıların %41’i ise, BEPS’in vergi stratejilerine
etkisi olmayacağına ya da çok az etkisi olacağına
inanıyor. Türkiye’de uluslararası vergi stratejilerini
yeniden ele almaya ihtiyaç duyacağını
belirtenlerin oranı %32, uyum maliyetleri
ve dokümantasyon masraflarının artacağını
düşünenlerin oranı ise %24 seviyesinde.
Türkiye’deki şirketler BEPS’e hazır değil
Türkiye’de faaliyet gösteren çokuluslu bir şirketin

BEPS’e hazır olabilmesi için aslında iki yönlü bir
süreç gerekiyor. Birincisi, Türkiye’de Mali İdare’nin
BEPS Eylem Planlarına uyum için yerel mevzuatta
gereken düzenlemeleri yapmış olması; ikincisi ise
ana şirketin mukim olduğu ülkede BEPS’e ilişkin
yapılan düzenlemelerin Türkiye’deki faaliyetlere
ve Türkiye’deki düzenlemelerin de ana şirketin
faaliyetlerine etkilerinin değerlendirilmesi.
BEPS’in meydana getireceği değişiklikler için
hazırlık yaptığını belirten katılımcıların oranı
geçtiğimiz yıl %31 iken, bu oran 2015’te %43,5’a
çıkıyor. Türkiye’de ise hazırlandığını belirtenlerin
oranı yalnızca %22’de kalıyor. Türkiye’de BEPS
hazırlıklarına başlayan katılımcılar, Avrupa’da
olduğu gibi, kurumlarını transfer fiyatlandırması
ve dokümantasyonu konusunda hazırlamakta
olduklarını belirtiyor.
2016 ve ilerleyen yıllarda Türkiye’de OECD Eylem
Planı’na uyum için ilgili yerel mevzuatta yapılacak
değişiklikler, düzenlemeler ve uygulamalar
sonucunda BEPS’in Türkiye’deki şirketler
açısından da vergi stratejilerini etkileme gücü
artacaktır.
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Nesnelerin İnternetinde
Güvenlik Faktörü

esnelerin internetinin kullanımı ile
insanoğlu yeni bir çağın kapılarını mı
aralıyor? Çevremdeki tüm teknoloji
düşkünleri bu konuyu büyük bir
heyecanla konuşuyor ve muazzam beklentileri var.
Öncelikle nesnelerin internetinin tanımını yapacak
olursak fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha
geniş sistemlerle konuştuğu yani veri alışverişinde
bulunduğu geniş iletişim altyapısıdır diyebiliriz.
Fütüristler konuyu uzun süredir gündeme
getiriyorlar ve özellike kamu, tarım ve sağlık
alanında gerçekten güzel, ilgiyi hak eden öyküler
anlatıyorlar. Hatta önümüzdeki dönemde internete
bağlı olmayan her şeyin ‘bozuk’ olarak kabul
edileceğini söylüyorlar. Konu artık hem donanım
hem de yazılım teknolojileri geliştiren firmalar
tarafından da dört elle sahiplenildi ve teknoloji
inovasyonu destekler nitelikte ciddi adımlar
atmaya başladı.

Her ne kadar sensörler yardımıyla topraktaki
nem oranının tespit edilerek tarlalarda sulamanın
yapılacağı hem su kullanımının hem de ürün
hasadının optimum seviyelere ulaştırılacağı,
yağmur yağarken sulama sistemlerinin çalıştığı
durumların artık engelleneceği anlatılsa da, işin
içine girdiğimizde çok farklı teknolojik unsurun en
etkin kullanımı ile ancak bu tılsımın yaratılabileceğini
görüyoruz. Bunun için nesnelerden sensör
teknolojileri ile verilerin toplanması, bunların
işlenmek üzere iletilmesi ve toplanan verilerin
analitik incelenmesi ve bunun sonrasında elde
edilen bilgilerle farklı nesnelerin harekete geçirilmesi
gerekiyor. Bu döngünün başarıyla gerçekleşmesi
için güvenlik, kişisel verilerin gizliliği ve sürekliliğin
temel unsurlar olduğu asla unutulmamalı.
Nesnelerin interneti ile beraber veri güvenliği riski
can sıkıcı mahremiyetin ihlalinin ötesine geçerek
kamu sistemlerinin korsanların eline geçme riskini

beraberinde getiriyor. World Economic Forum,
2015 Global Risk Raporu’nda bu durum şu örnek
ile çarpıcı olarak anlatıyor: ‘Bir arabanın lokasyon
bilgisinin ele geçirilmesi mahremiyete saldırıyken
arabanın kontrol sistemlerinin ele geçirilmesi hayati
bir tehdit oluşturur’
Nesnelerin interneti uygulamalarının siber risk
yönetimi aşağıdaki çerçevede ele alınmalıdır:
• Güvenli ol: Saldırıları önleme, sızmaları
engelleme iç güdüsüyle kontrollerin hem fiziksel
güvenlik hem de yazılım olarak hayata geçirilmesi,
yani hırsıza karşı kapımızın kilitlenmesi
• Fark et: Her geçen gün teknoloji ilerliyor ve
saldırıların türleri daha sofistike hale gelebiliyor.
Hiçbir sistem tam olarak güvenli değildir bakış
açısıyla sistemlerin sürekli izlenmesi ve herhangi
bir güvenlik ihlalinin tespit edilmesi

CÜNEYT KIRLAR
DELOITTE TÜRKİYE
KURUMSAL RİSK HİZMETLERİ LİDERİ

• Dirençli ol: Herhangi bir ihlal olduğunda derhal
saldırıya müdahale edilerek hem zararın en aza
indirgenmesi hem de normal operasyona en kısa
sürede dönülmesi
2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarında görüldü ki
uçaklar kötü niyetli kişilerin elinde silah olarak
da kullanılabiliyor. Bunun sonrasında kimse
uçuşları yasaklama girişiminde bulunmadı, onun
yerine havacılıkta bunun bir daha yaşanmaması
adına güvenlik prosedürleri geliştirildi, güvenlik
teknolojileri artırıldı. Nesnelerin internetinin de
insanlık için en doğru ve etkin kullanılması amacıyla
gerçekleştirilen yatırımlarda güvenlik unsurları asla
göz ardı edilmemeli.

İnovasyon hızı, 3 yıl içinde

1 numaralı risk unsuru olacak
Teknolojik dönüşüm, yasal düzenlemelerle ilgili artan beklentiler
ve pazar dinamikleri; sektörleri, firmaları ve iş yapış şekillerini değiştirmeye devam ediyor. Bu değişimler
beraberinde çeşitli fırsatları getirirken, üst yöneticileri en çok düşündüren riskleri de değiştiriyor. 2018 yılında
iş stratejilerini etkileyebilecek en büyük riskin “inovasyon hızı” olacağı öngörülüyor.

D

eloitte’un Forbes Insight işbirliğiyle
yayınladığı ‘Risk Algısı Araştırma
Raporu’,
çeşitli
coğrafya
ve
sektörlerden cirosu 1 milyar dolar ve
üzerindeki kurumlardan 155 C-level yöneticiyle
yapılan görüşmelere dayanarak kurumların riski
hissetme ve öngörme kabiliyetlerini masaya
yatırıyor. Araştırmaya göre ekonomik çalkantılar,
pazardaki gelişmeler, yasal düzenlemelerle ilgili
artan beklentiler ile dijitalleşme iş yapış şekillerini
ve endüstrileri etkilemeye devam ediyor. Kurumlar,
bu değişimlere cevap verebilmek için riskleri
öngörebilecekleri yetkinlikler geliştiriyor. Kurumların
bu yetkinlikleri nasıl tanımladıkları, tasarladıkları ve
uyguladıkları ise “riski öngörme programları”nın
başarısını ve sürdürülebilirliğini belirliyor.
Üst düzey yöneticileri en çok düşündüren
riskler değişiyor
Kurumlar, 2012 yılında işleri üzerinde en büyük
etkiye sahip olabilecek risklerini; marka (%44),
itibar (%41) ve yasal düzenlemelere ilişkin riskler
(%32) olarak tanımlarken; bu sıralama 2015 yılında
yasal düzenlemelere ilişkin riskler (%35), itibar
(%32) ve inovasyon hızı (%29) olarak değişmiş

görünüyor. Araştırmaya göre 2018’e gelindiğinde
ise, iş stratejilerini etkileyecek en önemli riskler;
teknolojik dönüşümün bir yansıması olarak
inovasyon hızı (%30) ile yasal düzenlemelere ilişkin
riskler (%30) başta olmak üzere yetenek (%25) ve
itibar (%24) kaynaklı riskler olacak.
Deloitte Türkiye Kurumsal Risk Hizmetleri
Direktörlerinden Itır Soğancılar, rapora ilişkin
açıklamasında, “Kurumların risk yetkinlikleri farklılık
göstermekle birlikte, hemen her organizasyonda
bir risk algısı mevcut. Bu yetkinliklerin geliştirilerek
risk algısının artırılması, kurumların risklerini
yalnızca önlemelerini veya azaltmalarını değil;
aynı zamanda pazardaki değişimleri, müşteri
beklentilerini ve değişen teknolojileri daha erken
fark etmelerini sağlayacak ve doğru aksiyonları
almalarıyla kendilerini rakiplerinden en az bir adım
öne çıkarmalarını destekleyecek.” Risk yönetimi
için harcanan kaynakların kurumlar için bir maliyet
unsuru da yarattığını belirten Soğancılar, sözlerine
şöyle devam etti: “Stratejik risk yönetimi ile en
yüksek riske (fırsat/tehdit) sahip olunan alanların
ortaya çıkarılması, kurum kaynaklarının doğru
alana odaklanması konusunda yol gösterici
olacaktır. Bu
nedenle, risk
yönetiminin
iş yapış

şekillerinden ve stratejiden bağımsız bir unsur
olması yerine üst yönetimin karar alma süreçlerinin
içine entegre edilmesi önem taşıyor.”
Araştırmaya göre kurumların %80’i, riskleri
öngörmek için çeşitli araçlar kullansa da, bu araçlar
stratejik risklerin öngörülmesinde daha sınırlı
kullanılıyor. Bu araçların büyük çoğunluğu finansal
riskleri (%70), uyum risklerini (%66), operasyonel
riskleri (%65) öngörmek için kullanılırken, sadece
%57’si stratejik riskleri öngörmede kullanılıyor.
Kurumların üçte ikisi risk öngörüsü için takip ve
analiz yetkinliği olan çalışanlara sahip olduğunu
düşünürken; üçte biri bu iş için doğru yetkinliğe
sahip çalışanları olduğundan şüphe duyuyor.
Raporda, stratejik odağı olan, sofistike analitik
yöntemlere dayanan ve dış uzman görüşlerini
de dikkate alan doğru bir risk öngörü programı
geliştirmek için izlenmesi gereken 4 adım şöyle
sıralanıyor:
1. İzlenecek stratejik risklerin belirlenmesi: Üst
yönetim ve ana paydaşlarla çalışma yapılarak
sektörde dönüşüme yol açacak ve takip
edilmesi gereken faktörlerin ve stratejik risklerin
belirlenmesi ve önceliklendirilmesi gerekiyor.
Sonrasında, stratejik risk indikatörleriyle ölçütlerin
belirlenmesi ve bu ölçütler için kritik eşik
değerlerinin tanımlanması gerekiyor.

2. Stratejik risk takibi için gerekli unsurların
tanımlanması: Öncelikle stratejik risklerin analiz
edilmesi sürecinin, kullanılacak insan kaynağının,
veri kaynaklarının belirlenmesi gerekiyor. Aynı
zamanda, yapılacak analizler ile ortaya konacak
çıktıların, bu çıktılara kimlerin erişimi olacağının
ve alınması gereken aksiyonların çıkarılması
önem taşıyor.
3. Stratejik risklerin taranması, analizi
ve izlenmesi için uygun bir platformun
oluşturulması: Gerekli bilgilerin toplanarak
analizinin
yapılması,
taslak
içgörüler
oluşturulması, sektör trendleri ile bu içgörülerin
zenginleştirilmesi ve ortaya çıkan sonuçların
sektör uzmanları gibi dış uzmanlarla gözden
geçirilmesi gerekiyor.
4. Veri kaynaklarının sürekli izlenmesi ve
içgörüler ortaya konması: Düzenli olarak
içgörüler üretilmesi, bu içgörülerin işletmeyi
ve iş birimlerini etkileyen stratejik konularla
ilişkilendirilmesi ve stratejik kararlarda kullanılması
önem taşıyor. Son olarak da, yapılan tüm tarama
ve analizlerin kapsamının, sıklığının, raporlama
yapısının ve geliştirilen modellerin ise belirli
aralıklarla gözden geçirilerek geliştirilmesi kritik
önem taşıyor.
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İz bırakmak: Müşterilerde,

çalışanlarda, toplumda…
Kuruluşların, kârlılığın ötesinde, müşterileri
için en iyiyi hedefleme, çalışanlarının ve içinde
bulundukları toplumların gelişimine ve ileriye
gitmesine katkı sağlama sorumluluğu da
taşımaları gerekiyor. Bugün çalışan kesimin
önemli bir oranını oluşturan Y Kuşağı ile
yapılan araştırmalar da, çalışanların anlamlı
bir varoluş nedenine sahip olan ve kendilerini
bu varoluş nedeni ile özdeşleştirebildikleri
kurumlarda çalışmak istediğini gösteriyor.
Bu bilinçten hareketle, yakın zamanda
Deloitte olarak varoluş nedenimizi gözden
geçirdik. Biz, Deloitte olarak, müşterilerimize,
çalışanlarımıza ve topluma dokunduğumuz

her noktada, attığımız her adımda ‘iz bırakan
bir etki yaratmak’ amacıyla çalışıyoruz. Bu
varoluş nedeni, bizim kim olduğumuzu
tanımlıyor ve bizleri birbirimize bağlıyor.
Deloitte’un Türkiye’de 30 senedir müşterileri,
toplum ve çalışanları nezdinde hayata
geçirdiği çalışmalardan örnekler beyaz bir
kanvasta görselleştirilerek hayat buldu. Bu
kanvas, Deloitte olarak gelecekte de bu amaç
doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeyi
hedeflediğimizin
ve
müşterilerimize,
çalışanlarımıza ve topluma değdiğimiz
her noktada, değer katmak amacıyla
çalışmalarımıza devam edeceğimizin bir
göstergesi niteliğini taşıyor.
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