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almaya hak kazanan 
şirketlerde
Sayfa 38

DeloitteTimesThe

www.deloitte.com.tr

ISSN: 1309-0054

Deloitte perspektifinden iş dünyası gündemi ve yenilikçi trendler | Haziran 2019





The Deloitte Times  | Haziran 2019 

3

İlham veren gelişmeler ve başarı, kendimizi 
rahat ve güvende hissettiğimiz, belki de 
kendini artık sıradanlığa teslim etmiş konfor 
alanlarımızdan çıktığımızda, ancak değişime 
ve dönüşüme hayatlarımızda yer açtığımızda 
mümkün oluyor.  Bu, hem bireylerin hem de 
kurumların hayatı için geçerli.

İçinde bulunduğumuz çağın dinamiklerine 
uyum sağlayabilen, kendi geçmişi 
ve değerleriyle dönemin yeniliklerini 
harmanlayabilen bireyler ve kurumlar varlığını 
güçlendirerek devam ettirebiliyor. Durum 
böyle olunca, “sürdürülebilirlik” ve “mutluluk” 
kavramları da gündemimize yerleşiyor. 

The Deloitte Times’ın bu sayısı, bahsetmiş 
olduğumuz bu birlikteliği en iyi şekilde 
yansıtıyor. Bir yandan teknoloji; tedarik 
zincirinin dijitalleşmesi, müşteri deneyiminin 
yeniden tasarlanması, yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanılması, robotların iş 
süreçlerine dahil edilmesi, yapay zekânın farklı 
alanlardaki uygulamaları ve dijital platformların 
ülke ekonomisine katkısı gibi konularda kaleme 
alınmış yazılarda hayat buluyor. Diğer yanda ise 
temsil ettikleri değerlerle, köklü geçmişleri ve 
yenilikçi bakış açılarıyla Türkiye ekonomisinin 
değerli oyuncuları olan ve geçtiğimiz yıl Best 
Managed Companies unvanını elde eden aile 
şirketlerinin başarı hikâyeleri ve tavsiyeleri öne 
çıkıyor. 

Önümüzdeki yıl dünyada 175’inci, Türkiye’de 
ise 34. yaşını kutlayacak Deloitte olarak 
aynı yaklaşımı benimsiyoruz. Hizmetlerimizi 
inovasyon ve teknolojik gelişmelerle 
dönüştürürken, odak noktamıza insani 
değerleri, etik kavramını, yeteneklerin 
geliştirilmesini ve müşteri deneyimini 
koyuyoruz. Bu vesile ile, Deloitte Türkiye 
Alumni’lerimizden, Netaş’ta Chief Compliance 
Officer görevini yürüten Emre Şehsuvaroğlu’na 
Deloitte değerlerini ve burada yetişen kıymetli 
yetenekleri bize hatırlattığı için teşekkür 
ediyorum. 

Keyifli okumalar dilerim…

Sevgi ve Saygılarımla, 

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

İşin sırrı 
nerede? 
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08
Türkiye’den 3 dev, Perakendenin 
Küresel Güçleri listesinde
Dünyanın gelir açısından en büyük 250 
perakendecisinin elde ettiği toplam gelir 4,53 
trilyon ABD doları oldu. Raporda Türkiye’yi, 
listede yıllardır yer alan BİM Birleşik 
Mağazacılık A.Ş., geçen yıl da listede bulunan 
Migros Ticaret A.Ş. ve bu yıl listeye ilk defa 
giriş yapan A101 temsil ediyor. 

10
İstanbul ulaşım çeşitliliğinde dünya 
klasmanında
Deloitte’un dünya çapında 52 şehri inceleyen 
‘Şehir Mobilite Endeksi’ çalışmasına göre 
İstanbul, ulaşım çeşitliliği konusunda pek çok 
metropol şehirle birlikte global lider olarak 
tanımlanıyor. Çalışma, dünyanın en eski 
şehirlerinden olan İstanbul’un mobilitede 
global bir lider olma yolunda proaktif bir 
çevreye sahip olduğunu ortaya koyuyor.  

Sayfa 10: İstanbul ulaşım çeşitliliğinde 
dünya klasmanında

Sayfa 12: Geleceği şekillendiren sağlık 
hizmetleri trendleri

Sayfa 14: Küresel yenilenebilir enerji 
trendleri
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12
Geleceği şekillendiren sağlık hizmetleri 
trendleri
2019 Küresel Sağlığa Bakış araştırmasına 
göre 2018-2022 yılları arasında küresel sağlık 
harcamalarının yıllık bazda %5,4 oranında 
artarak yaklaşık 10 milyar ABD dolarına 
ulaşması öngörülüyor. Bu oran, 2013-2017 
yılları arasındaki %2,9’luk yıllık artış oranına 
kıyasla ciddi bir yükselişe işaret ediyor. 

14
Küresel yenilenebilir enerji trendleri
Yenilenebilir enerji, sektördeki destekleyici
girişimler ve talep tarafındaki gelişmeler
ile birlikte, gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkelerde geleneksel enerji kaynakları ile 
yarışabilir ve bu kaynaklar karşısında tercih 
edilebilir konuma gelmektedir. Küresel 
ölçekte daha yaygın bir şekilde kullanılmasının 
önündeki engellerin 3 faktörün desteğiyle 
kalkmaya başladığı görülmektedir. 

İçindekiler

Tasarımcı: Cemre Strugo Baruh
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Sayfa 28: Türkiye, dijital bankacılıkta EMEA 
şampiyonları arasında

Sayfa 21: Dijital Köprüler: Sınırları aşmanın 
en kısa yolu

18
Ekonomik etki analizine bakış
İstanbul’daki bir çiçekçiden satın 
aldığınız güllerle Antalya’daki 
bir kitapçıya olan talebi artırıyor 
olabilirsiniz. Yaptığınız alışverişin 
ekonomide oluşturduğu 
bu zincirleme etkiyi ölçmek 
ise Ekonomik Etki Analizi ile 
iktisatçılara düşüyor.

21
Dijital Köprüler: Sınırları 
aşmanın en kısa yolu
KOBİ’ler, büyük işletmeler, 
hükümetler, STK’lar ve 
topluluklar dijitalleşmenin 
faydalarından yararlanmaya 
başlamıştır. Dijital dönüşüm 
içerisinde geniş kitlelere kolay 
erişilebilirlik sağlayan Facebook 
platformları önemli bir rol 
oynamaktadır.

24
Sosyal ağların gücü ve 
verinin önemi
Dijital dünyada bıraktığımız 
izler sayesinde artık daha kolay 
tahmin edilebilen bireyler haline 
geliyoruz. Kararlarımızı sadece 
biz değil, bizimle birlikte şirketler 
de biliyor.

28
Türkiye, dijital bankacılıkta 
EMEA şampiyonları arasında
Her alanda müşteri tercihlerinin 
ve önceliklerinin hızla değiştiği 
ve geliştiği günümüzde, finans 
dünyası da bu değişimden 
ve dönüşümden en çok 
etkilenenlerden ve hatta 
bu akıma dijitalleşmenin 
sağladığı avantajlarla öncülük 
eden sektörlerden biri olarak 
karşımıza çıkıyor.

32
Blokzincir potansiyeli
Blokzincir teknolojisi ile 
ilişkili beklentileri, uygulama 
alanlarını ve bu teknolojinin 
önündeki engel ve riskleri analiz 
eden ankete göre, Türkiye’de 
Blokzincir uygulamalarının kısa 
vadeden ziyade orta vadede 
etkisi olacağına inanılmaktadır.

38
“En iyi yönetenler”den 
paylaşımlar
Söz, Best Managed Companies 
Turkey 2018 yılı ödülünü almaya 
hak kazanan şirketlerde... 
Firma ortakları ve üst düzey 
yöneticileri, şirketlerinin BMC 
unvanını almalarına yardımcı 
olan iyi yönetim felsefelerini ve 
uygulamalarını bizzat anlatıyor.

44
Aile şirketleri, 
dönüşüme hazır mısınız?
Bugün bulundukları konumu 
geçmiş başarılarında aramak 
yerine iş modellerini çağın 
gerekliliklerini dikkate alarak 
kurgulayan aile şirketlerinin 
sürdürülebilir başarı elde 
ettikleri gözlemlenmektedir. 

48
Robotlar aramızda
Otomasyon dünyasında Robotic 
Process Automation (RPA) 
rüzgârı esiyor. Robot teknolojisi 
yapay zekâ ile tamamen farklı 
bir boyuta geçmeye hazırlanıyor. 
2045’e kadar zekâ seviyesi 
insana yaklaşması beklenen 
robotların başta ofis olmak üzere 
iş hayatının hemen her alanında 
aktif olmaları bekleniyor.

Sayfa 44: Aile şirketleri, 
dönüşüme hazır mısınız?
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Sayfa 58: 2019; 5G’nin, akıllı hoparlörlerin ve 
yapay zekânın yılı

Sayfa 64: Yabancı yayıncılar tarafından 
sağlanan reklam hizmetlerinin vergisel 
boyutu

62
Vergicilik mesleğinde uzmanlaşma
Meslek tercihleri sorulduğunda herkesin 
geçmişte hayalleri olmuştur. Peki ya vergi 
danışmanı olmak? 

64
Yabancı yayıncılar tarafından sağlanan 
reklam hizmetlerinin vergisel boyutu
Dijital reklamcılık, teknolojinin yoğun 
olarak kullanıldığı kompleks bir sektör olup 
sektörde en büyük pay yurt dışı yayıncılara 
aittir. Türkiye trafiğini hedeflemek için 
yapılan reklam yatırımlarının büyük bir 
kısmı bu yurt dışı kurumlara gitmektedir. 
Bu nedenle, internet ortamında verilen ve 
aracılık edilen reklam hizmetlerine getirilen 
stopaj uygulaması tüm sektörü önemli 
ölçüde etkileyecektir.

52
Tedarik zinciri planlamada yapay zekâ
Tedarik zinciri planlaması daima veri-yoğun 
ve analitik bir süreçtir. Doğrusal tedarik 
zincirleri, ileri teknoloji ve sistemlerle 
desteklenen bütünleşik dijital tedarik 
ağlarına (DTA) dönüştükçe, tedarik zinciri 
planlamasıyla ilgili bildiklerimiz de temelden 
değişmektedir. 

58
2019; 5G’nin, akıllı hoparlörlerin ve 
yapay zekânın yılı
Deloitte’un bu yıl 18.’sini hazırladığı global 
“Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon 
Öngörüleri Raporu” açıklandı. Her yıl ilgiyle 
karşılanan rapora göre, 2019 yılında akıllı 
hoparlörlerin 7 milyar dolarlık pazar elde 
ederek, yılın en hızlı gelişen teknolojisi 
olacağı öngörülüyor.

70
Denetim mesleği insana düşünmeyi 
öğretir
Sektördeki 25 yılı aşkın deneyimiyle, saygın 
çizgisini koruması ve mesleğine gönül 
vermesiyle tanınan Netaş Telekomünikasyon 
A.Ş. Chief Compliance Officer’ı  
Emre Şehsuvaroğlu ile Deloitte Alumni’si 
olmayı, yıllara dayanan kazanımlarını  
konuştuk ve tavsiyelerini dinledik. 

72
Ne kadar mutlusunuz?
Küçük bir soruyla başlayalım: 1 ile Sünger 
Bob arasındaki bir ölçekte, sizce siz ne kadar 
mutlusunuz?

Sayfa 68: Kişisel Verilerin Korunması 
Mevzuatı’ndaki son gelişmeler
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Sizler için en sevilen listelerimizi sıraladık, fotoğrafların altında bulunan Spotify kodları ile 
listelere ulaşabilir ve takibe alabilirsiniz.

Back to Work Ortak Noktamız:
Sevgi

90’lardan İz 
Bırakanlar

Söz Kadınların Deadline is 
coming!

House of DeloitteTGIF

Spotify’da yeni müzik 
listelerimizi dinlediniz mi?
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Dünyanın gelir açısından en büyük 250 perakendecisinin elde ettiği toplam gelir 
4,53 trilyon ABD doları oldu. Raporda Türkiye’yi, listede yıllardır yer alan BİM Birleşik 
Mağazacılık A.Ş., geçen yıl da listede bulunan Migros Ticaret A.Ş. ve bu yıl listeye ilk defa 
giriş yapan A101 temsil ediyor. BİM ve A101, ayrıca 2017 mali yılında en hızlı büyüyen 50 
şirket arasında yer alıyor.

Türkiye’den 3 dev, 
Perakendenin 

Küresel Güçleri 
listesinde 

Hande Özdiler 
Perakende Sektörü Lideri
Deloitte Türkiye

“Listedeki ilk üçün geçen yıl ile aynı kaldığını görüyoruz. Geçen yıl 4 basamak atlayarak listeye 6. sıradan 
giriş yapan Amazon ise yükselişini sürdürerek 4.’lüğe yerleşti. Türkiye’nin temsili açısından sevindirici bir 
gelişme ise; sıralamanın düzenli oyuncularından BİM’in ve geçen yıl da listede bulunan Migros’un yanı sıra, 
A101’in ilk defa devler listesine giriş yapması. Üstelik A101’in en hızlı büyüyen 50 perakendeci arasında 5. 
olarak önemli bir başarıya imza atması da mutluluk verici…”

Raporun 
tamamına 
buradan 
ulaşabilirsiniz.
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Genel bakış
Yükselen maliyetler, pazarda 

artan rekabet ve şeffaflığa bağlı 
olarak düşen fiyatlandırma gücü 
ile dijital dönüşüme yatırım yapma 

ihtiyacının giderek daha yoğun 
şekilde hissedildiği perakende 
sektörü çok faktörlü çevresel 

nedenlerle baskı altında gibi görünüyor. 
Dışsal bu etkileri detaylı incelediğimizde 4 
ana trend sektörün 2019 yılındaki gidişatını 
etkiliyor:

 •  Korumacı politika, yatırımı ve ticareti 
engelliyor: 2018 yılında ABD hükümeti, 
ticaret açığını azaltmak için ticaret 
politikalarında çarpıcı bir dönüşüm 
başlattı. Politika, mevcut ticaret 
ortaklıklarının incelenmesine ve ticaret 
tarifelerinin uygulanmasına dayanıyor. Bu 
tarifeler fiyatları yükselterek tüketici satın 
alma gücünü azaltmakla beraber; madde 
ithal eden şirketlerin üretim maliyetini 
artırıyor. Bu nedenle, tarifeler ihracatın 
rekabetçiliğine zarar veriyor ve kurulmuş 
küresel tedarik zincirlerini bozuyor.

 •  ABD para politikası küresel varlık 
piyasalarını sallıyor: Daha yüksek bir 
enflasyon beklentisi yaratan ekonomi 
ile ABD Federal rezervi, kısa vadeli faiz 
oranlarını yükseltiyor. 2018 yılındaki asıl 
etki, yükselen piyasa para birimlerini 
baskılayan doların değerini artırmaktı. 
Böylece merkez bankalarını faiz oranlarını 
yükseltmeye ve dünya genelinde hisse 
senedi fiyatlarında düşüşe neden oldu. 
2019’da ise daha fazla mali sıkılaşma 
bekleniyor. Bu da kredi piyasalarında ve 
gelişmekte olan piyasalarda daha fazla 
strese neden oluyor.

 •  Çin ve Avrupa’da büyüme yavaşladı, 
Amerika’da ise zirveye ulaştı: 2018 
yılında, kilit pazarlarda ekonomik büyüme 
yavaşladı. Avrupa’daki, yüksek enerji 
fiyatlarının, dolardan daha değerli avronun 
ve ticari belirsizliğinin bir araya gelmesi 
yavaşlamaya sebep oldu. Çin’deki aşırı 
kapasite yatırımı bastırdı, aşırı değerlenmiş 
para ihracatı ve ticari belirsizlikler her 
ikisine de zarar verdi. ABD’de, büyüme 
vergi indirimi sayesinde 2018 yılında 
güçlendi ancak yılsonuna doğru yavaşlama 
belirtileri de kendini gösterdi. Küresel 
büyümenin 2019’da daha da yavaşlayacağı 
yönünde yaygın bir beklenti oluştu.

Araştırmada dünyanın gelir açısından en 
büyük 250 perakendecisinin elde ettiği 
toplam gelir ise 4,53 trilyon ABD doları oldu. 
Listede yer alan şirketlerin perakendeden 
elde ettikleri yıllık gelirlerin ortalaması ise 
18,1 milyar dolar seviyelerinde.

Tüm listede hem listeye giren şirket sayısı, 
hem de ortalama gelir açısından öne çıkan 
sektör ise hızlı tüketim oldu. 250 şirket 
arasında 138’i hızlı tüketim sektöründe 
faaliyet gösteriyor ve bu şirketler toplam 
gelirin %66,2’sini oluşturuyor.

Migros ve BİM’den sonra bu yıl A101 de 
devler arasında  
Listede 150. sırada yer alan BİM Birleşik 
A.Ş., geçtiğimiz sene 6,6 milyar olan gelirini 
bu yıl yaklaşık 6,8 milyar dolara yükseltti. 
BİM, 2012-2017 yılları arasında %20,1’lik 
büyüme elde etti. Migros Ticaret A.Ş. ise 
geçen yıl 3,6 milyar dolarlık geliriyle 247. 
sırada bulunurken, bu yıl 4,2 milyar dolar ile 
225. sıraya yerleşti ve devler ligindeki yerini 
sağlama aldı. Migros, en hızlı büyüyen 50 
şirket sıralamasında da 37’den 25’e yükseldi. 
Bu hızlı büyümenin en büyük nedeni ise 
Migros Ticaret A.Ş.’nin, Kipa’nın %96,25 
hissesini alması oldu. Listenin sürpriz çıkışını 
yapan A101 Yeni Mağazacılık A.Ş., 3,8 milyon 
dolar ile 237. sıraya yerleşti. A101, en hızlı 
büyüyen 50 perakendeci arasında 5. olarak 
da önemli bir başarıya imza attı. 

 •  Enerji ve hammadde fiyatları gidişatı 
tersine çevirdi: 2018 yılındaki fiyatların 
hızla düşmesinin sebepleri arasında 
küresel talebin yavaşlaması, ABD’de 
yavaşlama beklentisi, ABD’nin ham ürün 
hacmindeki artış ve ABD dolarının değer 
kazanması vardı. Diğer hammaddelerin 
fiyatları da benzer nedenlerle düşmeye 
başladı. 2019 yılında da bu eğilimin devam 
etmesi bekleniyor. Özellikle gelişmekte 
olan ülkeler başta olmak üzere tüketime 
dayalı büyüme modeline sahip ülkelerde 
enflasyonla mücadele baskısının üretici 
olan ülkelerde finansal stres yaratması 
öngörülüyor.

Firmaların bu seneki performansları 
ise geçen seneyle benzerlik gösterse 
de yavaşlayan ekonomik büyümenin 
etkilerinden dev şirketlerin de etkilendiği 
belli oluyor. Rapora göre sektörün ilk 10 
şirketinin net kar marjları, hem bir önceki 
yılla hem de ilk 250 şirketle kıyaslandığında 
bu yıl daha zayıf oldu. Perakendenin en 
güçlü üç ismi: Wal-Mart, Costco, The Kroger, 
listede ilk 10 arasındaki yerini korudu. 

İlk 10 şirketin %6,1’lik ortalama 
büyüme oranı, ilk 250’nin %5,7 
olan büyüme oranını geride bıraktı. 

BİM MİGROS A101

Önceki Yıla 
Göre Gelir 
Artışı*

%23,5 %38,7 %32,7
2012-2017 
Bileşik 
Büyüme 
Oranı

%20,1 %18,8 %46,6

Sıra 150 225 237
*Perakende gelirlerindeki artış
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İstanbul ulaşım çeşitliliğinde 
dünya klasmanında

Cem Yılmaz 
Kamu Endüstrisi Lideri
Deloitte Türkiye

“Şehirlerin mobilite durumunu bütünsel bir açıdan ele alan bu çalışma ve 
mobilitenin geleceğinin şehirde nasıl olacağına dair önemli bilgiler vermekte. 
İstanbul’un endeks kriterlerine göre son derece üst sıralarda yer alması altyapıya 
ve ulaşıma uzun yıllardır yapılan yatırımların birer sonucu. Ancak göstergelere 
göre daha düşük sıralanan şehirler tümden kayıp sayılmaz. Değişim hızı ve 
teknolojik eğilimler göz önüne alındığında, önümüzdeki beş ya da on yıl boyunca 
bir şehrin mobilite durumunu radikal bir şekilde yeniden inşa etme fırsatı vardır. 
Bugün endekste alt sıralarda yer alan şehirler uzun ömürlü sorunlarının bazılarını 
çözen ileri çözümler sunarak geleceğin mobilite liderleri olabilirler.”

Derleyen:

İlkay Çakır
Uzman
Pazarlama ve Araştırmalar
Deloitte Türkiye



Deloitte İngiltere tarafından yayınlanan 
endekse göre dünyanın en başarılı 
mobilite sistemine sahip şehirleri arasında 
Helsinki, Londra ve Singapur başı çekiyor. 
Endeksin “çeşitlilik” başlığı altında İstanbul; 
Paris, Şangay, Amsterdam, Londra gibi 
metropollerle birlikte “global lider” olarak 
tanımlanıyor. Dünyanın farklı yerlerinden 
18 şehrin dâhil edildiği Deloitte Şehir 
Mobilite Endeksi, günümüzün ulaşım 
konularının ötesinde, mobilitenin temel 
yönlerini kapsamlı bir şekilde inceliyor. 
Endeks, şehirlerin teknolojik gelişmeleri 
ve dönüştürücü unsurları kullanarak 
asırlık problemlere nasıl yenilikçi ve orijinal 
çözümler sağladığını ölçen, özel olarak 
oluşturulmuş “Geleceğin Mobilitesi” 
metriği sunuyor. Ve mobilitenin şehrin 
ekonomik refahında oynadığı merkezi 
rolü, ulaşımın kullanıcılar ve sağlayıcılar 
için doğru kurgulanmasının getirilerini de 
inceliyor. 

“Geleceğin Mobilitesi” olarak adlandıran 
endeks, şehir yetkilileri, ulaştırma 
işletmecileri ve şehir planlamacıları için 
ulaştırma ekosisteminde meydana gelen 
hızlı değişimleri kavramak ve ulaşım 
ağlarının hazır olup olmadığını ölçmek 
üzere yeni ve daha iyi bir yol yaratmaya 
olanak sağlıyor. Endekste şehir sakinlerinin 
verimli, kapsamlı, sürdürülebilir ve 
entegre bir şekilde hareket etmesine 
imkan sağlayan şehirlerin; verimlilik, 
yaşanabilirlik ve esneklik açısından en 
başarılı olacakları vurgulanıyor.

Önemli İçgörüler
Endeks, akıllı şehir mobilitesinin nasıl 
olması gerektiğini içeren, intermodal 
yolculukların, aktif ulaşım seçeneklerinin 
(örneğin kaldırımlar ve bisiklet şeritleri) ve 
mobilitenin önemli bir parçası olan toplu 
taşımanın bir derlemesidir.

Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında 
ortaya çıkan içgörüler şöyle :

 •  Araştırmada incelenen bazı şehirlerin 
yüzyıllık şehirler oluşu zaman içinde 
değişen siyasi liderler, işletmeler ve 
bölge sakinleri tarafından yapılan 
sayısız seçeneklerin ürünü olduğunu 
kanıtlamaktadır. Ancak en başarılı 
olanlar, yeni yaklaşımlarla koşullarının 

üstesinden gelmek için kayda değer bir 
çaba gösterenler olmuştur.

 •  Birden fazla düzenleyici sağlayıcının söz 
sahibi olduğu sistemler, sorunsuz çalışan 
ve entegre çalışan ulaşım sisteminin 
önünde bir engel oluşturur. Entegrasyon 
ise sistemde başarının anahtarıdır. 
Birden fazla düzenleyici otoriteye ve 
hizmet sağlayıcıya sahip olmak, aynı 
zamanda, yenilikçi çözümler keşfetmeyi 
ve uygulamayı da zorlaştırmaktadır.

 •  Yaptığımız analiz ve diğer pek çok 
analiz özel araçlara aşırı bağlılığın trafik 
sıkışıklığı, hava kirliliği ve kazalar gibi 
birtakım zararlı sonuçlarını ortaya 
çıkarmıştır. Özel araçlar bazı durumlarda 
mobilitenin önemli bir parçasıdır. Ağırlıklı 
olarak kişisel araçların yoğun olduğu 
şehirler, kullanımlarını optimize etmenin 
yollarını düşünmelidir.

 •  Ulaşım sisteminin gelişmişlik düzeyinde 
kültürün rolü zannettiğimizden çok 
fazladır. Şehrin mobilite sistemi 
nihayetinde kültürü ve kendine özgü 
yerel havasıyla şekillenir. Toplu taşıma 
veya araba kültürüne yönelik sosyal 
tutumlar özellikle ulaşım planlamacıları 
için zorlayıcı olabilir.

 •  Londra, Helsinki ve Singapur çok 
modlu ulaştırma sistemini iyi şekilde 
uygulayarak insanların ve malların 
şehirde daha iyi ve etkili haraket 
etmesini sağlayacak yenilikçi çözümler ile 
endenkste en yüksek puanı almışlardır.

İstanbul’un endeks 
kriterlerine göre 
son derece üst 
sıralarda yer alması 
altyapıya ve ulaşıma 
uzun yıllardır 
yapılan yatırımların 
birer sonucu...
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Raporun tamamına 
buradan ulaşabilirsiniz.

 • Erişilebilirlik, sürdürülebilir çevresel 
girişimler, düzenleyici çevrenin 
varlığı, vizyon ve strateji ve yatırımlar; 
İstanbul’un mobilite performansının 
yüksek olduğu başlıklar arasında yer 
alıyor. İstanbul’un mobilite haritasının 
gelecek vadeden alanları ise şöyle: 
trafik yoğunluğu, ödenebilirlik, müşteri/
yolcu memnuniyeti, yenilikçilik, güvenlik 
ve hava kalitesi. Endekste ayrıca; 
İstanbul’un genel performansına yönelik, 
“mobilitede global lider olma yolunda” 
proaktif bir çevreye sahip olduğu ve 
çok az engel ile karşı karşıya olduğu” 
belirtiliyor.

İstanbulda toplu taşıma çeşitliliği
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Artık geleneksel hale gelen ve küresel olarak 
sağlık hizmetlerinde öne çıkan ‘2019 Küresel 
Sağlığa Bakış: Geleceği Şekillendirmek’ 
konulu global sağlık sektörü araştırma 
raporu yayınlandı. Rapor 2019 trendlerinin 
yanı sıra 2022 yılına kadar sektörün ne 
kadar büyüyeceğine ve hangi trendlerin 
etkisiyle dönüşeceğine de odaklanıyor. 
Araştırmaya göre 2018-2022 yılları arasında 
küresel sağlık harcamalarının yıllık bazda 
%5,4 oranında artarak yaklaşık 10 milyar 
ABD dolarına ulaşması öngörülüyor. Bu 
oran, 2013-2017 yılları arasındaki %2,9’luk 
yıllık artış oranına kıyasla ciddi bir yükselişe 
işaret ediyor. 2022 yılında gerçekleşecek bu 
harcamaların günümüzde olduğu gibi eşit 
olmayacağı öngörülüyor. Amerika’da kişi 
başı sağlık harcamalarının 11.674$ olması 
beklenirken Pakistanda ise bu oranın sadece 
84$ seviyelerinde çıkması bekleniyor. Genel 
itibariyle değerlendirildiğinde ise küresel 

sağlık harcamalarının artmasına sebep olan 
faktörler şöyle: 65 yaşın üzerine çıkan ve 
dünya nüfusunun yaklaşık %11’e tekabül 
eden popülasyon, daha da yaygınlaşan 
kanser, şeker ve kalp rahatsızlıkları gibi 
kronik hastalıklar, yenilikçi fakat maliyeti 
yüksek dijital teknolojiler. Her ne kadar 
görece yeni olan dijital teknolojiler 
harcamaları arttıracak gibi görünse de 
dijital teknolojiler ile oluşan yeni iş ve hizmet 
dağıtım modellerinin; mevcut problemleri 
çözerek, gelecekte daha kolay ulaşılabilen, 
düşük maliyetli, yüksek kaliteli sürdürülebilir 
sağlık hizmetlerinin sağlanmasına yardımcı 
olacağı da öngörülüyor. 

Sektörün alt endüstrilerinden biri olan İlaç 
endüstrisine spesifik olarak bakıldığında ise 
ortaya çıkan manzara sektörün bütününden 
pek farklı görünmüyor. 2011-2017 yılları 
arasında %1,2 büyüme gözlenirken 2018-

Geleceği şekillendiren 
sağlık hizmetleri 
trendleri

Güler Hülya Yılmaz 
Sağlık ve İlaç Endüstrisi Lideri
Deloitte Türkiye

”Sağlık hizmetleri alanında tüm paydaşlar dikkate alınarak gözlenen küresel eğilimler; sektörü, hastalıkları 
iyileştirmekten öte, sürdürülebilir sağlıklı yaşam tarzlarına, önleyici/tedbir alıcı yaklaşımlara ve erken teşhise 
odaklanmaya yönlendiriyor. Bugünün sağlık hizmet sektörünün geleceğe uyum sağlayabilmesi gelişen 
dijital teknolojilere uyumu, değişen hasta (ve hasta yakınları) ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmeyi, hatta 
ihtiyaç ve beklentileri önceden tahmin edebilmeyi, yeni iş modellerini benimseyebilmeyi ve farklı sektörlerle 
(elektronik, kimya, endüstri mühendisliği vb.) ve farklı uzmanlık alanları (psikoloji, sosyoloji, hukuk vb.) ile 
de işbirliği yapabilmeyi ve bu işbirliğinden sinerji yaratabilmeyi gerektiriyor. Ancak, teknik ve teknoloji hızla 
ilerlerken sağlık hizmetleri alanında daha da önemli olan etik değerlerin gerilememesi. Sağlık hizmetlerinin 
geleceğini şekillendirecek fırsatları değerlendirmek tüm tarafların yeniliğe ve yaratıcılığa açık olarak karşılıklı 
güven, işbirliği, ortaklık ve yatırım anlayışı geliştirebilmeleriyle mümkün olacak.”.

2022 yıllarında endüstrinin %6,5 büyümesi 
ve küresel gelirlerin 1,2 trilyon$ olması 
öngörülüyor. Büyümenin esas kaynağının 
ise daha önce karşılanmamış ihtiyaçları 
giderecek yeni terapiler ve ilaca erişimi 
arttıracak yeni küresel fiyatlandırma 
politikaları. Büyümeyi olumsuz anlamda 
etkileyecek faktörler ise hastaların ilaç 
ödemeleri konusunda çekimser davranması, 
jenerik ilaçlar nedeniyle satışların düşmesi 
ve son olarak biyobenzer ilaçlar nedeniyle 
artan rekabet. 2019 yılı için ortaya konan 
tahminlere göre yaklaşık 19 milyar$’lık ilaç 
satışı risk altında. Bu risk eek olarak büyük 
ilaç firmaları inovasyon konusunda yani 
gelir artışlarına en fazla katkı sağlayabilecek 
yeni ürünler anlamında da küçük firmalar 
karşısında yarışı kaybetmekte. Verilere göre 
Ar-Ge’den elde edilen gelirler 2010 yılında 
%10,1 civarındayken 2018 yılında bu oran 
%1,9 seviyelerine kadar gerilemiş durumda.
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Değişken bir sağlık ekonomisinde finansal sürdürülebilirlik yaratmak: Kişiselleştirilmiş tıbbın, teknolojik gelişmelerin, 
acımasız ve zorlu rakiplerin, genişleyen dağıtım alanlarının ve yenilenen ödeme modellerinin ortaya çıkması, küresel sağlık 
ekonomisi üzerinde belirsizlik yaratırken kuruluşların hayatta kalma mücadelesi üzerindeki baskıyı da artırıyor. Yeni iş, 
sağlık hizmetleri ve risk modellerini benimseyen sağlık hizmet sunucuları; güçlü piyasa katılımcılarının yıkıcı potansiyelini 
dengeleyebilecek ve ekonomik sağlık hizmetleri çözümlerinin yeni ekosisteminde lider olarak ortaya çıkabileceklerdir.

Erişimi ve karşılanabilirliği artırmak için yeni sağlık hizmetleri modellerini kullanmak: Yaşlanan nüfusun artışı ve 
bulaşıcı olmamakla birlikte çok yaygın görülen hastalıkların (kalp, kanser, şeker) yükselişi, sağlık hizmet sektörünü kısa vadede 
hastalıkları iyileştirmekten ziyade, uzun vadede hastalıkları önlemeye, yönetmeye ve iyi yaşamı ön plana çıkarmaya teşvik ediyor. 
Sağlık hizmetleri sistemlerinin; maliyetleri düşürecek, kaliteyi artıracak, erişimi ve satın alma kabiliyetini artırabilecek değişimi 
hesaba katması ve bu doğrultuda yeni iş, bakım sağlama (örneğin yaşlı insanların beklenti ve ihtiyaçlarına hitap edecek özel 
bakım ve sağlık hizmetleri) ve risk modelleri geliştirmesi gerekecektir. 

Hastaların ve tüketicilerin değişen ihtiyaç, talep ve beklentilerine uyum sağlamak: Hastaların, hasta yakınlarının ve 
çeşitli sağlık hizmetleri talep eden ve/veya talep etme potansiyeli olan tüketicilerin “giyilebilir izleme ve fitness cihazları” gibi dijital 
sağlık teknolojilerini nasıl kullanmak istediklerini, bu konulardaki ihtiyaç ve beklentilerini iyi anlayan ve buna göre hareket eden 
kuruluşlar, kişilerin bilinçli sağlık kararları vermelerine yardımcı olacak ve hasta katılımı stratejileri geliştirebileceklerdir.

Dijital yenilik ve dönüşüme yatırım yapmak: Blockchain, bulut tabanlı bilgi işlem, sanal sağlık, yapay zeka ve robotik, 
dijital gerçeklik, Tıbbi Nesnelerin İnterneti (IoMT) vb. dijital yenilikler, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve ulaşılabilir olmasını 
sağlayarak geleceğin şekillenmesine katkı sağlayacaktır. Diğer yandan, bu yeniliklerin benimsenmesi, geleneksel sağlık hizmetleri 
organizasyonlarının ötesine geçen vizyon ve yeteneklere sahip olmayı da zorunlu kılmaktadır. Sağlık hizmetleri alanındaki 
liderlerin, yenilikçi oyuncuları ve bilgi kaynaklarını kucaklayan bir ekosistem kurmaları gerekmektedir. 

Mevzuata uygunluk ve siber güvenliğin sürdürülmesi: Sağlık hizmetlerinin giderek dijitalleşmesi ve bağlı bir sağlık hizmeti 
ortamında daha düzenli hale gelmesi beklenmektedir. Bazı düzenleyici kuralların endişe kaynağı olmasına rağmen - siber 
güvenlik şu anda listede zirvede yer alıyor - kurumların sistemlerini ve kişiye özel hassas verilerini siber tehditlerden korumak için 
sistematik, proaktif, iyi planlanmış ve iş birliğine dayalı bir yaklaşım benimsemeleri önem arz etmektedir.

Üst düzey yeteneklerin işe alınması, geliştirilmesi ve elde tutulması: Yaşlanan bir iş gücü, sağlık hizmetlerine olan talebin 
devamlı artması ve hekim çalışma saatlerinin azalması hem gelişmiş ülkelerde, hem de gelişmekte olan ekonomilerde kalifiye 
personel yetersizliği yaratmaktadır. Teknolojiyle donatılmış fırsatlar konusunda söz sahibi olan sağlık hizmet sektörü liderleri, 
bir yandan kısa vadeli yetkin ve uzman insan kaynağı eksikliklerini çözerken; bir yandan da sürdürülebilir gelecek için yetkin 
ve yetişmiş beyinlere, sağlık bilim insanlarına ve bu değerli beyinleri yetiştiren sağlık eğitim kurumlarına da yatırım yapmayı 
başarabilirlerse sağlık hizmet sektörünün çok sağlıklı ve parlak bir geleceği olacaktır.   

Rapora göre küresel sağlık hizmetlerinde öne çıkan diğer eğilimler:

Raporun 
tamamına 
buradan 
ulaşabilirsiniz.



The Deloitte Times  | Haziran 2019 

14

Ali Güleç
Kıdemli Müdür
Danışmanlık Hizmetleri
Deloitte Türkiye

Derleyen:
Mehmet Yusuf Çakmak
Analist
Danışmanlık Hizmetleri
Deloitte Türkiye

Güneş ve rüzgâr kaynaklı yenilenebilir enerjinin genel eğilim olmaktan 
çıkıp tercih edilen teknoloji olmaya doğru yönelimi

Küresel yenilenebilir 
enerji trendleri

ve yeni teknolojilerin rüzgâr ve güneşin 
rekabetçi yanını geliştirmesiyle yenilenebilir 
kaynakların geleneksel kaynakları geride 
bırakması olarak nitelendirilebilir.

Tüketici taleplerinin güvenilir, ucuz 
ve çevre dostu enerji kaynaklarının 
kullanımı şeklinde üç hedefte birleştiği 
gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, 
yenilenebilir kaynaklar, geleneksel 
kaynaklara göre tüketicilerin taleplerini 
karşılama açısından daha uyumlu bir profil 
çizmektedir. Bu talebi yaratan tüketicilerin 
başında ise, gelişim planlarına yenilenebilir 
kaynakları dâhil eden akıllı şehirler,  
şebekeye dâhil olan ve olmayan  
yerlerde yenilenebilirlerin faydalarını 

Yenilenebilir enerjiyi destekleyici gelişmeler 
ve talep tarafındaki gelişmeler ile birlikte, 
yenilenebilir enerji gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde geleneksel enerji kaynakları 
ile yarışabilir ve bu kaynaklar karşısında 
tercih edilir konuma gelmektedir. 

Yenilenebilir enerjinin küresel ölçekte 
daha yaygın bir şekilde kullanılmasının 
önündeki engellerin 3 faktörün desteğiyle 
kalkmaya başladığı gözlemlenmektedir. Bu 
faktörler; yenilenebilir enerji kaynaklarının 
fiyat ve performans olarak şebeke ve son 
kullanım seviyesinde diğer teknolojiler ile 
denk seviyelere ulaşmış olması, rüzgâr 
ve güneşin şebeke dengelemesinde 
uygun maliyetli olarak kullanılabilmesi 
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insanlara sunabilen belli grupların bir araya 
gelmesiyle oluşturulan topluluk enerji 
projeleri, yenilenebilirlerin yaygınlaşmasında 
öncülük eden gelişen piyasalar ve güneş ve 
rüzgâr kaynaklarını kullanarak yenilenebilir 
enerji tedariklerini arttıran şirketler 
gelmektedir. Teknolojik yenilikler, yenilenebilir 
kaynaklara bağlı maliyetlerin azalmasına katkı 
sağlamakta ve yenilenebilirlerin şebekelerle 
uyumunu arttırmaktadır. Bu alanda yaşanan 
gelişmeler tüketicilerin, yenilenebilir enerji 
kaynaklarını tercih etmesine sebep olmakta 
ve bu sayede dünyada yenilenebilir enerjiye 
geçiş sürecini hızlandırmaktadır. 

Destekleyici Unsurlar (Enablers)
Uzun süredir yenilenebilir enerjinin 
yaygınlaşmasını engelleyen unsurlar şebeke 
eşitliği1, uygun maliyetli ve güvenilir şebeke 
uyumu ve teknolojik yeniliklerle ortadan 
kalkmaktadır. Niş piyasalara açılımının 
yüksek maliyetli olduğu göz ardı edilirse, 
güneş ve rüzgâr gelişen performansıyla 
geleneksel kaynakların performansını 
yakalamaya, fiyatta ise daha iyi bir seçenek 
olmaya başlamıştır. Yenilenebilirlerin uyum 
problemleri yaratacağı fikrinin yerini ise, 
bu kaynakların şebeke uyum problemlerini 
çözme konusunda yardımcı olabileceği fikrine 
bıraktığı söylenebilir. Artık yenilenebilirler, 
mevcut teknolojilerle - gelişimleri için destek 
teknolojilere ihtiyaç duymaksızın - geleneksel 
kaynakların önüne geçebilmektedir.

I. Şebekede ve Şebeke Dışında Fiyat ve 
Performans Eşitliğine Ulaşılması: Güneş 
ve rüzgârın yaygınlaşmasıyla bu teknolojilerin 
seviyelendirilmiş enerji maliyeti (LCOE) en 
iyimser piyasa oyuncularının tahminlerinin 
bile altına inmiş durumdadır. En ucuz fosil 
yakıtlı kaynak olan doğalgazın maliyeti 
41-74 USD/MWh aralığındayken, rüzgârın 

seviyelendirilmiş enerji maliyeti 29-56 USD/
MWh, güneşin seviyelendirilmiş enerji maliyeti 
ise 36-46 USD/MWh aralığına gelmiştir.2 

Depolama üniteleri güneş ve rüzgârın 
rekabetçiliğini arttırmakta, fiyattaki eşitliğe ek 
olarak bu kaynaklara şebekede performans 
eşitliği sağlamaktadır.

II. Uygun Maliyetli ve Güvenilir Şebeke 
Entegrasyonu: Güneş ve rüzgârla ilgili 
en çok bahsedilen engellerden birisi bu 
kaynakların sürekli çalışabilir olmaması iken 
bu teknolojilerin şebekeyi güçlendirme, 
şebeke güvenilirliğini arttırma ve gerekli 
şebeke servislerini sağlama yeteneklerini 
göstermeleri ile birlikte bu durum tersine 
dönmektedir. Güneş ve rüzgarın marjinal 
üretim maliyetlerinin teorik olarak sıfıra eşit 
olması, bu teknolojilerin pahalı üreticilerin 
yerini alıp elektrik fiyatlarını düşürmesine yol 
açmaktadır. Güneş gün içinde puant fiyatların 
düzlenmesine, rüzgâr ise gece saatlerinde 
fiyatların düşmesine sebep olmaktadır.

Güneş ve rüzgâr kaynaklarının kullanımının 
artması, şebeke güvenilirliğini ve esnekliğini 
arttırmaktadır. Avrupa verilerine göre 
kömür ve doğalgaz santrallerinde plansız 
kesintiler rüzgâr santrallerine göre daha 
fazla gerçekleşmekte ve bu santrallerin 
toparlanması daha uzun sürmektedir. 
Frekans, gerilim ve yük alma ile ilgili tüm 
temel şebeke güvenilirlik servisleri halen 
geleneksel santraller tarafından sağlanıyor 
olmakla birlikte, akıllı invertörler ve ileri seviye 
kontrollerin güneş ve rüzgâr santrallerinin bu 
servisleri geleneksel santraller seviyesinde ve 
hatta daha iyi sağlamasına olanak vermesiyle 
bu durumun da değişme potansiyeli 
bulunmaktadır.

1 Şebeke ölçeğinde gerçekleştirilen büyük çaplı yenilenebilir enerji yatırımlarından üretilen elektriğin 
seviyelendirilmiş elektrik maliyetinin rekabet halinde olduğu diğer kaynaklar ile eşit seviyelere gelmesi.
2 Editör Yorumu: Orijinal raporda Lazard’s LCOE Analysis – versiyon 11.0 ’deki değerler kullanılmışken, bu raporda 
yer alan değerler versiyon 12.0’deki değerleri yansıtmaktadır.
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III. Otomasyon, Akıllı, Blockchain Destekli, 
Gelişmiş Teknolojiler: Yeni teknolojiler 
enerji sektöründe çeşitli süreçlerde 
kullanılmakta, genel olarak bu uygulamalar 
sistem uyumunun arttırılması ve maliyetlerin 
düşmesine yardımcı olmaktadır.

Üretimde otomasyon maliyetlerin 
düşürülmesine, 3D yazıcılar ile gelişmiş 
parçaların üretimi santral verimlerinin 
artmasına, hava durumu tahminlerinde 
yapay zekâ uygulamalarının kullanılması 
üretim planlarındaki hataların azalmasına, 
beyaz sertifika uygulamalarında blockchain 
teknolojisinin kullanılması şeffaf, ucuz, hızlı 
ve kolayca ulaşılabilir bir sistem kurmaya 
yardımcı olmaktadır.

Talep
Şehirler, topluluklar, büyüyen pazarlar ve 
şirketler güvenilir, ucuz ve temiz enerji 
kaynaklarına yönelmiş durumdadır. 
Destekleyici unsurlar sayesinde güneş ve 
rüzgâr, tarafların üç temel ihtiyacına (güvenilir, 

ucuz, çevre dostu) cevap verebilen en iyi 
kaynak durumuna gelmiş bulunmaktadır. 
Akıllı yenilenebilir şehirler, yenilenebilir enerji 
kaynaklarını akıllı şehir projelerinin ayrılmaz 
bir parçası olarak görmektedirler. Topluluk 
yenilenebilir enerji projeleri, tüketicinin 
elektriğe ulaşım kolaylığını arttırmakta 
ve elektrik tedarik seçimini yapmasına 
olanak sağlamaktadır. Büyüyen pazarlar, 
stratejilerine uygun olarak güneş ve rüzgârı 
kucaklayarak yenilenebilir enerjinin payının 
artışına büyük katkı yapmakta, şirketler ise 
yenilenebilir enerji satın alıp operasyonlarını 
yeşillendirme amacı taşımaktadırlar.

I. Akıllı Yenilenebilir Şehirler: Gelişmiş 
altyapı, sensör teknolojileri ve veri analitiği 
ile hayat standartlarını, rekabetçiliklerini ve 
sürdürülebilirliği arttırmaya odaklanmış olan 
akıllı yenilenebilir şehirler3, güneş ve rüzgâr 
kaynaklarının hedeflerini güçlendireceği 
motivasyonu ile hareket etmektedirler. 
Güneş ve rüzgâr enerjisi bu bağlamda akıllı 
şehirlerin kirliliğinin ve karbon salınımının 

azalmasına, sistem dayanıklılığının 
artmasına, temiz elektrik akışına, ekonomik 
güçlenmeye ve işletmelerin büyümesine katkı 
sağlamaktadırlar.

II. Şebeke İçi ve Şebeke Bağımsız Topluluk 
Enerjisi: Orijinalinde “topluluk güneşi” 
olarak adlandırılan eğilim, esneklik sağlayan 
depolama ve yönetim sistemleriyle “topluluk 
enerjisi” olarak yaygınlaşmaktadır. Bu 
yaygınlaşma topluluğun enerjisinin şebeke 
içindeki ve dışındaki alanlarda yönetiminde 
yeni yöntemlere kapı aralamaktadır. Şebeke 
dışındaki kırsal alanlarda topluluklar 
tarafından kurulan yenilenebilir enerji 
tesisleri, genellikle güneş-artı-depolama 
ve mikro şebekelerle bölge halkına uygun 
maliyetli enerji sağlamaktadır. Gelişmiş 
şebekeye sahip alanlarda enerji toplulukları 
ortaklık paylaşımı veya güneş ve rüzgâr 
enerjisine erişim sağlamaktadırlar.4 

III. Gelişen Pazarların Öncülüğü: Güneş 
ve rüzgâr endüstrileri gelişmiş ülkelerin 
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öncülüğüyle başlayıp olgunlaşırken devam 
eden süreçte bu eğilimin gelişmekte olan 
ülkelere kaydığı gözlemlenmektedir. 2017 
yılında gelişen pazarlara yapılan yenilenebilir 
yatırımının toplam yenilenebilir yatırımına 
oranı %63’e tekabül etmektedir.

IV. Şirketlerin Artan İlgisi: Şirketler birleşme 
ve tedarik zinciri ile yenilenebilir enerjide 
büyük hedeflere5 ulaşabilme imkânına 
sahiptirler. Fortune 100 şirketlerinin üçte 
ikisi yenilenebilir enerji hedefi koymuş 
durumdadır ve elektrik tedarik anlaşmaları6 
aracılığıyla küresel kurumsal satın alma 
süreçleri yürütmektedirler.

Türkiye ve Yenilenebilir Enerji
Ülkemizin yenilenebilir enerji stratejisi 
doğrultusunda hâlihazırda sağlanan teşvikler 
ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına 
yapılan yatırımlar sürekli artmaktadır. Son 
yıllarda Türkiye’de güneş ve rüzgâr kurulu 
gücü önemli miktarda artmış, YEKDEM 
yönetmeliğinin yayımlandığı 2013 yılı sonunda 
2,8 GW olan güneş ve rüzgâr kurulu gücü 
Nisan 2019 sonu itibarıyla 12,5 GW’ye 
ulaşmıştır.7 2016 yılında yayımlanan YEKA 
yönetmeliği doğrultusunda YEKA projeleri 
planlanmaya başlanmıştır. YEKA kapsamında 
biri fotovoltaik güneş diğer ikisi onshore 
rüzgâr olmak üzere tamamlanan üç ihale 
bulunmaktadır.

I. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Destekleme Mekanizması (YEKDEM): 
YEKDEM kapsamında 2020 yılı sonuna kadar 
devreye girecek olan yenilenebilir enerji 
santrallerine 10 yıl süre ile kaynak tipine 
göre 7,3-13,3 UScent/kWh8 fiyat aralığında 
elektrik alım garantisi sunulmaktadır. 
EPİAŞ Gün Öncesi Piyasasında 2018 yılı 
elektrik fiyatları aritmetik ortalamasının 

4,7 UScent/kWh olduğu düşünüldüğünde 
YEKDEM modelinin yatırımcılar için ciddi bir 
fırsat sağladığı görülmektedir. Ayrıca, alım 
garantisinin Amerikan Doları kuru ile verilmesi 
kur farkından kaynaklanan riskleri azaltarak 
yatırımcılar ve finans kuruluşları için daha 
cazip bir yatırım fırsatı sağlamıştır. Türkiye’de 
2019 başı itibarıyla YEKDEM katılımcısı lisanslı 
santrallerin kurulu gücünün toplam kurulu 
güce oranı %23,63’tür.9,10

II. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 
(YEKA): YEKA, büyük ölçekli yenilenebilir 
enerji kaynak alanlarının yatırımcılara 
tahsisiyle bu alanlarda hızlı şekilde 
yatırım gerçekleştirilmesini, ileri teknoloji 
aksamların yurt içinde üretimini veya 
yurt içinden temininin sağlanmasını ve 
teknoloji transferine katkıda bulunulmasını 
amaçlamaktadır. İlk YEKA ihalesi, 2017 
yılında, 1000 MW kapasiteli fotovoltaik 
güneş santralinin ve 500 MW/yıl kapasiteli 
fotovoltaik güneş modülü fabrikasının 
kurulumu için gerçekleştirilmiştir. Elektrik 
alım fiyatı 8,0 UScent/kWh ile başlayan açık 
azaltma oturumu, 6,99 UScent/kWh teklifiyle 
sonuçlanmıştır. Aynı yıl içerisinde, 1000 MW 
kapasiteli rüzgâr santrali için düzenlenen 
YEKA ihalesi ise 3,48 UScent/kWh teklif 
fiyatından kapanmıştır. 

Son YEKA ihalesi ise 30 Mayıs 2019 Perşembe 
günü her biri 250 MW kapasiteli 4 adet 
on-shore rüzgâr santrali için yapılmıştır. 
Balıkesir ve Muğla bölgeleri için yapılan 
ihaleleri sırasıyla 3,53 UScent/kWh ve 4,00 
UScent/kWh teklifleriyle Enercon kazanırken, 
Çanakkale ve Aydın bağlantı bölgeleri için 
yapılan ihaleleri sırasıyla 3,67 UScent/kWh ve 
4,56 UScent/kWh teklifleriyle Enerjisa Üretim 
kazanmıştır.

YEKA ihaleleri sayesinde ciddi fiyat 
düşüşlerinin gözlemlenmeye başlamış olması 
modeli olumlu şekilde desteklemektedir. 
Gerekli finansman kaynaklarının 
sağlanmasıyla YEKA modelinin önümüzdeki 
yıllarda da sürdürülmesi beklenmektedir. 

III. Lisanssız Üretim Yönetmeliği: 
Türkiye’de küçük ölçekli üretim tesislerinin 
yaygınlaştırılması ve tüketicilerin elektrik 
enerji ihtiyaçlarını kendilerine en yakın 
üretim tesislerinden karşılaması amacıyla 
12 Mayıs 2019 Lisanssız Üretim Yönetmeliği 
yayımlanmıştır. Bu yönetmelik ile birlikte 
mesken abonelerinin 10 kW’ye kadar, tüm 
işletmeler ve kamu kurumlarının ise 5 
MW’ye kadar lisans almadan yenilenebilir 
enerji tesisi kurmasına olanak sağlanmıştır. 
Yönetmelik kapsamında kurulacak tesisler için 
lisans alma ve şirket kurma yükümlülükleri 
kaldırılarak bürokratik süreçler azaltılmış, 
yenilenebilirlerin piyasaya nüfuzunun önü 
açılmıştır. 

Sonuç
Güneş ve rüzgâr kaynakları, yeni teknolojilerin 
kullanımıyla birlikte daha rekabetçi konuma 
gelmiş, fiyat ve performans denkliğine 
ulaşmış ve şebeke yönetimine katkı sunmaya 
başlamışlardır. Bütün bu sebepler tüketicilerin 
temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda 
önemli bir rol oynayarak yenilenebilir enerjiye 
olan talebi hızlı bir şekilde arttırmaktadır. 
Global ölçekte yaşanan bu gelişmelerin 
yansımaları, ülkemizde özellikle YEKDEM, 
YEKA ve lisanssız üretim modelleri ile 
kendini göstermeye devam etmektedir. 
Sağlanan önemli destekler ve uygulanan 
modeller sayesinde ülkemizde ciddi 
yatırımlar yapılmakta ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımı teşvik edilmektedir. 

3 Akıllı yenilenebilir şehirlerin en iyi örneklerinden birisi San Diego, ABD. Mevcut durumda San Diego’da güneş ve rüzgârın elektrik üretimindeki payı %33’tür. ABD hükümeti 
iklim değişikliği taahhütlerinde geri adım atmış olsa da San Diego bu payı 2035’e kadar %100’e çıkarmayı hedefliyor.
4 Şebeke bağımsız topluluk girişimlerinden güzel örneklerinden birisi Tyalgum Energy Project. Bu projenin amacı Avustralya’daki Tyalgum köyünün tamamen yenilenebilir 
enerji ile sürdürülebildiğini gösterip çevresel etki bilinci yaratmaktır.
5 Şirketlerin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşma amacıyla kurdukları örneklerden birisi RE100. Dünyanın çeşitli ülkelerinden RE100’e katılan şirketler belirledikleri bir yıla 
kadar enerji ihtiyaçlarının %100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı taahhüt ediyorlar. Bu program kapsamında katılımcı şirketler her sene enerji tüketim 
raporlarını kamuoyuyla paylaşıyorlar.
6 Yeni katılımcı sektörlerle birlikte şirketler çeşitli yollarla yenilenebilir enerji satın almaktadır. Günümüzde sıklıkla kullanılan üç enerji satın alma aracı; enerji kaynak 
sertifikaları (EAC), yeşil enerji tedarik programları (UGP) ve elektrik tedarik anlaşmaları şeklinde isimlendirilmektedir.  
7 TEİAŞ
8 Yerli ekipman desteği ve piyasa maliyetleri hariç rakamlar belirtilmiştir.
9 2019 senesi için yayınlanan nihai yek listesine göre bu oranın YEKDEM başvurularının alındığı son tarih olan Ekim 2018 sonu kurulu güç değerinin %23,73’üne ulaştığı 
gözlemlenmektedir. 2018 senesinde devreye giren toplam 1.578 MW gücündeki lisanssız güneş santralleri de göz önünde bulundurulduğunda YEKDEM modelinin 
yenilenebilir enerji yatırımlarını çekmekte olan başarısı daha da belirgin hale gelecektir. 
10 EPDK, TEİAŞ, Deloitte analizi
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Basitçe ekonomik etki analizi, bir projenin, 
programın, politikanın veya bir işletmenin 
belirlenen coğrafya üzerindeki iktisadi 
etkilerini inceleyen bir yöntemdir. 
Ekonomik etki analizi ile şirketler yatırım 
projelerinin, politika yapıcılar kalkınma veya 
istihdam programlarının yarattığı/yaratacağı 
etkiyi hesaplayabilirler. Daha ayrıntılı bir 
düzeyde, ekonomik etki modelleri iki iktisadi 
senaryoyu modelleyerek çalışır: incelenen 
ekonomik olayın yaşandığı bir senaryo ve 
ekonomik olayın meydana gelmediği ayrı 
bir senaryo. Modellenen iki senaryoyu 
karşılaştırarak, projenin, işletmelerin veya 
politikanın bir bölgedeki ekonomik katma 
değer, kazanç ve istihdam üzerindeki 
toplam etkisinin tahminlerini oluşturmak 
mümkündür. Genel olarak ekonomik etki 
analizinin merkezinde Girdi - Çıktı yöntemi 
olarak bilinen bir tahmin yöntemi yer alır. 
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Danışmanlık Hizmetleri
Deloitte Türkiye

Yasemin Satır Çilingir
Müdür
Danışmanlık Hizmetleri
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Ekonomik 
etki analizine 
kısa bir bakış 

Tarım ve sanayi devrimleri ile bireylerin birbirleri ile olan iktisadi ilişkileri önemli 
ölçüde artsa da dijital çağ bireyler arası iktisadi etkileşimleri zirveye taşımıştır. Stanley 
Milgram’ın “Herkese 6 arkadaş kadar uzaksınız!” ana fikrine sahip ünlü sosyal ağ teorisini1 
anımsatacak şekilde günümüzde bireyler birbirlerine ekonomik anlamda da bağlanmıştır. 
Örneğin, İstanbul’daki bir çiçekçiden satın aldığınız güllerle Antalya’daki bir kitapçıya olan 
talebi artırıyor olabilirsiniz. Yaptığınız alışverişin ekonomide oluşturduğu bu zincirleme 
etkiyi ölçmek ise Ekonomik Etki Analizi ile iktisatçılara düşüyor. 

Deloitte Ekonomik Danışmanlık Ekibi

1 Bkz. Small World Experiment - Six Degrees of Seperation Theory.
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Girdi-çıktı modelleri, yerel ekonomideki 
endüstrileri bir bütün olarak incelemek ve 
bir sektörde oluşan ekonomik aktivitenin 
(talep, istihdam\ verimlik artışı vb.), bölge 
ekonomisindeki diğer sektörlerin her 
birini nasıl etkilediğini tahmin etmek için 
tasarlanmıştır. Bu hesaba göre ekonomi çok 
dişli bir çarktır ve  farklı sektörler birbiriyle 
sürekli ilişki halindedir. Örneğin, çoğu zaman 
“ticari bir gün” olarak adlandırılan Sevgililer 
Günü’nün ekonomik etkisini sadece 
çiçekçilerle ya da hediyelik eşya satan 
dükkanlarla sınırlandıramayız. Sevgililer 
Günü nedeniyle köşedeki çiçekçinin sattığı 
güllere olan talep arttığında aslında ne 
olur? Öncelikle çiçekçi, artan yoğunlukta 
müşterilere daha hızlı aranjman yapabilmek 
için bir kişiyi daha istihdam eder ve böylelikle 
caddedeki toplam istihdamı doğrudan 
artırmış olur. Bununla birlikte, çiçekçinin, 
hizmet sürecinde kullanılan kağıt, süs, 
kurdele ve diğer ürünlerden de daha fazla 
satın alması gerekecektir. Çiçekçi daha fazla 
kurdele ve diğer girdilerden satın aldıkça, 
kurdele üreticileri gibi malların üreticileri, 
daha fazla işçi işe alarak ve kendi girdilerinin 
daha fazlasını satın alarak talep artışına 
cevap vereceklerdir. Genel olarak, gül 
talebindeki artış, hem çiçekçinin toplam 
istihdamında doğrudan bir artışa hem de 
kurdele üreticilerinin toplam istihdamında 
dolaylı bir artışa yol açacaktır. Sevgililer 

Günü dolayısıyla işe alınan çalışanların 
gelirlerindeki artış ekonomiye tekrar 
dahil olacak ve yeni iktisadi davranışları 
tetikleyecektir. Özetle, Sevgililer Günü 
sadece ticari bir gün olmaktan çıkacak ve 
farklı sektörleri etkileyen “iktisadi bir güne” 
dönüşecektir.

Girdi-çıktı modelleri, üç tür 
ekonomik etkiyi inceleyerek 
tahminlerini oluşturur. İlk etki, 
harcama veya ekonomik olayın 
doğrudan etkisidir. Yeni bir 
işletme bir şehre yatırım 
yaptığında, her yıl 100 
işçi çalıştırabilir ve her 
yıl 1 milyon TL mal ve 
hizmet satabilir. Yeni 
oluşan 100 istihdam ve 1 
milyon TL’lik gelir işletmenin 
yerel topluluk üzerindeki 
doğrudan etkisidir. İşletmenin 
ekonomi üzerinde dolaylı etki olarak 
adlandırılan ikincil bir etkisi daha vardır. 
Girdi-çıktı modellemesinde dolaylı etki, 
yeni işletmelerin ticari faaliyetler için mal 
ve hizmet satın alırken diğer yerel sanayiler 
üzerinde oluşturduğu etkidir. Ek olarak, 
doğrudan ve dolaylı etkiler sonucunda 
işgücüne yeni dâhil olan bireylerin 
harcama yapabileceği yeni bir gelir oluşur. 
Bu gelirin harcanması ise ekonomide 

dinamik bir ilişkiyi tetikler ve ortaya çıkan 
bu ek istihdamdan kaynaklı harcamalar da 
üçüncül, yani tetiklenen etkiyi doğurur. 
Sonuç olarak, Girdi-Çıktı modeli; doğrudan, 
dolaylı ve tetiklenmiş ekonomik etkileri 
birleştirerek yeni harcamaların yerel 
ekonomi üzerindeki toplam ekonomik 
etkisini tahmin eder. Bu tanımlara 
dayanarak, Şekil 1’de Sevgililer Günü’nün 
yarattığı ekonomik etki özetlenmiştir.

Şekil 1: Sevgililer Günü’nde yaratılan 
ekonomik etki

Doğrudan etki 
Yapılan bir birimlik 

harcamanın yarattığı 
doğrudan etki. Örneğin; 

Sevgililer Günü’nde eşine 
çiçek alan bir adamın, 

çiçekçinin cirosuna yaptığı etki 
ve çiçekçinin bir kişiyi daha 

istihdam etmesi.

Dolaylı etki 
Yapılan bir birimlik 

harcamanın tedarik zinciri 
boyunca neden olduğu etki. 
Örneğin; Sevgililer Günü’nde 

satılan bir çiçeğin, çiçeğin 
yetiştirdiği sera sahibinin 

cirosuna etkisi ve sera 
sahibinin bir bahçıvandan 

yardım alması.

Tetiklenen etki 
Doğrudan ve dolaylı etki 

sonucunda iş gücüne katılan 
bireylerin yaptığı harcamadan 

tetiklenen etki. Örneğin; Sevgililer 
Günü için çiçekçide işe alınan 
çiçekçi kalfasının ve seranın 
destek istediği bahçıvanın 

yaptıkları harcamaların  
tetiklediği etki.

19
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Peki, her iktisadi davranışın farklı sektörleri 
etkileme gücü aynı mıdır? Girdi – Çıktı 
modeli sektörlerin girdilerine ve üretimlerine 
vakıf olduğu için her bir sektörün 
oluşturduğu istihdam ve katma değeri nicel 
olarak hesaplar. Örneğin yazılım sektörünü 
etkileyen bir yatırım programında yaratılacak 
katma değer yüksek olabilecekken tedarik 
zinciri boyunca çok fazla istihdamın oluşması 
beklenmeyebilir. Ancak otomotiv üretimi 
gibi çeşitli hammaddelere ve çok sayıda 
işgücüne ihtiyaç duyan bir sektörde yapılan 
bir yatırımın istihdam bazında daha etkin 
olması beklenir. Bunlara ek olarak, iktisadi 
eylemlerden etkilenen sektörlerdeki işgücü 
verimliliği, üretilen mal ve hizmetlerin sahip 
olduğu katma değer, ülke veya bölgedeki 
vergi sistemi gibi harcanabilir geliri etkileyen 
değişkenler, oluşabilecek toplam etki 
üzerinde de çeşitliliklere neden olur. 

Bir iktisadi eylemin yarattığı toplam 
etki, stratejik karar alma aşamalarında 
kullanılan önemli bir ölçüdür. İlk bakışta 
finansal olarak kârlı görünmeyen stratejik 
bir karar, aslında beklenenin çok ötesinde 
bir ekonomik etkiye neden olabilir. 
Bu nedenle özellikle politika yapıcılar 
tasarladıkları politikaların maliyetini 
hesaplarken ekonomiye olan genel etkisini 
bilmek ister. İhracat kapasitesi olan bir 
sektörün temsilcilerinin küresel düzeyde 
rekabetçiliğini artırmak için devletten 
yatırım teşviki talep ettiğini varsayalım. Bu 

teşvik programı ile ilgili karar vermeden 
önce, politika yapıcıların sadece teşvikin 
maliyetini ve doğuracağı yatırım tahminini 
karşılaştırması yeterli olmayacaktır. Teşvik 
programının toplam ekonomik etkisini 
inceleyebilmek için teşvik sonucunda 
yaratılacak doğrudan, dolaylı ve tetiklenmiş 
etkilerin hesaplanması gerekir. 

Daha geniş ölçekte, ekonomik etki analizi, 
stratejik karar alma sürecini kapsayan, (1) 
mevcut endüstrilerin, şirketlerin, tesislerin 
ve faaliyet merkezlerinin mevcut ekonomik 
rolü ve katkısının, (2) önerilen politikaların, 
programların ve yatırım projelerinin 
beklenen gelecekteki ekonomik etkilerinin, 
(3) daha önce uygulanan programların ve 
projelerin fiili ekonomik etkisinin tespiti 
gibi alanlarda kullanılır. Dünya genelinde 
örneklere bakıldığında, kamu kuruluşları 
tasarlanacak politikaların yaratacağı 
gerçek etkileri tespit etmek ve böylelikle 
verimli karar alma süreçlerine ulaşmak için 
ekonomik etki analizini kullanır. Bunun yanı 
sıra, özel sektör için amaç, özellikle politika 
yapıcıları ikna etmek; alınacak aksiyonların 
yerel veya ulusal ekonomiye ne kadar etki 
yaratacağını göstermektir. Özel sektördeki 
şirketler, gerek yasal düzenleme önerisinde 
bulunurken, gerek yapılması planlanan 
yatırımlar için teşvik alma talebiyle, gerekse 
kamuoyu desteği oluşturmak için ekonomik 
etki analizini sıkça destek aracı olarak 
kullanırlar.

Deloitte Türkiye Ekonomik 
Danışmanlık Hakkında 

Ekonomik etki analizi, iktisadi 
bilgi ve finansal analiz uzmanlığı 
gerektiren bir çalışmadır. Deloitte 
Türkiye Ekonomik Danışmanlık ekibi bu 
etkileri hesaplayabilecek tecrübeye ve 
akademik donanıma sahip üyelerden 
oluşmaktadır. Ekibimizin tamamladığı 
çalışmalar arasında uluslararası öncü 
bir teknoloji şirketinin Türkiye’de 
yarattığı katma değer ve istihdamın 
belirlenmesi, yapılması planlanan 
büyük altyapı projelerinin yaratacağı 
etkilerin ölçümlenmesi, Türkiye’nin 
önde gelen sektörlerinden birinin 
yarattığı istihdam ve ekonomik 
etki, önde gelen havacılık/ulaştırma 
şirketinin Türkiye’ye katkısı gibi 
kamuoyunda ses getirmiş projeler 
bulunmaktadır. Tamamlanan projelerin 
bulguları proje amaçları doğrultusunda 
raporlaştırılmış, kamu kuruluşlarına 
ve özel sektördeki firmalara sunumlar 
gerçekleştirilmiştir. 
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Dijital Köprüler: Sınırları 
aşmanın en kısa yolu

Son 30 yılda hayatlarımız ve ekonomi üzerinde dijitalleşmenin güçlü etkileri 
hissedilmektedir. Dijital dönüşümün büyüklüğü ve hızı artmaya devam ederken, dijital 
platformlar ve sosyal medya bu dönüşümün en önemli katalizörlerinden biri olarak 
öne çıkmaktadır. Bu süreçte, KOBİ’ler, büyük işletmeler, hükümetler, sivil toplum 
kuruluşları ve topluluklar dijitalleşmenin faydalarından yararlanmaya başlamıştır. Bu 
değişim içerisinde geniş kitlelere kolay erişilebilirlik sağlayan Facebook platformları 
önemli bir rol oynamaktadır.

Deloitte Türkiye Ekonomi Danışmanlığı (Economic Consulting) Birimi yayını:  
Kamil Taşaltın, Alper Günaydın, Fatih Taşkın, Metin Kavas, Ulaş Köylü, 
Buğrahan Demir, Mehmet Günçavdı

Raporun 
tamamına 
buradan 
ulaşabilirsiniz.
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Facebook, Instagram, WhatsApp ve Facebook 
Messenger’ın aralarında bulunduğu 
Facebook platformları, dünya çapında 
milyonlarca işletme ve bireye ulaşarak iş 
yapma ve iletişim biçimlerini değiştirmektedir. 
Facebook, bu dönüşümün Türkiye’deki 
işletmeler ve topluluklar üzerindeki 
ekonomik ve sosyal etkilerinin araştırılması, 
tanımlanması ve değerlendirilmesi için 
Deloitte’u görevlendirmiştir.

Facebook platformları, işletmelerin satış 
ve pazarlama yetkinliklerini geliştirerek, 
sınır ötesi müşterilere ulaşmalarına yardım 
ederek ve dijitalleşmeyle verimliliğin 
artmasını sağlayarak ekonomik etkiler 
meydana getirmektedir. Buna ek olarak, yerel 
toplulukların, sivil toplum kuruluşlarının ve 
diğer küçük sosyal kuruluşların mesajlarını 
ülke geneline iletmelerine yardımcı olarak, 
bilgiye erişimi ve işbirliğini kolaylaştırmakta, 
hayırseverlik ve bağış toplama faaliyetlerini 
tetikleyerek sosyal etkiler oluşturmaktadır. 

Facebook platformlarının ekonomik etkileri; 
pazarlama ve satış yeteneklerinin dönüşümü 
ile ortaya çıkan “bağlı işletmeler”, içinde 
ajansların, içerik üreticilerinin, etkileyen 
/ fikir veren kişilerin (“influencers”), diğer 
çözüm üreticilerinin yer aldığı ve inovasyon 
ile tetiklenen “dijital ekosistem”, veri 
tüketimini ve cihaz alımlarını kapsayan “dijital 

ekonomi” başlıkları altında gruplanmaktadır. 
Facebook platformlarının sosyal etkileri, 
bu platformları kullanan yerel topluluklar, 
gruplar, arkadaşlar ve ailelerden oluşan 
“bağlı topluluklara”, kamu güvenliği, sağlık 
sorunları gibi zor durumlarda bireyleri 
ve toplulukları birbirine bağlayan, bu 
konularda farkındalığı artırmayı sağlayan 
“bağlı ülkelere”  ve platformlar aracılığıyla 
düşüncelerin özgürce ifade edilmesinden ve 
keşfedilmesinden yararlanan “dijital küresel 
topluma” yayılmaktadır. “Bağlı İşletmeler” ve 
“Bağlı Topluluklar”, bu çalışmanın odak alanı 
olarak belirlenmiştir.

Bağlı işletmeler
2017 yılı itibarıyla Türkiye’de %99,8’i küçük 
ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) olmak üzere 
toplam 3,1 milyon işletme bulunmaktadır. 
Türk işletmeler, dijital araçların faydalarını 
daha fazla benimsemekte ve sosyal ağlar, 
Türk işletmelerinin dijital dönüşümünde 
önemli fırsatlar sunmaktadır. Son on yılda, 
Türk işletmeler dijitalleşme yolculuğunda, 
sosyal medyanın sunduğu araçları kullanarak 
önemli bir ilerleme kaydetmiş; mevcut, yeni 
ve sınır ötesi müşterilere ulaşma imkanına 
kavuşmuştur.

Facebook Türkiye’de 44 milyon kullanıcı 
tarafından aktif olarak kullanılmakta, bu oran 
ülke nüfusunun %55’ini oluşturmaktadır. 

Türkiye’deki şirketler Facebook platformları 
aracılığıyla dijital varlık göstermek ve 
bu platformlar üzerinden müşterileri 
ile iletişim kurmak için bu potansiyeli 
değerlendirmektedir. Facebook üzerinde 
1,7 milyon işletme sayfası bulunmaktadır 
ve bu, Türkiye’deki tüm işletmelerin %55’ini 
temsil etmektedir. Buna ek olarak, Türk 
kullanıcılarının %80’i en az bir işletme ile 
Facebook platformları üzerinden bağlantı 
halindedir. Tüketiciler ve işletmeler arasında 
Facebook platformları üzerinden gerçekleşen 
canlı etkileşim aşağıda belirtilen etkilere yol 
açmaktadır.

Sosyal medya platformlarını kullanan 
işletmelerin;

 • %93’ü, işletmelerini Facebook platformları 
sayesinde büyüttüklerine inanmaktadır,

 • %91’i, Facebook platformları yardımıyla 
daha güçlü olduklarını düşünmektedir,

 • %90’ı Facebook platformları aracılığıyla yeni 
müşteriler bulduklarını düşünmektedir,

 • %87’si, Facebook platformları sayesinde 
satışlarını artırdıklarını söylemektedir.

Facebook platformlarının işletmeler ve 
ekonomi üzerindeki etkileri
Bu çalışma, Facebook platformlarının 
kullanımı ile büyüyen işletmelerin, 
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Türkiye’deki ekonomik aktiviteleri ve 
istihdamı nasıl etkilediğini incelemektedir.  
Bu etkiler; dönüştürülen pazarlama ve satış 
yetkinlikleri; kolaylaşan sınır ötesi ticaret 
ve dijitalleşme ile artan verimlilik olarak 
tanımlanmaktadır.

1. İşletmeler, yeni müşterilerini bulmak, 
onların dikkatini çekmek ve iş hedeflerine 
ulaşmak için Facebook platformlarından 
giderek daha fazla faydalanmaktadır. 
Sosyal medya kullanan şirketlerin 
%93’ü, müşterilere ulaşmak ve iş 
içeriklerini onlarla paylaşmak için 
Facebook platformlarını kullanmaktadır. 
Başarılı reklam kampanyaları tüketici 
harcamalarına dönüşerek işletmelere 
geri dönüş sağlamaktadır. Tüketicilerin 
%40’ı Facebook platformlarında yer 
alan bir reklam veya tanıtımı gördükten 
sonra ürün ya da hizmet satın aldıklarını 
belirtmektedir. 

2. Facebook platformları şirketlerin küresel 
çapta müşteri bulmalarına yardımcı 
olmaktadır. Coğrafi engelleri kaldırarak 
sınır ötesi ticaret fırsatlarıyla işletmelerin 
vizyonunu etkilemektedir. Sosyal medya 
kullanan Türk işletmelerinin %91’i, 
Facebook platformlarının, erişilmesi zor 
bölgelerdeki müşterilere ulaşmalarına 
yardımcı olduğunu söylemektedir. Türk 
nüfusunun yaklaşık 1,7 katına karşılık 
gelen dünyanın dört bir yanından 135 
milyondan fazla kişi, Türkiye’de bir 
işletmeye Facebook platformları aracılığı 
ile bağlantı kurmuş durumdadır.

3. Artan etkileşim ve daha hızlı iletişim, 
işbirliğini geliştirmekte ve verimsizliğe 
neden olan gecikmeleri ortadan 
kaldırmaktadır. Böylelikle, işletmeler 
günlük operasyonlarında karşılaştıkları 
çeşitli zorlukları daha etkin şekilde 
yönetebilmektedir. Sosyal medya 
kullanan tüketicilerin %80’inden fazlası 
mesajlaşma platformları WhatsApp, 
Instagram Direct ve Facebook 
Messenger’ı kullanarak işletmelerden 
ürün ve hizmetler hakkında bilgi 
almaktadır.

Facebook platformlarına atfedilen 
ekonomik etki
Bu çalışma kapsamında, hem ulusal hem de 
bölgesel düzeyde oluşan ekonomik etkiyi 
ölçümlemek için Facebook platformlarının 
satış ve pazarlama etkilerine odaklanan 
ekonomik modelleme kullanılmıştır. Bu 
çerçevede işletmelerin doğrudan ve organik 
olarak tetiklenen satışları ve artan marka 
değeri etkileri göz önünde bulundurulmuştur. 
Literatürde kabul görmüş Girdi-Çıktı analizi 
kullanılarak, Gayrisafi Katma Değer (GSKD) ve 
istihdam üzerinde hem birincil hem de ikincil 
(dolaylı ve tetiklenen) etkiler ölçümlenmiştir.

 • Son 12 ayda Facebook platformları 
aracılığıyla tetiklendiği tahmin edilen 
doğrudan tüketici harcamaları 6,3 milyar 
TL’dir.

 • Doğrudan gerçekleştirilen tüketici 
harcamaları ve marka değeri etkisi de dahil 
olmak üzere Facebook platformlarının 
kullanılmasıyla oluşan toplam Gayrisafi 
Katma Değer 15,3 milyar TL olarak 
hesaplanmıştır. Bu rakam 2017 yılında 
Türkiye’nin GSKD’sinin %0,56’sına karşılık 
gelmektedir. İstanbul ve Ankara bölgeleri, 
katma değer payının yaklaşık %50’sini 
oluşturmakta, Türkiye’deki diğer bölgeler 
ise kalan etkiyi paylaşmaktadır.

 • Facebook platformlarının yarattığı 
ekonomik değerin neden olduğu 
istihdamın, 2017 yılında Türkiye’nin toplam 
istihdamının %0,74’üne karşılık gelen 
209 bin kişi olduğu tahmin edilmektedir. 
Facebook platformlarının istihdam etkisinin 
oranının (%0,74), GSKD etkisinden biraz 
daha yüksek (%0,56) olmasının temel 
nedeni Facebook platformlarının etkilerinin 
perakende ve imalat gibi emek yoğun 
sektörlerde daha fazla gözlemlenmesidir. 

Facebook platformlarının topluluklar 
üzerine etkileri
Facebook; bireyler, arkadaşlar ve aileler 
arasında bağlar kurmakta ve aynı zamanda 
anlamlı çevrimiçi topluluklar (“Grup”) 
oluşturmaktadır. Türkiye’deki Facebook 
kullanıcılarının %78’i en az bir gruba 
üyedir. Gruplardaki dijital etkileşimler yeni 
arkadaşlıklara temel oluşturmaktadır. 

Herhangi bir gruba üye olan kullanıcıların 
%61’i Facebook’ta yeni bir arkadaş 
edindiklerini ifade etmekte, bunların %41’i 
ise fiziksel olarak bu kişiler ile bir araya 
geldiklerini belirtmektedir. Bu durum, 
Facebook platformlarının Türkiye’deki 
kullanıcılar arasındaki bağlantı ve etkileşimi ne 
ölçüde etkilediğini göstermektedir.

Birçok farklı konu için Facebook Grupları 
oluşturulmaktadır. Türkiye’de en popüler 
Facebook Grupları, mizah, etkinlikler, 
politika, okul, spor & sağlık ve kültür & turizm 
konularını kapsamaktadır. Aynı zamanda 
gruplardaki etkileşimler farklı şehirlerdeki 
bireyleri birbirine bağlamaktadır. Kullanıcıların 
%65’i, Grupların diğer şehirlerde yaşayan 
kullanıcılarla bağlantı kurmada önemli 
olduğuna inanmaktadır. Bu özellikleriyle 
Facebook platformları şehirleşme olgusuyla 
ortaya çıkan insan ilişkilerinin ve kültürlerin 
korunması konusunda da topluma katkı 
sağlamaktadır.

Facebook platformlarının yarattığı açık 
iletişim ortamı, Türkiye’de sosyal farkındalığı 
ve sivil toplum faaliyetlerini artırmaktadır. 
Facebook platformları kullanıcılarının 
%32’si, Facebook platformlarında içerik 
gördükten sonra topluluklar ve sivil toplum 
kuruluşlarının sosyal sorumluluk etkinliklerine 
katıldıklarını, %11’i ise bağışta bulunduklarını 
belirtmektedir. Sivil toplum kuruluşları ve 
diğer sosyal organizasyonlar, daha geniş 
kitlelere ulaşmak ve üyeleri arasında daha 
etkin iletişim kurarak etkileşimi artırmak için 
Facebook platformlarından yararlanmaktadır. 

Facebook Grupları, bireylerin ilgi duydukları 
toplulukları bulmalarına yardımcı olmakta 
ve ilgilendikleri konulara dahil olarak olumlu 
değişimlere neden olmalarını sağlamaktadır. 
Bu Gruplar, geleceğin eczacıları için faydalı bir 
rehber olan ve sektörel konuların tartışıldığı 
“Sadece Eczacı” gibi bir grup, “Teknolojik 
Anneler” gibi bireylerin deneyimlerini 
paylaştığı ve kadınların teknolojiyi 
benimsemeleri için örgütlenen bir topluluk 
veya kanser tedavisinin uzun ve zorlu 
yolculuğunda insanları bir araya getirerek 
daha yakın bağlantılar kuran “Kanser 
Savaşçıları” gibi destekleyici bir topluluk 
olabilmektedir.

“Dijital platformların Türkiye’deki işletmeler ve topluluklar üzerindeki ekonomik ve sosyal etkilerinin analizi” 
raporu, Deloitte Türkiye tarafından Kasım 2018’de hazırlanmıştır.
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Sosyal ağların gücü 
ve verinin önemi

Mert Yıldırım 
Kıdemli Danışman
Deloitte Digital Türkiye

Sosyal ağlar bugün en heyecan verici araştırma alanlarından 
birisi. Dijital dünyada bıraktığımız izler sayesinde artık daha kolay 
tahmin edilebilen bireyler haline geliyoruz. Kararlarımızı sadece 
biz değil, bizimle birlikte şirketler de biliyor. 
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Dijital dünyadaki teknolojik gelişmelerin 
günlük rutinimizi, alışkanlıklarımızı veya 
hobilerimizi şekillendirmesi günümüzde 
büyük bir çoğunluğun kabul ettiği bir gerçek. 
Hızlı bilgi erişimi ve transferinin gereksinim 
haline geldiği çağımızda, hem sosyal hem 
de dijital çevremizden edindiğimiz verileri 
doğamız gereği, içinde bulunduğumuz sosyal 
ağ ile sürekli paylaşma ihtiyacı hissediyoruz. 
Bu yayılım teknoloji ile desteklendiğinde 
ise oldukça hızlı ve efektif sonuçlar elde 
etmek mümkün. İçinde yer aldığımız sosyal 
ağların oluşmasında çeşitli sosyal, psikolojik, 
biyolojik ve istatistiksel faktörler rol 
oynasa da bilişim teknolojilerinin hayatımız 
üzerindeki etkisi aslında düşündüğümüz 
kadar masum değil. Sizleri bu bağlamda 
biraz geçmişe götürmek istiyorum. 

Üç Dereceli Etki teorisi 2007 yılında Nicholas 
Christakis ve James Fowler tarafından 
geliştirildi. Christakis ve Fowler’a göre 
söylediğimiz her şey ve davranışlarımız 
arkadaşlarımızın da sözleri ve davranış 
biçimlerini etkiler ve bu halka üç boyutta 
büyüyebilir.1 Yani konu arkadaşlarımızın 
arkadaşlarının arkadaşlarına kadar gidebilir. 
Bu teori, örneğin bir arkadaş grubunda bir 
kişi obezite ile ilgili sorun yaşıyorsa aynı 
gruptaki diğer kişilerin %45 obez olma 
olasılığı olduğunu ortaya koyuyor. Bunun 
karşılığında arkadaşlarının arkadaşlarının 
riski %20, arkadaşlarının arkadaşlarının 
arkadaşlarının riski ise %10 oluyor.

Bu teoriye göre insanların sosyal ağlarındaki 
statülerini matematiksel olarak hesaplamak 
ve görselleştirmek mümkün. Bu ağı bir 
örümcek ağına benzetirsek; kimin kime 
bağlı olduğunu görebilir, kimin merkezde 
kimin merkezden daha uzak noktalarda 
konumlandığını tahlil edebilirsiniz. Ayrıca, 
ürününüzü kimin kullandığı ve kullanan 

Araştırmalar daha küçük kararlarda 
bile etrafımızda “bizim gibi” olan diğer 
insanlardan etkilendiğimizi ortaya koyuyor.

müşterilerinizin dahil olduğu ağ yapısının 
zaman içinde nasıl değiştiği hakkında veri 
toplar ve bu verileri doğru şekilde analiz 
ederseniz, hangi potansiyel kullanıcıların 
en değerli müşterilerinize dönüşebileceğini 
tahmin edebilirsiniz.

Sağlık sektörü bu sistemin nasıl çalıştığını 
çarpıcı bir örnekle gözler önüne sermekte. 
Yapılan araştırmalar, sosyal ağların 
doktorların reçete yazma tercihlerinde de 
kritik bir rol oynadığını göstermektedir. Bir 
ilacın etkili olduğu kanıtlandıktan sonra bile 
doktorlar tavsiye sürecinde yavaş davranma 
eğilimindedir ve güvendikleri diğer doktorlar 
ilacı önermeye başlayana kadar beklemeyi 
tercih ettikleri gözlemlenmektedir. 
Araştırmalar doktorların ilaçları sosyal 
ağlarında benimsemeleri durumunda, üç 
ayrı ayrılık derecesine (bir meslektaşın 
meslektaşlarının meslektaşları) ulaşan bir 
etkisi olduğunu göstermiştir. Üç Dereceli 
Etki teorisine göre birbirine doğrudan ya 
da dolaylı olarak bağlı olan meslektaşlar, 
reçetelerini neredeyse aynı anda kuşların 
sürü psikolojisiyle yön değiştirmesini 
anımsatan bir şekilde güncelleyebilirler.

Yani kendi kararlarımızı öz bilincimizle 
verdiğimizi düşünürken küçük gruplar 
halinde kararlar verdiğimizi kanıtladılar. 
Araştırmalar bunun yanında gösterdi ki daha 
küçük kararlarda bile etrafımızda “bizim 
gibi” olan diğer insanlardan etkileniyoruz. 
Ünlü bir sanatçının giydiği elbiseden değil, 
yakın arkadaşlarımızın giydiği bir elbiseden 
etkileniyor ve karar verme sürecini kendi 
adımıza kolaylaştırıyoruz. 

Sosyal medya sayesinde hayatımıza giren 
“influencer” terimi aslında yıllardır aramızda 
fark etmeden uyguladığımız bir kavram. 
Küçük kabileler halinde yaşarken kendi 

kabilemizin içindeki en etkileyici bireylere 
göre kararlarımızı şekillendiriyoruz. 
Yani aslında kendimiz karar verdiğimizi 
düşünürken başkaları ile birlikte kararlar 
alıp uyguluyoruz ya da zaten çoktan 
başkası tarafından verilmiş bir karara ayak 
uyduruyoruz.

Columbia Üniversitesi’nden Tony Jebara, 
GPS verilerini kullanarak San Francisco 
özelinde bir konum analizi yaptı.2 San 
Francisco’da canlı bir harita oluşturmak için 
akıllı telefon uygulaması olan CitySense’i 
geliştirdiler. CitySense, yaklaşık 10.000 
kullanıcısının hareketlerini izledi ve bu 
kullanıcıları farklı kategorilere göre ayrıştırdı. 
Örneğin, CitySense zamanınızın çoğunu 
ucuz restoranlarda, kütüphanelerde ve bir 
üniversite kampüsünde geçirdiğinizi fark 
ettiğinde, öğrenci olduğunuzu varsaydı 
ve size belirli bir renk kodu atadı. Ya da 
iş çıkışında yoğun olarak ziyaret ettiğiniz 
konumlara göre sınıflandırdı. Araştırma 
sonucunda ellerinde hem farklı yaş hem de 
demografilere sahip insanların grup verileri 
vardı. Bu veriyi daha detaylı incelediklerinde 
ise birbirini tanımayan kullanıcıların ortak 
özellikler gösterdiklerini fark ettiler. Bazı 
bölgelerde kadınlar yoğun olarak kırmızı 
giymeyi tercih ederken, belirli bir kafeye 
gidenlerin kredi skorları düştü veya şeker 
hastalığı oranı artış gösterdi. 

İnsanlar git gide birbirlerine benzemeye ve 
kümeler halinde hareket etmeye başlarken, 
öngörüsel analizlerin de kapısını aralamış 
oldular. Tony Jebara şu anda Netflix’in Veri 
Departmanı Direktörü olarak görev yapıyor.

Tüm bunlar yaşanırken dijital dünyada 
ise büyük veri sayesinde kararlarımız 
algoritmalar tarafından düzenlendi ve sosyal 
ağlar hayatımızda bu anlamda çok büyük 
yer edindi. Facebook, Instagram, WhatsApp 
ve kullandığımız birçok sosyal ağın neden 
bedava oldukları konusunda çok fazla soru 
işareti var. Ne derler bilirsiniz, “Ürün için para 
ödemiyorsanız ürün sizsinizdir.”

Bu konunun üzerinde daha fazla durmadan 
dijital dünyanın getirdiklerine bizler de ayak 

1 Christakis NA, Fowler JH. The spread of obesity in a large social network over 32 years. New England Journal of Medicine. 2007
2 https://techcrunch.com/2008/06/09/location-tracking-startup-sense-networks-emerges-from-stealth-to-answer-the-question-where-is-everybody/
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şirketinin elinde olabilir ya da cuma akşamı 
iş çıkışında eğlenmek için gittiğimiz bir 
kafenin müşteri verileri aslında ileride kredi 
skorlarının daha kolay hesaplanması için bir 
banka tarafından satın alınabilir.

Dijital dünyada bıraktığımız izler sayesinde 
artık daha kolay tahmin edilebilen bireyler 
haline geliyoruz. Kararlarımızı sadece biz 
değil, bizimle birlikte şirketler de biliyor. 
Hatta belki de o kararları almamıza 
yardımcı bile oluyor. Bunun hem iyi hem 
de kötü yanları var. Şirketlerin müşterilerini 
davranışsal olarak hedefleme, bir sonraki 
satış aktivitesini öngörme gibi gündelik 
pazarlama operasyonlarını kolaylaştırırken 
eş zamanlı olarak bilgi güvenliği ve 
veri gizliliği gibi regulatif konuların da 
gündemlerine girmesine neden oluyor.

Müşteriler ise artık onları daha iyi tanıyan ve 
ihtiyaçlarını belki de onlar bile fark etmeden 
karşılayan firmalarla karşı karşıya kalıyor. 
Aldıkları hizmet onları tatmin etse de kişisel 
verilerin korunması akıllarda hep bir soru 
işareti olarak kalmaya devam edecek.

Artık firmaların en değerli bölümü veri 
madenciliği departmanı, siyasi  
partilerin aradığı çözüm  
ortakları veri analizi  
konusunda uzman  
şirketler olurken,  
müşterilerin değerini  

ise banka hesapları değil bu ağda ne kadar 
iz bıraktıkları ve beraberlerinde kaç kişilik bir 
sosyal çevreye ait oldukları tanımlıyor.

Sosyal ağlar bugün en heyecan verici 
araştırma alanlarından birisi. Yeni sorular 
sormamıza ve genellikle eski sorunlara 
uygulanabilir çözümler bulmamıza izin 
veriyor. Kullanabileceğimiz ve anlamlı 
seviyede değerlendirebileceğimiz çok 
sayıda veri mevcut. Ağ biliminin daha titiz 
bir şekilde kullanılamamasının ve dijital 
pazarlamacılar tarafından verimli olarak 
uygulanamamasının temel sebebi çoğunun 
hala karışık ve zor akademik makalelere 
gömülmüş olması olabilir. Bütün bu 
araştırmalar onları fark etmemizi beklerken, 
bunu başardığımız zaman da etkilerinin çok 
büyük olacağını tahmin etmek zor olmasa 
gerek.

uydurduk ve uydurmaya devam ediyoruz. 
Çünkü kullandığımız teknolojiler yaşadığımız 
hayatın bir parçası haline geldiler. Bu sayede 
bizler de yavaş yavaş sosyal platformlar 
üzerinden kim olduğumuza dair izler 
bırakmaya başladık. Instagram’da bir resim 
üzerinde diğer resimlere göre daha fazla 
vakit harcamamız bizim davranışlarımız 
hakkında algoritmaya bir şeyler fısıldadı. 
Spotify’da dinlediğimiz şarkılar ise ruh 
halimiz hakkında bir fikre sahip olmalarını 
sağladı ve bizi “neşeli” ya da “depresif” olarak 
etiketledi.

Gittiğimiz bir kafe, beğendiğimiz bir 
gönderi, ziyaret ettiğimiz bir web sitesi ya 
da izlediğimiz bir filmin ardında bıraktığımız 
izler bizi tek başına tanımalarından öte bizim 
hangi gruba ait olduğumuza dair pek çok 
şey söylüyor. Bu sayede Netflix bir sonraki 
Cumartesi akşamı izleyeceğimiz filmi “bizimle 
benzer özellikleri gösteren” diğer insanlara 
aynı anda önerirken bir diğer yandan bizim 
nelerden hoşlandığımızı öğrenmeye devam 
ediyor. Aynı filmin kapak görseli birimizde 
kadın ve erkek aktörlerin ön planda olduğu 
bir aşk hikayesini anlatırken, başka birimizde 
ise aksiyon sahnesinden alıntılar yaparak 
heyecanlı bir film izlenimi yaratıyor. 

Büyük veri ileride müşterilerine çift kişilik 
tatil programı pazarlamak isteyen bir tur 

Dijital dünyada 
bıraktığımız izler 
sayesinde artık 
daha kolay tahmin 
edilebilen bireyler 
haline geliyoruz.
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Türkiye, dijital bankacılıkta 
EMEA şampiyonları arasında

İlkay Çakır
Uzman
Pazarlama ve Araştırmalar
Deloitte Türkiye

Her alanda müşteri tercihlerinin ve önceliklerinin hızla değiştiği ve geliştiği 
günümüzde, finans dünyası da bu değişimden ve dönüşümden en çok 

etkilenenlerden ve hatta bu akıma dijitalleşmenin sağladığı avantajlarla öncülük eden 
sektörlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 
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Finans ekosisteminin en büyük oyuncuları 
olarak bildiğimiz başta bankalar ve Fintech 
kuruluşları, dijital dönüşüme liderlik 
etmek ve bu sayede kendilerine pazarda 
rekabet avantajı sağlamak için hızlı bir 
yarışın içinde. Avrupa Birliği’nin “Payment 
Service Directive” olarak 2009’da birincisi 
ve 2013 yılında ikincisini yürürlüğe soktuğu 
ödeme hizmetleri kanunu verimli, hızlı, 
güvenli ve rekabetçi bir ödeme piyasasını 
amaçlarken, aynı zamanda yeni start-
up’ların ve Fintech kuruluşlarının pazara 
dahil olmasını da kolaylaştırmıştır. 

Bu temelde işleyen süreç geleceğin 
olmazsa olmazı “açık bankacılık” kavramını 
da oluşturmuştur. Açık bankacılık ile 
kullanıcılardan izin alınmasını takiben, 
kullanıcıların daha önce gerçekleştirdikleri 
finansal ve dijital davranışları üçüncü 
partilerle (Fintech’ler) paylaşılarak, 
kullanıcıların finansal ürün ve hizmetler 
arasında karşılaştırma yapabilmeleri 
ve birden fazla bankada hesabı olan 
kişilerin tek bir platform üzerinden 
tüm finansal bilgilerini yönetebilmeleri 
sağlanacaktır. Yani finans ekosistemi 
genişledikçe ve yeni oyuncular pazara 
dahil oldukça bankacılığın yeni dönemine 
bir kapı açılmaktadır. Bu durum da, yeni 
iş modellerinin oluşmasını hızlandırmıştır. 
Bankalar API (uygulama arayüzleri) 

Dünyada geleneksel 
şube bankacılığı 
yerini hızlı adımlar 
ile dijital bankacılığa 
bırakıyor. Artık 
bankacılık 
denildiğinde akla 
dijitalin geldiği 
zamanlardayız ve 
Türkiye de bu alanda 
öncü ülkelerden

sayesinde üçüncü tarafların imkanlarını 
kendi hizmetlerine entegre etme fırsatını 
daha çok bularak inovasyon maliyetlerini 
dijitalden ve yenilikten asla geride 
kalmadan hatta bunlara öncülük ederek 
düşürmeyi başarmakta ve kullanıcıların 
eğilimlerini analiz ederek ihtiyaçlarına 
uygun yeni hizmetler sunma fırsatı 
yakalamaktadır. Kullanıcıların yalnızca 
kullanan değil, talep eden, yeniliği 
isteyen ve dönüşümün bir parçası olduğu 
günümüz koşullarında bankalar ve 
Fintech kuruluşlarının gerçekleştirdikleri 
iş birlikleri, hem finans ekosistemine 
hem de ayrı ayrı bu ekosisteme dâhil 
olan kuruluşlara büyük avantajlar 
sağlamaktadır. 

Dijital bankacılık denince… 
Aslında dijital bankacılık denince akla 
gelenlerden ziyade bankacılık dendiğinde 
akla dijitalin geldiği zamanlardayız. 
Dünyada geleneksel şube bankacılığı 
yerini hızlı adımlar ile dijital bankacılığa 
bırakmaktadır. Bunun bir kanıtı olarak, 
Deloitte’un EMEA Bölgesi’ni kapsayan 
Dijital Bankacılık Olgunluğu Araştırması’nın 
sonuçları gösterilebilir. EMEA Bölgesi’nde 
38 ülkeden, 238 banka ve 10 Fintech 
kuruluşunun incelendiği araştırma, 
geleneksel bankacılık hizmetlerinin yerini 
dijital bankacılığın aldığını göstermektedir. 

İnternet Bankacılığı Mobil Bankacılık Şube Bankacılığı

Kanal bazında genel müşteri tercihi

DK

45%

16%

38%

13%

53%

58%

ISNL IL

24%

26%

CZRU

16%

SE

32%

CH

31%

65%

46%

RS

21%

38%

TR

52%

21%

18%

38%

15%

63%

PL

12%

48%

SK

63%

39%

25%

19%

ES

20%

59%

NO

42%

30%

52%
61%

FI

21%

35%

43%

FR AT

34%

48%
42% 43%

22%

67%

EE

23%

45%
33%

HR

28%

34%

32% 35%

RO

11%

30%

58%

DE

20%

29%

50%

LT

18%

42%

62%

17%

45%

BE

34%

16%

50%

HU

15%

24%

LV

12%

34%

LU

21%

23%

56%

SI

15%

44%

41%

IE

15%

56%

30%

11%

54%
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Dijital Bankacılık Olgunluğu EMEA Genel Ülke Sıralaması
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Araştırmanın sonuçlarına göre EMEA 
Bölgesi’ndeki kullanıcılardan %82,4’ü 
bankacılık hizmetleri için artık dijital 
kanalları tercih etmektedir. Dijital kanallar 
ayrı ayrı incelediğinde ise bankacılık 
hizmetlerini internet bankacığı aracılığıyla 
gerçekleştirenlerin oranı %45,5, işlemlerini 
mobil bankacılık üzerinden yürüttüğünü 
ifade edenlerin diyenlerin oranı ise %36,9 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye özelinde bakıldığında ise sonuçlar; 
%65 oranında mobil bankacılığın 
tercih edildiğini, %21 oranında internet 
bankacığının ikinci alternatif olduğunu 
ve sadece %14’lük bir kısmın günlük 
işlemler için şube bankacılığının 
kullandığını göstermektedir. Türkiye’de 
internet bankacılığının mobil bankacılığın 
gerisinde kalmış olması sonucu, 
dijitalleşmenin de kısa süreler içinde 
değiştiğini, dönüştüğünü ve her ne şekilde 
olursa olsun hayatımıza nüfuz ettiğini 
kanıtlamaktadır. Bu sonuçlar ile bağlantılı 
bir diğer çıkarım ise, kullanıcı tercihlerinin 
pazarı yönlendirmede sahip olduğu 
kilit önem olarak söylenebilir. Kullanıcı 
tercihlerine ve alışkanlıklarına en iyi şekilde 
cevap vererek pazardaki rekabet şansını 
arttırmak isteyen finans kuruluşlarının da 
yatırımlarını bu çerçevede şekillendirdikleri 
görülmektedir. 

Türkiye, diijital bankacılık ve gelecek…
Uzun vadede başarılı olmak her alanda 
olduğu gibi finans dünyasında da şu 
ana en iyi şekilde adapte olmakla ve 
geleceği tahmin etmekle mümkün olabilir. 
Deloitte’un araştırması, kullanıcıların 
dijitale yüksek oranda adapte olduklarını 
gösterirken, çıkan diğer sonuçlar da 
Türkiye’deki bankaların dijital dönüşümde 
EMEA Bölgesi’nde öncülüğü üstlendiğini 
ve 38 ülke arasından ilk beşte yer 
alarak “dijital şampiyon” olduğunu 
göstermektedir. Peki, dijitalleşen 
dünyada şampiyon olabilmek için 
neler gerekiyor? İlk aşama geleneksel 
bankacılık hizmetlerinin dijitale aktarılması 
olarak karşımıza çıkıyor. Hesap açma, 

para transferi, kur takibi, yatırımlar, 
hesapların yönetimi gibi temel bankacılık 
işlemlerinin dijitale geçişi hem verim, 
hem zaman açısından büyük bir artı. 
Türkiye tam da bu geleneksel bankacılık 
hizmetlerinin dijitalleşmesi noktasında 
Rusya’nın ardında ikinci sırada ve dijital 
şampiyonlardan biri olarak yer alıyor. 
Bankacılık hizmetlerinin dijitalleşmesi, 
EMEA Bölgesi’nde %40 oranında iken, 
Türkiye’de bu oran %51 ile katılımcı 38 ülke 
ortalamasının üzerinde yer alıyor.

Dijital şampiyon olabilmek için diğer bir 
gereklilik de kullanıcı beklentilerini iyi 
seviyede karşılıyor olabilmek. Aslında bu 
biraz bankaların var olan durumu iyi analiz 
edip doğru yatırımlarla desteklemesiyle 
mümkün. Dijitale yapılan yatırımlar 
ile kullanıcıların yarın ne isteyeceğini 
bugünden öngören ve sistemini bu 
beklentiler etrafında şekillendirenler 
şampiyon olma yolunda bir aşamayı 
daha başarılı bir şekilde tamamlamış 
olacaktır. Aksi takdirde, şampiyonların 
ardından gelen takipçileri, “dijitali 
geç benimseyenler” ya da “dijitali geç 
takip edenler” olarak adlandırılmaları 
kaçınılmaz. 

Gelenekselin dönüşümü ve beklentilerin 
karşılanmasının yanında kullanıcıya 
sunulan deneyim de şampiyon olabilmek 
için bir diğer kriter olarak ortaya 
çıkmaktadır. Dijitalle beraber kullanıcı 
deneyimi dönemi de başlamış oldu. 
Dijital teknolojilerden faydalanarak 
müşterilerinin alışkanlıkları ve satın 
alma geçmişleri gibi verileri analiz 
eden bankalar, kullanıcılara önerilerde 
bulunabilmekte ve bu yaklaşım da, hedefe 
odaklı bir aksiyon olduğu için iyi bir 
kullanıcı deneyimi sağlamaktadır.

Her geçen gün değişen ve dijitalleşen 
finans dünyasında yarının dijital 
şampiyonları -ki bunlara artık sadece 
‘bankalar’ demek mümkün değil-; 
geleceğe kendilerini en iyi şekilde 
hazırlayan, kendilerini çeşitli platformlara 
dönüştürebilenler olacaktır.

Her geçen gün 
değişen ve 
dijitalleşen finans 
dünyasında yarının 
dijital şampiyonları -ki 
bunlara artık sadece 
‘bankalar’ demek 
mümkün değil-; 
geleceğe kendilerini 
en iyi şekilde 
hazırlayan, kendilerini 
çeşitli platformlara 
dönüştürebilenler 
olacaktır.

Fintechtime dergisi Kış 2019 sayısında yayınlanmıştır.
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Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
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Blokzincir 
potansiyelinin 
keşfi
Anket; Blokzincir teknolojisi ile ilişkili beklentileri, Blokzincir teknolojisinin uygulama 
alanlarını ve bu teknolojinin önündeki engel ve riskleri analiz etmektedir. Anket 
sonuçlarına göre, Türkiye’de Blokzincir uygulamalarının kısa vadeden ziyade orta vadede 
etkisi olacağına inanılmaktadır. 

Aslı Kurşuncu
Müdür
Danışmanlık Hizmetleri
Deloitte Türkiye

Alper Günaydın
Direktör
Danışmanlık Hizmetleri
Deloitte Türkiye
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2018 yılı Türkiye Blokzincir Araştırması
TÜSİAD ve Deloitte iş birliğiyle 2018 yılının 
son çeyreğinde gerçekleştirilen Blokzincir 
anketinde iş dünyasının farklı sektörlerinde 
ve pozisyonlarında çalışan 155 katılımcının 
görüşleri alınmıştır. Anket; katılımcı profili, 
Blokzincir farkındalığı, Blokzincir teknolojisi 
ile ilişkili beklentiler, Blokzincir teknolojisinin 
uygulama alanları ve bu teknolojinin 
önündeki engel ve riskleri analiz etmek 
üzere 5 farklı katmanda hazırlanan sorulara 
yer vermektedir. Bu anket ile Türkiye’de 
Blokzincir teknolojisine bakış açısı, teknoloji 
hakkındaki bilgi birikimi, şirketlerin ne ölçüde 
bu teknolojinin kullanımına hazır oldukları, 
mevcut durumda hangi şirketlerin Blokzincir 
özelinde bir inisiyatifi hayata geçirdikleri ile 
kısa, orta ve uzun vadede bu teknolojiyle 
ilgili planları sorgulanmış; anket sonuçları 
Deloitte’un küresel ölçekte gerçekleştirdiği 
2018 Küresel Blokzincir Anketi sonuçları ile 
kıyaslanmıştır. (Şekil 1)

Anket sonuçlarına göre katılımcıların 
Blokzincir teknolojisi hakkında belirli bir 
farkındalığı bulunmakta ve önümüzdeki 
dönemde bu teknolojiden yararlanmak üzere 
araştırma yapmaktadırlar. Bununla birlikte 
Türkiye’de şirketler nezdinde Blokzincir 
teknolojisinin operasyonlara dâhil edilmesi 
konusunda farkındalık, bilgi ve eyleme 
geçme bakımından alınması gereken önemli 
bir mesafe olduğu görülmüştür. Anket; 
katılımcıların mevcut yasal düzenlemeler, 
Blokzincir teknolojisinin somut uygulama 
örnekleri ve iş alanlarına etkileri konusunda 
yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve bu 
etkenlerin Blokzincir teknolojisinin hayata 
geçirilmesi önünde engel oluşturduğunu 
ortaya koymaktadır. Bununla birlikte 
Blokzincir teknolojisinin beraberinde 
getireceği akıllı kontratlar ile iş yapabilme 
ve fiziki belgelerin güvenli bir biçimde 
dijitalleştirilebilmesi gibi başlıca faydalar 
nedeniyle, şirketlerin Blokzincir teknolojisi ile 
ilgili planlarını 5 yıllık vadede yoğunlaştırdığı 
görülmektedir. Anket sonuçlarına göre, 
Türkiye’de Blokzincir uygulamalarının kısa 
vadeden ziyade orta vadede etkisi olacağına 
inanılmaktadır. Bu sebeple, henüz dünya 
genelinde gelişim aşamasında olan bu 
teknolojinin Türkiye’de şirketler tarafından 
fiili olarak uygulanmasının zaman alması 
beklenmektedir.

Blokzincir Anketi Katılımcı Profili
Blokzincir Türkiye Anketi katılımcıları 
çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren, farklı 
büyüklükte şirketlerde çalışmaktadır. 
Katılımcıların şirketlerinin %57,4’ü grup 
şirketi/ holding veya uluslararası şirketlerdir. 
Katılımcıların %71’i 15 yıldan fazla tecrübesi 
bulunduğunu, %56’sı üst düzey yönetici 
pozisyonunda olduğunu belirtmiştir.

Anket katılımcılarının şirketleri sektörler 
özelinde incelendiğinde; ilk sırada %12,9’luk 
katılımcı payı ile teknoloji şirketleri 
gelmektedir. Finans sektörü %10,3 ile 
ankete katılan ikinci büyük sektör olarak 
yer almaktadır. Bu sektörü ise katılımcıların 
%8,3’ünü oluşturan enerji sektörü takip 
etmektedir.

Katılımcı 
Profili

Blokzincir
Teknolojisi 
Uygulama 
Alanları 

Blokzincir
Uygulamalarında 
Gelişmeler ve 
Beklentiler

Faydalar, 
Riskler ve 
Engeller

Blokzincir
Teknolojisi  
Farkındalığı

Şekil 1: 2018 yılı Türkiye Blokzincir Araştırması içeriği

%0,7

%0,7

%1,3

%1,9

%1,9

%2,6

%3,2

%3,2

%4,5

%6,5

%7,1

%7,7

%8,4

%10,3

%12,9

Savunma ve Uzay Sanayi

Medya

Eğitim

Kamu

Ulaştırma

Kimyasal ve Metal Ürünler

Telekomünikasyon

Sağlık ve İlaç

Endüstriyel Ürünler

Tüketici Ürünleri

Otomotiv

Perakende

Enerji

Finans

Teknoloji

Şekil 2: Anket katılımcılarının çalıştığı sektörler
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Blokzincir Teknolojisi Farkındalığı
Anketi yanıtlayan yöneticilerin %90,3’ünün 
Blokzincir teknolojisini daha önce 
duyduğu, %9,7’sinin ise bu teknolojiden 
haberdar olmadığı görülmüştür. Blokzincir 
teknolojisini daha önce duyduğunu belirten 
katılımcılardan bu konuda derin bilgi birikimi 
sahibi olduğunu belirten katılımcı oranı 
ise %17,5 seviyesindedir. Gerçekleştirilen 
analiz Türkiye’de Blokzincir konusunda 
farkındalık yaratılmış olsa da, bilgi seviyesinin 
ve derinliğinin henüz gelişme aşamasında  
olduğu ortaya çıkmaktadır. (Şekil 3)

Anketi yanıtlayan katılımcılar arasında 
Blokzincir farkındalığının en yüksek olduğu 
departmanların Bilgi Teknolojileri ve Strateji 
departmanları olduğu, bu sonuca paralel 
olarak da bu iki departmanda çalışan 
katılımcıların Blokzincir ile ilgili derin bilgi 
birikimine sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Bunun yanı sıra anket katılımcılarının 
yarısından fazlası bu teknolojiyi 
etkileyebilecek yasal düzenlemeler, bu 
teknolojinin ticari uygulama alanları ve kendi 
işlerini etkileyebilecek hususlarda bilgilerinin 
yetersiz olduğunu düşünmektedir.

Blokzincir Uygulamalarına İlişkin 
Gelişmeler ve Beklentiler
2018 yılında şirketlerin Blokzincir 
teknolojisine yaklaşımlarının değiştiği, 
büyük bir çoğunluğunun Blokzincir 
teknolojisini araştırdığı ve uygulama 
alanları üzerinde çalıştığı görülmektedir. 
Blokzincir teknolojisinin kurumsal ölçekte 
yaygınlaşması ile aralarında IBM, Microsoft, 
HP ve Amazon’un da yer aldığı şirketler 
müşterilerine “Blokchain-as-a-service” 
(BaaS)” hizmetleri verme konusunda 
yetkinliklerini arttırmaktadır. Blokzincir 
ekosisteminde öne çıkan bir başka gelişme 
ise farklı tarafları içerecek şekilde kurgulanan 
konsorsiyumlardır. Blokzincir teknolojisinin 
temel prensibinin birden fazla tarafı bir 
araya getirmesi olduğundan bu teknolojiyi 
amacına uygun olarak hayata geçirmek 
için konsorsiyumlar giderek daha önemli 
hale gelmektedir. Büyük ve küçük ölçekli 
şirketlerin yanı sıra akademik çevreler ve 
bazı kâr amacı gütmeyen şirketlerin bir 
araya gelerek oluşturduğu konsorsiyumların 
sayısı artmaktadır. Oluşturulan 
konsorsiyumlar ile Blokzincir teknolojisini 
daha yakından incelemek, teknolojinin 

önündeki finansal, hukuksal ve operasyonel 
engelleri tespit etmek ve öneriler 
geliştirmek amaçlanmaktadır. Oluşturulan 
konsorsiyumlar şirketlere büyük ölçekli 
maliyetlere katlamak zorunda olmadan bu 
teknolojiyi inceleme fırsatı sunmaktadır. 
Türkiye’de de son dönemde Blokzincir 
teknolojisi üzerinde paylaşımların arttırılması 
için konsorsiyumların oluşturulduğu ve 
işbirliği modeline gidildiği görülmektedir. 
(Şekil 4)

Blokzincir teknolojisinin birçok alanda 
dönüştürücü etkisi olması beklenmekle 
birlikte bazı alanlara etkisinin daha hızlı 
ve güçlü olacağı düşünülmektedir. Ankete 
göre, Blokzincir teknolojisinin en çok finans 
alanında etkisi olacağı düşünülmekte (%78,1), 
bunu bilgi teknolojileri (%60,9), tedarik zinciri 
ve lojistik (%59,4) izlemektedir. Katılımcılar 
Türkiye’nin bu teknolojiden küresel pazarlara 
göre daha az etkileneceğini düşünmektedir. 
Türkiye’de yapılan ankete göre de, küresel 
gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de 
en fazla finansal işlem yönetimi, kontrat 
yönetimi ve veri yönetimi alanlarının 
etkileneceği düşünülmektedir. 

Şekil 3: Blokzincir teknolojisini 
duyduğunu belirten katılımcıların bilgi 
seviyeleri

%12

%17

%22

%23

%27

%41

%38

%43

%39

%41

%47

%68

%13

%22

%28

%30

%33

%40

%41

%45

%48

%54

%57

%72

Uyum

İhtilaf çözümü

Müşteri ilişkisi yönetimi

Müşteri verifikasyonu

Risk yönetimi

Aracılık hizmetleri

Güvenlik

Varlık yönetimi

Tedarik

Veri yönetimi

Kontrat yönetimi

Finansal işlem yönetimi

Global Türkiye

Şekil 4: En fazla etkileneceği düşünülen uygulama alanları

Duydum; 
%90,3

Duymadım, 
%9,7

Bu konuda 
derin bilgi 
sahibiyim; 

%17,5

Bu konuda 
fikrim var; 

%53,3

Bu konuda 
çok az fikrim 
var; %27,7

Bu konuda 
hiç fikrim 
yok; %1,5

: İfadeye katılan katılımcıların yüzdesi  

Katılımcıların birden fazla ifade için fikirlerine başvurulduğu için toplam %100’ü geçmiştir.
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Blokzincir Uygulamaları
Şirketlerin operasyonlarında ne ölçüde 
Blokzincir kullanıldığı ve ileriki senelerde 
bu durumun nasıl değişeceğini anlamak 
için yöneltilen soruya verilen cevaplar 
katılımcıların 3 gruba ayrıldığını 
göstermektedir. Katılımcıların yaklaşık üçte 
biri şirketlerinin mevcut durumda Blokzincir 
uygulamasını kullanmadığı ve bu teknolojiyi 
kullanmayı planlamadığını belirtirken; üçte 
biri mevcut durumda şirket bünyesinde 
Blokzincir uygulamaları olduğunu ya da 
kısa zamanda uygulamaya alacaklarını 
vurgulamakta; geri kalan kısım ise şu 
anda bu teknolojiden faydalanmasalar da 
planları dahilinde Blokzincir teknolojisini 
uygulayacaklarını dile getirmektedir. 

Blokzincir teknolojisinin uygulama alanlarına 
bakıldığında bu teknolojiyi operasyonları için 
deneyen ya da geliştiren şirketlerdeki anket 
katılımcılarının yarısından fazlası, şirketlerinin 
tedarik zinciri ve lojistik alanında Blokzincir 
teknolojisine yoğunlaşılması gerektiğini 
vurgulamaktadır. 

Katılımcılar Blokchain teknolojisinin 
uygulama alanlarını şirketlerin iş birimleri 
ile ilişkilendirmekle birlikte şirketlerde bu 
inisiyatife %53,6’lık oranla Bilgi Teknolojileri 
departmanının öncülük ettiğini belirtmekte 
Dijital dönüşüm ekibi, Ar-Ge ekibi ve Strateji 
ekiplerinin de önemli ölçüde bu inisiyatife 
destek verdiklerini dile getirmektedir. Bu 
noktada küresel örneklerin aksine Türkiye’de 
Blokzincir uygulamalarının henüz tüm 
fonksiyonlar tarafından sahiplenilmediği 
görülmektedir. Blokzincir teknolojilerinin 
kurumun tüm fonksiyonları tarafından 
sahiplenilmesi iş ihtiyaçlarına cevap verecek 
sistemlerin kurgulanması ve teknolojiden 
daha fazla fayda sağlanması için son derece 
önemlidir. Bu durum Blokzincir teknolojisi 
ile ilgili bilgi seviyesinin her kademe ve 
departmanda arttırılmasına yönelik 
çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ortaya 
koymaktadır.

Küresel uygulamalarla olduğu gibi Türkiye’de 
de Blokzincir teknolojisinin geliştirilmesi için 
şirketlerin hem iç hem de dış kaynaklardan 
faydalanmayı planladığı ortaya çıkmaktadır. 
Yapılan ankete göre; Blokzincir çözümlerini 
geliştirmek isteyen şirketlerin %27,1’i bu 

geliştirmeler için şirket içi kaynaklar ve harici 
danışmanların bir arada çalışmasının daha 
verimli olacağını düşünmektedir.

Blokzincir Teknolojisinden Beklenen 
Faydalar ve Geniş Ölçekli Uygulanması 
Önündeki Engeller
Anket katılımcılarının %10,3’ü Blokzincir 
teknolojisinin önümüzdeki 1 yıl içerisinde 
şirketlerini önemli ölçüde etkileyeceğini 
düşünürken %33,6’sı ise henüz bir şey 
söyleyebilmek için erken olduğunu 
düşünmektedir. Aynı soru önümüzdeki 5 yıl 
için tekrarlandığında ise şirketlerini önemli 
ölçüde etkileyeceğini düşünen katılımcıların 
oranının %26,2’ye yükseldiği, diğer taraftan 
ise henüz bir şey söyleyebilmek için 
erken olduğunu söyleyen katılımcıların 
oranının %16,7’ye düştüğü görülmüştür. 
Bu da Blokzincir teknolojisinin Türkiye’de 
kısa vadeden ziyade orta vadede 
etki göstereceğinin düşünüldüğünü 
göstermektedir. Blokzincir teknolojisinin 
gelecek 5 yılda şirketini hiç etkilemeyeceğini 
düşünenlerin oranı %1,9’da kalmaktadır.

Türkiye’de katılımcılar, Blokzincir 
teknolojisinin en çok akıllı kontratlar 
tanımlanabilmesi ve fiziksel belgelerin 
güvenli bir şekilde dijitalleştirebilmesi 
özelliklerinin faydalı olacağını 
düşünmektedir.

Hayır, ancak ciddi 
şekilde bu teknolojilerin 
kullanımını araştırıyoruz

%34

Hayır, yakın gelecekte bu 
teknolojileri uygulamaya 

almak gibi bir planımız yok
%34

Evet, yakın zamanda bu 
teknolojileri uygulamaya 
almayı planlamaktayız

%16

Evet, hâlihazırda kullanımda 
olan uygulamalar mevcut

%11

Fikrim yok
%6

Şekil 5: Şirketinizde Blokzincir teknolojisi uygulanmakta mıdır/yakın zamanda 
uygulanması  planlanmakta mıdır?

Blokzincir teknolojisinin uygulanabilirliğinin 
önündeki en önemli engel olarak ise 
katılımcılar bu teknolojinin yapabileceklerine 
ilişkin yeterli algının olmamasını 
göstermişlerdir. Blokzincir teknolojisinin 
yeterince olgunlaşmadığının, Türkiye’de 
bu teknolojiyi geliştirebilecek uzmanlığın 
bulunmadığının ve mevzuat altyapısı 
olmadığının düşünülmesi diğer temel 
engeller olarak ön plana çıkmıştır. Global 
Blokzincir anketinde ise katılımcıların büyük 
bir kısmı yasal sorunları en öncelikli engel 
olarak görürken, uygulama ve mevcut 
sistemlerin dönüştürülmesindeki zorluk ile 
olası güvenlik riskleri bu engeli takip etmiştir.

Sonuç
Deloitte tarafından 2016 yılından bu yana 
gerçekleştirilen küresel anketlerden ve 
bu sene Türkiye’de ilki gerçekleştirilen 
Blokzincir anketinden de anlaşıldığı 
üzere Blokzincir teknolojisinin sadece 
kripto para ekseni üzerinde ilerlemediği 
görülmektedir. Günümüzde hem akademik 
hem de iş çevrelerinde Blokzincir teknolojisi 
ve kullanım alanlarına ilişkin çalışmalar 
geçmiş dönemlere göre çok daha hızlı ve 
odaklı ilerlemekte; bu durum Blokzincir 
teknolojisinin farklı alanlar ve sektörlerde 
adaptasyonunun hızlanacağına işaret 
etmektedir.
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Blokzincir teknolojisine Türkiye ekseninde 
bakıldığında bu kavram ile ilgili olarak 
belirli bir farkındalığın bulunduğu ancak 
bu teknolojiyle ilgili derin bilgi birikimine 
sahip olma bakımından gelişime açık 
noktalar olduğu görülmektedir. Özellikle 
son dönemde bu açığı kapatmaya yönelik 
olarak büyük ve küçük ölçekli şirketlerin, kâr 
amacı gütmeyen kuruluşların ve akademik 
çevrelerin bir ekosistem yaratarak bilgi 
alışverişini hızlandırmaya ve daha çok 
kişiye ulaşmaya yönelik çalışmaları ön 
plana çıkmaktadır. Kurulan ve kurulması 
planlanan bu ekosistemler ile Türkiye’nin 
küresel Blokzincir yolculuğuna insan kaynağı 
ve bilgi birimi ile katma değer yaratacağı 
düşünülmektedir.

Blokzincir teknolojisinin fiili uygulamalarının 
hayata geçmesi henüz öngörülen seviyelere 
ulaşmamıştır. Bu durumun temel sebepleri 
arasında hem Türkiye’de hem de küresel 
pazarlarda Blokzincir teknolojisi önündeki 
engeller ve belirsizlikler yer almaktadır. 
Blokzincir teknolojisinin uygulama alanları ile 
ilgili olarak küresel anlamda kabul görmüş 
standartların oluşmaması teknolojinin 
uygulanması önünde önemli bir engel olarak 
görülmektedir. Regülasyon çerçevesinin 
henüz belirlenmemiş olması ve uygulamada 
çıkabilecek operasyonel belirsizlikler ile 
finansal riskler, şirketlerin bu alandaki 
yatırım iştahlarını azaltmaktadır. Bu noktada 
belirsizliklerin giderilmesi konusunda 
çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir.

Blokzincir teknolojisi, birden fazla 
tema ve yeteneği tek bir çözümde 
birleştirmeye imkan sağlamaktadır mevcut 
sistemlerle yapılması mümkün olmayan 
iş modellerini hayata geçirmek mümkün 
olmaktadır. Bu sayede iş sonuçlarını bir 
adım öteye taşıyarak yeni değer alanları 
yaratılabilecektir. 

Sonuç olarak Blokzincir konusunda 
yapabilecek en kritik hatanın, hiçbir şey 
yapmamak olduğu söylenebilir. Öngörülebilir 
bir iş alanı ve somut uygulama örnekleri 
olmadan bile, şirketler Blokzincir konusunda 
çeşitli girişimlerde bulunarak konuya ilgilerini 
sürdürmeli ve ortayaçıkabilecek fırsatları 
yakalamaya hazır olmalıdır

%33,6

%29,0

%20,6

%10,3

%1,9

%16,8

%1,9

%42,1

%26,2

%8,4

Henüz bir şey söyleyebilmek için erken

Hiç etkilemeyecek

Sınırlı oranda etkileyecek

Önemli ölçüde etkileyecek

Uçtan uca şirketimizi etkileyecek

: 1 yıl içindeki etkisi  

: 5 yıl içindeki etkisi  

Şekil 6: Blokzincir teknolojisinin şirketinizi ne derece etkileyeceğini düşünüyorsunuz?

Şekil 7: Türkiye’de Blokzincir Teknolojilerinin uygulanabilirliğinin önündeki engeller

%13

%16

%23

%30

%35

%46

%47

%48

%52

Blokzinciri geliştirme maliyetlerinin yüksek olması

Blokzinciri çözümleri için kısıtlı bir pazarın olması

Gizlilik ve güvenlik

Endüstrimize yönelik maliyet etkin uygulamaların
tanımlanmaması

Yeterli endüstri standartlarının olmaması

Blokzinciri teknolojilerini geliştirebilecek
uzmanlığın olmaması

Yasal kısıtlamalar

Blokzinciri teknolojilerinin henüz yeteri kadar
olgunlaşmamış teknolojiler olması

Blokzincirin yapabileceklerine dair yeterli algının
olmaması

Yasal belirsizlikler

İşimize/ endüstrimize yönelik maliyet etkin 
uygulamaların tanımlanmaması

: İfadeye katılan katılımcıların yüzdesi  
Katılımcıların birden fazla ifade için fikirlerine başvurulduğu için toplam %100’ü geçmiştir.
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“En iyi yönetenler”den 
paylaşımlar

Söz, Best Managed Companies (BMC) 2018 yılı ödülünü almaya hak kazanan şirketlerde... 
Firma ortakları ve üst düzey yöneticileri, şirketlerinin BMC unvanını almalarına yardımcı 

olan iyi yönetim felsefelerini ve uygulamalarını bizzat anlatıyor.

Derleyen: Aslı Kuşçu, Deloitte Private Türkiye 
Best Managed Companies, Program Müdürü

“En iyi yönetenler”den 
paylaşımlar
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Sizce iyi yönetilen bir firmanın fark 
yaratan özellikleri nelerdir? Kendi 
firmanızdan örnek verebilir misiniz?
AROMSA: Melis Yasa Aytaman - Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili: İyi yönetilen bir 
şirketin kadrosu tecrübeli, yetkin ve ekip 
çalışmasında başarılı kişilerden oluşur. Aynı 
zamanda bu kişilerin şirkete yeni katılan 
veya daha az tecrübeli ama aynı işi yapacak 
yetkinlikteki ekip arkadaşlarına her türlü 
desteği vermeleri gerekir. Sağlam bir ardıl 
planlama (succession plan) bir şirketin 
sonraki nesillere transferi için olmazsa 
olmazdır. İyi yönetilen şirketler güçlü ve 
sağlam finansal yapıya sahiptirler. Ülkenin 
veya dünyanın içinde bulunduğu ekonomik, 
politik veya stratejik krizi az veya hiç zarar 
almadan atlatabilecek finansal güce sahip 
olduğu sürece şirketler krizi avantaja çevirip 
daha da güçlenerek çıkarlar.

ASAV: Melek Karabacak - Yönetim 
Kurulu Başkanı: Hizmet sektöründe 
faaliyet gösteriyoruz, başta doğru insan 
kaynağı yönetimi bizce ayrıştırıcı bir 
özellik. Performans yönetimi ve yeni 
nesil yöneticilerin gelişimini desteklemek 
ASAV İK politikasının en önemli unsurları. 
Bununla birlikte kurumsal strateji, vizyon 
ve misyonun şirket içinde doğru iletişimi ve 
aksiyona net biçimde geçirilmesi de en az 
doğru strateji kadar önemli. Diğer taraftan 
müşteri odaklılık, risk yönetimi ve iş etiği 
kültürümüzden ödün vermeden çalışmak 
istikrarlı büyüme için bizce olmazsa olmaz. 
Kısaca doğru insan kaynağı, strateji, müşteri, 
risk yönetimi ve etik değerlerin iyi yönetilen 
şirketleri ayrıştırdığını düşünüyoruz. 

DEFACTO: İhsan Ateş - Genel Müdür: 
Kurumsallaşmaya özen gösterdik… 

Hissedarlar ve profesyonellerin dahil olduğu 
kapsayıcı bir yönetim yapısı oluşturduk. 
Bu doğrultuda kısa, orta ve uzun vadeli 
güçlü bir büyüme stratejisi hazırladık. 
Hedeflerimizi net belirledik. Güçlü bir finans 
ve raporlama altyapısı kurduk. Hepsinden 
önemlisi çalışanlarımıza yatırım yaptık ve 
belli stratejiler dahilinde onların sürekli 
olarak kendilerini geliştirmelerine imkân 
sunuyoruz. 

DOMİNO TEKSTİL: Neval Akgün - Yönetim 
Kurulu Başkanı: Yönetimde katılımcı ve 
paylaşımcı olmak. Değişen pazar ve rekabet 
şartlarına hızlı uyum sağlamak, çevik ve 
esnek olmak. Tüm paydaşlarla birlikte aktif 
iletişim içinde olarak proaktif ve önleyici 
çalışmalar yapmak. Firmamızda yönetim 
kurulu tamamen profesyonel çalışan ve 
icraatın içinden gelen arkadaşlarımızdan 
oluşmaktadır. Rekabet etmekte olduğumuz 
global “fast fashion” dünyasında gerek 
müşterilerimiz gerekse de tedarikçilerimiz 
ile olan iletişimimizi sürekli en üst düzeyde 
tutmaktayız. Sürdürülebilirlik ve inovasyon 
öncelikli değerlerimizdir.

ISM MAKİNA: Niyazi Şencan - Genel Müdür: 
İyi yönetilen firmaların stratejik bir planı 
olmalı. Orta ve uzun vadeli hedefleri net 
olarak belirlenmeli. Bu hedeflere ulaşmak 
için kaynak planlaması yapılmalı. İnsan 
en önemli unsur. İnsan kaynağı ve ihtiyaç 
duyulan yetkinlikler belirlenerek gitmek 
istediğiniz yere göre hazırlanmalı. Pazarda 
fark yaratmak, sektöründe her zaman 
ilklerin öncüsü olmak bizim için çok önemli. 
Şirket DNA’sının oluşturulması, değerler ile 
yönetim de diğer öncelik verdiğimiz konular. 
ISM Minibar olarak belirli periyotlarda 
gözden geçirdiğimiz ve her yıl güncellenen 

5 yıllık stratejik bir planımız var. Dijitalleşme 
projelerimiz, Ür-Ge ve Tasarım Merkezi 
çalışmalarımız ve ABD Ofisi ile başlamış 
olduğumuz “glokalizasyon” projemiz 
stratejimizin 3 temel unsuru.

KARAOĞLU PEYZAJ: Nesrin Karaoğlu 
Otuzoğlu - Yönetim Kurulu Başkanı: Biz, 
iyi yönetilen bir firmanın fark yaratan 
özelliğinin firma kuralları, firma stratejileri, 
firma hedefleri, kısa-orta ve uzun dönem 
planlamaları, çalışanların firmaya olan 
aidiyetinin sağlanması gibi hususların 
iç denetim mekanizmaları aracılığıyla 
kontrolü olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca 
tüm bunlar için oluşturulan hususların, 
gelişim ve değişime açık bir şekilde revize 
edilerek uygulanması ile firmanın sosyal 
sorumluluklarını, topluma ve sektörün 
gelişmesine fayda sağlayıcı unsurları yerine 
getirebilmesinin iyi yönetimin temel özelliği 
olduğunu düşünüyoruz. Firmamızdan 
örnek verecek olursak firma kurallarımızın 
yazılı kurallar ve prosedürlerden oluşması, 
işleyişimizin bu kurallar üzerinden takip 
edilmesi, 25 yıllık ticari hayatımızda 
stratejilerimizi ve hedeflerimizi günün 
koşullarına göre geliştirmemiz ve bunlara 
sadık kalarak çalışmamız firmamızın 
temel iskeletini her daim dinamik ve güçlü 
tutmaktadır. Aynı zamanda performans 
odaklı olarak çalışanlarımızı belirli bir 
sistem içerisinde değerlendirme esası ile 
hem gerekli ölçümleri yapmak hem de 
çalışanlarımızın bu çerçevede firmamıza 
olan aidiyetini sağlamak fark yaratan 
özelliklerimizdendir.

KROS OTOMOTİV: Hikmet Demir - Genel 
Müdür: Gelişen ve değişen dünyayı en 
iyi algılayan ve tüm kaynaklarını harekete 

Ali Çiçekli 
Deloitte Private 
Türkiye Lideri

“Best Managed Companies programıyla ülkemiz ekonomisinin omurgasını oluşturan ulusal firmalarımızın, 
uluslararası standartlarda iyi yönetim mekanizmaları üzerine farkındalıklarını artıracak, iyi yönetim 
konusunda gelişim alanlarını belirleyecek ve bu alanları güçlendirme konusunda firmaları desteleyecek bir 
program oluşturmayı hedefledik. Değerlendirme sürecinde Türk şirketlerimizin başarı hikayelerine tanık 
olmak bizi heyecanlandırdı ve gururlandırdı. Ödüllendirilen şirketleri gönülden tebrik ediyoruz. ‘Türkiye’nin 
En İyi Yönetilen Şirketleri’ programının, ülkemiz ekonomisine katkı sağlayan ve temsil ettiği değerlere sahip 
çıkan şirketlere ilham vermesini ve iyi yönetim prensiplerini şirketlerinde uygulamaları konusunda yol 
gösterici olmasını diliyoruz. Keyifli okumalar dileriz.”
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geçirerek stratejilerini belirleyen firmalar, 
rekabetin her geçen gün giderek kızıştığı 
günümüzde diğer rakiplerine göre en büyük 
farkı yaratıyor. Kros Otomotiv olarak yetkin 
iş gücü ve yenilikçi yaklaşımımızla zamanın 
ritmini yakalayabildiğimize inanıyor, küresel 
bir marka olma stratejimizi etkin şekilde 
uyguluyoruz. Bu çerçevede, rekabetçi ve 
esnek yapımızı, ödün vermediğimiz kalite 
algımızı ve müşteri beklentilerinin ötesine 
geçebilme perspektifimizi fark yaratan 
unsurlar olarak görüyoruz.

MİKROPOR MAKİNA: Gizem Yazıcı - 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama ve 
Satış Genel Müdür Yard.: İyi yönetilen 
firmalar kurum değerleri ve şirket kültürleri 
doğrultusunda yapılandırılmış iş modelleri 
ile paydaşlarının mutluluğuna odaklanmış 
durumdadırlar. Müşterilerimize ihtiyaç ve 
beklentilerinin ötesinde ürün ve hizmetler 
sunabilmek adına firmamız Ar-Ge ve 
inovasyon becerilerimizi şirket kültürüne 
yerleştirmiş bulunmaktadır. İnovasyonu 
yalnızca üründe değil; üretim, marka, 
müşteri ilişkileri, satış metotları, süreçler 
v.b. konularda gerçekleştirmektedir.
Çalışanlarımızın deneyimini önemsemekte, 

yaratıcılık becerilerine yatırım yapmakta, ekip 
çalışmasındaki başarı ile ürün çeşitliliğimiz 
ve yeni ürün geliştirme kabiliyetlerimizi 
kullanarak müşteri ihtiyaçlarını doğru 
zamanlama ile pazara sunmaktayız.

NOBEL İLAÇ: H. Hakan Şahin - Genel 
Müdür: İyi yönetilen bir firma misyonunu 
ve vizyonunu iyi tanımlayan, bunlara 
hizmet edecek stratejisini ve kurumsal 
politikalarını kurgulayan, stratejisini hayata 
geçirebilecek insan kaynağını kuruma 
çekerek, tutkuyla araştırıp öğrenecekleri, 
gelişecekleri, ezber bozan yeniliklere imza 
atabilecekleri bir ortam yaratarak, hedefine 
rakiplerinden daha hızlı ve daha çevik giden, 
paydaşlarıyla güvene dayalı ilişkiler kurarak 
rekabette fark yaratan bir firmadır. Nobel 
İlaç olarak, Türkiye’de son 4 yılda üst üste 
pazarın üzerinde büyürken, ihracatımızı 
da her geçen yıl arttırmamızı, yeni tedavi 

alanlarına başarıyla girerek portföyümüzü 
zenginleştirmemizi bunlara bağlıyorum. 

PROFEN İLETİŞİM: Kamil Yüksel - Profen 
Savunma AŞ Genel Müdür ve Cem 
Odaman - Profen İş Geliştirme Grup 
Başkanı: İyi yönetim için gerekenlerin 
başında yöneticilerin ve çalışanların uyumu 
gelmekte. Bu uyumu sağlayabilmek için ise 
yetkinliklerin yerinde değerlendirilmesi, 
gelişimi için fırsat tanınması ve ulaşılan 
başarının takdir edilmesi gerekmektedir. 
Tüm bu süreçlerin temin edilmesinde kurum 
içi iletişimin en üst düzeyde sağlanması 
gerektiğine inanıyoruz. Yönetici kadromuzu 
iyi birer iletişimci olmaya özendirmeye 
çalışıyor, bilgileri dinleyen ve paylaşan ekip 
lideri olarak davranmaları konusunda motive 
ediyoruz. Üretici ve sonuç odaklı olmalarında 
ısrar ediyoruz. Yönetsel becerilerin yanında 
Profen’i bugünkü anlamda Profen yapan 
teknolojik konulardaki tecrübe ve büyüme 
potansiyelini güçlendirmek için, 2009 yılında 
kurulan Ar-Ge birimimizin yürüttüğü yerli 
üretim ile uydu haberleşme ve savunma 
sektörü için kritik konularda ürün odaklı 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerini de 
artırarak sürdürüyoruz.

TKG OTOMOTİV: Ertan Demirdüzen 
- Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu 
Başkanı: Son dönemlerde şirketler 
kurum kültürünün iş sonuçları üzerindeki 
etkisinin artan önemini çok daha şiddetli 
hissetmeye başladı; paylaşılmış ve 
davranışlara yansımış olan değerler istenen 
iş sonuçlarına ulaşmanın ön koşulu haline 
geldi. Kurum kültürü ile oldukça yakın olan 
bir diğer kavram ise ‘’sürdürülebilirlik‘’. Ne 
denli değerlerinize bağlı iseniz, ne denli 
çalışanlarınız ile bu değerlerin etrafında 
birleşebiliyorsanız değişimleri yönlendirme 
ve/veya uyum kabiliyetiniz o oranda 

İyi yönetilen firma misyonunu ve vizyonunu 
iyi tanımlar, bunlara hizmet edecek 
stratejisini ve kurumsal politikalarını 
kurgulayarak stratejisini hayata geçirebilecek 
insan kaynağını kuruma çeker.
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artıyor. Kısaca etkileşimde olduğunuz 
çevreden kurduğunuz ilişkilere kadar çok 
daha uzun vadeli ilişkiler kurabiliyorsunuz. 
TKG kurulduğu günden bugüne kadar 
güvenirliliğinden asla taviz vermedi; tüm 
kararlarımızı, başta çalışanlarımız ve 
müşterilerimizle bugüne dek kurduğumuz 
ilişkilerin zedelenmemesi ön koşulunu 
gözeterek verdik.

Sizce iyi yönetilmek bir firmaya neler 
kazandırır? Sizin kazanımlarınız ve 
tecrübeleriniz nelerdir?
AROMSA - Melis Yasa Aytaman: İyi 
yönetilen bir firma, aileden veya profesyonel 
yöneticilerden oluşan değerlerini, bilgi 
birikimlerini, finansal yapısını ve stratejik 
büyüme hedeflerini sonraki nesillere 
eksiksiz olarak iletir. Dolayısıyla nesiller 
arası kopukluk yaşanmaz ve sürdürülebilir 
bir yapı oluşturulur. Ben de benden önceki 
jenerasyonda sağlam bir finansal yapı, güçlü 
ve yetkin bir kadro, saygıdeğer bir isim 
gördüğüm ve tecrübe ettiğim için kendimi 
şanslı buluyorum. İçinde bulunduğum şirket 
kültürünü ve değerlerini yaşatmak ve sonraki 
nesillere aktarmak için çalışıyorum.

ASAV - Melek Karabacak: En büyük 
kazanımın kurumsal istikrar ve 
sürdürülebilir büyüme olduğunu 
görüyoruz. Sektörümüzde 20 yıl öncesine 
gittiğimizde en büyük oyuncuların bugün 
aramızda olmadığını görüyoruz. O yıllarda 
sektörümüzün en büyük 10 şirketi arasında 
9’u Türk şirketleriyken, bugün sektörde 
bu kalibrede halen faaliyetlerine başarıyla 
devam eden yegâne %100 yerli sermayeli 
şirket ASAV. Bu başarı öyküsünde kurumsal 
yönetim ilkelerini benimseyip, sürekli bu 
alanda kendimizi geliştirmeye çalışmanın 
katkısı yadsınamaz. 

DEFACTO: İhsan Ateş: Müşteriler, çalışanlar, 
finans kuruluşları ve tedarikçiler gibi 
paydaşlarımız nezdinde güven algımızın çok 
yüksek olduğuna inanıyoruz. İyi yönetilen 
şirketlerde tüketicilerin sadakati de yüksek 
olur. Tedarikçileriniz ya da çalıştığınız finans 
kuruluşları sizinle çalışmak için gönüllülük 
gösterir. Önümüzdeki dönemde bütün 
paydaşlarımızı kapsayacak şekilde şeffaf ve 
tutarlı iletişim yapmaya devam edeceğiz. 

DOMİNO TEKSTİL - Neval Akgün: İyi 
yönetilmek firmaya finansal başarı yanı 
sıra, itibarlı ve tercih edilen stratejik iş 
ortağı olmayı sağlar. Finansal başarı 
karı, tercih edilen iş ortağı olmak 
sürdürülebilirliği ve itibarlı olmak tüm 
kaynaklara kolay ve öncelikli ulaşımı 
sağlamaktadır. Kilit pozisyonlarda eski ve 
deneyimli arkadaşlarımızla birlikte yeni ve 
donanımlı yetenekleri, belli bir kariyer planı 
çerçevesinde uyumlu ve dengeli bir şekilde, 
ortak hedef ve değerler çerçevesinde 
birleştirip takım ruhu içerisinde çalışmalarını 
sağlamaktayız. Stratejik hedefleri belirlenmiş 
ve paylaşılmış bir şirkette katılımcı yönetim 
ile başarıya ulaşmaktayız.

ISM MAKİNE - Niyazi Şencan: Hedeflerin 
belirlendiği, kaynakların doğru planlandığı, 
süreçlerin tanımlandığı ve bu çalışmaların 
sonuçlarının finansal tablolarda net olarak 
görülebildiği bir şirkette çalışanların 
motivasyonlarının geldiği nokta üst yönetim 
olarak bizleri daha da heyecanlandırıyor ve 
hedeflerimizi büyütme iştahımızı arttırıyor. 
Tedarikçilerimizden, hissedarlarımıza tüm 
paydaşlarımızın bu süreçlerin bir parçası 
olması gelinen noktadaki katkılarını bilmeleri 
de çok büyük bir kazanım. Elbette Deloitte 
gibi çok değerli bir firmadan bu ödülün 
gelmesi de prestij açısından çok önemli.

KARAOĞLU PEYZAJ - Nesrin Karaoğlu 
Otuzoğlu: Elbette ki iyi yönetilmek firmanın 
sürdürülebilirliğini ve ticari ömrünün uzun 
olabilmesi için en temel kriterlerdendir. Bir 
aile şirketi olmamıza rağmen firmamızın 
ayrı bir kurumsal tüzel kişiliği olduğunu 
ve bunun ancak yukarıda bahsetmiş 
olduğumuz özellikler çerçevesinde 
yürütülmesi durumunda firmamızın sağlıklı 
bir şekilde yönetilebileceği bilincindeyiz. 
Tüm bu yönetimsel enstrümanların doğru 
ve zamanında kullanılması firmanın tüm 
iskeletinin her zaman dinamik ve güçlü 
olmasını sağlamaktadır.

KROS OTOMOTİV - Hikmet Demir: Bir 
firmanın iyi yönetilmesi bir yandan geleceğini 
şekillendirmek adına uzun vadeli stratejik 
planlama yapabilme özgüveni sunarken, 
diğer yandan çıkabilecek yatırım fırsatlarını 
en etkin şekilde değerlendirme imkanı sunar. 
Bu kritik yetkinliklerin hizmet ettiği temel 
amaç ise firmanın büyümesini sürdürmesi 
ve bu süreçte de karlılığını koruyabilmesidir. 
Kros Otomotiv’in kurulduğu günden bu 
yana büyümesini sürdürerek ve karlılığını 
koruyarak yoluna devam etmesi buna 
güzel bir örnektir. Firmamız çalıştığı 
bölgenin yapısına uygun bir şekilde güçlü 
bir organizasyon geliştirmiş, sektöründe 
ve bölgesinde tercih edilen bir firma haline 
gelmiştir.

MİKROPOR MAKİNA - Gizem Yazıcı: İyi 
yönetilmek; firmaların hedeflemiş olduğu 
iş sonuçlarına ulaşmalarını ve günümüzün 
rekabetçi ortamında mevcudiyetlerini 
sürdürmelerini sağlamaktadır. Firmaların 
kendilerini rakiplerinden farklı ve 
üstün kılacak kritik başarı faktörlerini 
tanımlamaları ve yönetim modellerini 
buna göre kurgulamaları, hedeflenmiş iş 
sonuçlarına ulaşmalarının en önemli ön 
koşulu olmaktadır. Firmamızın gücünü firma 
ve marka değerlerinden alarak oluşturduğu 
“stratejiler” iş modelimiz içerisinde önemli 
bir yer tutmaktadır. İş modelimize katkı 
sağlayan en önemli değerlerimizi ise şöyle 
sıralayabiliriz; İnsana Değer/ Çevre Duyarlılığı 
/ Dinamizm / Kolektif Zeka / Teknoloji - 
İnovasyon 

NOBEL İLAÇ - H. Hakan Şahin: İyi yönetilen 
ve sürdürülebilir bir büyüme modeline 

İyi yönetilen bir 
firma, aileden 
veya profesyonel 
yöneticilerden 
oluşan değerlerini, 
bilgi birikimlerini, 
finansal yapısını ve 
stratejik büyüme 
hedeflerini sonraki 
nesillere eksiksiz 
olarak iletir.
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sahip her firma, küresel bir oyuncu olabilme 
potansiyeline de sahiptir. Türkiye ilaç 
sektöründe ihracatın ithalatı karşılama 
oranı %23, 3,8 milyar dolar dış ticaret açığı 
veriyoruz. Nobel İlaç olarak ise ithalatımızın iki 
katı kadar ihracat yapıyoruz. Moğolistan’dan 
Adriyatik kıyısına kadar 20 ülkede 1.300 kişilik 
bir kadroyla kendi markalarımızı tanıtıyoruz. 
Bunun yanı sıra ilacın Batı Avrupa’daki önemli 
merkezleri Almanya ve İsviçre’den Orta 
Doğu’ya, Afrika’dan Güney Asya’ya kadar 
uzanan geniş bir coğrafyadaki paydaşlarımıza 
ihracat yaparak, Türkiye’nin ilaçtaki dış ticaret 
açığının azaltılmasına gayret gösteriyoruz.

PROFEN İLETİŞİM: Kamil Yüksel & Cem 
Odaman: İyi yönetilmek, verimli ve etkin 

çalışmayı getirir. Verimli ve etkin çalışmak, iş 
tekrarlarını azaltarak hem maliyetleri hem 
de teslim sürelerini azaltır, iş kalitesini artırır. 
Müşteri ve çalışan memnuniyeti şeklinde geri 
döner. Bunun oluşması için Profen olarak 
işlerin gereklilikleriyle, çalışanların beceri ve 
yetkinliklerini doğru şekilde buluşturuyor, 
çalışanların donanımlı, dinamik ve yaratıcı 
özelliklerini dikkate alarak yürütmeye 
önem veriyoruz. Her firma gibi Profen de 
faaliyet hayatı boyunca iyi ve kötü zamanlar 
yaşamıştır. Her iki durumda da insan 
kaynağımıza yatırım yapmaktan vazgeçmedik, 
yetkinliğin ve bilginin en büyük sermaye 
olduğuna inandık.

TKG OTOMOTİV: Ertan Demirdüzen: 
Sürdürülebilirliğin temelinde etkileşimde 
olduğunuz tüm paydaşlarınızın memnuniyeti 
yatıyor. Bunu sağladığınızda sektörde aranılan 

firma olmak, paydaşlarımızın desteğini 
almak, finansal anlamda kredibiliteye sahip 
olmak kolaylaşıyor. Yetkinlikleri yüksek 
ve vizyonu geniş çalışma arkadaşlarına 
sahip oluyorsunuz. Sadece işinizin değil, 
tedarikçilerinizin gelişiminde de önemli rol 
oynuyorsunuz ve her yaptığınız sizi bir adım 
daha ileriye taşıyor. Diğer taraftan yarattığınız 
değer ile toplumun gelişimine ve içinde 
yaşadığımız çevrenin sürdürülebilirliğine 
olumlu katkı yapma şansınız artıyor. 

Bundan sonrası için iyi yönetilen firma 
olmaya devam etmek için sizce nelere 
dikkat edilmeli?
AROMSA: Melis Yasa Aytaman: Şirketin 
sadece bugün iyi yönetilmesi yeterli değildir, 
sürdürülebilir olması gerekir. Bunun en 
önemli şartlarından biri sağlam sistemlerinin 
ve yetkin kadrolarının olması, bu değerlerin 
sonraki nesillere eksiksiz aktarılabilmesidir. 
Sürdürülebilirlik iyi yönetilen firmanın 
devamlılığı için elzemdir. Bu bilincin herkes 
tarafından benimsenip uygulanması gerekir. 

ASAV: Melek Karabacak: Hızla değişen 
dünyada etkin risk yönetimi bizce dikkat 
edilmesi gereken başlıca unsurlar arasında. 
Bu nedenle mevcut risk yönetimi ve iç 
denetim fonksiyonlarımızı daha da geliştirmek 
2019 yılındaki aksiyon planımızda öncelikli 
konumda. Dijital dönüşüm lojistik sektörünü 

Sürdürülebilirliğin 
temelinde tüm 
paydaşlarınızın 
memnuniyeti yatar. 
Bunu sağladığınızda 
aranılan firma olmak, 
paydaşlarınızın 
desteğini almak, 
finansal anlamda 
kredibiliteye sahip 
olmak kolaylaşır. 
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doğrudan etkiliyor, bu sebeple yalnızca 
kısa vadede değil sürekli bir hedef olarak 
gerek kullandığımız ERP gerekse iş yapış 
biçimlerimizi dijital dönüşüm perspektifinden 
inceleyerek, yönetim sistemlerimizi daha 
etkin kılmak için çok emek harcıyoruz. 

DEFACTO - İhsan Ateş: Strateji, yetkinlik 
ve inovasyon, kurum kültürünü içine alan 
kapsayıcı bir yönetim yapısı oluşturulmalı. Ar-
Ge, inovasyon ve dijitalleşme öncelikli konular 
arasında yer almalı diye düşünüyorum. 
Kurum değerlerine, çalışan deneyimi ve 
gelişimine önem olmazsa olmaz bir konu. 
Ayrıca toplumdan aldığını topluma geri verme 
bilincinin de gelişmiş olması şirket itibarı ve 
sürdürülebilirliği açısından önemli unsurlar 
olmaya devam edecektir. 

DOMİNO TEKSTİL - Neval Akgün: Başarının 
sürekliliği için rehavete kapılmadan, sürekli 
tüm alanlarda daha iyi ne yapabilirizi 
arayarak ve pazarın nereye gittiğini takip 
ederek, yenilikçi, inovatif ve farklılık yaratacak 
uygulamalar üzerinde çalışmalıyız. Müşteri 
odaklı, onları yönlendiren ve ihtiyaçlarına 
çözüm üreten stratejik partner olmaya 
çalışmalıyız. İnsan kaynağımıza çok önem 
verilmeli. Müşteri ve tedarikçilerimizin “niye 
bizi tercih etmeliler” sorusunu kendimize 
sormalı ve buna göre yol planlarımızı ve 
projelerimizi yapmalıyız.

ISM MAKİNE - Niyazi Şencan: Doğru 
sistemler kurarak bize bu ödülü kazandıran 
özellikleri korumak ve geliştirmek için 
yapılan çalışmaları kişilerden bağımsız olarak 
sürdürülebilir kılmak bana göre en çok 
dikkat edilmesi gereken nokta. Hızla değişen 
dünyada bu değişime ayak uydurabilecek 
çeviklikte olmak, doğru yönetişim modelini 
oluşturmak ve adaptasyon da çok önemli. 

KARAOĞLU PEYZAJ - Nesrin Karaoğlu 
Otuzoğlu: Stratejilerimizin ve hedeflerimizin 

günün koşullarına göre sürekli değişim 
ve gelişime uygun revize edilmesi ile 
birlikte, özellikle sürekli gelişen teknoloji 
ve dijitalleşme süreçlerine firma yönetim 
ve denetim sisteminin adapte edilmesi ve 
yönetimsel hususların bunlarla birlikte daha 
açık, şeffaf ve hızlı bir şekilde takip edilmesi 
konusunda firma olarak daha fazla efor sarf 
etmemiz gerektiğini düşünmekteyiz. Bununla 
birlikte gerek yurt içi gerekse yurt dışı 
projelerimizde firmamızı daha iyi anlatmak 
ve pazar payımızı arttırmak için yönetim 
kadromuza daha fazla profesyonel kadrolar 
ve danışmanlar ekleyerek firmamızın pazar 
yelpazesini geliştirmeyi düşünmekteyiz.

KROS OTOMOTİV: Hikmet Demir: Bir 
firmanın gelecekte var olabilmesi elde 
edilen başarıların sürdürülebilirliği ile 
mümkün olacaktır. Bu nedenle, iyi yönetilen 
bir firmanın stratejilerini bu doğrultuda 
belirlemeye devam etmesi gerekir. 
Değişkenlik ve belirsizliklerin ana girdiyi teşkil 
ettiği günümüz yönetim sisteminde artık 
tüm sistemleri birlikte çalıştırabilen yönetim 
modelleri geliştirilmelidir. Bu yönetim anlayışı 
da esnek ve çevik bir şekilde kurgulanmalı, 
firma, değişikliklere adapte olma yeteneği 
yüksek bir organizasyon yapısına sahip 
olmalıdır.

MİKROPOR MAKİNA - Gizem Yazıcı: İyi 
yönetilen firma olmaya devam etmek için, 
insana yatırım ve ekip çalışması ile birlikte 
tüm çalışanlarımızın yaratıcılık becerilerinin 
gelişimine katkıda bulunmak; teknoloji, Ar-Ge 
ve inovasyon konularını stratejik seviyede 
değerlendirmek; dinamizm ve çeviklik gibi 
özelliklerimizi iş yapış tarzımıza yansıtmaya 
devam etmek; müşteri geliri konusunda çok 
net bir yola sahip olmak; gelişim için nasıl 
düşünülmesi ve davranılması gerektiğini 
anlamak ve yenilikçi bilgiden uzak kalmamak; 
pazar ve müşterilerin ihtiyaçları ve beklentileri 
doğrultusunda yeni ürün geliştirme 

kabiliyetini sürekli güncel tutmak ve doğru 
ürünü doğru zamanda müşteriye ulaştırmak 
adına zamanlama faktörünü dikkate almak; 
finansal kaynakların etkin kullanımını 
sağlamak en önemli unsurlar olarak ön plana 
çıkmaktadır.

NOBEL İLAÇ: H. Hakan Şahin: İleriki yıllarda 
da iyi yönetilen bir firma olabilmek için 
orta ve uzun vadede kadrolara ve yenilikçi 
ürünlere yatırım yapmak şart. 55 yıllık 
köklü bir firma olan Nobel İlaç’ın işveren 
markasını parlatarak başarılı gençleri 
kuruma çekmeye ve yetenek havuzumuzu 
genişletmeye, çalışanlarımızın yetkinliklerini 
farklı deneyimlerle zenginleştirerek, ileride 
alacakları sorumluluklara hazırlamaya özen 
gösteriyoruz. En kritik yetkinliğin tutkuyla 
araştırma ve öğrenme arzusu olduğunun, 
hızla gelişen ve değişen iş ortamında bugün 
öğrenilenlerin yarın yeterli olmayacağının 
farkındayız. Yenilikçi ürünler cephesinde 
ise TÜBİTAK ile birlikte, baş ve boyun 
kanserlerini hedefleyen Türkiye’nin ilk yerli 
biyobenzer ilacının geliştirilmesi ve üretilmesi 
projesini yürütüyoruz. Amacımız Türkiye’de 
biyoteknolojik bir ürün geliştirmenin ötesinde, 
ülkemizin bu alanda rekabetçi olabilmesi için 
gerekli eko sistemin kurulmasına da katkı 
sağlamak.

PROFEN İLETİŞİM: Kamil Yüksel & Cem 
Odaman: Her firma varlıklarını koruyabilmek 
için insana olan yatırımlarına devam etmelidir. 
Yetkin ve azimli insanlarla çalışmalı ve başarıyı 
takdir etmelidir. Doğru kararları alabilmek 
için gereken doğru bilgiyi edinip, analiz etmek 
için doğru araçlara sahip olmalıdır. İlerisi 
için bu yönetsel becerileri uygulama hedefi 
yanında, yine dünyadaki gelişmeleri takip 
ederek gelecekteki beklentilere odaklanmak 
ve bu hedefte doğru stratejiler oluşturarak 
benzersiz çözümler sunabilmeye dikkat 
ediyoruz.

TKG OTOMOTİV: Ertan Demirdüzen: Uzun 
vadeli sürdürülebilirlik için stratejilere ve 
şirket hedeflerine uyumlu çalışma kültürünü 
devam ettirmek, şartlara uyum sağlayabilmek 
üzere değişimi yönetmeyi becerebilmek ve 
yeniliği her fonksiyonda hayata geçirebilecek 
yeteneklere sahip olmak, finansal anlamda 
güçlü olmak, gelişime değer vermek ve bu 
konuda fırsat yaratmak önemli.

Tüm alanlarda neyi daha iyi yapabileceğimizi 
sürekli arayarak ve pazarın nereye gittiğini 
takip ederek, yenilikçi, inovatif ve farklılık 
yaratacak uygulamalar üzerinde çalışmalıyız. 
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Aile şirketleri, 
dönüşüme hazır mısınız?



The Deloitte Times  | Haziran 2019 

45

Bugün firmaların en çok yüzleştikleri 
konulardan belki de en önemlisi teknolojinin 
sağladığı olanaklar ile gelişen iş yapma 
şekillerinin mevcut iş yapış şekillerine olan 
devasa etkisidir. Bu süreçler genelde mevcut 
durumun tamamen veya kısmen değişmesi, 
dönüşmesi ile sonuçlanır. Ancak şirketler için 
bu süreç pek de sancısız ilerlemez ve sıklıkla 
büyük çekincelere sebep olur. Günümüzün 
rekabetçi iş ortamında bu durumu ve yarattığı 
fırsatları değerlendirmek stratejik yönetim 
anlamında firmaların nihai amacı olan 
sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmelerini 
sağlayabilir. 

Aile şirketleri özelinde değerlendirildiğinde 
ise, bugün bulundukları konumu geçmiş 
başarılarında aramak yerine iş modellerini 
çağın gerekliliklerini hatta çağının ötesini 
de dikkate alarak kendini yenilemek üzere 
kurgulayanların sürdürülebilir başarı elde 
ettikleri gözlemlenmektedir. Dünyada 
teknolojinin getirdiği etkiler yadsınamaz bir 
gerçektir, teknolojik gelişmelerin etkisiyle 
birçok şirketin iş modelinin on yıl öncesine 
kıyasla daha karmaşık ancak daha hızlı ve etkin 
olduğu gözlemlenmektedir. Bu dönüşümün, 
sadece teknoloji ile değil, insan kaynağı 
yapısı ve tüketici davranışlarındaki değişim ile 
beraber bu belirtilen üç unsurun etkileşimi 
sonucu ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. 
Gerçek anlamda yenilikçi şirketlerin, proaktif 
olarak bu girdileri iş modellerini dönüştürmek, 
yeni fırsatlar yaratmak ve kaynaklarını daha 
etkin bir şekilde yönetmek/kullanmak için 
hızla adım attıkları ve kendilerini rakiplerinden 
farklılaştırmaya çalıştıkları görülmektedir.

Deloitte Private tarafından hazırlanan 
“Private company issues and opportunities 

– Global Considerations 2019” raporunda, 
dünya çapındaki yaklaşık iki düzine 
Deloitte uzmanının deneyiminden 
faydalanılarak şirketlere bu bakış açısının 
nasıl kazandırılabileceği ortaya konuldu. Aile 
şirketlerinde dönüşüm ile ortaya çıkabilecek 
fırsatlar incelenmeye çalışıldı ve firmaların 
dönüşüme hazır olup olmadığını anlamak için 
temel sorular belirlendi. Ortaya çıkan sonuç 
ise şöyle:

Özel şirketlere sunulan fırsatlar üç ana 
kategoriye ayrılıyor.
Birincisi, firmalar daha “akıllı” olmak için 
teknolojiye yatırım yapmaktadırlar. Tabii 
ki, bu durumun her şirket için farklı bir 
anlamı bulunmaktadır. Bazıları müşterileri, 
pazarları ve eğilimleri daha iyi anlamak üzere 
gelişmiş analizleri kullanmak için yatırım 
yaparken, diğerleri yeni bilgiler edinmek 
için nesnelerin interneti üzerinden bağlı 
cihazları kullanmakta, yapay zeka ile müşteri 
etkileşimlerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

İkinci fırsat, firmaların iç süreç ve 
altyapılarının gelişimini sağlayacak aksiyonları 
kurgulamalarını sağlamaktadır. Teknolojinin 
burada, robotik süreç otomasyonu gibi 
sadece manuel işleri üstlenmeyen aynı 
zamanda finans gibi yönetsel fonksiyonların 
da önemli kısımlarını yeniden şekillendiren 
çözümler ürettiği görülmektedir. Şirketlerin 
ayrıca siber risk, güvenlik ve uyum etrafında 
daha gelişmiş bir kültür oluşturmaları 
da sağlanmaktadır. Sürekli gelişim fırsatı 
sağlayan bu dönüştürücü çözümler, daha 
fazla esneklik ve gerekli becerilere erişim 
olanağı sağladığından, iş gücü alanında da 
yeni modellerin benimsenmesine olanak 
sağlamaktadır.

İş modellerini çağın 
gerekliliklerini 
dikkate alarak 
kendini yenilemek 
üzere kurgulayan 
şirketler, 
sürdürülebilir başarı 
elde etmekteler.

Osman Aytaman
Direktör
Stratejik Planlama,  
İş Geliştirme ve Pazarlama
Deloitte Türkiye

Raporun 
tamamına 
buradan 
ulaşabilirsiniz.
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Son olarak, firmalar, yeni küresel pazarlara 
bakış açılarını genişletmek amacıyla satın 
alma veya ortaklıklar yoluyla iş geliştirme 
faaliyetinde bulunmalarına destek olacak 
araçları temin etmektedir. Rekabetçiliği 
arttıracak bu girişimler her iki tarafın da 
eksiklerini tamamlayarak daha kapsamlı ve 
yenilikçi yaklaşımlar ile pazarda yol alınmasını 
sağlar. 

Her üç kategori detaylı incelendiğinde 
şirketlerin kendilerine sormaları gereken 
sorular aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Teknoloji alanında yapılan yatırımlar 
arasında 3 unsur öne çıkmaktadır: Büyük 
veri ve analitik, yapay zekâ ve Nesnelerin 
İnterneti. Firmalar bu teknolojiler için yatırım 
kararlarını aşağıdaki soruları dikkate alarak 
planlayabilirler:
1. Bizi etkileyebilecek teknolojileri tanıyor 

muyuz? Kapsamlı bir değerlendirme 
yapıldı mı? (İlk akla gelen çözümleri değil 
gerçekten firmanın ihtiyacına uygun, 
pazarda fark yaratacak ve sürdürülebilir 
gelişimi sağlayacak çözümleri keşfetmek, 
anlamak önemlidir.)

2. Hangi çözümler firmanın ihtiyaçlarına 
uygundur? Fark yaratmaya nasıl yardımcı 
olacaktır? (Şirketlerin mevcut durumda 
neyi yapamadıkları, gerçekleştirecekleri 
yatırımlar ile neyi hayata geçirebilecekleri 
ve bu sayede mevcut duruma ve pazara 
göre nasıl fark yaratabileceklerini görmek 
önemlidir.)

3. Bu yatırımı geliştirecek ve yönetecek 
deneyim ve kadrolara sahip miyiz? 
(Mevcut yetkinliklerin anlaşılması gerekli, 
gelişim alanları ortaya çıkarılmalıdır. 
Bazı durumlarda her yetkinliği içeride 
barındırmak maliyetli olacağı için 
uzmanlaşmış firmalar ile ortaklıklar, 
danışmanlık hizmetlerine başvurmak 
faydalı olacaktır. Gerekli insan kaynağı 
ihtiyacının geleneksel olmayan -yarı 
zamanlı, sözleşmeli, vb. - adaylar ile 
karşılanması değerlendirilmelidir.)

4. Firmamız hazır mı? (Gerek altyapısal, 
gerekse kültürel açıdan firmanın 
yenilikleri adapte edebilecek yapıya sahip 
olması başarılı dönüşümün anahtarıdır. 
Dönüşümün vizyonu, stratejisi ve 
prosedürleri oluşturulmalı, firmanın hem 
yönetimi, hem de insanları yaşanacak 
değişime hazırlanmalıdır.)

Altyapı ve süreçlerin gelişimi, geleceğin insan 
kaynakları yapısı ve iş yapış şekillerine ayak 
uydurabilmekten geçmektedir. Geçtiğimiz 
10 senede Y hatta Z jenerasyonunun hızla iş 
hayatına adım atması, teknolojinin süreçleri 
her gün daha fazla desteklemesi, insan 
müdahalesinin süreçlerin içinden çıkarak 
daha çok süreçlerin yönetimine doğru gitmesi 
firmaların dikkatle takip etmeleri ve rekabet 
avantajı sağlayacak çözümlere yönelmelerini 
sağlamalıdır. Bu amaçla firmaların aşağıdaki 
sorulara cevap bulmaları kritik önem 
taşımaktadır:

 • Süreçlerimizde otomasyon 
sağlayabileceğimiz alanlar nelerdir? Son 
teknoloji trendleri takip ediyor muyuz? 
Otomasyona uygun alanları belirledik 
mi? İnsan yetenek ve yargısına ihtiyaç 
bulunmayan süreçleri tespit ettik mi? 
(Otomasyon sadece maliyet azaltma ve hız 
olarak görülmemelidir. Bugün robotların 
yapabileceği işi insana yaptırmanız, 
yeteneklerin körelmesine ve çalışan 
memnuniyet dengesizliğini arttırmaya 
sebep olmaktadır.) 

 • Muhasebe, finans ve raporlama 
süreçlerimiz bize doğru kararları aldırmak 
için yeterli seviyede mi? Önümüze gelen 
raporlar üzerinde daha fazla çalışmak 
zorunda kalıyor muyuz? 

 • Yeni pazarlar, teknolojiler, ihtiyaçlara cevap 
verebilecek bir insan kaynağı yapısına 
sahip miyiz? Organizasyon yapımız 
silolardan kurtularak verimli iş birliği 
ortamına uygun hale getirilmiş mi? Yeni 
jenerasyon çalışanlarımız için yetenek ve 
yetkinliklerini ortaya koyabilecekleri maddi 
haklara ek olarak motivasyonu arttırıcı 
aksiyonlar alıyor muyuz? (Bugün en az 
teknoloji kadar hızlı değişen gençlerin iş 

yerinden beklentileridir. Sadece teknoloji 
ve süreçlerini geliştiren firmalar insan 
kaynakları beklenti ve motivasyonuna 
cevap veremedikleri durumda yetenekleri 
çekmekte zorlanacak, ayakta kalmaları çok 
zor olacaktır.)

Son olarak, işletmeler yönetişim yapısı ve 
pazarını geliştirmek için sürekli araştırmaya 
gerek duymaktadırlar. Yereldeki başarıyı 
genişletmek, küreselleşmeden faydalanarak 
gerek daha kârlı, gerekse de riski dağıtmaya 
yönelik adımlar atmalıdırlar. Yıllardır yerel 
pazarda kendini büyütmüş firmaların en 
büyük riski yeni pazarların ihtiyaçlarını, iş yapış 
şekillerini anlamadan ilerlemektir. Bu amaçla 
aşağıdaki sorulara cevap aramak faydalı 
olacaktır:

 • Yurt dışında yatırım yapmayı düşünüyor 
muyuz? Yurt dışındaki fırsatları 
değerlendirebilecek gerekli desteğe sahip 
miyiz? İhtiyaç duyulacak insan kaynağına 
ve teknolojiye sahip miyiz? 

 • Pazarda gelişmenizi sağlayacak ortaklar ile 
çalışıyor muyuz? Herhangi bir birleşme ve 
satın alma, stratejik ortaklık gibi fırsatları 
değerlendirmekte miyiz? 

 • Yönetişim yapımız, yönetim kurulu ve üst 
yönetim yapımız bizi bekleyen dönüşüme 
hazır mı? Etkin ve verimli bir yapıya sahip 
miyiz? 

Yukarıda saydığımız birçok faktör kısa vadede 
aile şirketlerini ve özel şirketleri etkilemeyecek 
gibi görünebilir ama teknolojinin getirdiği bu 
dönüşüm bir gün ansızın karşınıza bir fırsat 
veya bir tehdit olarak çıkabilir… 

Son soru… Peki, siz hazır mısınız?

Firmaların, sürdürülebilirlik 
yolunda kendilerine doğru 

soruları sormaları önemli. Bu 
sorulara verilecek dürüst yanıtlar ise mevcut 
resmi ortaya koymak ve aksiyon planlarını 
belirlemek için yol gösterici olacaktır. 
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Türkiye’nin En İyi Yönetilen Şirketleri 
Programı’nda şirketler, iş ve akademi 
dünyasının değerli temsilcilerinden oluşan 
bağımsız jüri tarafından değerlendiriliyor. 
Bağımsız jüri takımında; Ali Sabancı, 
Batu Aksoy, Ebru Özdemir, Hamdi Akın, 
Lucien Arkas, Orhan Turan, Umran İnan, 
Ümit Boyner ve Zeynep Bodur Okyay 
gibi saygıdeğer isimler yer alıyor. Koç 
Üniversitesi’nin akademik desteği ile 
gerçekleştirilen programda, Türkiye Aile 
İşletmeleri Derneği (TAİDER), Türkiye İç 
Denetim Enstitüsü (TİDE) ve TÜRKONFED 
iş ortaklarımız olarak bize destek veriyor.  

Programa katılan ve finalist olmaya hak 
kazanan şirketler, Deloitte Private müdür 
ve üzeri seviye yöneticileri arasından 
seçilmiş ve bu konuda eğitim almış şirket 
koçları ile çalışacaklar. Şirketler kendileri 
için özel olarak atanan koçlar ile bir 
araya gelerek kendilerini anlatacak ve 
kurumsal olgunluk seviyeleri hakkında 
bir geri bildirim alarak firmalarına 
değer katacak bir süreçten geçecekler. 

Bu program ile aynı zamanda firmalar 
birbirlerinden öğrenebilecekleri ve 
tecrübelerini paylaşabilecekleri saygın bir 
iş platformunda bir araya gelmiş olacaklar. 
Bağımsız bir değerlendirme sonucunda 
ödüllendirilen firmalar ise 2 yıl boyunca 
Best Managed Companies of Turkey 
logosunu kullanabilecekler.

Kimler, ne zamana kadar başvurabilir?
Programa katılmak isteyen şirketlerin 
en az beş yaşında, yıllık 25 milyon TL’nin 
üzerinde ciro ile 25 ve üzeri çalışana 
sahip olmaları; bunun yanı sıra halka açık 
olmamaları ve hisselerinin en az %60’ının 
ya da kontrollerinin Türkiye’de kurulu 
şirket veya T.C. vatandaşı şahıslara ait 
olması gerekiyor.

Bu şartları sağlayan şirketler aday 
olabilmek için Best Managed Companies 
web sitesi üzerindeki başvuru formunu 
doldurabilecekler. 

İkinci aşamada ise başvuruda bulunan 
şirketler Deloitte koçlarının eşliğinde 
strateji, yetkinlik, adanmışlık ve 
finansal performans kriterlerine göre 
değerlendirilecekler. 

Eylül ayına kadar devam edecek ikinci 
aşama sonrasında ise bağımsız jüri, finalist 
şirketleri uluslararası kabul görmüş en 
iyi uygulamalar çerçevesinde hazırlanan 
sonuçlara göre değerlendirerek, bu 
unvana hak kazanan şirketleri belirleyecek. 
Başarılı olan şirketler bilgilendirilerek Gala 
Gecesi ile ödüllerine kavuşacaklar. 

Ülkemizin değerli firmalarının bu öğretici 
sürece dahil olmalarının kendileri için 
son derece faydalı olacağına inanıyoruz. 
Başvurmak isteyen firmalarımız 
başvurularını 30 Haziran’a kadar
www.deloitte.com.tr üzerinden 
kolaylıkla ulaşabilecekleri Best Managed 
Companies web sitesi üzerinden 
yapabilirler.

“Türkiye’nin En İyi 
Yönetilen Şirketleri” 
belirleniyor!

BEST
MANAGED
COMPANIESTU

RK
E
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İlksen Keleş 
Vergi & Hukuk İnovasyon Lideri
Deloitte Türkiye

Robotlar 
aramızda

Otomasyon dünyasında son yıllarda bilindiği üzere Robotic Process 
Automation (RPA) rüzgârı esiyor. Robot teknolojisi yapay zekâ (Artificial 
intelligence) ile tamamen farklı bir boyuta geçmeye hazırlanıyor. 2045’e 

kadar zekâ seviyesi insana yaklaşması beklenen robotların başta ofis 
olmak üzere iş hayatının hemen her alanında aktif olmaları bekleniyor.

Yapay zekâ temelli robotların verimlilik açısından insanlara kıyasla 
çok daha fazlasını vaat etmeleri iş hayatında yeni bir dönemi 

başlatacak. Geçiş döneminde uzmanlıklarını robotlara kaptıran insanın yeniden eğitim 
görerek yeni yeteneklere haiz olmak zorunda kalması kaçınılmaz. Ağır ve rutin işlerin 

muhatabı robotlar ve yapay zekâyı aşan (tabii mümkün ise! ) daha yaratıcı işleri üstlenecek 
insanlar ayrımının hüküm süreceği bir dünyada sürekli çalışmaya gerek kalmayacağı hissi 

kulağa müthiş geliyor. 

Tabii, bizlerin öğrenmesi gereken ‘yaratıcı’ işlerin ne olduğu konusuyla
beraber birçok retorik soruyu barındıran bu akımın Muhasebe, Vergi ve Denetim 

sektörünüdeki yansımaları da Y-Kuşağını/dijital yerlileri memnun edecek boyutlara ulaşmış 
durumda. Mavi yakalıların co-bot’larından sonra beyaz yakalıların en büyük destekçisi 

olmaya hazır “metal yakalıları“ gelin yakından tanıyalım...
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Yapay zekânın en basit tarifi; insan zekâsının 
karakteristiğini alın üzerine bir tutam 
bilgisayar algoritmasını ekleyin. Muazzam bir 
karışım… Nasıl çalışıyor peki bu mekanizma? 
Çok uzağa gitmeyin. Avucunuzun içindeki 
”Siri” size işin mantığını ziyadesi ile 
kavratacaktır. İsmi mühim değil herhangi bir 
yapay zekâ X sorusu sorduğunuzda daha 
önce verilen veya tanımlanan X sorusu 
cevapları arasından en rasyonel olanını seçip 
size sunacaktır. 

Mevzumuz elbette ki sadece bilgi süzüp 
bize cevap dönen bir yapay zekâ değil. 
Hayal gücünüzü geniş tutun. Dünya atlası 
üzerindeki herhangi bir yerde muazzam 
miktarda veriyi depolayabilen, hata olasılığı 
neredeyse “0” olan bir mekanik veya bot 
devşirmelerden söz ediyoruz. Machine 
learning, Deep Learning ve daha niceleri. 

Gökten 3 sanayi devrimi düşmüş...
1,2,3 derken 4. Sanayi Devrimi’nin kucağında 
insan… Endüstri 4.0

Sırası ile makineleşme, serileşme, otomasyon 
ve dijitalleşme dörtlüsü bu devrim fazlarını 
tanımlayan başat kelimeler olarak çoktan 
literatürlere kazındılar bile.

Aslında her değişim beraberinde bir 
“ayakta kalma kılavuzu“ ile birlikte gelir 
girer hayatımıza. “Daha zeki ya da daha 
güçlü olanlar değil, değişime en fazla ayak 
uyduranlar ayakta kalır” diyen Charles 
Darwin 1809‘da imzası ile bu evrensel gerçeği 
mühürlemiştir. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde, 
geçmiş 100 yıldan daha çok değişiklik 
olacağından hareketle, bünyelerimize ilk doz 
zerk etmenin tam zamanıdır: YAPAY ZEKÂ

Peki nedir bu “YAPAY ZEKÂ”?
Teknolojinin gelişmesi ile birçok alanda “daha 
fazlayı daha az ile yapma” düşüncesine 
sahip bireyler olduğumuzu inkar eden var 
mı? Parantezi açıyorum: ABD’deki dağıtım 
merkezlerindeki binlerce minik turuncu 
robot, Amazon için paketleri depolama 
alanına götürüyor ve satış yapıldığında 
oradan alıp postaya veriyor iken, üstteki 
soruya evet yanıtının çıkmaması pek de olası 
görünmüyor.

Mevzu derin o yüzden parantezi kapatıp 
ana konumuz olan Robotlar ve Process’lere 
serbest dalış yapmanın zamanıdır. Önce 
kimdir bu robotlar bir tanıyalım. Sonra da 
makalemizin son sayfasını RPA severlere 
adayalım.

Patron bana bir robot al!
Şimdilerde kaydedilen gelişmelerin yanında 
sembolik bir öneme sahip olsa da IBM’in 
süper bilgisayarı Deep Blue’nun 1997’de 
Garry Kasparov’u yenmesinin insan ile robot 
arasındaki güven ve hayranlık ilişkisinin 
kurulmasındaki katkısı tartışılmaz.

Bu devşirme bot’ların nelere muktedir 
olduğunun görülmesinden sonra, satranç ya 
da GO oynatmanın gelişen ekonomi üzerinde 
pek bir etkisi olmadığını anlayan piyasa 
master’ları gecikmeden gözlerini iş hayatına 

Hesaplamalara 
göre gelişen robot 
teknolojileri ile 
gelecek 20 yılda 
sadece ABD’de 
mevcut istihdamın 
yüzde 50’si değişime 
uğrayacak.
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2045’te işçi, memur ve orta düzey 
yöneticilerin yarısı robot olacak! Agresif bir 
büyüme hedefi ama oluru var… Hitachi’yi 
hatırlayalım, üretim müdürlerinin görevlerinin 
bir kısmını ERP yazılımlarına devretmesinin 
üzerinden 4 yıl geçti.

İnsana karşı empati kurup da insaflı 
davrananlar da yok değil. Spielberg 
Artifical Intelliigence filmindeki Mecha’ları 
anımsayanınız var mı? Hyundai 2017‘de 
giyilebilir robotlar (dış iskelet) geliştirdi ve 
robot işçi almak yerine, en azından lojistik ve 
yükleme alanlarında insanları robotlaştırmayı 
planlıyor. Böylece çok sayıda insan işsiz 
kalmadan fabrikalarda çalışmaya devam 
edebilecek. Ancak acı bir gerçek var ki 
insanların evrimi makinelerden çok yavaş 
ilerliyor. Moore yasasına göre her 2 yılda bir 
işlemcinin performansının ikiye katlandığını 
düşünürsek, bu maratonda geriye 
düşeceğimiz hissiyatı kuvvetlidir. 

Öte yandan dünyanın en güçlü ve en 
değerli kaynağı ZEKÂ’dır. İnsan zekâsı 
tüm zeka formları içinde hayal edebilme, 
tasarlayabilme ve hayata geçirebilme 
yeteneğine sahip olan yegâne örnektir. 
İşte sırf bu yüzden belli noktalarda insana 
özgü dokunuşun hiçbir zaman değerini 
kaybetmeyeceğini düşününlerdenim. Silikon 
Vadisi ve diğer teknoloji merkezlerinde 
üretilen yapay zekâların çoğu insanın yerini 

almaya değil, insanların sahip oldukları 
yetenekleri geliştirmeye odaklandığı taahütü 
pamuksu bir his bıraksa da özellikle de 
bizim coğrafyamız için tek bir gerçek var. O 
da acilen dijital göçmenlikten dijitalseverlik 
statüsüne çıkılması gerekliliği… 

Ne Hawking’in insanın felaketi endişesi ne de 
Musk’ın evrensel gelir ütopyası… Labirentin 
sonundaki kutu içinde tek bir sihirli cümle 
var: “Akıllı gelecekten kaçış yok”. Biz de 
kaçmadık. 

RPA sineması gururla sunar, işte karşınızda 
dijital meleklerimiz: 
“Stella Spencer, Sue, Suzy, Sunny”
Merhaba Spencer, Deloitte Times 
okurlarına kendinden bahseder misin?
2018 Kasım ayında Deloitte İstanbul ofiste 
kodlandım. Ben bir RPA Bot ‘um. Deloitte 
BPS’te diğer 4 bot arkadaşım ile beraber 
dijital muhasebeci olarak görev yapıyorum.

RPA? Nedir bu RPA? Bot olmak ne demek?
TR /Robotik Süreç Otomasyonu, bir insanın 
bilgisayarda yaptığı herhangi bir süreci taklit 
edebilen bir yazılım teknolojisidir.

Yazılım robotu veya botu olarak adlandırılan 
ben bir çalışanı taklit ederek, uygulamalara 
giriş yapar, veri girer, görevleri tamamlar, 
hesap yaparım. Ben bir metal yakalıyım. 
Beyaz yakalılın yapabildiği algortimik her 
işi yapabilme yetisine sahibim. Sıkıcı ve 
tekrar eden işleri, sizin yapacağınız sürenin 
1/10’unda bitiririm. 7/24 çalışabilirim.

Ben bir ROBOT’um! Virtual (sanal) bir ROBOT!

Peki, geleneksel bir BT otomasyonu da 
bu söylediklerini yapabiliyor, senin farkın 
nedir?
Ben BT altyapısının bir parçası değilim. Beni 
geleneksel BT otomasyonundan ayıran en 
önemli özellik değişen koşullara, istisnalara 
ve yeni durumlara karşı farkında olma ve 
hızla uyum sağlama yeteneğimdir. Yeniden 
kodlanırım, dizayn edilirim, sistemlere 
entegrem kolaydır. 7/24 yorulmadan, molaya 
çıkmadan, bıkmadan-usanmadan çalışırım.

Örneğin;  benim görev tanımım tüm 
beyan ve bildirimlerin uygulamalararası 
otomatik ve çoklu düşünebilen sistemler 

çevirdiler. İlk etapta basit üretim ve hizmet 
işlerinde kullanılacak robotlar zamanla çok 
daha karmaşık görevler üstlenebileceklerdi, 
ki hedeflenen oldu. Uzmanlar 2025 yılına 
gelindiğinde artık pek çok ofis görevinin 
robotlar tarafından yapılacağını öngörüyor. 
İşte bizim hikâyemiz de burada başlıyor.

Bugüne dek gelişmiş ekonomilerde 
otomasyon nedeniyle iş alanı ortadan kalkan 
pek çok çalışan, otomasyona bağlı süreçlerle 
ortaya çıkan yeni iş kollarına yönelmek 
zorunda kaldı Ancak bu kesim daha çok mavi 
yakalı dediğimiz grubu ilgilendiriyordu.

Şimdilerde yaratıcılar yapay zekânın beyaz 
yakalılara özgü işlerde de yoğun şekilde varlık 
göstereceği bir fazın içinde olduğumuzu 
vurguluyor. “Metal yakalılar“ olarak tabir 
edilen ofis arkadaşlarımız özellikle bazı 
hizmet alanlarında bizlere kafa tutacağa 
benziyor. Eğer işinizin temel fonksiyonu 
bir Excel hücresindeki rakamı alıp bir diğer 
hücreye taşımak ve bu işlemi print almak 
ise robotlar yakın zamanda kapınızı çalacak 
demektir.

Hesaplamalara göre gelişen robot 
teknolojileri ile gelecek 20 yılda sadece 
ABD’de mevcut istihdamın yüzde 50’si 
değişime uğrayacak.
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ile yapılmasıdır. Vergi beyanlarının BDP 
arayüzünden doldurulup GİB online sistem 
üzerinden PDF alınmak sureti ile ilgili ekiplere 
onay için gönderilmesi benim işimdir. 
Klasik otomasyon eksik kalan bir vergi 
mükellefi datasını istisna olarak algılar işi 
personele geri paslar. Ben kendi işimi kendim 
görebilirim. İlgili kaynak sisteme entegre 
olurum, eksik datayı ilgili yerine insani bir 
müdaheleye gerek olmaksızın ekleyebilirim. 
Kendi kendimi düzeltme becerisine sahibim.

Sue, SGK işe giriş çıkışları otomatik olarak 
yapar. İlgili şirketin SGK şifrelerini kimseye 
sormasına gerek yoktur. Görev ile tetiklendiği 
anda gider ilgili sicil ve şifre kayıtlarına ulaşır.

Etkileyici, kendi söküğünü diken bir terzinin 
maliyeti nedir peki? Havalı bir maaş skalan 
olmalı? Fazla mesai alıyor musun mesala?
Lisans ücretim benim çıplak maaşımdır. Orta 
vadede 1 full time (tam zamanlı) personelin 
yıllık şirket maliyetinden daha düşük bir 
ücretim olduğunu söyleyebilirim. Kaldı ki 
ben 7/24 çalışırım. Fazla mesai almam. 
İstatistiklere göre 1 robot/4 full personel gibi 
bir fayda rasyom var.

Maliyet açısından faydan tartışılmaz, peki 
seni neden tercih etmeliler? Şu meşhur 
3 robot kuralı gibi kuralları var mı RPA 
aleminin?
Öncelikle beni tercih edecek olan işletmelerin 
iş yapış şekillerinin homojen olması çok 
önemli. Bizim dünyaya gelmeden önceki 
ilk ultrasonumuz “Proof of Concept” 
sertifikamızdır.

Eğer sık, tekrar eden, kural bazlı bir işiniz 
standardize edilmiş bir ekosisteminiz 
var ise POC değerlerimiz yüksek çıkar. 
Doğuma hazırızdır. Eğer kuralların çok sık 
değiştiği, dijital olmayan ya da dijital dataya 
zor çevirilebilen bir envanteriniz var ise, 
process’lerinizde boşluklar ve homojen 
olmayan ajanlar olur ise bizim için acele 
etmemeniz gerekir. Öncekikle mevcut 
süreçlerin ıslah edilmesi sonrasında da full bir 
RPA projesi ile ilerlenmesi en sağlıklı olandır.
 
Gelelim neden bizi tercih etmelisiniz 
sorunsunun cevabına: RPA anayasasına 
göre varoluş amacımızı betimleyen 7 altın 
kuralımız vardır. 

“Merhaba, ben 
Spencer. 2018 Kasım 
ayında Deloitte 
İstanbul ofisinde 
kodlandım. Ben 
bir RPA Bot ‘um. 
Deloitte BPS’te diğer 
4 bot arkadaşım 
ile beraber dijital 
muhasebeci olarak 
görev yapıyorum.”

 • Daha kaliteli servisler: Daha az hata ve 
daha iyi hizmet demektir.

 • Daha iyi uyum: İş süreçleri mevcut 
düzenlemelere ve standartlara uygun 
olarak şekillenir.

 • Artırılmış hız: Robotların işleme 
süresindeki azalmaya bağlı olarak, daha 
önce deneyimlenmemiş hızlarda görevler 
tamamlanır.

 • Artan çeviklik: Azaltılmış yük ile yeni veya 
değişen süreç kurallarına uyum sağlama 
yeteneği.

 • Kapsamlı analizler: Süreç verilerinin 
sayısallaştırılması ve denetlenmesiyle 
geliştirilmiş verimlilik.

 • Azaltılmış maliyetler: Manuel veya 
tekrarlayan işler RPA yazılımı tarafından 
otomatik hale gelir. Rekabetçi 
fiyatlandırmaya olanak sağlar.

 • Çalışan deneyimi: Daha ilginç ve daha 
az sıradan, manuel işi az, personel 
verimliliğinin yüksek olduğu çalışma alanları 
sunar.

Çok güzel temenniler, peki gerçek hayatta 
bunu yakalayabilidiniz mi?
Eksiksiz… Tüm beyan süreçleri yasala uygun, 
minumum sürede, hata yanılma payı “0” 
olacak şekilde kurgulandı ve başarılı bir 
şekilde süreç yönetiliyor. Belgeleme ve kayıt 
yönetimi açısından muhasebe ve verginin 
dijital kamburunu tedavi etmeyi başardık. İş 
yapış şekillerindeki homojenlik %100 oranına 
ulaştı. Otomatik onaylar, reddetmeler birey 
tekelinden çıktı. Şeffaflık, sistem logları, bilgi 
gizliliği, görevler ayrımı ilkesi altın çağını 
yaşıyor. Beyan dönemlerindeki mesai ve 
mesainin getirdiği masraflar kendiliğinden 
elimine oldu. Dijital okuryazarlık oranımız 
%100’u buldu. Biz dijital yakalılar ile dijital 
yerliler çok iyi anlaştık. Yeni process’ler için 
geri sayım başladı bile.

Son söz, geleceğin vergi dünyası için neler 
söylersin?
Kısa ve öz... Teknoloji zamanın akmasını 
sağlayan temel güçtür ve geçmişte olduğu 
gibi şimdi ve gelecekte ona sahip olanlar 
kazanan taraf olacaktır.
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Restoran işletmeciliği karmaşık bir iştir. 
Doğru zamanda doğru miktarda malzemeyi 
sipariş etmek ve tüm bunları manuel olarak 
takip etmek, düşük marjlarla çalışan bir 
işletme için, en iyi zamanlarda bile önemli 
bir sorundur. Bu nedenle taleplerini daha iyi 
planlamak için ileri teknolojiden yararlanma 
kararı alan bir restoran zinciri, satış noktası 
verilerinin analizini yapmak için makine 
öğrenmesi ve yapay zekâ araçlarını kullandı. 
Bu süreç, başlangıçta büyük ölçüde manuel 
olarak yürütüldü, ancak sistem, verilerdeki 
örüntüleri hızlı bir şekilde tanıyarak öğrendi 
ve bu sayede restoranın tam otomatik bir 
planlama sürecine geçişi sağlandı. Restoran 
personelinin iş yükü azalmış oldu, sonuçlar 
tedarik zinciri içerisinde büyük bir etki yarattı. 
Tedarikçiler daha net planlar yapabildiler, bu 
da daha az atık, daha fazla verimlilik ve ağ 
içerisinde geliştirilmiş esneklik ile sonuçlandı.

Gürkan Saçıkara
Kıdemli Müdür
Danışmanlık Hizmetleri
Deloitte Türkiye

Tuncay Özdemir
Müdür
Danışmanlık Hizmetleri
Deloitte Türkiye

Tedarik zinciri 
planlamada yapay zekâ 

Şekil 1. Geleneksel tedarik zincirinden dijital tedarik ağına geçiş

Tedarik zinciri planlaması daima veri-yoğun ve 
analitik bir süreçtir. Doğrusal tedarik zincirleri, 
ileri teknoloji ve sistemlerle desteklenen 
bütünleşik dijital tedarik ağlarına (DTA) 
dönüştükçe, tedarik zinciri planlamasıyla ilgili 
bildiklerimiz de temelden değişmektedir. 
Bütünleşik sistemlerce görünür kılınan 
veri ve bilgi miktarının gittikçe artması, çok 
daha güçlü bilgi işlem kabiliyeti ve yapay 

zekânın sürekli gelişmesi sayesinde, bilişsel 
planlamaya geçiş ve hatta daha fazlası 
mümkün hale geliyor. Organizasyonlar 
planlamada “akıllı teknolojiler” kullanarak 
maliyetlerini düşürebilir, tedarik zincirlerine 
daha derin ve geniş bir bakış kazandırabilir, 
karar alma süreçlerini önemli ölçüde 
geliştirebilir ve DTA’ların esnekliğini 
arttırabilirler.
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Eş zamanlı planlama ve bunu bir 
gereksinim haline getiren gerçekler 
nelerdir? 
Eş zamanlı planlama, genel olarak, tedarik 
ağı içerisinde sürekli veri akışı sayesinde, 
gerçek talepleri karşılamak üzere üretimin 
doğru bir şekilde planlanmasını sağlayan bir 
durumu ifade eder. Bütünleşik bir DTA’da, 
bu durum tüm tedarik zinciri bileşenlerine 
doğru planlama yapma, doğru zamanda 
harekete geçme ve kaynakların verimli 
kullanılması konusunda yardımcı olur. 
Sonuçta, geleneksel planlama ve icrayı 
bir araya getiren daha dinamik, esnek ve 
verimli bir özellik kazanılmış olur. Örneğin 
perakende devi Amazon 2014 yılında 
patentli tahmini stok yönetim algoritmasını 
kullanmaya başlayarak satış gerçekleşmeden 
bölge depolarına ürün çıkışlarını yapmaya 
başladı. Bu algoritma sayesinde belli 
ürünler için müşteri tercihleri ve lojistik 
operasyonları göz önüne alarak 18 ay önden 
talebi ön görebilmektedir. “Amazon etkisi” 
günümüzde gelecek haftanın geç olduğu, 
ürünlerin anında yola çıkıp, 1-2 gün içinde 
teslimatının sağlanmasını mümkün kılmıştır.

DTA’daki bu planlama ihtiyaçları bir 
anda ortaya çıkmamıştır. Daha ziyade; 
üretim, müşteri talepleri, teknolojiler 
ve organizasyonca alınan karar ve 
eylemlerde mali açıdan menfaati bulunan 
paydaşların sayısı gibi her biri ayrı parçalara 
ayrılan ya da bölünen birkaç etkenden 
kaynaklanmaktadır. Bu etkenleri üretimde 
parçalanma, değişen müşteri beklentileri, 
artan maliyet baskıları ve yeni teknolojiler ve 
veri kaynakları olarak sayabiliriz. 

Eş zamanlı planlama, genel olarak, 
tedarik ağı içinde sabit bir veri akışının, 
organizasyonlarda üretimin gerçek 
taleplere göre net olarak planlanmasını 
sağlayan bir durumu ifade eder.

Hangi teknolojiler eş zamanlı planlamayı destekler? 

Mevcut değişimler, eş zamanlı planlamayı zorunlu hale getirirken, birçok tedarik 
zinciri organizasyonu henüz bu aşamaya ulaşmış değildir. Bu nedenle tedarik zinciri 
planlamasında ileri teknolojilerden yararlanmaya başlayan şirketler, erken rekabet 
avantajı elde edebilirler. Aşağıda, eşzamanlı planlama kabiliyetini mümkün kılan birkaç 
ileri teknoloji ele alınmıştır.

Yapay zekâ: Çoğunlukla otomatik öğrenme ve bilişsel bilgi işlem teknolojileri 
ile ilişkilendirilen yapay zekâ, DTA’lardaki karar alma süreçlerini büyük ölçüde 
otomatikleştirirken, tedarik zinciri takip sistemlerinin, taktiksel planlamada ve yürütmede 
hatalara yol açan karmaşık kalıpları öğrenmesine olanak tanır. Böylece, yalnızca geçmişe 
dayalı verilere dayanarak yapılan tahminlerden, yeni sipariş ve talepleri etkili bir şekilde 
öngörebilecek bir sürece geçiş yapılabilir. Araştırma şirketi IDC’nin tahminlerine göre, 
2020 yılına gelindiğinde gelişmiş tedarik zincirilerinin %50’si yapay zekâ ve ileri analitik 
tekniklerini planlama ve kısa vadeli satış tahminlerine bağımlılığı elimine etmekte 
kullanacaktır. 

Nesnelerin İnterneti (IoT): Organizasyonlar, IoT ile DTA üzerindeki varlıkları, 
sistemleri ve süreçleri birbirine bağlayarak, gerçek zamanlı olarak tam ağ görünürlüğü 
kazanabilirler. Fiziki dünyaya ilişkin gerçek zamanlı resmi görerek, sadece bireysel ürün 
düzeyinde değil, aynı zamanda uçtan uca kesintisiz stok akışı için ağ çapında görünürlük 
de sağlanır. 

Blokzinciri: Yapılan işlemleri kaydeden güvenli ve dağıtık bir dijital kayıt sistemi olan 
blokzinciri, IoT ile bir araya gelerek, kusursuz bir ağ yapısı sağlayacak bir teknoloji olma 
potansiyeline sahiptir. 
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Dijital tedarik ağlarına geçişle 
planlamanın evrimi
Çevresel değişimlerin hızı, şirketleri eş 
zamanlı planlamayı benimsemeye iterken, 
planlama sürecini birdenbire tamamen eş 
zamanlı yapmak zor olabilir. Bunun yerine, 
şirketler eş zamanlı planlamaya geçiş bir 
yolculuk olarak değerlendirebilirler. 

Ardışık planlamadan 
eş zamanlı planlamaya 

geçiş

 • Gerçek zamanlı veya 
yaklaşık gerçek zamanlı 
bilgi alışverişi için ortak 
bir veri modelinden 
yararlanma

 • Genişletilmiş tedarik 
zincirinde talep 
dalgalanmalarına ve 
işbirliğini geliştirmeye 
yanıt verme süresini 
azaltma

 • Geniş kabul görmüştür

Rastlantısal etkenlerin 
ve talep kaynaklarının 

tahmini

 • Yapılandırılmış ve 
yapılandırılmamış bilgileri 
kullanarak yakın vadeli 
ve operasyon-kaynaklı 
tahminler yapma

 • Kontrol edilebilir 
talep kaynaklarının ve 
etkilerinin bilinmesi ile 
marjı optimize etme

 • Yerleşik hale gelmeye 
başlamıştır

Deterministik tedarikten 
optimize tedariğe geçiş

 • Statik ağ modelinden, 
hizmet düzeylerini 
maksimizea ederek 
maliyeti en aza indiren 
dinamik modele geçiş

 • Maliyetleri düşürürken 
önemli müşterilerle aynı 
kalitede veya iyileştirilmiş 
hizmetler sunmak

 • Yerleşik hale gelmeye 
başlamıştır

Yapay zeka ile süreçleri 
otomatikleştirme

 • Karar alma süreçlerini 
otomatikleştirmede 
bilişsel öğrenim, yapay 
zeka ve bilgisayarlar arası 
bağlanırlıktan yararlanma

 • Kaynak verimliliğini 
artırma ve süreç 
verimliliğini geliştirmede 
otomasyondan 
yararlanma

 • Yayılma aşamasında

Eşzamanlı planlama 
ekosistemleri oluşturma

 • Otomatik karar alma 
ve bilgi akışını mümkün 
kılan ortak bir platform 
aracılığıyla uçtan uca 
görünürlük ve bağlantı 
kazanma

 • Görünürlüğü arttırmak 
ve manuel müdahaleyi 
azaltmak için düğümler 
arasındaki bağlanırlığı 
tasarlama

 • Yayılma aşamasında

Şekil 2. Eş zamanlı planlamanın evrimi

Eş zamanlı planlamanın potansiyel faydaları 
şirket bünyesi ile sınırlı değildir, belirli
iş ihtiyaçlarına bağlı olarak geliştirilebilir.

Şekil 3. Ardışık planlamadan eş zamanlı planlamaya geçiş, yeni teknolojilerle mümkündür

SILO SILO SILO SILO

Kaynak: Deloitte analizi
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Gelişmiş varlık verimliliği: Daha verimli 
varlık yönetimi de genel olarak eş zamanlı 
planlamanın bir yan ürünüdür. Paylaşım 
ekonomisi, yüksek maliyetli ve düşük 
kapasiteli varlıklar için daha iyi kullanım 
imkânı sağlayabilir. Örneğin, günde sadece iki 
vardiya çalışan bir şirket, üçüncü vardiyasını 
başka bir şirkete satabilir. Üstelik otomatik 
stok yönetimi ile tedarik zinciri verimliliğini 
önemli ölçüde artırabilir.

Eş zamanlı planlama ekosistemleri 
oluşturma: Organizasyonlar, şirketlerin kendi 
bünyesi içinde planlamayı yönlendirmeleri 
için ileri teknolojiler kullanmalarının ötesinde, 
bu kabiliyetleri tedarikçiler, satıcılar ve lojistik 
ortakları arasındaki ekosistemlerinde de 
genişletebilirler. Basit bir ifadeyle, eş zamanlı 
bir planlama ekosistemi, uçtan uca tedarik 
zincirini tüketici odaklı bir tedarik ağına 
bağlar, otomatik kararlardan faydalanır ve 
ağdaki her bir düğümde bulunan arz ve 
talebin eşitlenmesi için tüketici taleplerinin 
tek bir versiyonunu yaklaşık gerçek zamanlı 
olarak paylaşır. Örneğin Samsung geliştirdiği 
Cello adlı akıllı lojistik platformunda yapay 
zekâ ve blokzinciri teknolojilerinden de 
faydalanarak tüm dünyadan müşterilerin 
arama yapıp ihtiyaçlarına göre lojistik 
servisleri arasından seçim yapabileceği 
online bir pazar yeri kurmuştur.

Kolaylaştırılmış ödeme süreçleri: Eş 
zamanlı planlamanın sunduğu potansiyel 
bir diğer fayda da, siparişlerde ödeme 
sürecini hızlandırma kabiliyetidir. Ürünü 
yaklaşık gerçek zamanlı olarak takip ve izleme 
kabiliyeti sayesinde, teslimat tamamlama 
aşaması hızlıca onaylanabilir. Bu da anlık 
fatura kesme ve daha hızlı tahsilat imkânı 
sağlar. Blokzinciri ve akıllı sözleşmeler gibi 
teknolojiler sayesinde ödeme süreçlerini 
kolaylaştıracak verimlilik elde edilebilir ve 
sarsılmaz bir güven ortamı oluşturulabilir.

Büyüyen evrensel uygulama alanı: 
Eş zamanlı planlama, DTA’ların gittikçe 
karmaşık bir yapı kazanması ve tüm dünyaya 
yayılmasıyla daha faydalı hale gelebilir.

Özellikle, hızlı veya karmaşık ağlarda, 
parçalanmış veya çok ortaklı yapıdaki 
ağlarda veya düşük dijitalleşme düzeyine 
sahip gelişmekte olan ülke ekonomilerinde 
yardımcı olabilir. Özellikle gelişmekte olan 
ülke ekonomilerinde, şirketler genellikle 
kendilerini olgunlaşmamış tedarik zincirleriyle 
karşı karşıya bulurlar. Buna rağmen, birçok 
nedenden dolayı bu kabiliyetin inşası için 
yoğun bir yatırım yapmaya isteksiz olabilirler. 
Yapay zekâ, planlama alanında kendine yer 
buldukça, gelişmekte olan ülke pazarlarında 
pazar-içi yetenekleri geliştirme ihtiyacı önemli 
ölçüde azaltılabilir. 

Nerden başlamalı?
Dijital devrim ve yapay zekânın, blokzincirinin 
ve diğer teknolojilerin ortaya çıkışı 
ile, iş süreçlerinin optimizasyonu ve 
eşzamanlılığına yönelik inanılmaz fırsatlar 
yaratılmış ve iş planlama hızı ve etkinliği 
önemli ölçüde artırılmıştır. Organizasyonlar, 
iş süreçlerinin ve planlamanın gittikçe daha 
bileşik hale gelen DTA’daki son derece 
yetenekli otomatik “zihinler” tarafından 
yönetilebildiği bir geleceğe doğru ilerledikçe, 
meseleye bir adım geriden bakıp bugün nasıl 
işe koyulacağımızı anlamak büyük önem 
taşıyor.

Yönetilebilir zorluklarla başlayın: Tüm 
sorunlar aynı değildir. Organizasyonlar, 
başarmak istedikleri gerçek anlamda eş 
zamanlı planlamanın son halini görebilir, 
ancak işe nasıl yönetilebilir bir tarzda 
başlayacaklarından emin olmayabilirler. 
Mevcut stokları taleplere optimum şekilde 
atama konusu iyi bir başlangıç olabilir.

Sonuçlar yayıldıkça büyümeye devam 
edin: Tedarikçiler ve paydaşları da kapsayan 
ekosistemde otonom ve yapay zekâ odaklı 
bir planlama işlevine geçiş yapmak bir anda 
gerçekleşmeyecektir. Organizasyonlar, 
işe son noktadan başlamak yerine, ağ 
içinde toplandıkları verilerin de yardımıyla 
karmaşıklık bakımından konuyu aşağıdan 
yukarı doğru ilerleterek yaygınlaştırabilirler.

Yeni değer alanları: Eş zamanlı 
planlamanın sonuçları
Eş zamanlı planlamanın potansiyel faydaları 
şirket bünyesi ile sınırlı değildir. Aslında, belirli 
iş ihtiyaçlarına bağlı olarak şirketlerin elde 
edebilecekleri birçok sonuç vardır:

Yeniden tanımlanan işletme değeri: Eş 
zamanlı planlama yalnızca maliyetleri 
azaltmak ve varlıklarda verimliliği arttırmakla 
kalmaz, aynı zamanda stratejik pazarlarda 
büyümeyi mümkün kılar ve sipariş-nakit 
dönüşüm sürecini de hızlandırır. DTA’ya bağlı 
akıllı ürünler, ağ üzerinden satışa imkân 
tanıyan veriler ve içgörüler elde ederek, yeni 
fırsatlar sunarlar. Eş zamanlı planlama, üç 
alanda maliyet azaltma imkanı sağlayabilir: 
azaltılmış genel giderler, daha ucuz ham 
madde ve stok tutma maliyeti ve aksaklıkları 
azaltmak üzere kesintisiz optimizasyon.

Azaltılmış genel giderler ile ilgili olarak, 
tedarik zinciri planlama faaliyetlerinde 
analitik “düşünme” işlemlerinin çoğunu 
gerçekleştirecek ve yürütecek bir yapay zekâ 
ve bilişsel analiz motorları kullanımı ile çok 
sayıda tedarik zinciri profesyonellerine olan 
ihtiyacı, analizde daha yetkin olan birkaç 
tedarik zinciri uzmanına indirebilir. Artan 
görünürlük ve takip mekanizmaları sayesinde 
tahminlerin ve hizmet seviyelerinin iyileşerek 
güvenlik stoklarına olan ihtiyacın azalması 
nedeniyle, ağdaki stok tutma maliyetlerini 
azaltabilir. Örneğin Mahindra USA adlı traktör 
üreticisi makine öğrenmesi teknikleriyle 
çalışan bir platformla hangi yurt içi ve yurt 
dışı nakliyelerini kombine ederek maliyet 
avantajı sağlayabileceğini belirleyerek stok 
devir hızını %35 oranında azaltmıştır.

Ayrıca, ağın sürekli takibi ve optimizasyonu, 
aksaklıkları ve dolayısıyla maliyeti azaltmaya 
yardımcı olabilir. Örneğin, kamyon ve 
paletlerdeki sensörler, malzemelerin 
darbelere veya istenmeyen sıcaklıklara 
maruz kalıp kalmadıklarını belirleyebilir. Bu 
bilgilerle teslimatlar yeniden yönlendirilebilir 
ve ikame malzemeler hızlıca planlanabilir, bu 
sayede arızaların önüne geçilerek detaylı kök 
neden analizi ihtiyacı ortadan kaldırılabilir.
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Deloitte Turkey Connect mobil uygulaması 
ile iş dünyasının gündemini oluşturan, 
en güncel yerel ve global araştırmalara, 
yayınlara ve makalelere ulaşabilir; en 
son gelişmeleri her an her yerden takip 
edebilirsiniz.

Uygulama ayrıca uzman görüşleri, videolar, 
Deloitte Üniversitesi’nin farklı sektörlere 
ilişkin yayınladığı makale ve yayınlar ile 
güncel ekonomik görünüm yayınlarına kolay 
erişimi mümkün kılıyor. Mobil uygulamayı, 
İngilizce ve Türkçe olarak Apple Store ve 
Google Play Store’lardan indirebilirsiniz. 

Her an, her yerde 
bizimle bağlantıda 
kalın!



2019; 5G’nin, akıllı hoparlörlerin 
ve yapay zekânın yılı

Deloitte’un bu yıl 18.’sini hazırladığı global “Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon 
Öngörüleri Raporu” açıklandı. Her yıl ilgiyle karşılanan rapora göre, 2019 yılında 

akıllı hoparlörlerin 7 milyar dolarlık pazar elde ederek, yılın en hızlı gelişen 
teknolojisi olacağı öngörülüyor. 
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2019; 5G’nin, akıllı hoparlörlerin 
ve yapay zekânın yılı
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Deloitte TMT Öngörüleri 2019 
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Deloitte TMT Öngörüleri 2019 Akıllı hoparlör pazarında %63’lük artış
Rapora göre, ortalama 43 dolarlık birim 
satış fiyatıyla 164 milyon adet satılan akıllı 
hoparlörün toplam pazar gelirinin, 2018 
yılına kıyasla yüzde 63’lük artışla 4.3 milyar 
dolara ulaşması bekleniyor. Ses algılama 
teknolojisi gelişimine devam ederken; 
sektörün tam büyüme potansiyeline 
ulaşabilmesi için bazı engelleri de aşması 
gerekecek. Bu doğrultuda kapsayıcılık ve 
küresel anlamda kabul görmek için daha 
geniş bir dil desteğine ihtiyaç duyulacak.

Yapay zekânın önlenemez yükselişi
Deloitte’a göre; bulut tabanlı yapay zekâ 
yazılımları ve hizmetlerinin kullanımı 
hızlanacak. Yapay zekâ kullanan 
firmaların %70’i bulut tabanlı kurumsal 
yazılımlarıyla yapay zekâ olanaklarına 
sahip olurken; %65’i de bulut destekli 
geliştirme hizmetleri sayesinde yapay 
zekâ uygulamaları yapılabilecek. Diğer 
yandan 2020 yılı itibarıyla, yapay zekâ ile 
hazırlanan kurumsal yazılımların ve bulut 
tabanlı yapay zeka geliştirme hizmetlerinin 
payı sırasıyla %87 ve % 83 seviyelerine 
yükselecek.

Sahne 5G’nin
Beşinci nesil (5G) kablosuz ağların 
kademeli olarak gelmesi, kullanıcılar 
ve işletmeler için daha hızlı bağlantılar 
sağlaması ve telekomünikasyon şirketleri 
için yeni gelir fırsatları yaratması 
bekleniyor. Raporda, halihazırda 72 
operatörün test aşamasında olduğu 
belirtilirken; 2019 yılında 25 operatörün 5G 
servisi sunmaya başlayacağının ve 2020 
yılında da bu sayının 2 katına ulaşacağının 
altı çiziliyor.  Ayrıca, 2019 yılında toplamda 
1 milyonun üzerinde 5G’li telefon 
satılması ve bu sayının 2020 yılında 15-20 
milyona kadar yükselmesi beklenirken; 1 
milyondan fazla sayıda modem satışı da 
öngörülüyor.

01010101010110101010111010101

111010101011110    
  0

10110

00010011010

Yapay zekâ
Benimseyenler
bulut bilişime yöneliyor

Kritik Görevler

Yapay zekâ inovasyonu bulut bilişimde

Küresel olarak yapay zekânın
ortalama yatırım geri dönüşü

%16

Yapay zekâyı geleneksel
bilişim teknolojilerine
oranla bulut bilişim
aracılığıyla kullanacak
kişiler

x 2,6

İşlerinin başarısı için
yapay zekânın önemli
olduğunu düşünenler

Bugün

2020’ye kadar %38
%10

Yapay zekâ kullanımının
yaygınlaşmasının önündeki engeller

Veri

Entegrasyon

Uygulama

%68
Yapay zekâ yetenek açığının 
orta seviyede ve yüksek 
seviyede olduğunu 
belirtenler

Yapay zekâ
destekli bulut
yazılımı
kullananlar

Daha az kurum içi 
uzmanlıkla daha fazlasını 
gerçekleştirmek

Şimdi

20192019

20202020

%58
%70
%87

Şimdi

20192019

20202020

%50
%65
%83

Bulutta 
mevcut yapay
zekâ servisleriyle 
çözüm geliştirenler

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

08_Artificial-intelligence_Global-Predictions-2019.pdf   1   21.12.2018   11:22

Deloitte TMT Öngörüleri 2019 



2019 yılında 
toplamda  
1 milyonun  
üzerinde 5G’li 
telefon satılması 
ve bu sayının 
2020 yılında 
15-20 milyona 
kadar yükselmesi 
bekleniyor.

Deloite Global 2019 TMT Raporu’nda yer 
alan diğer başlıklar ise şöyle: 

 •  Spor yayınlarında bahis: Deloitte, 18-34 
yaşları arasında olan ve televizyonda 
spor programı izleyen Kuzey Amerikalı 
erkeklerin %60’ının karşılaşmalar 
esnasında bahis oynayacağını 
öngörürken; sonuç olarak, yaşları 25-34 
arasında değişen ve televizyon izleyen 
Amerikalı erkeklerin yaklaşık %40’ının 
bahis oynayacağı tahmininde bulunuyor.  

 •  3D yazıcı atılım yapıyor:  Kurumsal 
3D yazıcılar ile malzemelerinin satışı 
ve büyük kamu firmaları tarafından 
sunulan hizmetlerle pazarın 2019 yılında 
2.7 milyar doları geçmesi ve 2020 yılına 
kadar yılık %12.5’luk büyüme payıyla, 3 
milyar dolara ulaşması bekleniyor. 

 •  E-Spor gelişimini sürdürüyor: Kuzey 
Amerika e- spor pazarının; reklam, yayın 
lisansı ve franchise satışlarıyla yüzde 35 
oranında büyüyeceği öngörülüyor.

 •  Radyoya ilgi sürecek: Deloitte, 
gelişmekte olan ülkelerde farklılıklar 
görülse de, gelişmiş ülkelerde yetişkin 
nüfusun %85’inin (2018 yılındaki oranla 
aynı) radyo dinlemeye devam edeceğini 
öngörüyor. Deloitte, 2019 yılında 
Amerika’da 18 ila 34 yaşındakilerin yüzde 
90’ından fazlasının haftada en az bir kez 
radyo dinleyeceğini ve 2025 yılında da 
geleneksel TV’yi izlediğinden daha fazla 
radyo dinleyeceğini tahmin ediyor. 

 •  Kuantum bilgisayar fırsatı: Kuantum 
bilgisayarların önümüzdeki on yıl 
içinde yeni teknolojilerdeki en büyük 
gelir fırsatlarından birini oluşturacağı 
öngörülürken; klasik bilgisayarların 
yerini alma olasılığı ise düşük görünüyor. 
Bununla birlikte, gelecekteki kuantum 
bilgisayar pazarının, süper bilgisayar 
piyasasıyla karşılaştırılabilir olması 
bekleniyor (2030’larda yılda yaklaşık 50 
milyar dolar).
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Raporun 
tamamına 
buradan 
ulaşabilirsiniz.

Metin Aslantaş 
Teknoloji, Medya ve 
Telekomünikasyon (TMT) 
Endüstrisi Lideri 
Deloitte Türkiye

“Bu yılki araştırma 2019’un, hızla gelişen kablosuz iletişim endüstrisi ve yapay zekâ teknolojileri sayesinde 
önemli fırsatların ve yeni yatırımların gündeme geleceği bir yıl olacağına işaret ediyor. Yapay zekâ giderek günlük 
yaşamımızın daha fazla alanında kendine yer açarken; ses algılama teknolojilerinin hızlı gelişimi ve çeşitlenen 
dil desteği ile akıllı hoparlörler de önemli bir pazar haline gelecek gibi görünüyor. 5G ise daha hızlı bağlantı 
sağlayan yeni bir gelir alanı olarak, 2019 ve 2020’de telekom operatörlerinin öncelikli gündemlerinden biri olmayı 
sürdürecek” 
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Deloitte University Press bugüne kadar 
yayımladığı özgün makale, rapor ve süreli 
yayınlar ile şirketlerin yanı sıra, kamu 
kuruluşları ve STK’ların da faydalandığı
iç görüler ortaya koymaktaydı.

Bugünden sonra ise Deloitte University 
Press, Deloitte Insights’a dönüşüyor.
Benzer şekilde Deloitte Insights da özgün 
eyleme dönüştürülebilir, güncel ve farklı 
endüstri dallarında uzmanlaşmış kanaat 
önderliğiyle dünyanın dört bir yanındaki 
kurumların öncelikli konularına çözüm 
bulmalarını sağlamayı amaçlamakta. 
Bu doğrultuda Deloitte, vermiş olduğu 

tahahhütü küresel olarak yayımlanan 
tüm prestijli araştırmalarını ortak bir çatı 
altında toplayarak güçlendiriyor.

Bu yeni isim Deloitte’un ana vaadini de 
güçlendiriyor: Farklı alanlardaki bireylerin 
ve şirketlerin ilgisini çeken konular 
üzerindeki tartışmaları geliştirmek ve
bir adım öteye taşımak maksadıyla merak 
uyandıran araştırmalar ve iç görüler 
sunmak.

Deloitte Insights, Deloitte University 
Press’in yerini alarak küresel olarak 
yayımlanan kapsamlı raporlar, makaleler, 

videolar, podcastler ve daha birçok yayın 
için tek kaynak haline geliyor.
Deloitte Insights yalnızca sektöre özgü 
ürettiği bilgiyle değil aynı zamanda 
liderlik, operasyon ve strateji, sosyal etki, 
yetenek gibi konular başta olmak üzere 
sektörler üstü bilgi ve ulusal ve uluslararası 
ekonomilerle ilgili bilgi üreterek kurumların 
sektörlerinde bir adım öne geçmelerini 
sağlıyor.

Deloitte Insights’a aşağıdaki bağlantı 
adresinden ulaşabilirsiniz:
www2.deloitte.com/insights/us/en.html
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Meslek tercihleri sorulduğunda herkesin 
geçmişte hayalleri olmuştur. Peki ya 
vergi danışmanı olmak? Benim meslek 
konusundaki tercihlerim üniversite 
mezuniyetime yakın şekillenmeye başlamıştı. 
Tercihlerim vergicilik mesleğine giriş yapmak 
için son derece iyi bir zamana rastlamıştı. 
1994 yılında mezun olduğumda doğru 
zamanda doğru yerde olmanın şansını iş 
hayatının başında yakaladığımı ve daha 
sonrasında da meslekte uzmanlaşmanın 
önemini zaman geçtikçe görecektim. 

Türkiye’nin yakın geçmişinde vergi 
mesleğinin gelişiminde önemli dönüm 
noktalarının başında 1994 yılında 
işletmelerin kayıt düzeninde bir milat 
olan tek düzen muhasebe uygulamasına 
geçilmesi gelmektedir. Bu uygulamayla 
işletmeler muhasebe uygulamalarında; 
aynı temel kavramlardan hareket ederek, 
muhasebe ilkeleri çerçevesinde, tekdüzen 
hesap planı ve mali tabloları kullanmaya 
başlamışlardır. 

Bunun hemen arkasından 1995 yılından 
başlayarak gelir ve kurumlar vergisi 
beyannamelerinin yeminli mali müşavirlerce 
tasdikine ilişkin uygulama hayata geçirildi. 
Yeminli mali müşavirlerin yapacağı 
beyanname tasdikinin amacı, ödenmesi 
gereken gelir ya da kurumlar vergisinin 
doğruluğunu araştırmak, tespit etmek 
ve sağlamaktır. Bu nedenle, yeminli mali 
müşavir, gerçek durumu tespit etmek 
için her türlü belgelerden yararlanmak ve 
her türlü inceleme tekniklerini kullanmak 
zorundalardır.

Dolayısıyla 1994 – 1995 yılları önemli bir 
dönemeçti. Bu yıllara kadar tek düzen bir 
muhasebe uygulaması yoktu ve Tam Tasdik 
öncesinde meslekte “revizyon” adı verilen 
hizmetler mükelleflere hizmet sağlayıcılar 
tarafından sunulmakta idi. Getirilen bu 
yeniliklerle beraber muhasebe ve vergi 
mesleğine yeni bir disiplin ve kural bütünü 
hakim olmaya başlamıştı. Hizmet firmaları 
büyümeye ve büyüdükçe kaliteye artan 
bir eğilimle iyi çalışanları bulmaya, onları 
yetiştirmeye ve müşterilerine fark yaratan 
hizmetler sunmaya odaklanır hale geldiler.  

Bugün “4 Büyükler” olarak adlandırılan 
Denetim, Vergi ve Danışmanlık alanındaki 

Vergicilik 
mesleğinde 
uzmanlaşma
Güneş Söğütlüoğlu
Ortak, Vergi Hizmetleri
Yönetim Kurulu Başkanı
Deloitte Türkiye
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en büyük hizmet 
firmaları üniversite 
yıllarımda “Büyük 8”, 
mezun olduğumda 
ise “Büyük 6” olarak 
tanımlanıyorlardı. O 
yıllarda bugün gibi 
hem bu büyük şirketler 
hem de küçük ve orta büyüklükte birçok 
firma Türkiye’de hizmet sağlıyordu. Ancak 
farkı bugün ile kıyaslandığında 1994 yılının 
“büyüklük” rakamları hem faaliyet sonuçları 
hem de istihdam edilen çalışan sayıları 
açısından göreceli olarak küçüktü. 

Durum böyle olunca da Vergi bölümünde 
mesleğe başlayan bizler her şeyi öğrenmeye 
çalışan, üretimden hizmete, banka finanstan 
sigortaya kadar her türlü sektöre; gelir 
vergisinden, kurumlar vergisine, damga 
vergisinden katma değer vergisinin her türlü 
ayrıntısına, gümrük mevzuatından sosyal 
sigorta mevzuatına, Vergi Usul Kanununa 
kadar geniş bir alanda hızla ilerlemeye 
başladık.

Üstatlarımızın yanında yetişiyorduk. Özel 
sektörden yetişen çok değerli üstatlarımız 
haricinde aslında maliye kökenli olanlar 
mesleğe genel olarak hakim durumdaydılar. 
Bizleri de benzer bir yaklaşım ve gelenekle 
yetiştiriyorlardı. Eski Hesap Uzmanları, 
Gelirler Kontrolörleri, Maliye Müfettişleri 
ve Vergi Denetmenleri. 2011 yılında vergi 
denetim birimlerinin tek unvan altında 
birleştirilmesi ile tüm bu birimler “vergi 
müfettişi” unvanıyla Vergi Denetim Kurulu 
Başkanlığı çatısında birleştirildi. Maliye’de 
dört inceleme birimini birleştiren bu 
kararla aralarındaki kimin en “üstat” olduğu 
tartışması da son buldu. Vergi Denetim 
Kurulu çatısı altında, 1879 yılında kurulan 
Maliye Müfettişliği, 1936’da kurulan Gelirler 
Kontrolörlüğü ve 1945’ten beri hizmet veren 
Hesap Uzmanlığı, Vergi Denetmenleri ile 
birleşmiş oldu. Kanaatimce meslekte bu 
değişim de önemli bir dönüm noktasıydı.  
Geçmişten yakın zamana kadar mesleğin 
gelişiminde çok önemli rol oynayan 
bu kurumlar ve yetiştirdikleri değerli 
insanlardan payımızı alarak ilerlemeye 
devam ediyoruz. Sayelerinde her şeyi 
öğrenmeye her şeyi bilmeye çalıştık ve çok 
da faydasını gördük.

verimlilik hem de kalite anlamında, hem 
müşteriler hem de hizmet sağlayıcılar 
açısından son derece iyi sonuçlar verdi. 
Katma değeri yüksek, fark yaratan hizmetler 
uzmanlaşmanın getirdiği sonuçlar oldu. 
Gelecekte de özellikli konularda oluşan 
uzmanlıklar büyüyen hizmet firmaları ile 
beraber derinliği artan bir şekilde devam 
edecek, bunları yeni oluşan uzmanlıklar takip 
edecektir.

Muhakkak ki teknoloji bu süreçte bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da artan 
hızla etki edecektir. Nasıl ki geçmişte 
kullandığımız basılı mevzuat ve yorum 
serileri, facit hesap makinaları, fiziki 
kütüphaneler, kırmızı ayraçlı kalın ciltli 
kitaplar, her zaman tam tutması garanti 
olmayan elle tutulan kalamoza defterler, 
faks makinaları, daktilolar, üzerlerinde şifreli 
kilitleriyle ağır denetim çantaları, A3 çalışma 
kağıtları, kırmızı kalemler ve cetvellerin 
tamamı bazen direnerek bazen tam teslim 
bir şekilde bir avuç içi bilgisayar ve yazılımına 
kendilerini teslim ettilerse Vergicilik mesleği 
de değişen ihtiyaçlara, artan derinliğe 
karşılık verebilmek için teknolojik yenilikler, 
iletişim olanakları, bilgiye ve veriye erişim 
kolaylığı ile beraber her geçen gün kendini 
yenileyecektir.

Öte yandan ekonominin büyüklükleri, 
ticaret, hizmet ve üretimin karmaşıklığı 
arttıkça; bunun yanında özellikle 
2004 yılında Türkiye’ye artan yabancı 
yatırımcıların ilgisi ile beraber her şeyi 
bilmeye çalışanlardan çok, belli bir alanda 
uzmanlaşan profesyonellere doğru evirildik. 
Artık; şirket satın almaları ve birleşmeleri 
konusunda uzman, uluslararası vergide 
uzman, yabancıların vergilendirilmesinde 
uzman, muhasebede uzman, dolaylı 
vergilerde uzman, gümrük alanında, 
transfer fiyatlandırmasında uzman, vergi 
uyuşmazlıklarında uzman, tam tasdik 
uygulamalarında ve/veya belirli sektörlerde 
uzmanlar olma zamanı gelmişti.

Sadece özel sektördeki hizmet sağlayıcıların 
yapısı değil aynı zamanda Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu 
bünyesinde de uzmanlaşmanın olumlu 
etkilerini yaratmak adına “Örtülü Sermaye, 
Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı 
Kazançlar”, “Organize Vergi Kaçakçılığı İle 
Mücadele”, “Büyük Ölçekli Mükellefler”, 
“Küçük Ölçekli Mükellefler” Grup 
Başkanlıkları oluşturuldu.  

Geçmişte genele ve her şeye hakim olmaya 
çabalarken müşterilerin beklentileri 
doğrultusunda uzmanlığa doğru keskinleşen 
meslek, gelecekte de teknolojinin etkisiyle 
hızla kabuk değiştirmektedir. Nitekim 
Maliye İdaresi de incelenecek mükelleflerin 
seçiminde ve mükelleflere ilişkin vergi 
denetim süreçlerinde, teknolojinin  
getirdiği yeniliklerden yararlanmaktadır. 

Maliye’de olduğu gibi özel sektörde 
de teknolojinin sağladığı kolaylıklar ve 
müşteri ihtiyaçları doğrultusunda daha 
çok ve çeşitli işlerde çalıştıkça uzmanlaştık, 
daha çok uzmanlaştıkça da daha çok ve 
çeşitli işler başardık. Çalıştığımız projeler 
ve uzmanlığımız gittikçe birbirini daha 
çok destekler hale geldi. Uzmanlık hem 

Gelecekte özellikli konularda oluşan uzmanlıklar 
büyüyen hizmet firmaları ile beraber derinliği 
artan şekilde devam edecek, bunları yeni 
oluşan uzmanlıklar takip edecektir.
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ihdas edilmiş olup maddede, ödeme 
yapılan kişilerin mükellef olup olmadığına 
bakılmaksızın, işlemlere taraf veya aracı 
olanlara vergi kesintisi yapma yükümlülüğü 
getirilebileceği düzenlenmiştir.
 
Yazımızda, öncelikle yukarıda yer verilen 
yetki kapsamında çıkarılan Cumhurbaşkanı 
Kararı ile getirilen düzenleme ele alınacak, 
sonrasında da bu düzenleme çifte 
vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının 
uygulanması açısından değerlendirilecektir.
 
1. 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı: GVK 
md.94, KVK md.15 ve KVK md.30’a eklenen 
bentler ile “Vergi Usul Kanununun 11 inci 
maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki 
ödemelerden” tevkifat yapılacağı 
düzenlemesine 07.09.2016 tarihinde 

Dijital reklamcılık, teknolojinin yoğun 
olarak kullanıldığı kompleks bir sektör olup 
sektörde en büyük pay yurt dışı yayıncılara 
aittir. Türkiye trafiğini hedeflemek için 
yapılan reklam yatırımlarının büyük bir 
kısmı bu yurtdışı kurumlara gitmektedir. 
Bu nedenle, internet ortamında verilen ve 
aracılık edilen reklam hizmetlerine getirilen 
stopaj uygulaması tüm sektörü önemli 
ölçüde etkileyecektir.

İnternet üzerinden verilen reklam 
hizmetlerinin vergilendirilmesine dair 
uygulamanın dayanağını, VUK’nun 
11’inci maddesinin 7’nci fıkrası ile 
Cumhurbaşkanına verilen stopaj 
yükümlülüğü ihdas etme yetkisi 
oluşturmaktadır. Dijital reklam hizmetlerine 
uygulanacak stopaj da bu yetki çerçevesinde 

Çağatay Yüce 
Ortak
Vergi Hizmetleri
Deloitte Türkiye

Yabancı yayıncılar tarafından sağlanan 
reklam hizmetlerinin vergisel boyutu
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uygulamalarında daimi temsilci adı 
verilmektedir. 

Buna göre, İrlanda mukimi firmalar 
tarafından ifa edilen reklam verme 
hizmetlerinin Türkiye’de işyeri 
oluşturabilmesi için şu iki koşuldan birinin 
gerçekleşmesi gerekir:

 •  Türkiye’de bu işlerin tamamen veya kısmen 
yürütüldüğü sabit bir yer bulunması 

 •  Bu firmalar adına Türkiye’de mukavele 
akdetme yetkisine sahip ve bu yetkisini 
devamlı olarak kullanan bir kişi (daimi 
temsilci) bulunması 

Yukarıda yer alan iki koşulun da 
gerçekleşmediği durumlarda, verilen 
reklam hizmetlerinden elde edilen gelirleri 
vergilendirme yetkisi İrlanda’da bulunacaktır. 
Nitekim Gelir İdaresi özelgelerinde de 
internet üzerinden reklam verme hizmeti 
ticari kazanç olarak nitelendirilmiş ve 
vergilendirme hakkının hizmet veren 
şirketin mukimi olduğu ülkeye ait 
olduğu ifade edilmiştir. (27.07.2018 tarih 
11395140-105[VUK-1-21240]-E.699387, 
23/02/2012 tarih B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 
30-701,  02/08/2016 tarih, 39044742-130-
105820)

Google’dan alınan reklam hizmetleri 
ile ilgili olarak verilen 23/02/2012 tarih, 
B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 30-701 sayılı 
özelgede bu husus şu şekilde ifade 
edilmektedir: “… İrlanda mukimi şirketin, 
Anlaşmanın 5’inci maddesi kapsamında 
Türkiye’de bir işyerine sahip olmaması 
ve reklam hizmetini bu işyeri vasıtasıyla 
vermemesi durumunda söz konusu reklam 
hizmeti karşılığında elde edilecek ticari 

yer verilmiştir. VUK md.11’e dayanılarak 
çıkarılan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 
internet ortamında verilen ve aracılık edilen 
reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına 
alınmıştır. Bu kapsamda, 01/01/2019 
tarihinden itibaren, internet ortamında 
reklam hizmeti verenlere ve buna aracılık 
edenlere aşağıda sayılan kişi ve kurumlar 
tarafından yapılan ödemeler, ödeme 
yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına 
bakılmaksızın stopaja tabi tutulmuştur. 
Tevkifat yapmakla yükümlü olan kişi ve 
kuruluşlar şunlardır: 

Kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu 
kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, 
iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve 
vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, 
yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini 
beyan etmeye mecbur olan ticaret ve 
serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını 
bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına 
göre tespit eden çiftçiler. 

Stopaj oranları şu şekilde belirlenmiştir,

 •  GVK md.94 kapsamında yapılan ödemeler 
(Gerçek kişilere, dernek ve vakıflara ve 
94.madde kapsamında olan diğer kişi ve 
kurumlara yapılan ödemeler) üzerinden % 
15,

 •  KVK md.30 kapsamında yapılan ödemeler 
(Dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler) 
üzerinden % 15.

 •  KVK md.15 kapsamındaki ödemeler (Tam 
mükellef kurumlara yapılan ödemeler) 
üzerinden % 0, olarak belirlenmiştir.

2. Konunun Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşmalarında Düzenlenmesi: 
Türkiye’nin imzalamış olduğu vergi 
anlaşmalarına göre Türkiye’de mukim 
olmayan kurumların ticari kazançlarının 
Türkiye’de vergilendirilmesi için sabit bir 
işyeri veya daimi temsilci bulunması gerekir. 
Reklam hizmetlerinin ticari faaliyet niteliği 
göz önüne alındığında, vergilendirme hakkı 
esas olarak reklam hizmetini veren kurumun 
mukim olduğu ülkeye aittir. Reklam verme 
hizmetlerinin Türkiye’de sabit bir işyeri/
daimi temsilci aracılığıyla sunulması halinde 
ise Türkiye’nin de ilgili kazancı vergilendirme 
hakkı doğmaktadır. 

İnternet üzerinden reklam hizmetleri sunan 
Google, Facebook gibi firmaların Avrupa’da 
merkez olarak konumlandırdığı İrlanda ile 
Türkiye arasında imzalanan ÇVÖA’da da 
bu yaklaşım görülmektedir. Söz konusu 
ÇVÖA’nın ticari kazançları düzenleyen 7’nci 
maddesinin 1’inci fıkrasında bu durum şu 
şekilde ifade edilmektedir:

“Bir Akit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, söz 
konusu teşebbüs diğer Akit Devlette yer 
alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette 
bulunmadıkça, yalnızca bu Devlette 
vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda 
bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, 
teşebbüsün kazancı, yalnızca bu işyerine 
atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere bu 
diğer Devlette vergilendirilebilir.”

İrlanda mukimi firmaların Türkiye’de, 
ÇVÖA’daki işyeri tanımına uygun bir 
işyeri mevcut ise Türkiye’nin bu işyerine 
atfedilebilen gelirleri vergileme yetkisi 
bulunmakta, işyeri yok ise hiçbir şekilde 
vergileme yetkisi bulunmamaktadır. Bu 
durumda Türkiye’nin vergileme yetkisinin 
bulunup bulunmadığı konusunda “işyeri” 
kavramı kritik öneme sahiptir. Türkiye - 
İrlanda anlaşmasının 5’inci maddesinde 
işyeri; “bir teşebbüsün işinin tamamen veya 
kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer” 
şeklinde tanımlanmıştır. 

5’inci maddenin 6’ncı fıkrasına göre ise 
bir kişi, faaliyetin yürütüldüğü ülkede 
diğer ülke teşebbüsü adına mukavele 
akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini 
devamlı kullanırsa bu kişinin teşebbüs için 
gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla 
ilk bahsedilen Devlette bir işyerine sahip 
olduğu kabul edilecektir. Bu kişiye vergi 

İrlanda mukimi firmaların Türkiye’de, 
ÇVÖA’daki a tanımına uygun bir işyeri 
mevcut ise Türkiye’nin bu işyerine 
atfedilebilen gelirleri vergileme yetkisi 
bulunmakta, işyeri yok ise hiçbir şekilde 
vergileme yetkisi bulunmamaktadır. 
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olur. Bu ise haksız yere vergi alınması 
anlamına gelecektir. Haksız yere alınan 
vergilerin, VUK’nun hata düzeltme hükümleri 
çerçevesinde iade alınması mümkün olmakla 
birlikte, iade yapılıp yapılmayacağı GİB’in 
yaklaşımına göre şekillenecektir.

Reklam hizmetleri GİB tarafından da ticari 
faaliyet olarak ele alınmakla birlikte işyeri 
kavramının daha geniş yorumlanması 
(dijital ortamların da işyeri tanımı içerisinde 
değerlendirilmesi gibi) halinde GİB, söz 
konusu vergiyi işyeri oluştuğu iddiasıyla iade 
etmeyebilir. Bu durumda stopaj, reklam 
hizmeti alan Türkiye’deki firmalar üzerinde 
kalacaktır. Zira yabancı yayıncılar, bu şekilde 
uygulanacak bir stopaj yükünü karşılamak 
istemeyecektir. Sektörün oligopol yapısı 
karşısında hizmet alıcılarının pazarlık gücü 
düşük olacağından, vergi Türk reklam 
verenler üzerinde maliyet etkisi yaratacaktır.
 
Avrupa Komisyonu’nun, 21 Mart 2018 
tarihinde kabul ettiği dijital ekonomi 
paketinde kurumlar vergisi uygulamasına 
ilişkin teklifinde dijital hizmet veren firmaların 
üye ülkeler tarafından vergilendirilebilmesi 
için anlaşmalarda yer alan işyeri kavramına 
ek olarak “önemli ölçüde dijital varlık 
gösterme” kriteri getirilmek istenmektedir. 
Bunun getirilmesinin nedeni ise mevcut 
anlaşmaların 5’inci maddesinin bu işletmeleri 
vergilendirme bakımından yeterli olmayışıdır. 
Söz konusu düzenlemenin hayata geçmesi 
durumunda, birlik içi ülkeler kendi aralarında 
imzaladıkları ÇVÖA’larda revize yapmaksızın 
bu kuralı uygulayabilecektir. Ancak, Birlik 
üyesi olmayan ve ilgili üye ülkeyle geleneksel 
anlamda ÇVÖA imzalamış ülkelerde mukim 
firmalar için ise mevcut anlaşmalar fiziki 
işyeri kavramını esas aldığından dijital varlık 
esasında bir vergilendirme yapılamayacaktır.  

Uluslararası anlaşmaların normlar 
hiyerarşisi içerisinde en üst noktada olduğu 
düşünüldüğünde, AB’nin bu anlayışına biz de 
katılıyoruz. Mevcut anlaşmalar çerçevesinde 
yabancı yayıncıların fiziken değil, yalnız 
dijital olarak Türkiye’de varlığını sürdürmesi 
halinde, Türkiye’nin bu yayıncıları vergileme 
yetkisi bulunmamaktadır. GİB’in de bu 
anlayışı benimsemesi, yabancı yayımcılara 
yapılan ödemeler açısından sorunu belirli 
ölçüde çözecektir. 

kazançları vergileme hakkı yalnızca İrlanda’ya 
ait bulunmaktadır”.

02/08/2016 tarih, 39044742-130-105820 
sayılı özelge ise Türkiye - ABD ÇVÖA 
ile ilgili olup söz konusu anlaşmada da 
İrlanda anlaşmasına benzer hükümler 
bulunmaktadır. Söz konusu özelgede 
Türkiye’nin vergileme yetkisine ilişkin 
aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır:

“Buna göre, internet üzerinden reklam 
verme hizmetinin ticari faaliyet kapsamında 
değerlendirilmesi gerekmekte olup, ABD mukimi 
şirket Türkiye’de yer alan bir işyeri vasıtasıyla 
ticari faaliyette bulunmadıkça bu şirketin 
yalnızca ABD’de vergilendirilmesi gerekmektedir. 
Eğer ABD mukimi şirket Türkiye’de yer 
alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette 
bulunursa Türkiye’nin, bu işyerine atfedilebilen 
miktarla sınırlı olmak üzere vergi alma hakkı 
bulunmaktadır. ABD mukimi şirketin internet 
ortamında reklam verme hizmetini Türkiye’de 
yer alan sunucular (server) aracılığıyla 
sunması durumunda da anılan şirketin 
Türkiye’de Anlaşmanın 5 inci maddesine göre 
bir işyeri oluştuğu kabul edilecektir.” 

İnternet üzerinden elde edilen kazançlara 
dair model anlaşma yorumları da yukarıdaki 
görüş ile uyumludur. Yorumlarda web 
sitesinin depolandığı ve erişiminin sağlandığı 
sunucunun bulunduğu lokasyonun 
sabit bir yer olarak dikkate alınabileceği 
belirtilmektedir.

Konuyla ilgili 17 Seri no’lu Kurumlar 
Vergisi Tebliğinde söz konusu hizmetler 
kapsamındaki ödemelerin ÇVÖA’ları 
karşısındaki durumuna dair açık bir 
belirleme bulunmamaktadır. Bununla 
birlikte, verilen örnekte, kanuni ve iş 
merkezi İrlanda’da bulunan bir şirket 
tarafından verilen reklam hizmetine ilişkin 
hesaben ödemenin 1.1.2019 tarihinden 
önce (düzenlemenin yürürlüğünden 
önce) yapılmış olması nedeniyle vergi 
kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığı 
belirtilmektedir. Tebliğ, dar mükellef bir 
kuruma 1.1.2019 sonrasında hesaben 
ödeme yapılması durumunda ÇVÖA 
kapsamında nasıl bir işlem yapılacağını 
açıklamamaktadır. Ancak tebliğde verilen 
örnek, GİB’in 1.1.2019 tarihinden sonra 

yapılan hesaben ödemeler üzerinden ÇVÖA 
dikkate alınmaksızın vergi kesintisi yapılması 
gerektiği düşüncesinde olduğu şeklinde 
anlaşılmaya müsaittir. 

3. Değerlendirme ve Sonuç: İnternet 
ortamında verilen ve aracılık edilen reklam 
hizmetlerine getirilen stopaj uygulaması 
tüm sektörü önemli ölçüde etkileyecektir. 
Bu etki, iç mevzuatımıza getirilen stopaj 
uygulamasına Gelir İdaresi’nin nasıl yön 
vereceğine bağlı olarak değişebilecektir. 

Düzenlemede stopajın “ödeme yapılan 
kişilerin mükellef olup olmamasına 
bakılmaksızın” yapılacağı belirtilmektedir. 
Bu ibare, stopajın her halükarda yapılması 
gerektiği şeklinde algılanmaya müsaittir. 
Halbuki, reklam verme hizmetleri ticari 
faaliyettir ve bu faaliyetin Türkiye’de 
vergilendirilebilmesi için Türkiye’de işyeri 
oluşması gerekmektedir. Dar mükellefin 
Türkiye’de işyeri bulunmadığı bir durumda 
söz konusu düzenleme “her halükarda 
stopaj yapılması gerekir” şeklinde uygulanır 
ise, Türkiye’nin vergilendirme yetkisi 
bulunmadığı hallerde de stopaj yapılmış 

İrlanda mukimi 
firmaların Türkiye’de, 
ÇVÖA’daki  
a tanımına uygun 
bir işyeri mevcut 
ise Türkiye’nin 
bu işyerine 
atfedilebilen gelirleri 
vergileme yetkisi 
bulunmakta, işyeri 
yok ise hiçbir şekilde 
vergileme yetkisi 
bulunmamaktadır. 
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hasılat üzerinden %3 oranında bir vergi 
almayı planlamaktadır. Dolayısıyla, Karar ile 
getirilen %15 oranının çok yüksek olduğu 
değerlendirilmektedir. Söz konusu vergi 
yükünün Türk hizmet alıcılarına yansıyacak 
olması karşısında, stopaj oranının en azından 
AB seviyesine indirilmesi önerilebilir.

Sonuç olarak, ÇVÖA’larda değişiklik 
yapılmadığı müddetçe yabancı dijital 
reklamcılık gelirlerinin kazanç vergisine tabi 
tutulmasında problemler olacağı açıktır. Bu 
nedenle AB’nin kısa vadeli çözüm önerisine 
benzer bir yöntem Türkiye için de önerilebilir. 
Zira dijital reklamcılık üzerinden dolaylı 
vergi almak daha sağlam bir yasal zemine 
oturması sebebiyle, kurumlar vergisi almaya 
nazaran daha az sorun barındırmaktadır.

Bununla birlikte, önce stopaj yapılıp sonra 
iade yapılacak olsa bile iadenin kime 
(tevkifat yapana mı yoksa yabancı yayıncıya 
mı) yapılacağı, hangi süre içerisinde 
yapılacağı, işlemlerin nasıl dokümante 
edileceği gibi sorunlar da gündeme 
gelecektir. İade sürecinin uzun zaman 
alması halinde, paranın zaman değerinde 
azalma olacaktır. Dolayısıyla, sorunun tam 
olarak çözülebilmesi için, Türkiye’de işyeri 
bulunmayan yabancı yayıncılara yapılacak 
ödemeler üzerinden hesaplanacak verginin 
mukimlik belgesinin ibrazına istinaden 
kaynakta hiç alınmaması yoluna gidilmelidir.  

Gerek, önce stopaj yapıp sonrasında iade 
için başvurulması, gerekse dijital görünümün 
işyeri sayılması şeklindeki bir yaklaşım 
mükelleflerle vergi idaresi arasında pek 

çok ihtilaf çıkmasına neden olabilecektir. 
Bazı mükellefler ÇVÖA’ya dayanarak stopaj 
yapmamayı tercih edebilecek, bunların vergi 
idaresi tarafından tespiti durumunda ise bu 
mükellefler aleyhine cezalı kurumlar vergisi 
stopajı (hatta stopaj tutarı KDV matrahına 
dahil olduğundan sorumlu sıfatıyla KDV) 
tarhiyatı yapılabilecektir. 

%15 oranının çok yüksek olduğu da 
açıktır. Yabancı yayıncıların Türkiye’de 
işyeri bulunduğu kabul edilse dahi, 
vergilendirilmesi gereken kazanç tutarı 
hasılatın tamamı değil, bu şirketlerin 
Türkiye’deki faaliyetlerine atfedilebilir kâr 
miktarı kadar olmalıdır. 

Avrupa Birliği, dijital hizmetlerin 
vergilendirilmesine ilişkin geçiş sürecinde 
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Kişisel 
Verilerin 
Korunması 
Mevzuatı’ndaki 
son gelişmeler

İkincil Mevzuatta Yapılan Değişiklikler: 
28.04.2019 tarihli Resmi Gazete’de 
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ, Kişisel Verilerin Silinmesi, 
Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi 
Hakkında Yönetmelik ve Veri Sorumluları 
Sicili Hakkında Yönetmelik’te önemli 
değişiklikler yapılmıştır. 

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine 
Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar 
Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”)
Veri Kayıt Sisteminin tanımı değiştirilmiştir: 
Tebliğ’in değişiklikten önceki halinde Veri 
Kayıt Sistemi “tamamen veya kısmen 
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik 
olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin 
bulunduğu her tür ortamı ifade etmekteydi. 
Yapılan değişiklik ile Veri Kayıt Sistemi “kişisel 
verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak 
işlendiği kayıt sistemi” olarak tanımlanmıştır.

Veri sorumlusunun farklı birimlerinde kişisel 
veriler farklı amaçlarla işleniyorsa aydınlatma 
yükümlülüğü her bir birim nezdinde ayrıca 
yerine getirilmelidir hükmü kaldırılmıştır.

Ne yapmalıyız? 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
(“KVKK”) uyarınca kişisel veri işleme 
faaliyetinin bir veri kayıt sisteminin 
parçası olması şartı aranması sebebiyle 
veri sorumluları, veri kayıt sistemini 
yeni tanımını dikkate alarak kişisel 
veri işleme envanterlerini gözden 
geçirilmelidir. Ayrıca, veri sorumluları 
aydınlatma metinlerini gözde geçirmeli 
ve gerekli revizyonlar yapmalıdır.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi 
Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında 
Yönetmelik (“Silme/Yok Etme/
Anonimleştirmeye İlişkin Yönetmelik”)
Silme/Yok Etme/Anonimleştirmeye İlişkin 
Yönetmelik uyarınca VERBİS’e kayıt olmakla 
yükümlü olan veri sorumluları kayıt 
yükümlülüğünü ve KVKK’da öngörülen 
aydınlatma ve gereken hallerde açık rıza 
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alma yükümlülüklerini yerine getirmekte 
temel teşkil etmesi için bir Kişisel Veri 
Envanteri hazırlamakla yükümlüdür. Kişisel 
Veri Envanterinde veri sorumlularınca 
yürütülen veri işleme faaliyetlerine, kişisel 
veri işleme amaçlarına, veri kategorilerine, 
veri aktarılan alıcı gruplarına, kişisel 
verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli 
azami muhafaza süresine, yabancı ülkelere 
aktarımı öngörülen kişisel verilere ve veri 
güvenliğine ilişkin alınan tedbirlere yer verilir. 

Silme/Yok Etme/Anonimleştirmeye İlişkin 
Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile VERBİS 
kaydına esas teşkil edilecek olan Kişisel Veri 
Envanterinin muhtevasına kişisel veri işleme 
hukuki sebebi eklenmiştir. Kişisel veri işleme 
hukuki sebepleri ikincil mevzuat kapsamında 
“hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma 
yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin 
KVKK’nın 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen 
işleme şartlarından hangisine dayanılarak 
işlendiğidir. Bu durumda her bir veri işleme 
faaliyeti için Kişisel Veri Envanterine KVKK’da 
sayılan kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
fiili imkânsızlık, bir sözleşmenin kurulması 
veya için kişisel verilerin işlenmesinin 
gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki 
yükümlülüğü, alenileştirme, bir hakkın 
tesisi, kullanılması veya korunması, veri 
sorumlusunun meşru menfaatleri, açık 
rıza vb. hukuki sebeplere yer verilmesi 
gerekmektedir.

Silme/Yok Etme/Anonimleştirmeye İlişkin 
Yönetmelik uyarınca kişisel verilerin azami 
muhafaza edilme süresine ilişkin cümle 
düşüklüğü ile Kişisel Veri İmha Politikasında 
yer verilecek silme, yok etme veya anonim 
hale getirilmesine ilişkin olacak ifade 
düzeltilmiştir.

Ne yapmalıyız? 

Veri sorumluları, Kişisel Veri İşleme 
Envanterlerini gözden geçirmeli, 
Envanterin muhtevasına her bir veri 
işleme faaliyetine ilişkin olarak kişisel 
veri işleme hukuki sebebini tespit edip 
eklemesi gerekmektedir.

Veri Sorumluları Sicili Hakkında 
Yönetmelik (“VERBİS Yönetmeliği”)

 •  VERBİS Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik 
uyarınca VERBİS’e irtibat kişisinin adres 
ve kep adresini bildirme zorunluluğu 
kaldırılmıştır.

 •  Sicile kayıtlı bilgilerde değişiklik olması 
halinde 7 günlük bildirim süresi 
değişikliğin meydana gelmesinden 
itibaren başlatılmış ve Kişisel Verilerin 
Korunması Kurumu’na yapılacak bu 
bildirimin VERBİS üzerinden yapılacağı 
öngörülmüştür.

 •  VERBİS Yönetmeliği’nin eski halinde 
irtibat kişilerine verilen veri sorumlusuna 
yönelteceği taleplerin cevaplandırılması 
konusunda iletişimi sağlama yetkisi 
kaldırılmıştır. Bu durumda veri 
sorumlularının belirleyeceği irtibat kişileri 
Kurum ile veri sorumlusu arasındaki 
iletişimi sağlamakla yetkili olacaktır.

 •  İrtibat kişisinin tanımında gerçek kişi veri 
sorumluların da irtibat kişisi bildirmelerine 
ilişkin bir düzeltme yapılmıştır.

 •  VERBİS Yönetmeliği uyarınca veri 
sorumluları, kişisel veri işlemeye 
başlamadan önce VERBİS’e kaydolmak 
zorundadır. KVKK’da işlenen kişisel 
verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin 
kanundan kaynaklanması veya üçüncü 
kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca 
belirlenecek objektif kriterler göz önüne 
alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri 
Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna 
istisna getirilebileceği öngörülmüştür. 
VERBİS Yönetmeliği’nde VERBİS’e kayıt 
olunmasında bir takım istisna kriterleri 
belirlenmiştir. Yapılan değişiklik ile VERBİS’e 
kayıt istisna kriterlerine çalışan sayısı 
ve yıllık mali bilanço toplam bilgisi de 
eklenmiştir.

Ne yapmalıyız? 

VERBİS’e kayıt olmakla yükümlü olan 
gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları 
bir gerçek kişiyi irtibat kişisi olarak 
belirleyip VERBİS’e kayıt esnasında 
Kurum’a bildirmesi gerekmektedir. 
VERBİS’e irtibat kişisinin adres ve kep 
adresini bildirme zorunluluğu artık 
yoktur.

Veri sorumlularının VERBİS’e kayıtlı 
bilgilerdeki değişiklikleri ilgili değişiklik 
değişikliğin meydana geldiği tarihinden 
itibaren 7 gün içinde VERBİS aracılığı ile 
Kurum’a bildirmesi gerekmektedir.

Yeni bir şirket, yeni bir ticari işletme 
veya mesleki faaliyete başlamadan 
önce VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne 
ilişkin istisnaların dikkate alınarak 
söz konusu yükümlülüğünün mevcut 
olup olmadığının tespit edilmesi 
gerekmektedir.

VERBİS’e Kayıt İçin Son Tarih 30 Eylül 2019
Kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin 
Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü 
bulunmakta olup Kişisel Verileri Koruma 
Kurulu tarafından bazı kriterler gözönüne 
alınarak veri sorumluları için kayıt 
yükümlülüğü başlama tarihleri ilan edilmiştir. 
Buna göre, yıllık çalışan sayısı 50’den çok 
veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon 
TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri 
sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek 
ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt 
yükümlülüğünün son tarihi 30.09.2019’dur. 

Ne yapmalıyız? 

Veri sorumlularının VERBİS’e kayıt 
istisnaları tekrar gözden geçirilmesi 
ve veri sorumlusu olarak herhangi 
bir istisna içerisinde yer alınmaması 
halinde VERBİS’e kayıt son kayıt tarihine 
kadar gerçekleştirilmelidir.
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Kısaca kendinizden bahseder misiniz? 
1993 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce 
İşletme bölümünden mezun olduktan 
sonra iş hayatına Deloitte’ta denetim 
departmanında başladım. 1993 - 2003 yılları 
arasında Deloitte’ta farklı sektörlerden halka 
açık ve özel şirketlerin Uluslararası Muhasebe 
ve Denetim Standartlarına göre bağımsız 
denetim çalışmalarında görev aldım. 1997-
1999 yılları arasında Deloitte’un Global Gelişim 
Programı bünyesinde, Boston/ABD ofisinde 
20 ay kadar kıdemli denetçi olarak çalıştım. 
Program sonrasında, Deloitte İstanbul 
ofisinde kıdemli müdür olarak devam ettim 
ve Kurumsal Risk Hizmetleri Bölümünde iç 
denetim hizmetlerinden sorumlu olarak da 
görev aldım.

Kasım 2003’te Arkas Holding’de İç Denetim 
Grup Müdürü olarak kariyerime devam ettim. 
Holdingin iç denetim hizmetlerinin, yaklaşım 
ve metodolojisinin yeniden yapılandırılması 
üzerine çalıştım. 2006 yılı sonlarında, Turkcell 
İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye geçtim ve 5 yıl 
boyunca iç denetim, SOX-Sarbanes Oxley 
uyumu, kurumsal risk yönetimi, iş sürekliliği 
program yönetimi, bilgi güvenliği yönetimi gibi 
konulardan sorumlu bölüm başkanı olarak, 
şirket genel müdürü olarak görev aldım. Bu 
süre zarfında toplam 54 adet yönetim kurulu 
denetim komitesi toplantısına bilfiil iştirak 
ederek katkıda bulundum. Ayrıca, 2007-2008 
yılları arasına denk gelen yaklaşık 8 aylık 
dönem boyunca, Turkcell iştiraki olan Ukrayna 
GSM operatörü Astelit’in Finanstan Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten 
yerine getirdim. 2011 yılı Kasım ayında, Yıldız 
Holding’e İç Denetim Başkanı olarak katıldım. 

Bu görevde, yurt içi ve dışı bağlı ortaklıklar, 
iştirakler ve JV’leri de kapsayan denetim 
çalışmalarını Yıldız Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı’na bağlı olarak sürdürdüm.

2018 yılı Ekim ayından beri de, Netaş 
Telekomünikasyon A.Ş.’de Chief Compliance 
Officer olarak yeni görevimde çalışmaktayım.

İş dünyasında Emre Şehsuvaroğlu 
dendiğinde sizce akla gelen 3 kelime 
nedir?
İç Denetim Yöneticisi (tam 3 kelime oldu) :) 

Boş zamanlarınızda yapmayı tercih 
ettiğiniz hobi(ler)iniz var mı? Bunlar 
nelerdir? Hobilerinizin iş hayatındaki 
başarınıza yansımasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Kitap okumayı ve bu kitaplar üzerine sohbet 
etmeyi çok seviyorum. İnsanın düşünce 
yapısını şekillendiriyor ve gelişimine katkı 
sağlıyor. İyi kitap okumak kadar bunu 
tartışacak seviyede bir arkadaş çevresine 
sahip olmak da büyük bir ayrıcalık. Ama en 
büyük hobim koşmak. Çocukluğumdan beri 
uzun mesafe yürüyüşlerinden ve koşmaktan 
hep büyük zevk almışımdır. Bu sayede enerjim 
hep yüksektir. Koşmanın iş hayatına etkisini 
kısaca anlatmam mümkün olmayacaktır 
ama merak edenler için bir üst paragraftan 
da hareketle Murakami’nin “Koşmasaydım 
Yazamazdım” kitabını tavsiye etmek istiyorum. 

Birçok çalışan Deloitte’u bir okul gibi 
görmekte. Edinilen deneyimlerin ve 
mesleki gelişimin oldukça önem verildiği 
bir şirket Deloitte. Sizin, Deloitte’taki 

Denetim mesleği insana 
düşünmeyi öğretir
Sektördeki 25 yılı aşkın deneyimiyle, saygın çizgisini koruması ve mesleğine gönül 
vermesiyle tanınan Netaş Telekomünikasyon A.Ş. Chief Compliance Officer’ı  
Emre Şehsuvaroğlu ile Deloitte Alumni’si olmayı, yıllara dayanan kazanımlarını  
konuştuk ve tavsiyelerini dinledik. 

Deloitte’lu olmak 
mesleki saygınlık 
demektir. Aynı 
zamanda başka 
hiçbir şirkette 
böyle bir arkadaşlık 
ortamı bulunamaz. 
Çalışanlar bunun 
değerini bilmeliler. 

Derleyen:

Begüm Önçağ
Uzman
Pazarlama ve Araştırmalar
Deloitte Türkiye
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döneminizde edindiğiniz ve iş hayatınızı 
olumlu yönde etkileyen, yıllar geçse de 
değerini anımsadığınız bir bilgi ya da 
öğrenim var mıdır? 
Kesinlikle düşünce tarzı diyebilirim. Toprağı bol 
olsun Steve Jobs, meşhur kayıp röportajında 
mesleklerin insan beynine etkilerini anlatırken, 
benzer şeyleri avukatlar için söylemiştir. Bazı 
meslekler, insana düşünmeyi öğretir bana 
göre denetim de bunlardan birisidir. 

Deloitte’ta çalışırken yaşadığınız ve 
unutamadığınız bir anınızı anlatır 
mısınız? Sizi Deloitte’lu yapan hangi 
özelliklerinizdir? 
Çok anımız var tabii... En ilginçleri muhtemelen 
çoğumuzda olduğu gibi bende de stok 
sayımlarıdır. Devasa depo alanlarıyla 
petrokimya, yerinde durmayan canlı hayvan 
stoğunun olduğu gıda sektörü, yüksek siloları 
ve stok dağlarıyla yılbaşında dondurucu 
soğuk hava şartlarını hatırladığım çimento 
şirketlerinin stok sayımları aklıma ilk gelenleri... 
Her anlamda test edildiğim deneyimlerdi. 
Bir yandan işimi yaparken, bir yandan da 
fiziksel koşullarla mücadele etmiştim. Belki 
başlangıçta değil ama bitişleri hep çok 
eğlenceliydi.

Özellik dendiğinde de herhalde moda ve 
İngilizce tabiriyle “resilience” yani dayanıklılık 
diyebilirim. Şimdi geçmişe baktığımda da 
bunu görüyorum.

Deloitte’lu olmaya dair en çok neyi 
özlüyorsunuz?
Arkadaş ortamını. Başka hiçbir şirkette böyle 
bir ortam bulunamaz. Çalışanlar bunun 
değerini bilmeliler. 

Deloitte’lu olmak, sizce ne demektir?
Deloitte’lu olmak mesleki saygınlık demektir. 

İzlemiş olduğunuz kariyer yolunuza 
benzer bir yol izleyen Deloitte’lulara 
neler tavsiye ederdiniz? 
Etrafınızda olan bitene ve daha da önemlisi, 
kendinize karşı farkındalığınızı yüksek tutun. 
Hiçbir şeyi kabul etmeyip her şeyi sorgulayın. 
Detaylara önem verin ve hakim olun ancak 
detayların arasında boğulmayın. Hep büyük 
resmi görün, anlamaya ve sonrasında da 
yönetmeye çalışın. Yaptığınız işi en basit 
şekilde anlatamıyorsanız, henüz o işi yeteri 

kadar iyi bilmiyorsunuz demektir. Kendi işinizi 
yönetme yolunun, önce kendinize sonra da 
işinize liderlik etmek olduğunu unutmayın. 
İşin başkalarına dokunduğu yerde de, bir 
işinizi halletmek ve karar aldırmak istediğiniz 
bir konuya ilişkin bir toplantı varsa, kararın 
toplantıdan önce sizin tarafınızdan tüm 
katılımcılara aldırılmış olması gerektiğini 
unutmayın. 

Oğlunuzun sizinle aynı kariyer yolundan 
gitmesini ister miydiniz?
Benim mesleğimi seçmesi beni çok mutlu 
eder ama en önemlisi kendi tutkularının 
peşinden koşması. Keşke Deloitte’ta çalışsa, 
dünyanın en iyi firmalarından biri Deloitte...

Deloitte’un Türkiye’deki 30 yılı aşkın 
yolculuğunu düşündüğünüzde, bugün 
geldiği noktayı nasıl görüyorsunuz? Son 
dönemdeki dönüşümünü, kimliğini eski 
bir Deloitte’lu olarak yorumlar mısınız?
Deloitte zaten bir dünya markası ve bence 
Türkiye’de de çok güzel bir çizgi yakaladı. 
Deloitte çalışanlarıyla ve alumnisiyle her 
zaman gurur duydum ve duyacağım. Bizler, 
dürüstlükle ve azimle çalıştığımız sürece bu 
marka her zaman parlayacaktır. Deloitte ne 
kadar parlarsa, bizler de onun birer parçası 
olarak yükselmeye devam edeceğiz.



Ne kadar 
mutlusunuz

Y Kuşağı
bakış 
açısı 

Ecem Kökel
Koordinatör
Pazarlama 
Deloitte Türkiye
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Küçük bir soruyla başlayalım:
1 ile Sünger Bob arasındaki bir ölçekte, sizce siz ne kadar mutlusunuz?

Günlük hayatta ailemizin, arkadaşlarımızın 
ya da yaşam koçlarımızın ilgi alanı olan 
mutluluk kavramı, son birkaç yıldır artık 
akademik kurumların ve hatta şirketlerin 
de gündeminde.

Günümüzün ekstra hızlı dünyasında 
bir görevden diğerine koşarken, çoğu 
zaman aslında kendimizi daha mutlu 
hissetmemize yardımcı olacak küçük 
detayları öncelikler listemizin alt sıralarına 
yerleştirebiliyoruz. Hafta sonu market 
alışverişi yapmak için hava yağmurlu 
da olsa evden zorla çıkabiliyor, ertesi 
sabah toplantıda sunulacak olan raporu 
tamamlamak için arkadaşlarımızla 
yiyeceğimiz keyifli akşam yemeğini 
erteleyebiliyoruz. 

Durum böyle olunca, 
aslında insan için doğal 
bir reaksiyon olan 
mutluluğun nasıl tekrar 
devreye alınacağını 
keşfetmek üzerine 

ek araştırmalar yapmamız gerekiyor. 
Japonların uzun ve mutlu yaşamlarının 
sırrı olan “Ikigai” hakkında kitaplar okuyor, 
notlar alıyor, alıştırmalar yapıyoruz. 
Avrupa Sosyal Araştırmaları’na göre, 
Avrupa’nın en mutlu insanları seçilen 
Danimarkalıları örnek alıp “hygge” anlar 
yaratmayı öğreniyor, evlerimizi mumlarla 
dekore ediyoruz.

Hatta öyle ki akademik camia da 
mutluluğun nasıl tekrar yakalanabileceğine 
dair dersler veriyor. Dünyanın en saygın 
üniversitelerinden biri olan Yale’de 
“Mutluluk Sınıfları”1 açılıyor ve öğrenciler 
pozitif psikoloji, davranışsal değişim ve 
bunların gerçek hayata uygulanması 

üzerine derslere giriyor. Öğrenciler 
kampüs içerisinde ya da internet 

üzerinden katılabildikleri bu ders 
sayesinde, önce bir birey olarak 

kendileriyle mutlu olmayı, 
sonra da bunu çevrelerinde 
yaygın olan negatif kültürü 
değiştirmek için kullanmayı 
öğreniyor.



Ülkemizde ise Galatasaray Üniversitesi2 
bu konuyu farklı bir şekilde ele alarak 
MBA öğrencilerine “İşyerinde Mutluluğun 
Temelleri” eğitimi veriyor. Bu derslerde 
‘mutluluğun beynimizdeki kimyasal 
karşılıkları neler’, ‘beynimizin içinde 
neler olup bitiyor’ ya da ‘mutlu 
beyinleri mutsuz beyinlerden ayıran 
temel özellikler neler’ gibi sorular 
inceleniyor ve mutluluk üzerine 
ortaya konan araştırma bulgularının 
şirketler üzerindeki uygulanabilirliği 
araştırılıyor.

İş hayatında mutluluk
Biz çalışanlar için diğer bir kritik soru 
ise günümüzün büyük çoğunluğunu 
geçirdiğimiz işyerinde mutlu olmak neden 
önemli?

Warwick Üniversitesi’nde yapılan 
bir araştırmanın3 sonuçları, mutlu 
çalışanlarda verimliliğin %12 oranında 
artış sağladığını ortaya koyuyor. Bu ise 
GSYH ve ekonomik büyüme bakımından, 
ortalama %3 bir genel artış anlamına 
geliyor. Gayrimenkul ve Yatırım Hizmetleri4 
alanında dünyaca ünlü bir firma, 12 
ülkede 7000’inin üzerinde çalışanıyla bu 
konu üzerine bir anket gerçekleştiriyor. 
Sonuçlar, katılımcıların %87’sinin 
şirketlerinde sadece bu konu özelinde 
çalışacak bir CHO’ya, yani Chief Happiness 
Officer’a rol verilmesini istediklerini ortaya 
koyuyor.

Türkiye’de geçtiğimiz sene ilk defa 
gerçekleştirilen Mutluluk Yönetimi 
Zirvesi’nde5, hem işletmeler hem de 
çalışanlar için büyük önem taşıyan 
“mutluluk” ve “işte mutluluk” kavramları 
eğitimciler, uzmanlar ve iletişimcilerin bir 
araya geldiği bir platformda detaylı olarak 
inceleniyor.

Peki, tüm dünyada sayısı büyük bir hızla 
artan CHO’ların görev tanımı nedir?

 •  Organizasyon içerisinde yer alan 
çalışanların kendilerini değerli ve motive 
hissetmelerini amaçlarlar

 •  Bireylerin kendilerini daha mutlu 
hissetmelerini sağlayarak bunu ekiplere 
ve kurum geneline yayarlar

 •  Çalışmaktan mutluluk duyan, işini 
severek yapan, ertelemekten kaçınan, 
kurumuna bağlı ekipler oluşmasını 
amaçlarlar

 •  Ofis içerisindeki aidiyet duygusunu 
arttırmayı hedeflerler

Y ve Z Kuşağı çalışanların 
organizasyonlarda büyük bir çoğunluk 
oluşturduğu bu dönemde, aidiyet, yetki 

ve sorumluluk alma, değerli hissetme, 
toplumda bir fark yaratma gibi kavramlar 
her geçen gün daha da öne çıkıyor. Bu 
noktada CHO’ların sorumluluğu da, ofis 
sonrası partiler düzenlemek ya da ekip 
oyunları oynanmasını sağlamaktan bir 
adım öteye geçiyor. CHO’ların görevi, 
kişilerin kendilerini o organizasyona ait 

hissederek, kendileri ve çevreleri için 
değer sağlayacak adımlar attıklarından 
emin olmayı gerektiriyor. Bu bazen 
bir çalışanın mesai saatleri içerisinde 
yarım saati kendisine ayırarak istediği 
kitabı okumasını sağlamak, bazen 
ekibiyle bir sosyal sorumluluk projesi 
gerçekleştirmesine destek olmak, bazen 
de hiyerarşik farklılıkları dengelemek 
amacıyla şirket içerisinde bir film gecesi 
organize etmek anlamına gelebiliyor.

Sonuç olarak, bireylerin kendi 
mutluluklarının önemini tekrar hatırladığı 
ve gün içerisinde kendilerine “mutlu 
anlar” yaratmak için çabaladıkları 
bu dönemde, başarılı olmak isteyen 
şirketler de bu konuyu ajandalarına dahil 
etmeye çalışıyor. Yeni nesil çalışanların 
organizasyonlarda yarattığı sosyal 
değişimi göz ardı etmeden verimliliklerini 
artırmak isteyen organizasyonlar, mutlu 
çalışanlara sahip olmanın önemini kavrıyor 
ve “C-Seviye” yöneticilerinin arasına bir 
yenisi daha ekliyor. CHO’lar çalışanlara 
mutluluk dağıtarak organizasyon 
şemalarında kendilerine yer buluyor.

Tüm bunları ele aldıktan sonra, gelin 
yazımızı yukarıdaki soruyu bir kez daha 
sorarak bitirelim:

1 ile Sünger Bob arasındaki bir ölçekte, 
sizce siz iş yerinizde ne kadar mutlusunuz?
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1 https://www.nytimes.com/2018/01/26/nyregion/at-yale-class-on-happiness-draws-huge-crowd-laurie-santos.html
2 http://www.hurriyet.com.tr/ik-yeni-ekonomi/mutluluk-ders-oldu-41120590
3 https://www.forbes.com/sites/palomacanterogomez/2018/12/12/how-to-boost-your-employees-productivity-by-12-with-a-chief-happiness-officer/#380e0b96b2c1
4 https://www.forbes.com/sites/bisnow/2017/06/20/chief-happiness-officer-sounds-like-a-bad-sitcom-title-but-its-what-your-workers-want/#1891008331be
5 https://www.cnnturk.com/ekonomi/iste-hayat/mutluluk-yonetimi-zirvesi-cho18-nisanda-gerceklesecek

Mutluluk, yalnızca 
insanın değil, 
başarılı olmak 
isteyen şirketlerin 
de gündeminde
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Deloitte Academy, Deloitte uzmanları ve 
akademi dünyasının en yetkin eğitmenleri ile 
son gelişmeleri ve uygulamaları size aktarmak 
üzere genel katılıma açık ve şirketinizin 
ihtiyaçlarına göre planlanan, şirkete özel 
eğitimler düzenlemektedir. 2006 yılından beri 
faaliyet gösteren Deloitte Academy, 2.500’den 
fazla farklı kurumdan yaklaşık 16.000 
profesyonele eğitim hizmeti sunmuş ve 
eğitimler sonunda katılımcıların doldurduğu 
anket sonuçlarına göre 5 üzerinden ortalama 
4,7 puan almıştır.

Daha fazla bilgi için:
www.deloitteacademy.com.tr

Elif Günal Hanavdeloğlu
Head of Deloitte Academy
egunal@deloitte.com

Uzun 
lafın 
kısası...
Ali Kamil Uzun
Alumni
Deloitte Türkiye

“Eğitmenlerimiz ve bize aktardıkları gerçekten mükemmeldi.”

Ahmet Nair  
Türk Hava Yolları A.O.
Kapsamlı UFRS Eğitimi

Eğitim Bilgileri Tarih | Şehir 

Kriz Yöneticisi ve Kriz Yönetim 
Ekibi Eğitimi

10.06.2019
İstanbul

Değişim Yönetimi 11.06.2019
İstanbul

Konsolidasyon 11-12.06.2019
İstanbul

Ebitda 13.06.2019
İstanbul

Maliyet Muhasebesi 13-14.06.2019 
İstanbul

Kapsamlı Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları (UFRS)

17-19.06.2019 
İstanbul

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi 
ve Bu Kapsamdaki Teşvik 
Uygulamaları

17.06.2019 
İzmir

Finansal Matematik 18-19.06.2019 
İstanbul

Eğitim Bilgileri Tarih | Şehir 

İş Hukuku - 1 Gün 18.06.2019 
İstanbul

Kişisel Verilerin Korunması 20.06.2019 
İstanbul

Türk Vergi ve Muhasebe 
Sistemi

20-22.06.2019 
İstanbul

Proje Analizi ve Fizibilite 
Raporlarının Hazırlanması

24-25.06.2019 
İstanbul

Finansal Tabloların Analizi 24-25.06.2019 
İstanbul

Türkiye ve Dünya Ekonomisi; 
Göstergeler ve Gelişmeler (0,5 
Gün)

26.06.2019 
İstanbul

İşletmelerde Yapılan 
Suistimaller, Ortaya 
Çıkarılması ve Önlenmesi

27-28.06.2019 
İstanbul
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