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FİNANS 
GÜNDEMİ

B
ilindiği üzere, ödeme ve elektronik para ku-
ruluşlarının lisanslanması ve denetlenmesi 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-
rumu’nun (BDDK) yetki ve sorumluluğuna 

bırakıldı. Yayımlanan mevzuat doğrultusunda ödeme 
kuruluşlarıyla elektronik para kuruluşlarının anonim 
şirket şeklinde kurulmaları, bu kuruluşlara ilişkin lisans-
lama, faaliyet ve denetim gibi alanların düzenlenerek 
BDDK’dan gerekli izinleri almadan faaliyet göstermesi 
yasaklanıyor. 

Halihazırda ödeme kuruluşu ve elektronik para kuru-
luşu olarak faaliyetine devam eden şirketler yayımlanan 
mevzuat doğrultusunda uyumlu hale gelebilmek ve 
faaliyet izni başvurusunda bulunmak üzere çalışmala-
rını hızlandırdı. Mevzuat doğrultusunda bu şirketlerin 
faaliyetlerine devam edebilmekle birlikte, en geç 2015 
yılı Haziran ayı sonuna kadar BDDK’ya faaliyet izni baş-
vurusunda bulunması ve süreci başlatması gerekiyor.

Diğer taraftan, yayımlanan mevzuat doğrultusunda, 
ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşu olarak fa-
aliyet göstermeyen ve bu işe girmek isteyen kurumlar 

için faaliyet izni başvurusu yapmadan ve ilgili lisans-
lama sürecinden geçmeden faaliyet gösterilebilmesi 
söz konusu değil. İlgili kurumların BDDK tarafından 
yayımlanan yönetmelik ve tebliğ doğrultusunda ayrı 
anonim şirket kurmaları ve şirket organizasyonuyla 
ilgili süreç, altyapı ve insan kaynağını tesis etmeleri 
bekleniyor.

DOĞRU SONUÇ ÖNEMLİ 
Ağırlıklı olarak son aylarda, şirketler öncelikli olarak 

elektronik para kuruluşu veya ödeme kuruluşu olup 
olmadıklarına ilişkin değerlendirme yapmak ve mev-
zuatı bu gözle incelemek üzere çeşitli platformlarda 
çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucu 
varılan karar doğrultusunda mevzuata uyum ve faali-
yet izni başvurusu gerçekleştirileceğinden, mevzuat 
kapsamına girilip girilmediği noktasında doğru sonuca 
varılması önem arz ediyor. Bu nedenle, yayımlanan 
mevzuat doğrultusunda şirketler kendilerini ödeme ku-
ruluşu veya elektronik para kuruluşu olarak konumlan-
dırmakta güçlük çekiyor ise ve iş modelleri noktasında 

Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının faaliyetleri 
kapsamında BDDK’ya başvuru yapılması ve lisans alınmasına ilişkin 
süreç devam ediyor. İlgili kuruluşlar BDDK tarafından yayımlanan 
mevzuata uyum konusunda çalışmalarını tamamlayarak, BDDK’ya 
faaliyet izni için başvuru yapmaya hazırlanıyor. 
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mevzuat doğrultusunda soru işaretleri varsa, faaliyet 
izni konusunda tek yetkili merci olan BDDK’ya sözlü 
ve yazılı bilgilendirme yapılması ve görüş alınarak iler-
lenmesi daha uygun olacaktır. BDDK tarafından bu tarz 
yapılan sözlü ve yazılı başvurulara olumlu yaklaşıldığı 
ve şirketlere yol gösterici nitelikte geri bildirimlerde 
bulunulduğu örnekler mevcuttur.   

YERİNDE İNCELEME RAPORU 
Hem mevcut durumda ödeme kuruluşu ve elektro-

nik para kuruluşu olarak faaliyet gösteren şirketler hem 
de yeni kurulan ve faaliyet izni almak isteyen firmalar 
için en önemli aşamalardan ve başvuru için gereksi-

nimlerden birisi BDDK tarafından yetkilendirilmiş olan 
denetim şirketleri tarafından yapılacak denetim ve 
temin edilecek yerinde inceleme raporudur. Yerinde 
inceleme raporu içeriğine ilişkin BDDK tarafından 
genelge yayımlandı. Genelge doğrultusunda BDDK 
tarafından yetkilendirilmiş denetim şirketleri tarafından 
gerçekleştirilecek denetimlerin aynı formatta olması 
ve faaliyet izni başvurusunda bulunacak şirketlerin 
durumunun benzer kriterler doğrultusunda ve karşı-
laştırılabilir şekilde değerlendirilebilmesi amaçlanıyor. 
Yerinde inceleme raporu kapsamında bağımsız denetçi 
tarafından şirket altyapısı ve işleyişiyle ilgili görüş be-
lirtilmesi de gerekiyor l

Mevzuat doğrultusunda şu anda faaliyet gösteren ödeme ve  
elektronik para kuruluşlarının en geç Haziran 2015 sonuna kadar BDDK’ya faaliyet  
izni başvurusunda bulunması ve süreci başlatması gerekiyor.

ŞİRKETLERE ÖNERİLER 
Faaliyet izni alınması noktasında gereksinimlerin 
karşılanması ve sürecin daha etkin ve verimli 
gerçekleştirilebilmesi amacıyla şirketlere aşağıdaki 
şekilde bir yaklaşım önermekteyiz. 

• Öncelikli olarak, şirketin mevzuat kapsamında 
ödeme kuruluşu veya elektronik para kuruluşu 
olup olmadığı ve iş modeli konusunda tereddütleri 
mevcut ise BDDK ile bilgi paylaşımı yapılması ve 
görüş alınması gerekmektedir. 

• Yapılan değerlendirme sonucu, şirketin mevzuat 
kapsamında yer aldığı ve iş modelinin uygunluğu 
belirlendikten sonra, mevzuat doğrultusunda 
eksiklikler belirlenmeli ve eksikliklerin giderilmesi 
için yol haritası oluşturulmalıdır. 

• İlgili eksiklikler tamamlandıktan ve tasarlanan yapı 
ve kontroller işletilmeye çalışıldıktan sonra BDDK 
tarafından yetkilendirilmiş denetim şirketlerinden 
birisi tarafından gerçekleştirilen inceleme sonucu 
yerinde inceleme raporunun hazırlanması 
gerekmektedir. 

• Yukarıdaki bütün çalışmalar tamamlandıktan 
sonra başvuru dosyası içeriği de kontrol 
edilerek izin başvurusu için BDDK’ya sevkinin 
gerçekleştirilmesi daha uygun olacaktır.
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BDDK tarafından hazırlanan “Bankacılık Hizmetlerinin 
Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik Taslağı”, 1 Ocak 2016’da 
yürürlüğe girecek. Taslak, engelli müşterilerin şube ve 
şube dışı kanallardan güvenli ve rahat yararlanabilmesi için 
bankacılık hizmetlerinde yapılması gereken düzenlemeleri 
kapsıyor. Bu doğrultuda yaklaşık 11 bin şube, 2,5 milyona 
yakın POS cihazı ve 44 bini aşkın ATM cihazının taslağa 
uygun duruma getirilmesi gerekiyor.

ENGELSİZ 
BANKACILIK 

F
inansal özgürlük ve toplum içerisindeki eşitlik, 
engelli bireylerin yaşamında çok önemli bir role 
sahip. Özellikle engelli bireylerin, toplum içeri-
sinde başka bireylere bağımlı olmadan günlük 

hayatlarını sürdürebilmesi ve sosyal hayatlarında ihti-
yaç duydukları hizmetlere engelsiz olarak erişebilmesi 
önem taşıyor. Engelli vatandaşların ihtiyaç duyduğu 
finansal hizmetlerden daha rahat, güvenli ve engelsiz 
yararlanabilmesi amacıyla Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yeni bir çalışma 
yürütülüyor. Söz konusu çalışma kapsamında BDDK 
tarafından “Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine 
Dair Yönetmelik Taslağı”, 5 Haziran 2014 tarihli ve 5886 
sayılı kararla yayımlandı ve kamuoyu görüşüne açıldı. 
Yönetmelik taslağının Resmi Gazete’de yayımlanması 
sonrasında bankaların, mevcut yapı, faaliyet ve sis-
temlerini 1 Ocak 2016 tarihine kadar bu yönetmelik 
taslağında yer alan hükümlere uygun hale getirmesi 
gerekiyor.

Yönetmelik taslağı içeriğinde engelli müşterilerin 
şube ve şube dışı kanallardan güvenli ve rahat yarar-
lanabilmesi için bankacılık hizmetlerinde yapılması 
gereken düzenlemeler yer alıyor. 

Yayımlanan taslağın 4. maddesi uyarınca bankaların 
hizmetlerini ve ürünlerini planlarken engelli müşterile-
rin de gereksinimlerini göz önünde bulundurması ve 
bankacılık hizmeti sunulan alanların erişebilirlik stan-
dartlarına uygun hale getirilmesi gerekiyor.

Yönetmelik taslağı içerisinde farklı engellere sahip 
müşterilerin banka ve kredi kartları, ATM cihazları, 
şubeler, POS cihazları, internet bankacılığı ve çağrı 
merkezleri gibi bankacılık hizmetlerine daha güvenli 
ve kolay erişim sağlayabilmelerine ilişkin yapılması 
gereken düzenlemeler ve gereklilikler ayrı başlıklar 
halinde yer alıyor.

BANKA VE KREDİ KARTINDAKİ DÜZENLEMELER
• Engelli müşteriler için engel durumuna ilişkin bil-

ginin, müşteri talebine istinaden kartta tutulması 

gerekecek. Söz konusu bilginin farklı bankalara ait 
ATM ve POS cihazlarında da kullanılabilmesi için 
gerekli düzenlemeler yapılacak. Engelin çeşidine 
göre ATM ve POS cihazı kullanımını kolaylaştırıcı 
yardımcı işlevler otomatik olarak etkinleştirilecek.

• Engel durumuna ilişkin bilginin yer aldığı kartlarla 
bankanın riskli olarak belirlediği kartlı işlemlerin 
gerçekleştirilmesi durumunda işleme ilişkin müş-
teriye kısa mesaj veya e-mail gibi bir yöntemle 
bilgilendirme yapılacak.

• Görme engelli müşterinin kartla ödeme yapması 
gerektiğinde, ödenecek tutar bilgisi müşteriye 
okuyucu programlar ile okunabilecek şekilde kısa 
mesaj ile iletilecek. Ayrıca kart engelli müşterinin 
doğru yönü ayırt edebileceği şekilde tasarlanacak.

ATM CİHAZLARINDAKİ DÜZENLEMELER
• Engel durumuna ilişkin bilginin yer aldığı kartlarla 

asgari olarak bakiye sorgulama, para çekme, kredi 
kartı borç sorgulama ve kredi kartı borcu ödeme 
işlemleri için farklı bankalara ait ATM’leri herhangi 
bir ek masraf ve ücrete tabi olmaksızın kullanabi-
lecek. Söz konusu işlemlerden doğan masrafla-
ra ilişkin mahsuplaşma sosyal sorumluluk ilkesi 
kapsamında bankalar arasında gerçekleştirilecek.

• Bankalar, engelli müşterilerin ATM’yi kullanırken 
kullandıkları kişisel veya kritik bilgilerin gizliliğini 
sağlayacak tedbirler alacak. Ekranı vücuduyla ka-
patamayacak durumda olan müşteriler için işlem 
süresince ATM ekranını kapalı duruma getirme 
seçeneği sunulacak.
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gereken durumlarda, makbuz üzerinde yer alan 
hesap bilgileri ve hata mesajı gibi önemli bilgiler 
de müşteriye sesli olarak sunulacak.

• Görme engelli müşteriler için tesis edilecek sesli 
menü kapsamında asgari olarak bakiye sorgula-
ma, para çekme ve kredi kartı işlemleri bulunacak. 

• Sesli menünün başlatılmasına ilişkin Braille alfa-
besi ile hazırlanmış yönergeler ATM’nin kolaylıkla 
ulaşılabilecek bir kısmında bulunacak.

ŞUBELER, POS CİHAZLARI, İNTERNET BANKACILI-
ĞI VE ÇAĞRI MERKEZLERİNDEKİ DÜZENLEMELER
• Şubeler ve hizmetler, engelli müşterilerin şube-

den sunulan tüm hizmetlere bir başka kişinin 
yardımı olmadan erişebilmesini sağlayacak şe-
kilde tasarlanacak ve şubelerdeki hizmetlerde 
engelli müşterilerin öncelikli olarak yararlanması 
sağlanacak.

• POS cihazlarının kontrol tuşlarının telefon stan-
dartlarına uygun şekilde konumlandırılması ve 
tuşların bazılarında kullanım kolaylığı sağlamak 
amacıyla kabartma benzeri işaretlerin kullanılması 
sağlanacak. Ayrıca POS ekranlarının ışık, karanlık 
gibi faktörler sonucu görüntü kalitesinin düşme-
sini önlemeye yönelik minimum ekran özelliklere 
sahip olarak seçilecek.

• Görme engelli müşteriler için internet bankacılığı 
ve mobil bankacılık uygulamalarının erişebilirlik 
standartlarına uygun olması sağlanacak ve kısa 
mesajıyla gönderilen tek kullanımlık şifrelerin ge-
rekli güvenlik önlemleri sağlanarak ekran okuyucu 
programıyla uyumlu olması sağlanacak.

• İşitme engelli müşterilere parola alma, değiştirme 
gibi işlemler çağrı merkezi haricinde bir yöntemle 
de sunulacak, söz konusu müşterilerin anında 
yardım alabilecekleri ve kayıp/çalıntı bildirimi ya-
pabilecekleri güvenli bir çevrimiçi yazışma kanalı 
tesis edilecek l

• ATM ekranlarının çevresel faktörler neticesinde 
olumsuz etkilenmemesi için gerekli olan asgari ek-
ran özellikleri uygun şekilde seçilecek. ATM ve çev-
resinin yeterli miktarda aydınlatılması sağlanacak.

• Bankalar engelli müşterilerin sayı, adres ve durum-
larını değerlendirerek ATM hizmeti sunduğu her 
bölgedeki ATM cihazlarından en az bir tanesinin 
ortopedik engelli müşterilerin kullanımına uygun 
olarak temin edecek. Ayrıca ATM hizmeti sunulan 
iller için her ilde asgari olarak bir ATM’nin ortopedik 
engelli müşterilerin kullanımına uygun olarak tesis 
edecek. 

• Aynı bankaya ait üç veya daha fazla ATM’nin ya-
kın çevrede bulunması durumunda bunlardan bir 
tanesi ortopedik engelli müşterilerin kullanımına 
uygun tesis edilecek.

• Ortopedik engelli müşterilerin kullanımına uygun 
ATM’ler, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım 
Bankaları Birliği ve bankalar tarafından internet 
sayfaları ve varsa mobil uygulamalar vasıtasıyla 
adres ve ulaşım detaylarıyla birlikte duyurulacak.

• Ortopedik engelli müşterilerin kullanımına uygun 
olan ATM’ye tekerlekli sandalyenin yanaşabilmesi 
ve tekerlekli sandalyeden klavyeye erişilebilmesi 
için gerekli erişebilirlik standartlarına uyulacak.

• Görme engelli müşteriler için ATM ekranlarında 
gösterilen uyarılar, yönergeler, onaylar ve hata me-
sajları gibi bilgilerin müşteriye iletilmesi için sesli 
menü fonksiyonları bulunacak. Söz konusu sesli 
menü hizmetinin kulaklık veya telefon ahizesi ile 
mahremiyeti sağlanacak. Ayrıca makbuz üretilmesi 

11 BİN ŞUBENİN DEĞİŞİMDEN  
GEÇMESİ GEREKİYOR
• RAPOR HAZIRLANDI Engelli vatandaşlara verilen bankacılık hizmetlerinin 

geliştirilmesi amacıyla ve hizmetlerin verilmesinde bir rehber olarak 
değerlendirilmek üzere Türkiye Bankalar Birliği, Ağustos 2011’de bankalara 
yönelik tavsiyeleri içeren bir rapor hazırlayarak bankalarla paylaştı. Ayrıca 
2012 yılında benzer bir çalışma tekrarlanarak karşılaştırmalı bir rapor sunuldu.

• HİZMETLER YETERSİZ Söz konusu rapora göre 2012 yılında işitme engelli 
müşterilere uzaktan destek hizmeti veren banka sayısı 5 olarak görülüyor. Ayrıca 
ortopedik engelli müşterilere hizmet veren şube ve ATM sayısı 3 binin altında. 
Aynı rapor içerisinde yer alan verilere göre 2012 yılında yeni ürün/kampanya 
tanıtımında engellilere yönelik özel tanıtım yapan bir banka bulunmuyor.

• UYUM SÜRECİ Türkiye Bankalar Birliği’nin ve Bankalararası Kart Merkezi’nin 
sitesinde yer alan bilgilere göre yurtiçinde bulunan yaklaşık 11 bin şube, 2,5 
milyona yakın POS cihazı ve 44 bini aşkın ATM cihazının söz konusu yönetmelik 
taslağına uygun duruma getirilmesi gerekiyor.
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TEKNOLOJİ

KPMG küresel uzmanları tarafından gerçekleştirilen 
“Teknolojik Gelişim Anketi”,  farklı ülkelerden 811 teknoloji 
uzmanı ve yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankete göre 
küresel olarak mobil, tüketici pazarlarına etki edecek en önemli 
teknoloji olarak görülüyor. Ancak girişimci pazarları söz konusu 
olduğunda bulut teknolojisi öne çıkıyor. Anket katılımcıları, 
güvenlik ve gizliliği yeni teknolojilerin ticarileştirilmesinin 
önündeki en büyük engel olarak görüyor.

TEKNOLOJİDE
YENİ EĞİLİMLER

B
ulut bilişim, mobil, büyük veri, bi-
yokimlik ve yapay zekâ teknoloji-
leri, küçük veya büyük işletmeleri 
etki altına alan yeni teknolojiler 

arasında öne çıkıyor. Bu teknolojiler, gele-
cekte kökten bağlı olacağımız teknolojilerin 
dönüşümü için lokomotif görevi görüyor. 
Geçmiş yıllarda televizyondan izlediğimiz 
teknolojilerin yarısı, şimdiden hayatımıza 
girmiş durumda. 

Bulut, mobil ve sosyal teknolojilerin kü-
reselleşmesi ve bütünleşmesi, hızlı bir şe-
kilde başka yeni teknolojilerin gelişmesini 
de teşvik ediyor. Günümüzde teknoloji şir-
ketleri, küresel kaynak yönetimiyle avantaj 
kazanmaya çalışıyor. Bunu da her pazardan 
en yetenekli çalışanları bünyesinde top-
layarak ve rekabetçilik yönlerini artırarak 

gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Doğuda ge-
lişmekte olan Çin ve Hindistan gibi büyük 
pazarlar,  dijital bir geleceğe doğru adım 
atmış durumda ve mikro inovasyonları 
yerel pazarlar için ufak değişikliklerle piya-
saya sürüyorlar. Ancak halihazırda Silikon 
Vadisi, teknolojik gelişimin merkez üssü 
durumunda bulunuyor ve bu durumun 
yakın gelecekte de değişmesi beklenmi-
yor. Bunun nedenini de Silikon Vadisi’nin 
içerdiği girişimcilik ruhuna, yetenekli ve 
yetişmiş insan varlığına ve bu iki unsurun 
özel birleşiminin kopyalanmasının zorluğu-
na bağlayabiliriz.

Bu yazımızda, KPMG küresel uzmanları 
tarafından hazırlanan “Teknolojik Gelişim 
Anketi” çalışması kapsamında, yeni tek-
nolojilerin eski teknolojilerin yerini almasını 
detaylı olarak inceleyeceğiz. Bunu yapar-
ken de 811 teknoloji uzmanı ve yöneticisi-
nin cevapladığı anketle küresel teknoloji 
liderlerinin konu hakkındaki görüşlerinin 
analizini, başlıklar halinde ele alacağız:

1TÜKETİCİ PAZARINDAKİ 
TEKNOLOJİK YENİLİK 
EĞİLİMLERİ

Mobil ve bulut teknolojileri, öncelikli ve 
kaçınılmaz olarak tüketici pazarlarına etki 
edecek olan zirvedeki teknolojiler arasında 
yer alıyor. Söz konusu teknolojilerin ardın-
dan ise biyokimlik teknolojisi geliyor. 

Küresel bakış açısı, mobil teknolojiyi 
tüketici pazarlarına etki edecek en önemli 
teknoloji olarak görüyor. Ancak durum, Çin 
ve Hindistan’da farklı şekilde ele alınıyor. 
Bu ülkelerde bulut teknolojisi, mobil tek-

nolojilerden daha fazla fırsat yaratmaya 
elverişli bulunuyor.  Kişiselleştirilmiş ve 
gerçek zamanlı bilgiye erişimin kolaylığı, 
tüketicilerin mobil teknolojileri benimse-
mesinin en önemli etkeni olarak göze çar-
pıyor. Ancak mahremiyet/şeffaflık konuları, 
tüketicilerin gelecek üç yıl içerisinde mobil 
teknolojileri seçmesinin ve benimsemesi-
nin önünde duran en büyük engel olarak 
dikkat çekiyor.

2 GİRİŞİMCİ PAZARINDAKİ 
TEKNOLOJİK GELİŞİM 
EĞİLİMLERİ

Şüphesiz girişimci pazarları için geliş-
meye en müsait ve iş dönüşümünü en iyi 
destekleyen teknoloji, bulut teknolojisi ola-
rak gözüküyor. Bulut teknolojinin, gelecek 
üç yıl içerisinde mobil teknolojiyi geçmesi 
öngörülüyor. Ankete katılan Kore, ABD ve 
Hindistan, bulut teknolojisine diğer ülke-
lerden daha fazla önem veriyor. Avrupa, 
Ortadoğu, Afrika ve İsrail’de mobil tekno-
lojiler, önem ve gelişim açısından birinci 
sırada yer buluyor. 

Küresel olarak ise “büyük veri” tekno-
lojisi, üçüncü sırada ve geçtiğimiz yıllar-
dan çok daha fazla önem addedilen bir  

Sinem Cantürk
Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi 
Bölüm Başkanı, Finansal 
Hizmetler Sektör Lideri, 
Şirket Ortağı 

E:  scanturk@kpmg.com    
T:  +90 216 681 90 37
M: +90 533 294 36 08



EKİM / ARALIK 2014 / KPMG GÜNDEM / 49

konumda yer alıyor. Söz konusu sonuç, 
artık şirketlerce büyük veri setlerinin iş-
lenmesi ve yeni iş fırsatlarının yaratılma-
sı gerekliliğinin farkına varıldığına işaret 
ediyor. Diğer ülkelerden farklı olarak Çin, 
yapay zekâyı girişimci pazarına etki ede-
cek teknolojiler arasında üçüncü sırada 
konumlandırıyor. Bulut, mobil teknolojilerle 
veri analitiği yapay zekânın ilerlemesine 
muhakeme, öğrenme, iletişim ve objelerin 
hareket ettirilmesi gibi çok çeşitli alanlarda 
katkı sağlıyor. Dolayısıyla üretimden sağlık 
hizmetlerine robot teknolojisi ve yapay 
zekâ, iş ve sosyal olarak yeni fırsatların 
doğmasına, söz konusu teknolojilerin ge-
lişimiyle birlikte imkân sağlıyor.

Bulut ve mobil teknolojilerin girişimci-
ler tarafından benimsenmesinin ve kulla-
nılmasının önündeki en büyük engel ise 
güvenlik/gizlilik öğeleriyle ilgili teknoloji-
lerin eski teknolojilerin yerini alması duru-
munda, teknoloji yol haritasının yeniden 
oluşturulması olarak ön plana çıkıyor. Ek 
olarak ilgili teknolojilerin karmaşıklığı da 
şirketlerin gözünü korkutan engeller ara-
sında yer alıyor. 

Diğer yandan şirketlerin iş verimliliğini 
artırma ve daha yüksek üretkenliğe ka-
vuşması; dolayısıyla kârlılığını ve pazardaki 
paylarını artırmasının yolu, bulut ve mobil 
teknolojilerin benimsenmesinden ve kul-
lanılmasından geçiyor.

3TEKNOLOJİK GELİŞİM YÖNETİMİ
Hiyerarşik olmayan, fikirlerin tüm 

organizasyonel seviyede teşvik edil-
diği ve desteklendiği yönetim biçimleri, 
günümüzde yaygın şekilde yönetimde kul-
lanılıyor. Ancak halen chief executive officer 
(CEO) rolündeki çalışanlar, teknolojik geli-
şim konusunda karar verici ve yönlendirici 
olarak görülüyor. Bu durum, geleneksel 
yönetim biçimine sahip Japonya’da yüzde 
53’lere varan oranda destek görüyor. Chief 
executive officer harici rollerde ise chief in-
novation officer ve chief information officer, 
küresel olarak yönetimde karar verici roller 
olarak belirleniyor. 

Küresel olarak organizasyon içerisinde 
teknolojik gelişimin değerinin ölçülmesin-
de, kaba tabirle teknolojik değişimin “işe 
yaramasında” gelir artışı, pazar payının 
artması ve müşteri sayısında artış dikkate 
alınıyor. Çalışanların şirkete yaratıcı fikirler-
le katkı yapması ve motive edilmesi için en 
önemli motivasyon unsuru, doğal olarak 
para. Ancak para haricinde çalışanların ka-
riyer gelişiminin desteklenmesi ve yeni ve 
farklı projeler için zaman yaratılması şirket-
lerde teknolojik gelişimin desteklenmesi 
ve yaratıcılık kültürünün oluşturulması için 
yapılması gerekenler arasında yer alıyor.

Yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve yöne-
timinin sağlanması için buna uygun olarak 
teknoloji alanında eğitilmiş ve yetenekli bir 
nüfusun bulunması çok önemli bir kıstas. 
Bunun haricinde yeterli teknolojik altyapı-
nın bulunması, sermayeye erişim ve ya-
ratıcılık teşviklerinin devlet veya kurumlar 
tarafından sağlanması da yeni teknoloji 
geliştirmenin olmazsa olmazları arasında 
bulunuyor.

Sonuç olarak bulut, mobil teknolojileri, 
veri yönetimi ve analizinin geliştirilmesi, 
aynı zamanda biyokimlik, makine-makine 
arası iletişim, nesnelerin interneti ve ge-
lişmekte olan diğer teknolojilerin olgunluğa 
erişmesine yardımcı oluyor. Öyle görünüyor 
ki bundan sonra her şey birbiriyle kablosuz 
olarak bağlanacak teknolojilerin gelişimi ve 
ilerlemesinde sınırsız analiz imkânı kullanı-
larak çok daha ileriye gideceğiz l

TİCARİLEŞTİRMENİN zORLUKLARI

4YENİ TEKNOLOJİLERİN PAZARLANMASININ 
ÖNÜNDEKİ ENGELLER 

Güvenlik ve gizlilik/mahremiyet konuları, hepimizin 
farkında olduğu gibi yeni teknolojilerin ticarileştirilmesinin önünde 
duran en büyük engeller olarak göze çarpıyor. İki engelin aşılması 
ise teknoloji şirketlerinin, müşterilerini eğitmesi ve daha güvenli bir 

altyapının yaratılması için daha fazla kaynak ayırmasından geçiyor. 
Güvenlik ve gizlilik/mahremiyet konuları en büyük engeller, fakat ilgili 
konuların üstesinden gelindiğinde dahi bulut, mobil teknoloji gibi 
ilgili teknolojilerin karmaşıklığı, teknolojilerin gelir kaynağı haline 
getirilmesi ve kurulumda teknolojilere yatırım yapılması, pazarlamanın 
önündeki diğer engeller olarak girişimcilerin karşısına çıkıyor.


