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Akıllı telefonun
perakende satışına
etkisi 2017 yılında
%17’yi bulacak
Deloitte Türkiye ve Birleşmiş Markalar Derneği
(BMD) tarafından hazırlanan
Perakendede Mobil Etkinin
Yükselişi: Akıllı Telefonların Mağazacılığa Etkisi
raporuna göre akıllı telefon kullanım oranı 2017’de
Türkiye’de %47’ye ulaşacak.
Her 100 akıllı telefonun 51’i
alışveriş amaçlı kullanılacak. Perakende satışlara etkisi ise %14-17 seviyesinde,
yani 65-80 milyar TL olarak
gerçekleşecek. Sayfa 4-5

Denetimi fırsata
dönüştürmek
elinizde...

Finansal tablolara ilişkin analizlerin objektif olarak yapılmasına fırsat
tanıyan bağımsız denetim sayesinde, şirket yönetimleri geleceğe ait
sağlıklı kararlar alabiliyor.
Denetim, finansman maliyetlerinde avantaj sağlar.

Hüseyİn Gürer
Deloitte Türkİye
CEO

Kamu Gözetim Kurumu tarafından yapılan ve resmi gazetede yayımlanan duyuruya göre zorunlu bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin kapsamında yapılan genişleme şirketler açısından önemli fırsatları birlikte getirmektedir. Günümüzün artan rekabet koşulları, piyasa riskleri, daralan kâr marjları, nakit yönetimi gibi zorluklar
ile şirketlerin başa çıkması, doğru araçlar kullanılmazsa çok güç hale gelecektir. Şirketlerin bu risklere karşı hızlı reaksiyon verebilmesi için kaliteli, doğru finansal bilginin hızlı bir biçimde yönetim kurullarına ve C-seviyesi
yöneticilere ulaşması gerekmektedir. Özellikle uluslararası finans piyasaları ile entegrasyon ve ucuz finansman
kaynaklarına ulaşımın üç temel koşulu; ortak finansal raporlama dili, güvenilir finansal tablolar ve kurumsal
devamı 2. sayfada...
yönetim ilkelerini uygulamak olarak sayılabilir.

Denetim, hesap verilebilirliği artırdığından, tüm paydaşlarımızın içi çok
rahat çünkü onların haklarını da koruduğumuz için güven ortamı sağladık.

Zeynep Oral

İş dünyasında rekabetin artması, kâr marjlarının daralması sonucu hissedarın ve karar vericilerin doğru, tutarlı ve şeffaf bilgiye ulaşma gereksinimleri karar alma süreçleri açısından hayati önem taşıyor. Alınan kararların bir yansıması olan finansal tabloların, belirlenen standartlara uygun olarak gerçeği yansıtacak şekilde
doğru ve tarafsız hazırlanmış olmasının, işletmelerin büyümesinde en önemli etken olan doğru stratejiyi hayata geçirme amacına çok önemli katkı sağladığı kesin.
devamı 2. sayfada...

Sanat Neye Yarar?
7

Genişleyen bağımsız denetim kapsamı ile Türkiye’de
daha fazla şirketin halka arz, stratejik ortaklık, birleşme,
satın alma işlemlerine aday olmasını beklemekteyiz.

Lerzan Nalbantoğlu

Yönetİcİlerİn Hukukİ
Sorumluluğu, Yetkİ
Devrİnİn etkİlerİ
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2014’te Fİnans Sektöründe Öne Çıkan Bİlgİ
TeknoloJİlerİ Rİsklerİ
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“Hangİ Emsal?”
Etken Madde Alımlarında
Doğru Emsal Seçİmİnİn
Önemİ
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Gökhan Alpman
Deloitte Türkİye
Denetİm Hİzmetlerİ
Lİderİ

Önder Şenol
Superonline,
Genel Müdür
Yardımcısı/Fİnans

Bugün nasıl ki dünya üzerinde ticaretin ortak dili İngilizce ise finansal raporlamanın
da ortak dili Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’dır. Genişleyen bağımsız
denetim kapsamı ve artan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kullanımı
ile beraber Türkiye’de artık daha fazla şirketin halka arz, stratejik ortaklık, birleşme, satın alma işlemlerine aday olmasını ve şirketlerin daha ucuz kredi kaynaklarına ulaşmalarını beklemekteyiz.
devamı 2. sayfada...

Bağımsız denetim karar mekanizmamızın bir parçası ve bu
sayede risklerden etkilenme oranımız da çok düşük.
Bağımsız denetim bakış açısını karar mekanizmasının bir parçası haline getiren grup, riskli görülen alanlarda Deloitte ile aktif olarak işbirliğini sürdürmüş ve bu şekilde grubun olası risklerden en düşük oranda
etkilenmesi sağlanmıştır. Sonraki dönemlerde Deloitte ile sürdürülecek bağımsız denetim çalışmaları
devamı 2. sayfada...
sonucunda grup stratejilerinin daha da ileriye götürülmesi hedeflenmektedir.

fatİh takmaklı

UğuR soğutma
Fİnans VE İnsan
Kaynaklarından
SORUMLU GENEL
MÜDÜR YARDIMCISI
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Bağımsız denetim kapsamının genişletilmesi
ve bağımsız denetim sürecinin firmalara
katkıları değerlendirildi...
Hüseyin Gürer: Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ile şirketlerin ticaret hayatına giren bağımsız denetimin kapsamı genişletildi. Bilindiği üzere aktif
toplamı 75 (yetmiş beş) milyon TL ve üstü, ciro 150 (yüz elli) milyon TL
ve ortalama çalışan sayısı 250 (iki yüz elli) kişi ve üstü kriterlerinden herhangi iki tanesini iki yıl üst üste sağlayan firmalar 1 Ocak 2014 yılından
itibaren zorunlu bağımsız denetimin kapsamı içerisine girmişlerdir. Bu
kriterleri sağlayan firmaların 2013 yılına ilişkin genel kurullarında bağımsız denetçi atamaları yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir. Ayrıca
bu kriterleri sağlayan firmaların artık finansal tablolarını TFRS (Türkiye
Finansal Raporlama Standartları) ile uyumlu hazırlamaları gerekmektedir. Bağımsız denetimden geçmesi gerektiği halde bağımsız denetimden
geçmeyen finansal tablolar ise yasal olarak düzenlenmemiş hükmünde
sayılacaktır.
TTK nedeniyle ilk kez bağımsız denetim ve TFRS uygulaması ile karşılaşacak olan firmalar, bu yeni düzenleme ile, uluslararası finans piyasaları
ile entegrasyon, finansman maliyetlerinde avantaj ve doğru karar alabilmek için sağlıklı finansal veriyi elde edecekleri önemli bir fırsat elde etmiş olacaklardır. Bununla birlikte şirketler TTK uyarınca geliştirecekleri
kurumsal yönetim uygulamaları sayesinde de firma değerlerini artırmış
olacaklardır.

Gayrimenkul

D

eloitte Türkiye’nin hazırladığı
“Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2014” raporuna göre gayrimenkul sektörü, son 10 senedir Türkiye ekonomisinin en önemli tetikleyicilerinden biri olmuştur. 2008 yılından
bu yana, özellikle Tükiye’de konut, ofis ve ticari gayrimenkuller iyi bir
performans sergilemiş ve son üç senede perakende ve konutlar için kira
getirileri ve satış fiyatları artmaya devam etmiştir. Ancak 2013 yılının
Mayıs ayında FED’in tahvil alımlarını azaltacağını belirtmesi ve
bölgedeki politik gelişimler Türkiye gayrimenkul sektörünün baskı altında kalmasına yol açmıştır.

Ofis sektörü
Önder Şenol: Kurulduğu günden bu güne kadar bağımsız denetime tabi olan Superonline’ın
kârlı büyümesinin arkasındaki
en önemli sebeplerden birisi öncelikli olarak bağımsız denetim sayesinde verdiği kararların rakamlara yansımasını objektif olarak değerlendirebilmesi ve bunun sonucunda da stratejilerini doğru ve şeffaf verilere
dayandırmasından kaynaklanıyor. Diğer taraftan bağımsız denetimin
şirketlerin hesap verilebilirliğini artırdığı; başta hissedar olmak üzere
tüm paydaşların haklarını koruduğu ve güvene dayalı ilişki zemininin
kurulmasında etkin rol oynadığı yadsınamaz bir gerçek. Yeni düzenlemelerle birlikte bağımsız denetim kapsamının genişletilmesini regülatif
bir zorunluluktan ziyade şirketlerin kurumsallaşma süreçlerini destekleyen, tutarlı ve şeffaf verilere dayalı karar alma mekanizmalarının önünü açan, tüm paydaşların haklarını koruyan, katma değeri çok yüksek
bir iş birlikteliği olarak görmenin başarılı iş sonuçlarına çok önemli katkı
sağlayacağı kanaatindeyim.

Türkiye ofis pazarı güçlü bir performans göstermeye devam etmektedir.
Özellikle büyük şehirlerin merkezi iş
bölgelerinde boşluk oranları, A ve B
sınıfı ofisler için %6,5-17 seviyelerinde
seyretmektedir.
Çok uluslu şirketlerin bölgesel yönetim ve operasyonel merkezlerini
İstanbul’a açmaları sonucunda ve yerel firmaların büyüme trendleri doğrultusunda ofis binalarına talep artmaya devam edecektir.

Konut Sektörü

Gökhan Alpman: Bilindiği üzere 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunuyla
bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiş olup AB müktesebatına uyum sağlamak üzere bağımsız
denetim kapsamı zaman içinde genişletilmektedir. Kanun’un ilk uygulama yılı olan 2013 yılında 2 bin 500 civarında şirket bağımsız denetime
tabi olmuş olup, 2014 yılında ise yeni Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca
3 bin 500 civarında şirketin bağımsız denetime tabi olacağı tahmin edilmektedir1. Temsil ettikleri finansal büyüklükler itibariyle bu şirketler
Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturmaktadır. Bu şirketlerin
bağımsız denetimleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın
Türkçe çevirisi olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun
olarak hazırlanacak finansal tablolar üzerinden yürütülecektir.
1

Rapora göre, toplam konut satışları
2013 senesinde 2012 seviyelerine göre
%65 artış göstermiştir. Bu da boş konut stoğunun artmadığının sağlıklı bir
göstergesidir.
2008’den bu yana faiz oranlarındaki
düşüş sonucu toplam konut kredisi
hacmi artmıştır. Ancak faiz oranları
2013 son çeyreğinde artmaya başlamış ve 2014 başlarında da artış trendini sürdürmüştür (Ocak 2014’de
%11.68).

Kaynak: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Basın Duyurusu.

Fatih Takmaklı: 1954’de
Nazilli’de dondurma makineleri üretimine başlaması ile temelleri atılan
Uğur Şirketler Grubu, grubun amiral gemisi Uğur
Soğutma ve Mondial markası ile faaliyet gösteren Uğur Motorlu Araçlar, 2010 yılından bu yana Deloitte ile bağımsız denetim konusunda
işbirliği içerisinde denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. 5 kıtada 137
ülkeye ihracat gerçekleştiren grup, iş süreçlerinde standardizasyon ve
mükemmelliği hedef alan çalışmaları kapsamında Deloitte ile işbirliğine başlamış, süreçleri ERP mantığına göre tekrar gözden geçirmiştir.
Bağımsız denetim faaliyetleri grup tarafından, operasyonel verimliliği
en üst seviyeye çıkarma ve iş süreçlerine katma değer yaratmakta kullanılmaktadır.

Türkiye’de şehirlere göç sürmektedir
ve mevcut durumda toplam nüfusun
%71’i şehirlerde yaşamaktadır. Nüfus
dağılımındaki bu değişim kentsel bölgelerde yeni konut ihtiyacına yol açmaktadır. Bu demografik değişimler,
artan kişi başı harcanabilir gelir seviyeleri ve finansman olanaklarıyla da
birleştiğinde uzun vadede ev sahiplik
oranlarını yükseltecektir. Tüm bunlara riskli binaların yenilenmesi ihtiyacı
da eklendiğinde, yeni konut ihtiyacı
sürecek ve konutlar iyi bir yatırım olmaya devam edecektir. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2013 yılı itibariyle 2.5 milyon, 20 sene içerisinde
de 6.5 milyon konutun yıkılıp tekrar
yapılacağı belirtilmektedir.1

Perakende sektörü
Organize perakendenin payı artarken ülke çapındaki alışveriş
merkezi sayısı da artmaya devam
etmektedir. Perakende yatırımları için her ne kadar birincil hedef
İstanbul olsa da, 2013 sonu itibariyle, ülke genelinde alışveriş merkezi sayısı 340’a erişmiş ve brüt kiralanabilir alan da 2012 senesine
göre 2013 senesinde %13 oranında
artmıştır. 2013’de Türkiye’de 81
şehrin 54’ünde alışveriş merkezi
bulunmaktadır2 ve yeni yatırımlar
da sıradadır. 2013 sonunda toplam
kiralanabilir alan 9.4 milyon metre kare3 ve 1000 kişi başına brüt kiralanabilir alan ise 120 metrekareyi geçmiştir. Bu seviyenin pek çok
gelişmiş ülke seviyesinin altında
kalması (AB-27 ortalaması 2013’de
259.9 metrekaredir4) Türkiye’deki
perakende sektöründeki büyüme
potansiyelini ortaya koymaktadır.
Mevcut durumda 3 büyük şehir
dışında kalan 17 şehirde toplam
nüfus bir milyonun üzerindedir.
Artık büyük şehirler belirli bir
doygunluk seviyesine ulaşmış ve
hatta mevcut alışveriş merkezleri
birbirlerinin satışlarını olumsuz
etkilemeye başlamıştır. Bu anlamda alışveriş merkezlerine olan
talep Türkiye’nin doğusuna doğru
kaymaktadır. Alışveriş Merkezi
Yatırımcıları Derneği verilerine
göre, 1000 kişi başına düşen brüt
kiralanabilir alan Bursa, Gaziantep, Antalya, Kayseri, Kocaeli ve
Aydın’da 101-150 metrekare arasındayken, Adana, Konya, Mersin,
Diyarbakır, Balıkesir, Samsun’da
51-100 metrakare arası, Hatay,
Şanlıurfa, Manisa’da 0-50 metrakare arasındadır ve Kahramanmaraş ve Van’da ise henüz alışveriş
merkezi bulunmamaktadır.
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sektörü önemini koruyacak...
Risk alabilen yatırımcılar daha çok kâr getiren gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki yatırımlarını devam ettirirken, riske karşı duyarlı yatırımcılar ise daha istikrarlı
Amerika ve Avrupa gibi güvenli limanları tercih etmektedirler. Türkiye gayrimenkul sektörünün yavaş ekonomik büyüme ve politik gelişmelerden etkilenmesi,
kaçınılmaz bir şekilde yatırımcıların sadece yüksek kalitedeki gayrimenkullere talebini
artırarak kapitilizasyon oranının daralmasına yol açacaktır. Ancak uzun vadede gayrimenkul sektörü Türkiye ekonomisi açısından önemini korumaya devam edecektir. Deloitte
Türkiye Gayrimenkul Endüstrisi Ortağı Özkan Yıldırım gayrimenkul sektörünün geleceğine
yönelik değerlendirmelerin yer aldığı rapor ile ilgili görüşlerini şu şekilde belirtti; “Geçmiş
on yılda Türkiye’nin büyümesine önemli katkı sağlayan gayrimenkul ve inşaat sektörünü
önümüzdeki dönemde dalgalı bir süreç beklemektedir.” Önümüzdeki üç yılda sektörü şekillendirecek olan konuların kentsel dönüşüm, 3. Köprü, 3. Havaalanı, medikal turizm,
otoyol projeleri ve lojistik projelerinin olduğunu belirten Özkan Yıldırım, bu dönemde yatırımcıların ve sektör oyuncularının alacağı kararlarda özellikle talep ve finansmanda oluşacak
değişimlere karşı şimdiden önlem almaları gerektiğini vurgulamıştır.

Önümüzdeki 3 senede
gayrimenkul sektörü açısından
önemli gündem başlıkları
Özkan yıldırım

deloıtte tÜrkİye
Gayrİmenkul
Endüstrİsİ Ortağı

Endüstriyel
binalar ve depolar

Otel sektörü
Türkiye
dünyadaki en büyük turizm
destinasyonlarından biridir ve yabancı turist sayısı 2001 – 2012 yılları arasında yılda ortalama %9,7
oranında artış göstermiştir. Otel
doluluk oranları da artış trendinde
olmuş ve 2012’de %54,3 seviyesinde gerçekleşmiştir (bu oran en büyük turizm merkezi olan Fransa’da
2012 senesinde %60,3’dür5).

Türkiye’nin 7 bölgesi
ve İstanbul bazında analiz yapıldığında, turizm işletme lisanslı
tesislerdeki geceleme sayısı 2009
- 2012 yılları arasında Akdeniz ve
İstanbul başta olmak üzere sırasıyla Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yılda
ortalama çift haneli büyüme kaydetmiştir. Aynı dönemde turizm
işletme lisanslı tesislerdeki yatak sayısı da en fazla Güneydoğu
Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu,
Marmara ve Karadeniz bölgelerinde artış göstermiştir.
Türkiye’nin turizm merkezi olarak
çekiciliği ve devletin turizm konusundaki hedefleri dikkate alındığında, turizm sektörünün büyümesi ve daha iyi tesislere olan
talebi de artırması kaçınılmazdır.
Aynı zamanda, üretim tesislerinin
daha fazla Anadolu şehirlerinde açılması ile iş amaçlı seyahat
edenlere yönelik tesislere talebin
artması söz konusu olacaktır. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki artan turizm potansiyelinin de bu bölgelerde turistik tesis
talebini artırması beklenebilir.

Hastanelerdeki
kamu özel sektör işbirlikleri
Devletin sağlık sektörü dönüşüm programının parçası olarak, T.C. Sağlık Bakanlığı kamu hastanelerinin kamu özel sektör işbirliği kanalıyla yenilenmesini
ve yeniden yapılmasını hedeflemektedir. Bazı STK’lar ve bireylerin bu projelere karşı çıkması sonucu projelerin uygulanması gecikmiş olsa da ve bu konu
henüz tamamen çözülmemiş olsa da, kamu hastanelerinin yenilenme ihtiyacı
devam etmektedir ve gayrimenkul sektörü için önemli bir fırsat olacaktır.

Sağlık Turizmi

Türkiye’de perakende sektörünün
büyümesi ile son 10 yılda özellikle
depolama ve dağıtım pazarı da hızla
büyümüştür. Aynı zamanda üretim
faaliyetlerinin ve ticaretin artması da
daha iyi bir lojistik altyapı ihtiyacına
yol açmıştır. Bu amaçla, TCDD tarafından 18 lojistik merkez/lojistik köy
inşası başlatılmıştır. Bu merkezlerde
TCDD, demiryollarına bağlantılar ve
çevresindeki depolama alanlarının inşasından sorumluyken, özel sektör de
depo ve benzeri yapıların inşaatından
sorumludur.
Türkiye’de üretimin ve istihdamın
dağılımı değişmektedir. Bazı şirketler
daha ucuz maliyet yapılarından ve işçilikten faydalanmak için Türkiye’nin
doğusuna doğru yayılmaya başlamışlardır. Bu değişimde tek tetikleyici
ucuz işçilik değildir. Firmalar özellikle
Irak’taki artan talep ve Batı dünyası
ile ilişkileri gelişen İran’ın getireceği
talebe Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yatırım yaparak erişmeye çalışacaktır.
Yeni ve artan organize sanayi bölgeleri yine gayrimenkul sektörü açısından
önemli diğer fırsat alanıdır. Planlanan
organize sanayi bölgelerinin tamamlanması ile toplam organize sanayi
bölgesi alanı açısından Güneydoğu
Anadolu bölgesi birinci sıraya yükselecektir.
Türkiye’nin Avrupa ve Asya’yı bağlayan üretim ve ihracat merkezi konumu dikkate alındığında, yüksek
kalitedeki endüstriyel tesislere ve
depolara talep artarak devam edecektir. Özellikle Ortadoğu ve Kuzey
Afrika bölgelerindeki talebe erişmek
isteyen firmalar açısınT.C. Çevre ve
dan Anadolu’nun doğu- Şehircilik
Bakanlığı
su çekici olacak ve bu
AYD ve Akademetre Mart 2013, ICSC
bölgelerde tesis ve depo Country Fact Sheet
Cushman &
ihtiyaçlarına talebi artıWakefield, Market
Beat Shopping Center
racaktır.
1

2-3

4

Development Raporu
5
Bloomberg & French
Statistics Office
6
TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, Karayolu
raporu

2008-2012 seneleri arasında Türkiye’de sağlık hizmetleri alan yabancı hasta sayısı yıllık ortalama %37 oranında artarak 2012 yılında 270.000 hasta sayısına
ulaşmıştır.
Devletin Türkiye’yi en büyük sağlık turizmi merkezleri arasına taşıma hedefi
doğrultusunda, kamu hastanelerinin yenilenmesi, sağlık serbest bölgelerinin
oluşturulması gibi pek çok inisiyatif Sağlık Dönüşüm programı çerçevesinde
gündeme gelebilir.
Hedeflenen sağlık turizminden kamunun sadece %10’luk bir pay alması ve geri
kalan talebe özel sektörün cevap vermesi öngörülmektedir. Uluslararası hastaların kolay erişebileceği aynı zamanda turizm açısından çekiciliği olan bölgeler
yeni hastane yatırımları açısından odak noktası olacaktır.

Yeşil binalar
Konut sektörü enerji tüketimi açısından %27’lik pay ile endüstriyel sektörden
sonra ikinci sırada gelmektedir. Binalarda enerji verimliliğini artırmak için çeşitli mevzuatlar hayata geçirilmiştir. Yeşil binalar ise bu kanunların ötesinde
enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konusunu bir üst boyuta taşımaktadır.
Yeşil binalar çevre dostu olup binanın tüm yaşam döngüsü boyunca kaynak
verimliliği sağlamaktadır.
McGraw Hill tarafından 2013 senesinde yapılan bir araştırmaya göre, yeşil binaların satış süreci sırasında daha yüksek bina değeri, daha fazla kira getirisi
ve daha fazla doluluk oranları sağlaması yatırımcıya faydaları arasında sıralanmaktadır. Daha sıkı regülasyonlar ve nüfusun bilinç seviyesinin artması sonucu, yeşil binaların popülerliği uzun vadede artacaktır. Bu artan talep, mal
varlığı değeri üzerindeki olumlu etkisi de göz önünde bulundurulduğunda, yeşil binalar kârlı yatırım hedefleyen gayrimenkul sektörü oyuncuları için dikkat
edilmesi gereken bir trend olacaktır.

Otoyol projeleri
Son yıllarda Türkiye’nin lojistik altyapısında önemli gelişmeler olmuştur. Mevcut durumda 2.100 km üzerinde otoyol bulunmakta ve 535 km’de devam eden
projeler yer almaktadır6. Devam eden ve planlanan projelerin tamamlanması ile
birlikte toplam otoyol ağı 5500 km’ye ulaşacaktır.
İstanbul İzmir Otoyolu şu anda devam eden önemli projelerin başında gelmektedir. Bu projenin tamamlanması ile İstanbul ve İzmir, Bursa ve Eskişehir gibi büyük şehirler arasındaki ulaşım kısalacaktır. İstanbul ve Bursa arası ulaşım 2,5-3
saat mertebesinden 1 saate inecektir. İzmit Körfezi üzerine inşa edilecek köprü
ile ulaşım 6 dakikaya düşecektir. Ulaşımın kısalması ve kolaylaşması bu yollar
üzerinde yer alan Balıkesir ve Manisa’nın yeni endüstriyel yatırımlar açısından
çekiciliğini artıracaktır. Yine Eskişehir, Bozüyük ve Bilecik bölgesi de bu yeni
yatırımlardan olumlu yönde etkilenecektir. Dolayısıyla, bu koridorlar etrafında
yeni ticari ve sanayi bölgelerinin oluşmaya başlaması ve gayrimenkul sektörünün gelişimini etkilemesi beklenmektedir.
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Akıllı telefonun perakende satışlarına etkisi

2017 yılında % 17’yi bulacak

D

eloitte Türkiye ile Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından hazırlanan “Perakendede mobil etkinin yükselişi: Akıllı telefonların mağazacılığa etkisi” raporuna göre Türkiye’de 2012 yılında akıllı telefonların
perakende satışlarına etkisi, 1,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu etki, 300
milyon TL olarak tahmin edilen mobil satışların yaklaşık 6 katı kadar. Akıllı telefon
kullanım oranı 2017’de Türkiye’de %47’ye ulaşacak. Her 100 akıllı telefonun 51’i
alışveriş amaçlı kullanılacak. Perakende satışlara etkisi ise %14-17 seviyesinde, yani
65-80 milyar TL olarak gerçekleşecek.

Mobil etki nedir?

=
Mağazalardaki
Akıllı Telefon
Etkisi

X
Akıllı Telefon Sahibi
Alışveriş Yapan
Türkiye Nüfusu

X

Alışverişlerinde
Akıllı Telefon
Kullananların
Oranı

X

Akıllı Telefonların
Kullanıldığı
Mağaza Türleri

Deloitte Türkiye Tüketim Endüstrisi Lideri Özgür Yalta raporla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti; “Akıllı telefonlar son yıllarda hayatımızı dramatik bir
şekilde değiştirmeye başladı. İstediğimiz bilgiye, istediğimiz anda ulaşma dönemine
girdik ve bunun perakende üzerindeki etkisini görmeye başladık. Artık perakende
teknolojisi değil, tüketici teknolojisinin sektöre nasıl yön vereceğini konuşmamızın
vakti geldi.”

Akıllı Telefon
Kullanma Sıklığı

Deloitte Türkiye Danışmanlık Direktörü Hakan Göl ise aşağıdaki değerlendirmede
bulundu; “Araştırmalarımızın sonuçlarının Türkiye’nin önde gelen perakendecileri
ile de paylaştık ve mobil etki üzerine fikirlerini aldık, sonuçları yorumlamak gerekirse:

Mobil etkinin büyümesini tetikleyen unsurlar
Akıllı Telefon Sahibi Alışveriş Yapan Türkiye Nüfusu

2012

%46,6

Alışverişlerinde Akıllı Telefon Kullananların Oranı

2017

%22,2

%50,9

Artık yeni bir dönemdeyiz ve tüketici tercihleri dramatik değişiklikler gösterecek, markalar da önlemlerini buna göre almak durumunda olacaklar. Tüketicileri şaşırtmak, alışveriş alışkanlıklarını değiştirmek ve alışverişi mümkün olduğunca basitleştirmek fark yaratmak isteyen perakendecilerin hedefi olacak.

•

Mobil sadece bir satış kanalı olarak görülmesinin yerine, online ve mağaza kanallarını birleştiren ve tekilleştiren bir araç olarak iş modelinin parçası olacak.
Tüketiciye “online”da da mağazada da aynı deneyimi sunmak, mobil teknolojilerle tüm perakendeciler için bir zorunluluk haline gelecek.

•

Mobil perakendeye geçiş uzun bir yolculuk ve burada markalar tüketiciyle birlikte deneyerek, beklentilerini birlikte şekillendirerek ilerleyecekler.

2017

%15,1

2012

•

Özetle mobilin yükselişine hazır olun…”

Mobil ekosistemin gelişimi
• Mobil ödeme
• Müşteri tanıma uygulamları
• Mobil müşteri sadakat programları
• Hızlı internet bağlantıları
• NFC (Yakın Alan İletişimi) altyapısının gelişmesi

Mobil etki neden önemli?

Mobil Etkinin Gelişimi
Mobil Etkinin Perakende
Satışları İçindeki Payı (%)

%1,5

%10,0
%17,2

%2,9 %2,7
%5,5

%4,9

%8,5
%14,0

2017

5,4
Milyar TL

18,0
Milyar TL

e-Perakende
Satışları

Mobil Etkinin Değeri (Milyar TL)

%0,7
Yıllık
ortalama
büyüme
%83

2012

2012
2013
2014
2015
2016
2017

1.7
5
9

Yıllık
ortalama
büyüme
%116

10
19

21
36

0,3
Milyar
TL

42
65

Minimum ve maksimum öngörü değerlerini göstermektedir

80

1,7
Milyar
TL

m-Perakende
Satışları

Mobilden
Etkilenmiş
Mağaza
Satışları

3,2
Milyar
TL

80,4
Milyar
TL
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Mobil 2012’de satışları artırdı

Perakendeciler
ne diyor?

Altyapı: ‘Mobil konusunda perakendeciler, bankalar
ve mobil operatörler arasında net bir görev ayırımı
olmadığı için perakendede mobil kullanımı için gerekli
altyapı oluşturulamıyor.’
Deneyim: ‘Tüketicileri şaşırtmak, alışveriş
alışkanlıklarını değiştirmek ve mümkün olduğunca
basitleştirmek temel hedefimiz.’
Çok kanallı perakendecilik: ‘Mobile sadece bir kanal
olarak bakmaktansa, online ve mağaza kanallarını
birleştiren ve tekilleştiren bir araç olarak görmek
gerekir. Dolayısıyla tüketiciye online kanalda da mağazada
da aynı deneyimi yaratmak, mobil teknolojiler
sebebiyle bir zorunluluk haline geliyor.’
İnsan kaynağı ve operasyonlar: ‘Çok kanallı
perakendecilik için sadece farklı satış kanallarının
olması yetmiyor. Teknoloji, insan kaynağı ve
operasyonların da hazır olması gerekiyor.’
Yolculuk uzun: ‘Mobil perakende uzun bir yolculuk,
burada tüketiciyle birlikte deneyecek ve beklentilerini
birlikte şekillendireceğiz.’

Türkiye'de e-perakende son senelerde büyük bir gelişim göstererek, yılda %40’ın üzerinde büyüme sağladı.
Buna paralel olarak artan akıllı telefon kullanımı ile
birlikte 2012’de mobil perakende (m-perakende) pazarının yaklaşık 300 milyon TL’lik bir büyüklüğe ulaştığı
tahmin ediliyor. Ancak daha önemlisi, akıllı telefonların son yıllarda tüketicilerin hayatını dramatik bir
şekilde değiştirmeye başlaması oldu. Tüketiciler artık
istediği bilgiye, istediği anda ulaşma dönemine girdi.
Bunun tabii ki perakende sektörü üzerinde de etkisi
var. Tüketiciler artık mağazaya gitmeden önce veya
mağaza ziyareti sırasında marka ve ürünler hakkında
daha çok bilgi ediniyor, paylaşıyor ve yorumluyor. Örneğin, mağazaya gitmeden önce lokasyonuna bakıyor,
beğendiği bir ürün hakkında tanıdıklarının fikirlerine
başvuruyor veya farklı perakendeciler arasında fiyat
karşılaştırması yapıyor. Bunlar da tüketicilerin satın
alma kararlarını oldukça etkiliyor.
Mobilin tüketicilerin satın alma kararlarını ne boyutta etkilediğini anlamak için Deloitte tarafından akıllı
telefonların perakendeye etkisi üzerine bir araştırma
gerçekleştirildi. Tüketicilerin ne kadarının akıllı telefon sahibi olduğu, akıllı telefon sahiplerinin ne kadarının alışverişleri sırasında cihazlarını kullandığı, hangi
mağaza türlerinde ve ne sıklıkta kullandıklarını öğrenerek mobil etki hesaplandı.
Rapora göre, Türkiye’de 2012 yılında akıllı telefonların perakende satışlarına 1,7 milyar TL’lik etkisi oldu.
Böylece mobil etki, 300 milyon TL olarak öngörülen
2012 mobil perakende satışlarının yaklaşık 6 katı kadar gerçekleşti. Günümüze baktığımızda ise Türkiye
nüfusunun %15’inin akıllı telefonu bulunuyor ve bu
tüketicilerin %22’si telefonlarını alışveriş öncesinde
veya sırasında alışverişlerine destek amaçlı kullanıyor.
Deloitte ABD ve İngiltere’nin gerçekleştirdikleri mobil
etki araştırması sonuçları, 2012 itibarıyla mobil etkinin Türkiye’ye kıyasla gelişmiş perakende pazarlarında daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ama sonuç şaşırtıcı değil: Bu pazarlarda akıllı telefon penetrasyonu
da kullanım sıklıkları da Türkiye’ye kıyasla oldukça
yüksek. Türkiye’de 1,7 milyar TL ile binde 7 düzeyinde
olan mobil etki ABD’de %5,1, İngiltere’de %5,8.

Raporda 2017 yılında tablonun değişeceği üzerinde durulurken, sadece mobil etkili perakende satışlarının e-perakende
satışlarını aşacağı belirtiliyor. Diğer taraftan akıllı telefon
kullanım oranının 2017 yılında %47’ye ulaşacağı, akıllı telefonların alışveriş amaçlı kullanım oranının %51 olacağı ve
akıllı telefon etkili perakende satışlarının oranının %14-17
bandına ulaşacağı ifade ediliyor. Bu rakama mobil perakende satışları da eklendiğinde akıllı telefon kaynaklı perakende satışlarının 85 milyar TL’ye yaklaşacağı öngörülüyor.

Elektronik mağazalarda mobil
kullanım artıyor
Akıllı telefon kullanımının perakendenin alt sektörlerine
göre farklılaştığının belirtildiği raporda, elektronik mağazalarda akıllı telefonların alışverişe destek amaçlı kullanım
oranının %68’lere çıktığı vurgulanırken, gıda perakendeciliğinde bu oranın %29’lara gerilediği belirtiliyor. 2012 yılında
elektronik cihaz perakendecileri için %1,4 olan mobil etki
faktörünün, 2017 yılında %21,4 - %25,3’e kadar çıkacağı öngörülüyor. Raporda ayrıca tüketicilerin giyim ve ayakkabı
alışverişi yaparken akıllı telefonlarını kullanmayı sevdiklerini, 2012’de %1 olan mobil etkinin, hızla artış göstererek
2017’de %15,5 - %18,4’e çıkacağı tahmin ediliyor.

Fiyat ve ürün bilgisi öncelikli…
Rapora göre, Türkiye’de nüfusun %3,4’ü akıllı telefonlarını alışveriş öncesinde veya sırasında alışverişlerine destek
amaçlı kullanıyor. Akıllı telefon sahibi erkeklerin %25’i akıllı
telefonlarını alışverişe destek amaçlı kullanırken, bu oran
kadınlarda %17’de kalıyor. Yaş aralığı bazında bakıldığında
ise akıllı telefon sahipliği ve mağazada kullanımının 18-24
ve 25-34 yaş aralıklarında oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Tüketicilerin mağaza içinde akıllı telefon kullanım
amaçlarına bakıldığında ise fiyat ve ürün bilgisinin öncelik
kazandığı görülüyor. Tüketicilerin %48,6’sı fiyatları kontrol
etmek/kıyaslamak, %45,2’si ürün bilgisi almak, %40,7’si yorum ve önerileri okumak için akıllı telefonlarını kullanıyor.

Tüketici ne bekliyor?
Akıllı telefon sahiplerinin %53’ü mobil kupon veya indirim
fırsatı olması, %52’si mağazada ücretsiz internet hizmeti
sunulması, %46’sı kullanımı kolay bir mobil web sitesi veya
uygulaması olması, %33’ü de alışverişi kolaylaştırmak için
telefonlarının farklı özelliklerini kullandıracak uygulamalar
yapılması ve akıllı telefon ile mağazada ödeme fırsatı sunulması durumlarında akıllı telefonlarını mağaza ziyaretlerinde daha fazla kullanabileceklerini belirtiyor.

Mağaza türleri arasında nasıl farklılaşıyor?
Akıllı
telefon
alışkanlık
oranı

Mağazada
akıllı telefon
kullanım
sıklığı

Mobil etki
faktörü
(2012)

Mobil etki
faktörü
öngörüsü
(2017)

Gıda

%28,5

%56,2

%0,5

%7,3 %9,4

Giyim, Ayakkabı,
Aksesuar

%56,2

%55,5

%1,0

%15,5 %18,4

Elektronik Cihaz

%68,4

%62,7

%1,4

%21,4 %25,3

Kitap, Müzik, Film

%30,4

%57,0

%0,6

%8,6 %10,2

Ev, Bahçe, Spor
ve Kişisel Bakım

%18,7

%50,5

%0,3

%4,3 %5,6

%0,7

%14,0 %17,2

Ağırlıklı ortalama
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Y Kuşağı Gözüyle Devlet, Toplum
ve İş Dünyası

Deloitte tarafından üçüncüsü gerçekleştirilen ve Y kuşağının toplum, kamu
ve iş hayatına ilişkin bakış açılarına ışık tutan ‘Y Kuşağı Araştırması’ 27 ülkede,
Ocak 1983 ve sonrası doğumlu, 7 bin 800 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

A

İnovasyonun kaynağı üniversite

raştırma kapsamında Türkiye’ye dair elde edilen verilerin global bulgular ile karşılaştırılması ortaya ilginç sonuçlar çıkardı. Buna göre Türkiye’deki Y kuşağı, dünyadaki
akranlarına göre iş dünyasına daha fazla güveniyor.

Deloitte Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Süel, “2013 yılında Deloitte
Eğitim Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Y Kuşağı İnovasyon Araştırması”, bu yıl Deloitte tarafından Türkiye’yi de kapsayacak şekilde 17 farklı ülkede yürütüldü. Araştırma kapsamında, görüyoruz ki Y Kuşağı inovasyonu destekleyen kurumlarda çalışmak istiyor. Hatta %78’i
çalışmak istedikleri kurumun inovatif düşüncelerinden etkilendiğini belirtiyor. 2025 yılında
iş dünyasının % 70’inin Y kuşağı’ndan oluşacağını düşünürsek, iş yapış şekillerimizi onları
anlayarak, dinleyerek ve hatta buna göre iş modelleri geliştirerek kurgulamamız lazım.”
Y kuşağı araştırmasının Dünya ve Türkiye karşılaştırmasında ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

Uğur Süel

Deloitte Türkİye, Ortak,
Stratejİk Planlama, İş
Gelİştİrme, Pazarlama
Deloitte Eğİtİm Vakfı Yönetİm
Kurulu Başkan Yardımcısı

Özel sektörde en önemli hedef istihdam

İş dünyası etik kurallara saygılı değil

Türkiye’de Y kuşağı iş hayatının varoluş sebebini önem sırasına göre istihdam, kalkınma ve kârlılık olarak sıralıyor.
Oranlar ise dünya ortalamasının üzerinde seyrediyor. Buna
göre iş hayatının hedefleri arasında istihdam sağlamak (%56
ile dünya ortalamasının 15 puan üzerinde) toplumsal gelişmeye katkı (%40 ile ortalamadan 11 puan daha fazla) ve kâra
odaklanma (%38 ile ortalamanın 4 puan üzerinde) bulunuyor.

İş dünyasındaki davranışların etik olup olmadığına ilişkin Türkiye’deki Y kuşağı ile dünyadaki akranları arasında ilginç farklılıklar bulunuyor. Dünya’da Y kuşağının iş dünyasının etik kurallara saygılı olduğunu düşünenlerin oranı %54 iken, Türkiye’de bu
oran %39’da kaldı. Türkiye’de Y kuşağının dünya ortalamasından
farklılaştığı diğer konu ise iş dünyasının sürdürülebilir bir yapıya
sahip olduğu düşüncesi. Dünya ortalaması %63 olarak gerçekleşirken, Türkiye’de bu oran %85 oldu.

Kamunun hedefi ekonomik refah

Türkiye’de en önemli sorun işsizlik

Türkiye’deki Y kuşağına göre devletin varoluş nedeni; ekonomik refah, istihdam ve eğitim olarak sıralanıyor. Devletin
vatandaşın ekonomik refahını sağlamakla görevli olduğu fikri
Türkiye’deki Y kuşağında %43 ile dünya ortalamasının 15 puan
üzerinde gerçekleşti. Devletin istihdam sağlama görevi ise
dünya ortalamasının 4 puan üzerinde bir şekilde gerçekleşerek %36 oldu. Devletin eğitim sorumluluğu olduğu görüşü ise
dünya ortalamasının 2 puan altında ve %32 olarak gerçekleşti.

Dünyada toplumların karşılaştığı en önemli 5 sorunu sıralamada,
Türkiye’deki Y kuşağı ile dünyadaki akranları arasında farklılıklar
bulunuyor. Y kuşağı Türkiye’nin karşılaşacağı en önemli 5 sorunu
sırasıyla; işsizlik (%43), ülkeler arası savaş ve çatışma (%42), gelir dağılımında eşitsizlik (%41), kaynakların kıtlığı (%39) ve terör
(%30) olarak belirtiyor. Dünyada ise Y kuşağı bu sıralamayı şöyle
yapıyor: İşsizlik (%37), kaynakların kıtlığı (%33), gelir dağılımındaki eşitsizlik (%28), ülkeler arası çatışmalar (%20) ve terör (%15).

Global
Türkiye

Özel sektörün varoluş nedeni (ilk 3)
41%
İstihdam

56%

28%

Ekonomik
refah

43%

29%
Kalkınma

İnovatif kurum tercihi
Y kuşağı, inovasyonu destekleyen kurumlarda çalışmak istiyor. Katılımcıların %78’i, çalışmak istedikleri kurumun
inovatif düşüncelerinden etkileniyor.
İnovasyona en büyük engel olarak ise
yönetim anlayışı (%63), operasyonel yapı
ve prosedürler (%61) ile çalışanların nitelikleri, tutumları ve çeşitlilikten yoksun
olmaları (%39) yer alıyor.

Liderliğe teşvik
Katılımcıların sadece %40’ı çalıştığı kurumun liderlik özelliklerini geliştirmek
için çaba sarf ettiğini, %41’i ise kurumların zorluklarla mücadele etme ve yeni
iş yapış biçimleri konusunda çalışanları
cesaretlendirdiğini düşünüyor. Gençlerin
%33’ü ise kurumların inovatif düşünceleri sebebiyle çalışanlarını ödüllendirdiği
görüşünde.

Y kuşağı “gönüllü”
Araştırmaya göre genç kesimin %63’ü
kendini hayırsever olarak tanımlıyor ve
bağış yapıyor. Buna göre Y kuşağının
%43’ü gönüllük esasına göre bir dernek
ya da sivil toplum kuruluşunda görev
alıyor.

32%
İstihdam

40%

36%

34%
Kârlılık

Global
Türkiye

Kamunun varoluş nedeni (ilk 3)

Katılımcıların %68’i, inovasyonun öğrenilebilir ve tekrarlanabilir bir süreç
olduğunu düşünüyor (Dünyada bu oran
%57). İnovasyonun kaynağı, dünyada iş
dünyası olarak görülürken, Türkiye’de Y
kuşağına göre üniversiteler ön plana çıkıyor. Gençler geçen yıl %26 oranında üniversiteleri inovasyon yaratan grup olarak
görürken, bu oran bu yıl %39’a çıktı (Bu
yıl dünya ortalaması %23). İş dünyası,
geçtiğimiz sene inovasyona yön veren en
etkin kurum (%36) olarak görülürken, günümüzde bu oran %23’e geriledi (Bu yıl
dünya ortalaması %44 oldu).

İş dünyasındaki davranışlar etik mi?

34%
Eğitim

38%

32%
İş dünyası etik
kurallara saygılıdır.

54%

İnovasyonun kaynağı
İş dünyası

Üniversiteler / eğitim
kurumları

Yardım kuruluşları
/ STK'lar

Kamu

44%
39%
23%

23%

26%

22%
9%

6%

39%
Global
Türkiye
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Big demands
and high
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Millennial
Survey

Sanat Neye
Yarar?

January 2014
global findings
Summary of

Y Kuşağı
Zeynep Oral, Köşe Yazarı, Cumhurİyet Gazetesİ

Toplumların karşılaştığı en
önemli 5 sorun
37%

İşsizlik

43%
20%

Ülkeler arası
savaş ve çatışma

42%

Gelir
dağılımında
eşitsizlik

28%
41%
33%

Kaynakların
kıtlığı

39%
15%

Terör

30%

İşverenlerin kişisel gelişime ve
yenilikçi düşünceye yaklaşımları

49%

41%

Çalıştığım kurum zorluklarla mücadele etme ve yeni iş
yapış biçimleri konusunda çalışanları cesaretlendirir.

49% 40%
Çalıştığım kurum liderlik özelliklerini geliştirmek
için çaba sarf ediyor.

45%

33%

Çalıştığım kurum inovatif düşünceleri sebebiyle
çalışanlarını ödüllendirir.

Global
Türkiye

B

edri Rahmi Eyüboğlu’nun çok sevdiğim bir sözü var:
“Ey Sanat! Seni bana musallat ettiler. Ben de seni başkalarına musallat etmezsem Yuh olsun bana!”

İşte ben de 40 yılı aşkın meslek yaşamımda insanlara sanatı musallat etmeye çalışıyorum.
Sanat neye yarar sorusuyla çok sık karşılaştım.
En kestirmeden yanıtlamak gerekirse şöyle derim: Çağdaş bir insan olmaya yarar.
Burada sanat sözcüğünü en geniş anlamda kullanıyorum, sadece plastik sanatlar ya da resim,
heykel sanatını değil, edebiyattan müziğe, tiyatrodan sinemaya, tüm yaratıcı faaliyeti içeren bir
kavram olarak kullanıyorum...
Sanat, görmeyi, yani bakmakla yetinmeyip görmeyi öğretir insana. İşitmekle kalmayıp, dinlemeyi öğretir. Gördüklerini, dinlediklerini algılamayı,
kavramayı, sorgulamayı, tartışmayı, eleştirmeyi,
kısacası, düşünmeyi öğretir insana… Düşünmeye
başladığımız an, ancak o an ve o andan sonra değerlendirmeye, yorumlamaya başlayabiliriz.
Sanat, insanın edindiği bilgileri kullanabilmesine
yarar. Kullanılmayan bilgi yok olmaya mahkumdur.
Sanat, insanı zenginleştirmeye, insanı çoğaltmaya yarar. Nasıl mı? Anlatmaya çalışayım:
Birey olarak, sadece mutluluk ya da sadece mal
mülk sahibi olmak, varlıklı olmak yetmiyor. İnsan, daha çoğunu istiyor.
Yaşamımız, ilişkiler ağının odağında... En yakınımızdakinden, en uzağımızdakine başka insanlarla olan ilişkimizi; çevreyle ilişkimizi; doğayla ilişkimizi; yaşadığımız mekan, sokak, mahalle, kent,
ülke ve dünyayla ilişkimizi; toplumla ilişkimizi
kurarken, kurmaya çalışırken, tüm birikimlerimizden ve bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde sanattan yararlanıyoruz: Okuduğumuz kitaplardan,
dinlediğimiz müzikten, izlediğimiz tiyatrodan ya
da sergilerden...
Sanat, bireyin toplumsallaşmasını sağladığı gibi,
aynı zamanda değer ölçülerimizi belirleyen seçimler yapmamızı sağlıyor.

Açıkçası yalnız resimli roman ya da en çok satanlar listesini okuyan biriyle, Dostoyevski, Yaşar Kemal, Sait Faik okuyan şiir okuyan bir insan
aynı olamaz. Yalnız arabesk dinleyenle Beethoven ya da Dede Efendi dinleyen de... Bir insanın
dünyası okuduğu kitapla, dinlediği müzikle, yürüdüğü yolla, bütünleşir, zenginleşir, çoğalır.
Olduğumuz yer, varmak istediğimiz yer, dünya
görüşümüz, bakış açımız, yaşama biçimimiz,
düşünce şeklimiz, bir rastlantı ya da rastlantılar
zinciri değil ki! Hayır, bunların tümü her an yaptığımız ve yapmakta olduğumuz seçimlerin bir
sonucudur.
Sonuçta her birimiz, her an kendimizi seçiyoruz.
Nasıl bir insan olacağımızı seçiyoruz. Nasıl bir
toplumda yaşamak istediğimizi seçiyoruz...
Daha en başta sanat kavramayı, sorgulamayı,
eleştirmeyi, düşünmeyi, yorumlandırmayı, değerlendirmeyi öğretir insana, dedim ya… İşte
bu değerler hiyerarşisi içinde insan yalnız kendi kişiliğini değil, içinde yaşadığı toplumun da
düzeyini geliştirirken bütün bunların bir yaşam
biçimine dönüştüreceğini bilir.
İnanıyorum ki, bugün içinde yaşadığımız beğeni
yozlaşması ülkemizde sanat eğitimine önem verilmemesindendir.
Kentlerimizdeki, kasabalarımızdaki çarpık yapılanmalar, her yıl yeniden sökülüp baştan yapılan
yollar kaldırımlar... Doğaya, ormana, ağaca karşı
hoyratlığımız... Çevre bilincinin gelişememesi...
İnsan yaşamına önem verilmemesi... "Kültür"ün
geriye çekilip yerini "kültürfiziğe", bırakması...
İnsan ilişkilerinin sertleşmesi, acımasızlığı... Niteliksiz olanın baş tacı edilmesi... Emek yerine
“köşe dönmenin” en yüce değer diye sunulması...
Demokrasinin yerleşememesinde ve daha pek
çok, pek çok gerçekte, sanat eğitiminin eksikliğini görüyorum ben. . .
Bedri Rahmi'yle başladım, Brecht'in çok sevdiğim bir sözüyle bitireyim:
“Yeryüzündeki tüm sanatlar, sanatların en büyüğü olan yaşam sanatına katkıda bulunur” diyor.
Hepinize bol sanatlı bir yaşam diliyorum...
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Yöneticilerin Hukuki Sorumluluğu

Yetki devrinin etkileri
6102

sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda
(“TTK”) yer alan
önermeler kurumsal yönetimin kapalı anonim şirketlerde de önemini ön plana çıkarmaktadır. Sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkeleri de dikkate alındığında sermaye
şirketlerinde işlevsel bir yönetim yapısının
kurulması gerekli hale gelmiştir. Genel kuruldan ve yönetim kurulundan oluşan organ yapısında, denetçinin organ yapısından
çıkartılması, denetimin bağımsız ve uzman
nitelikte olan kişilere bırakılması, genel
kurul ve yönetim kurulu arasındaki vazgeçilemez ve devredilemez yetkilerin açıkça
belirlenmesi yönetim organının yapılanmasında ve yönetim teşkilatının oluşmasında
etkili olmaktadır.
TTK’nın yürürlüğe girmesinden sonra bu
olgu daha farklı bir boyut kazanmaktadır.
Küçük anonim şirketler haricindeki tüm
anonim şirketlerin gündeminde; yönetim
yetkilerinin paylaşılması ve devredilmesi,
yöneticiliğin meslek haline gelmesi, murahhaslar ile yönetim kurulu ve yönetim
kurulu ile pay sahipleri arasındaki ilişkinin
düzenlenmesi yer almaktadır.

Sorumluluk
TTK’nın getirdiği sorumluluk kuralları, hukuki ve cezai sorumluluğu ilgilendirmektedir. Şirkette yöneticilik yapan bir pay
sahibinin sorumlulukları ile şirkette hiç
yöneticilik yapmayan bir pay sahibinin sorumlulukları birbirlerinden farklıdır.

Yönetici Konumunda
Bulunan Pay sahiplerinin
sorumlulukları
Anonim şirketlerde yönetim kurulu ve yöneticiler kanundan ve esas sözleşmeden
doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla
ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete
hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri
zarardan sorumludurlar. Eski
kanunda da mevcut olan bu sorumluluk hali, yeni sistemde
iki yönden hafifletilmektedir:

1. Hiç kimse kontrolü dışında bulunan zararlardan sorumlu tutulamaz
TTK’nın 553/3. maddesi uyarınca, hiç kimse
kontrolü dışında bulunan zararlardan sorumlu tutulamaz. TTK yönetim kurulunun
bazı yetki ve görevlerinin başka herhangi
bir organa veya kişiye devrine imkân tanımaktadır. TTK’ya göre şirketin esas sözleşmesine eklenecek bir hükümle ve düzenleyeceği bir iç yönerge (teşkilat yönergesi) ile
yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya
birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabileceği
hükme bağlanmıştır. Her anonim şirkette,
TTK’nın 367. maddesi uyarınca yönetsel bir
organizasyon şeması (iç yönerge) hazırlanmalı, her bir yönetim kurulu üyesinin ve üst
düzey yöneticinin yetki ve sorumluluk alanı
açıkça belirlenmelidir. Böylelikle sorumluluk da, yöneticiler arasında yapılacak yetki
dağılımlarına göre belirlenecektir. Ancak,
yönetim kurulunun kanunda açıkça sayılan
devredilemez yetkilerinin başkaca bir organ
veya kimseye devri mümkün değildir. Sadece TTK’nın 375. madde hükmünde sayılan
“vazgeçilemez ve devredilemez yetkiler”
yetki dağılımına konu olamaz. Bu görevlerden tüm yönetim kurulu müteselsilen
sorumlu tutulacaktır. Şirket tarafından bir
iç yönerge düzenlenmesi halinde ise, Yeni
TTK’ da da belirtildiği üzere, yönetim kurulu
üyeleri ve yöneticiler kontrolü dışında kalan
kanuna veya esas sözleşmeye aykırılıklar ya
da yolsuzluklar nedeniyle sorumlu tutulamayacaklardır.

2. Tedbirli bir yönetici kavramı “business
judgment rule”
Kanunda açıkça belirtilmeyen “business
judgment rule” yani, özenle davranan ve
tedbirli bir işadamı gibi hareket eden yöneticinin, zarar doğsa dahi sorumlu tutulmayacağı fikri giderek ağırlık kazanmaktadır.
Yeni TTK ile yönetim kurulu üyelerinin
özen ve bağlılık borcu ise yeniden düzenlenmiş olup hem yönetim kurulu üyeleri
hem de yönetim görevinin devri halinde,
diğer yöneticiler açısından kabul edilen
özen yükümü “tedbirli bir yönetici” kavramına bağlanmıştır. “Tedbirli bir yönetici”
kavramı ile kast edilen yönetim kurulu
üyelerinin kurumsal yönetim ilkeleri ışığında verecekleri “işadamı kararı” (business
judgement rule)’dır. Getirilen özen yükümü
çerçevesinde yönetim kurulu tarafından
gerekli araştırmalar yapılıp ilgililerden bilgi
alındıktan sonra, doğrudan doğruya şirket
menfaatini koruyan bir kararın dürüstçe
verilmiş olması halinde, karar ile beklenen
sonuç alınamaz ve şirket zarar eder ise söz
konusu yönetim kurulu üyelerinin “tedbirli bir yönetici” gibi davranmadığından söz
edilemeyecektir.
Ayrıca, TTK’nın 366. maddesi uyarınca, yönetim kurulunun, işlerin gidişini izlemek,
kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç
denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu
üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve
komisyonlar kurabileceği öngörülmüştür.
Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını,
gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için
gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması
ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir
komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür (TTK.m. 378). Diğer
şirketlerde bu komite bağımsız denetçinin
gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı
olarak bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve
ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın
sonunda verir. Komite, yönetim kuruluna
her iki ayda bir vereceği raporda durumu
değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder,
çareleri gösterir.

Özel Sorumluluk Halleri
Kanun, bu genel sorumluluk prensiplerinin
dışında, bazı özel sorumluluk hallerine de
yer vermektedir. Özel sorumluluk hallerinde hukuki sorumluluk da cezai sorumluluk
da söz konusu olabilir. Yeni TTK uyarınca
yönetim kurulunun özel sorumluluk sebepleri olarak belgelerin ve beyanların kanuna
aykırı olması, sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi,
değer biçilmesinde yolsuzluk ve halktan
para toplamak olarak sayılmıştır.

Lerzan Nalbantoğlu, Avukat

İç Yönerge
(Teşkilat Yönergesi)
Yeni TTK kapsamında yönetim kurulunun
sorumluluklarının artması ile birlikte yönetim kurulunun görev ve yetki tanımlarının
yer aldığı bir iç yönergenin (teşkilat yönergesi) düzenlenmesi yönetim kurulu üyelerinin herhangi bir ihtilaf durumunda kusurlu
olmadıklarını veya zararın kusurlu davranışlarından kaynaklanmadığının ispatı bakımından önem arz etmektedir. Söz konusu iç
yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun
için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi
sunmakla yükümlü olduğunu belirler.
Bununla birlikte, TTK’da “farklılaştırılmış teselsül sorumluluk ilkesi” benimsenmiştir. Bu
ilke uyarınca, yetki ve sorumluluk arasında
paralellik kurulmuştur. Yönetim kurulu üyelerinin yetki ve görev tanımlarının yapılmış
olduğu hallerde, ihtilaf konusu işlemden
hangi yönetim kurulu üyesinin sorumlu olduğu tespit edilecektir. Farklılaştırılmış teselsül her bir sorumlu yönetici açısından
bireysel sorumluluk tavanının ve birden çok
sorumlu yöneticinin bulunması halinde anılan yöneticilerin müteselsilen hangi ölçüde
sorumlu olduğunun tespit edilmesini sağlayacaktır. Müteselsil sorumluluk dış ilişkide
sorumluluk davası iç ilişkide ise rücu davası
olarak ele alınır.
Söz konusu iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. TTK
uyarınca yönetim kurulu, istem üzerine pay
sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak
bilgilendirir.

Şirkette hiç yöneticilik
yapmayan bir pay sahibinin
sorumluluğu
Şirkette hiç yöneticilik yapmayan bir pay
sahibi, ilke olarak şirkete karşı sadece sermaye borcundan sorumludur. Ancak kanun,
istisnai bazı hukuki ve cezai sorumlulukları
da öngörmektedir. Esas sözleşmenin altında
imzası yer alanlar ile onların “inançlı (fidüsyer) kurucu/pay sahibi” olmaları halinde,
esas sözleşmenin altında imzası yer almamakla birlikte gerçekte kurucu/pay sahibi
konumunda bulunanlar, kuruluştan sorumludur. Sorumluluk, hukuki açıdan, kural
olarak şirketin kuruluş sürecinde uğradığı
zararların tazmini şeklinde ortaya çıkmaktadır. Cezai sorumluluk ise iki türlü düzenlenmiştir. İlk olarak, şirketin kuruluşunda
kurucu beyanında bulunan pay sahipleri bu
beyanlarındaki yanlışlıklardan dolayı, en az
üç yüz gün adli para cezasıyla cezalandırılırlar. Buna karşılık, kuruluşa ilişkin olan ve bu
ihlal dışında kalan usulsüzlükler, kasten bu
usulsüzlükleri yapanlar açısından kusursuz
hukuki sorumluluğu beraberinde getireceği
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Cüneyt Kırlar, Deloıtte TÜrkİye, Ortak,
Kurumsal Rİsk Hİzmetlerİ

gibi, bu eylemler açısından maddesi uyarınca hapis cezası da öngörülmektedir.
Diğer bir istisna ise şirketten ödünç alan
pay sahiplerinin sorumluluğu olarak ifade
edilebilir. 01.07.2012 tarihinden sonra şirketten ödünç alan pay sahipleri, TTK.m.
562/5 uyarınca üçyüz günden az olmamak
üzere adli para cezasıyla cezalandırılır. Ayrıca, pay sahiplerinin haksız yere ve kötü
niyetle alınan kâr paylarının ve hazırlık
dönemi faizinin iadesi yükümlülüğünden
doğan hukukî sorumluluğu söz konusudur.
TTK.m. 512 hükmü, hak edilmediği halde
alınan kâr paylarının ve hazırlık dönemi
faizinin, bu paraları alan pay sahipleri tarafından iade edilmesini öngörmektedir.
Bu iade yükümlülüğünün doğması için, söz
konusu bedellerin kötü niyetle alınması
(pay sahibinin haksız olduğunu bile bile bu
ödemeleri kabul etmesi) gerekir.
Şirketler topluluğunda hakim teşebbüsün
sorumluluğu da pay sahibini etkileyebilecek türden istisnai bir sorumluluk getirmektedir. Bir gerçek kişi şahsen, şirketler
topluluğunda hakim şirket veya yavru şirket konumunda olamaz. Ancak, TTK.m.
195, istisnai bir kural getirmekte “şirketler
topluluğunun hakiminin bir teşebbüs olması” halinde, bu teşebbüsün hakim şirket
gibi sorumlu olacağını ve tacir sayılacağını
öngörmektedir. Hükmün uygulama alanını
somutlaştırmak hukuken güçtür. Ancak ilk
bakışta denilebilir ki, bir şirketler topluluğunun tepesinde yer alan hakim şirketin
de üzerinde bir hakim teşebbüs varsa, diğer bir anlatımla, hakim teşebbüs hakim
şirkete ve ona tabi olan yavru şirketlere talimat verebilecek konumunda ise ve bu talimatlar hakimiyetin hukuka aykırı olarak
kullanılmasına yol açarsa, hakim teşebbüs,
meydana gelen kayıptan sorumlu olacaktır
(TTK.m. 195/5,202). TTK.m. 195/5, hakim
teşebbüsün tacir sayılacağını da öngörmektedir. Bu hüküm birçok yönden tartışmaya
açıktır. Şu kadar ki, bir gerçek kişinin veya
bir ailenin bir şirketler topluluğu kurması
ve bu şirketler topluluğuna hakim olması
durumunda, verdiği talimatlardan sorumlu
tutulması olasılığı ortaya çıkmaktadır.
Söz konusu sorumluluğun çok istisnai hallere özgü olduğu görüşündeyiz. Bu istisna,
ancak topluluk iradesinin hakim şirkette
değil, ona da talimat veren hakim pay sahipleri tarafından oluştuğu durumlarda hakim şirketin de üstündeki hakim teşebbüse
(hakim teşebbüs gerçek kişi/tüzel kişi olabilir) gidilebilmelidir. Son olarak, TTK.m.
202/2, hâkimiyetin uygulanması ile gerçekleştirilen ve bağlı şirket bakımından açıkça
anlaşılabilir haklı bir sebebi bulunmayan,
birleşme, bölünme, tür değiştirme, fesih,
menkul kıymet çıkarılması ve önemli esas
sözleşme değişikliği gibi işlemlerden dolayı
hakim teşebbüsün sorumluluğuna başvu-

rulmasına imkân tanımaktadır. Böylelikle, bir şirketler topluluğunun hakimi olan
gerçek kişilerin de, söz konusu sorumluluk
riski altında bulunduğu vurgulanmalıdır.
Hakim teşebbüse ancak onun iradesinin
tüm şirketler topluluğunun iradesini etkisiz kılabilecek tesirde olduğu durumlarda
ve kaybın somut bir talimatla oluştuğunun
kanıtlandığı durumlarda gidilmelidir.

Cezai Sorumluluk
TTK’nın 562. maddesinde suçlar ve cezalar düzenlenmektedir. Hileli envanter
çıkarılması, elektronik ortamda saklanan
belgelerin ibraz edilememesi, defterlerin
muhasebe standartlarına göre tutulmaması, finansal tabloların bu standartlara göre
düzenlenmemesi, ticari defterlerin açılış
veya kapanış onaylarının yaptırılmaması,
defterlerin Türkçe tutulmaması, kısaltmaların kullanılması halinde bunların anlamlarının açıkça belirtilmemesi, bir yazımın
veya kaydın, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilmesi ve değiştirilmesi, defterlerin ve diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bu bilgilerin
her zaman kolaylıkla okunmasının temin
edilmemiş olması, defterlere yazımların
ve diğer gerekli kayıtların eksiksiz, doğru,
zamanında ve düzenli olarak yapılmaması,
tacirin, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda
saklamaması hallerinde dört bin Türk lirası idari para cezası yaptırımı söz konusu olacaktır. Ayrıca, bağlı ve hakim şirket
raporlarının düzenlenmemesi veya kanuna
aykırı düzenlenmesinin iki yüz günden az
olmamak üzere adli para cezası ile, şirket
sırlarının ifşasının ise 1 yıldan 3 yıla kadar
hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para
cezası ile cezalandırılacağı öngörülmektedir. Aynı maddede internet sitesi oluşturmayanlar, yüz günden üç yüz güne kadar
adli para cezası ile ve kanunda belirtilen
içerikleri internet sitesinde yayımlamayanlar yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Sonuç olarak, yeni TTK ile temel nitelikli hukuki kaynağa dönüşen şirket esas
sözleşmelerinin 1 Temmuz 2014 tarihine
kadar TTK ile uyumlu hale getirilmesi gereken bu süreçte yönetim yapılarının da
hesap verebilirlik ve sorumluluk penceresinden gözden geçirilmesi uygun olacaktır. Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sorumluluğu açısından, yönetim
teşkilatının ancak doğru bir yapılanmayla
iyi işlev görebileceği kaydedilmelidir. Bu
nedenle yönetim kurulu iç yönergesinin
kapsamlı bir biçimde hazırlanması çok
önemlidir. Bununla birlikte, yetki dağılımının sadece kağıt üzerinde kalmaması
ve fiilen de uygulanması şarttır.

2014’te Finans
Sektöründe Öne Çıkan
Bilgi Teknolojileri
Riskleri

F

inans sektörünün hem operasyonel
verimlilik yaratmak hem de rekabet
avantajı sağlamak için teknolojiyi
en etkin kullandığı aşikârdır. Teknoloji
kullanımı bir yönden önemli fırsatlar barındırırken bir yandan da ciddi riskler içerir. 2014 yılında da aşağıdaki Bilgi Teknolojileri (BT) riskleri sektörün gündeminde
olacak ve bunların yönetiminde başarılı
olanlar teknoloji kullanımında baş ağrısı
yerine katma değere sahip olacaktır.

BT yönetişimi
Organizasyonlar için BT’nin nasıl kontrol
edildiği temel odak noktasıdır. Özellikle BT
stratejisinin kurum stratejisi ile uyumu,
BT karar mekanizmaları içine iş birimlerinin dahil edilmesi BT yönetişimi için çok
önemlidir. Bununla beraber BT risklerinin
yönetimi konusunda BT üst yönetiminin
etkin katılımı ve bunların kurum üst yönetimine etkin olarak raporlanması ve BT
stratejisinin gerçekleşmesinin düzenli olarak takibine yönelik mekanizmalar oluşturulması kritiktir.

Kimlik ve erişim yönetimi
Geçtiğimiz yıllarda finans sektöründe
erişim yönetiminde yaşanan zafiyetler
nedeniyle hem itibar hem uyum hem de
finansal zararlara uğrayan bankalara ilişkin haberleri basından takip ettik. Pek çok
büyük finans kuruluşunda maalesef etkin
“görevler ayrılığı” kontrollerinin olmadığını gözlemliyoruz. Bu noktada özellikle iç
denetimin de desteği ile periyodik gözden
geçirmelerin yapılması ve gerekli rol bazlı
yetkilendirme alt yapısının kurulması kritik başarı faktörüdür.

Veri kalitesi ve yönetişimi
Basel komitesi tarafından yayınlanan “etkin risk verisi toplanması ve risk raporlaması” yayınında kurumların sermaye,
likidite ve risk hesaplaması ve raporlamasına baz teşkil eden veriler üzerinde etkin
kontroller tesis etmesinin önemi vurgulanmaktadır. Veri kalitesi ve yönetişiminin sağlanması için veri kalite programları
uygulanmalı, veri sahipliliği belirlenmeli,
değişiklik yönetimi süreçleri veri yönetişimi ile beslenmelidir. Bunlarla beraber tüm

bu süreçlerin etkinliğini değerlendirebilecek nitelikte kurum içinde beceri gelişimi
sağlanmalıdır.

3.parti yönetimi
(destek hizmetleri)
Destek hizmetlerinden faydalanma finans sektöründe hem maliyet avantajları
sağladığı hem de stratejik konulara odağı
artırdığı için daha fazla tercih edilir hale
gelmektedir. Bununla beraber bu ilişkinin
doğru yönetilmesi ve destek hizmeti firmasındaki riskin doğrudan kurumun riski
olduğuna dair farkındalık buradan beklenen faydanın sağlanması için kritiktir. Ülkemizde BDDK’nın yürürlüğe aldığı “destek hizmetleri yönetmeliği” finans sektörü
için etkin bir çerçeve sunmaktadır.

Siber güvenlik
Siber güvenlik ihlallerinde sektörel olarak
%37 oran ile finans en başta gelmektedir.
Bu konu hem ülkemizde hem de dünyadaki pek çok regülatörün de öncelikli konusudur. Siber güvenliğe bir metodoloji
çerçevesinde yaklaşılmalıdır, farkındalık,
tedbir ve olaya müdahale konularında gerekli süreçler ve kontroller oluşturulmalıdır. Özellikle siber istihbarat ve izleme
hizmetlerinin önemi her geçen gün artmaktadır.

Dijital risk
Dijital kanalların, özellikle de sosyal
medya ve mobil uygulamaların, yaygın
kullanımı finans kurumlarının dijital varlıklarının yönetişimi için bir çerçevenin
önemini artırmaktadır. New York Borsa’sında 2013’teki dramatik düşüşe Associate Press’in Twitter hesabının korsanlar
tarafından ele geçirilerek sahte mesajlar
yayınlanmasının neden olduğunu hatırlıyoruz. Artık eskisine göre dijital riskin etkisi çok daha yüksektir.

Bulut bilişim
Bulut bilişimin kullanımı bir yandan hızla büyürken bulut üzerinde kontrollerin
sağlanması da hayati önem taşımaktadır.
Kontrat yönetimi, 3.parti yönetimi, bilgi
güvenliği ve iş sürekliliği ele alınması gereken temel risk alanlarını oluşturmaktadır.
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Türk Petrol Kanunu’nun uygulamaya
geçmesine sayılı günler kala…
Elİf Düşmez Tek, Deloitte tÜrkİye, Dİrektör, Danışmanlık

H

atırlayacağınız gibi yeni Türk Petrol
Kanunu 11 Haziran 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ancak petrol piyasasının arama ve
üretim kanadında büyük değişiklikler getiren
Kanun’un uygulamaya geçmesi için Kanun’da
tanınmış olan süreler dahilinde bazı hazırlık
çalışmalarının yapılması gerekiyordu. Bu hazırlık sürecinin sonuna doğru yaklaşıyoruz,
yeni Türk Petrol Kanunu’nun fiili uygulamaya
geçmesine sayılı günler kaldı. Hazırlık ve yürürlüğe girme aşamasında büyük ses getiren
Türk Petrol Kanunu’nun petrol piyasasına getirdiklerini, uygulamaya geçme aşamasında
sizlerle bir kez daha paylaşmak istedik. Yeni
Kanun kapsamında gelen değişiklikler ve yeniliklere değinmeden önce tasarının oluşumuna
ve geçmişine bakmak faydalı olacaktır.
1954 yılında yürürlüğe giren ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin en eski kanunlarından biri
olan 6326 sayılı Petrol Kanunu üzerinde değişiklik yapılması 2007 yılında 5574 sayılı Türk
Petrol Kanunu tasarısı ile gündeme gelmişti.
Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış, fakat dönemin Cumhurbaşkanı tarafından 4 maddesi veto edilerek
TBMM’ye iade edilmişti. Yeni bir Kanun metninin oluşturulmaya başlanması 2012 yılının
başlarında yeniden gündeme geldi. Enerji ve
Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü liderliğinde ve sektör paydaşlarının tam katılımının sağlandığı başarılı bir
süreçle hazırlanan yeni Türk Petrol Kanunu
30 Mayıs 2013 tarihinde TBMM’de kabul edildikten sonra, 11 Haziran 2013 tarihli ve 28674
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 29 Maddeden oluşan yeni Türk Petrol
Kanunu, Türkiye’de petrol arama ve üretim
faaliyetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi,
teşvik edilmesi, arama ve üretim için gerekli
bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve
kullanılmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
Türk Petrol Kanunu’na ilişkin analizimizi
yürürlükten kalkan Kanun’un ilgili maddeleri ile kıyaslayarak yapmaya çalıştık.
Yeni Kanunu’nun getirmiş olduğu pek
çok değişiklik bulunuyor. Bizler ancak
bunlar içerisinden öne çıkan bazı önemli
konuları ele alabildik.

Petrol Bölgeleri ve Açık
Sahalar (Madde 4)
Sadece kara alanları olmak üzere 18 petrol
bölgesine ayrılan Türkiye arazisi, yeni Kanun kapsamında kara ve deniz olmak üzere
iki bölgeye ayrılmıştır. Bu değişiklik, kara ve
deniz petrol aramacılığında farklı çalışma
koşulları bulunması ve ruhsatların süresi ve
büyüklükleri için yapılacak düzenlemelerin
her iki bölge için ayrı ayrı tanımlanabilmesine olanak sağlanmasını amaçlamaktadır.
Eski Kanun kapsamında bir bölgede bir tüzel
kişinin en fazla 8 arama ruhsatına, TPAO’nun
ise her bölgede en fazla 12 arama ruhsatına
sahip olabilmesi ile ilgili sınırlandırma fiilen
kaldırılmıştır. Bu sayede arama bölgesinde
potansiyel görülen sahalar için ruhsat sayısı
değil, daha sonra değineceğimiz gibi şirketlerin finansal gücü ve geliştirmek istedikleri
projenin nitelikleri ön plana çıkmaktadır.

Arama Ruhsatları
Büyüklükleri (Madde 6)
Eski Kanun’a göre 50.000 bin
hektardan fazla olmamak
üzere ruhsat sınırlarını ve
şeklini başvuru sahibi tespit
etmektedir. Büyüklük ise kara
ve karasuları için 50.000 hektar ile sınırlıyken karasuları
dışında 7 milyon hektar ile
sınırlıdır. Yeni Kanun kapsamında, ruhsat sınırları uluslararası standartlara uygun bir
şekilde düzenlenerek coğrafik
grid sistemi ile ruhsat sınırları ve büyüklükleri uyumlu
bir hale getirilmiştir. Büyüklükler ise karalarda ve karasuları içinde 1:500.000 ölçekli
azami 56.000 hektar, karasuları denizlerde ise 1 milyon
hektar olarak belirlenmiştir.
Belirtilen değişiklikler ışığında uluslararası petrol arama
standartlara daha uygun bir
yapılanma gerçekleşmiş, ruhsatlandırma süreci ve ruhsat
sınırlarının belirlenmesi kolaylaştırılmıştır.

Arama Ruhsatları
Süreleri (Madde 6)
Arama
ruhsat
süreleri
eski
Kanun’da karalarda 4 yıl, denizlerde ise bu sürenin %50 fazlası olarak
belirlenmişti. Yeni Kanun’un yürürlüğe girmesi ile beraber arama ruhsatının kanuni süreleri araştırma ve
sondaj çalışmalarına yetecek şekilde karalarda 5 yıl, denizlerde ise 8
yıl olmak üzere değiştirilmiştir.
Eski Kanun kapsamında arama başvuruları için teminat
alma düzenlemesi bulunmamaktaydı. Başka bir ifade
ile taahhüt ettiklerini yerine
getiremeyen firmalar hiçbir mali
yaptırım ile karşı karşıya kalmamaktadırlar. Fakat bundan sonra yapılacak arama ruhsatı başvurularında
yatırımcılar başvuru esnasında taahhüt edilen iş ve yatırım programı içeriğinde
belirtilen toplam yatırımın %2’si kadar teminat vermek ile yükümlü hale gelmişlerdir. Bu
düzenleme bu işte tecrübesi olan ve bu alana
katma değer sağlayabilecek ciddi yatırımcıların diğerlerinden ayrışması anlamında
önemli bir düzenleme niteliğindedir.
Bundan sonra arama ruhsatının süresini
uzatmak isteyen yatırımcılar, karalarda 2+2,
denizlerde 3+3 yıl olmak üzere her bir süre
uzatım döneminde en az bir arama kuyusu
açılması şartı ve yatırım tutarının %2’sinin
teminat olarak verilmesi ile yükümlüdürler.
Yeni gelen bu değişiklikler ışığında, ruhsatını alan yatırımcılar sahalarında taahhüt
ettikleri arama faaliyetlerini yerine getirme
konusunda ciddi bir sorumluluk taşıyacaklardır.

Elçİn Kabakçı, Deloitte tÜrkİye, İş Analİstİ, Danışmanlık

Araştırma İzni ve Açık Veri
(Madde 6 & 19)
Yeni Kanun’un getirdiği önemli değişiklerden bir diğeri veri toplanmasına
ilişkin düzenlemelerden oluşuyor.
Yeni Kanun’a göre şirketlere ruhsatlı
ve ruhsatsız alanlarda veri toplanması için araştırma izni verilebilecektir.
Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen veriler 8 yıl süreyle araştırıcıların
kendisi tarafından bedeli karşılığı
verilecektir. Çalışmalar sırasında toplanan veriler bedelsiz olarak Petrol
İşleri Genel Müdürlüğü’ne (PİGM) verilecektir. Burada belirtilmesi gereken
önemli konulardan biri ise; bir alanda araştırma izni verilmiş olması, bu
alanda başka firmaların arama ruhsatı ve/veya araştırma izni almasına
engel olmayacaktır. Bu şekilde araştırma iznine sahip birden fazla şirket
istedikleri bölgelerde gerekli teknik
araştırmaları sürdürebilecektir.
Saha verileri, araştırma izinlerinde 8
yıl, arama ruhsatında süresinin sonunda, işletme ruhsatında ise 5. yılın
sonunda açık hale gelmektedir. Açık
hale gelen veriler bütün kullanıcılara
bedeli karşılığı verilecektir. Bu önemli
düzenleme ile arama
faaliyetlerinin etkin
şekilde yürütülmesi
için büyük önem taşıyan veri toplama
sürecinin verimli şekilde yerine getirileceği öngörülmektedir.

Başvuru ve
Ruhsatlandırma Usulü
(Madde 7)
İlk arama ruhsat başvurularında, aynı başvuru alanına başka başvuruların da rekabetçi bir şekilde yapılabilmesine imkân vermek
üzere uluslararası normlarla da uyumlu olarak 90 günlük süre tanınmıştır. Aynı saha için
birden fazla başvuru yapılması durumunda
ruhsat verilecek şirketin seçiminde öncelikle ruhsat sahasında taahhüt edilen iş ve yatırım programı, bu programın yıllar bazında
gerçekleştirme planı, verilen iş ve yatırım
programının petrol endüstrisinin gereklerine uygunluğu kriterleri dikkate alınacaktır.
Seçim sürecinde ayrıca şirketin mali gücü,
teknik kapasitesi, insan kaynakları yeterliliği,
sektördeki tecrübesi, varsa faaliyet gösterilen
diğer sektörlerdeki başarısı da değerlendirilecektir. Burada tanımlanmış olan değerlen-

dirme sürecine esas alınacak olan kriterlerin teknik kriterler ve yatırımcının finansal
gücüne ilişkin kriterler olması ve parasal bir
yarışma yapılmaması projelerin hayata geçirilebilmesi ve fizibilitelerin zarar görmemesi
açılarından çok doğru bir yaklaşımdır.
İlk arama ruhsat başvuruları haricinde açık
bilgi haline gelmiş saha verilerine dayalı olarak, petrol potansiyeline sahip olduğu belirlenen ruhsatsız alanlar Bakanlık tarafından
ilan edilerek, bu alana başvuracakların iş ve
yatırım programına göre verecekleri tekliflerin yarıştırılması yöntemi ile arama ruhsatı
olarak verilebilecektir. Kamunun daha proaktif bir yaklaşım sergilemesine olanak sağlayacak olan bu düzenleme ile Türkiye’nin petrol
potansiyelinin değerlendirilmesinde ilerleme
kaydedileceğine inanıyoruz.

Devlet Hissesi (Madde 9)
Eski Kanun’da da belirtildiği üzere
bir arayıcı veya işletmeci ürettiği
petrolün sekizde birini Devlet hissesi olarak ödemek ile yükümlüdür.
Yapılan önemli değişikliklerden bir
tanesi ise kuyu başına hesaplanan
devlet hissesinin artık ham petrolde
piyasa fiyatı baz alınarak hesaplanacak olmasıdır. Bu uygulamada kolaylık sağlarken devlet için gelir artışı
sağlaması beklenmektedir.
Türkiye’nin çevresinde dünyanın en
büyük petrol rezervlerine sahip ülkeler olmakla birlikte Türkiye’de petrol
üretiminin çok düşük seviyelerde
olması ve ülkenin petrol ihtiyacının
çok büyük oranda ithalata dayanıyor
olması hepimizin çok iyi bildiği bir
gerçek. Petrol üretiminin artırılabilmesi için öncelikle arama faaliyetlerinin yeterli ve etkin şekilde yapılmasının önemi çok
açıktır. Yeni Türk Petrol Kanunu bu konuda
umut verici düzenlemeler içeriyor. Kanun ile
arama ve üretim faaliyetlerini belli bir düzen
ve disiplin altında daha verimli ve daha efektif gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Yabancı
yatırımcılar da dahil olmak üzere arama faaliyetlerinde sektöre katma değer sağlayabilecek yatırımcıların sayısının ve etkinliklerinin artmasını öngörüyoruz. Kanun’un hayata
geçmesi için gerekli ikincil mevzuatın da büyük oranda tamamlanmış olduğunu biliyoruz. Artık 11 Haziran 2014 itibariyle yeni arama ruhsat başvurularının yeniden alınmaya
başlaması ile Türkiye’de daha çok yerli petrol
üretim hayalinin gelecek yıllarda gerçekleşmesi en büyük umudumuz…
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Özgür Toros, Deloitte TÜrkİye, Ortak, Vergİ

“Hangi Emsal?”
Etken Madde Alımlarında
Doğru Emsal Seçiminin
Önemi

T

ürkiye’de ilaç sektöründe son dönemlerde ilişkili etken madde alımlarına dair yapılan vergi incelemeleri ve sonucunda gerçekleşen tarhiyatlar,
transfer fiyatlandırması konusunda bazı
teknik ayrıntıları tartışmanın zamanının
geldiğinin habercisi olmuştur. Bu incelemelerde idare ve mükellefler arasındaki fikir
ayrılığının kaynağı emsallere uygun transfer fiyatlarını hesaplamada kullanılacak
doğru emsalin ne olduğu sorusudur. Teknik
olarak bu soruya doğru cevap verebilmek
için analiz edilen ilişkili işlem (test edilen
işlem) ile emsaller arasındaki karşılaştırılabilirliğin kıstaslarının irdelenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, yapılan incelemelerde ve tarhiyatlarda temel olarak iki hata
yapıldığını görüyoruz:1

1. Karşılaştırılabilirlik analizinin gerektiği
derinlikte yapılmaması
2. Gizli emsal kullanımı

Emsal Seçerken Nelere
Dikkat Etmeli?
Yukarıda belirttiğimiz gibi yapılan incelemelerde görülen fikir ayrılıkları aslında
doğru emsalin ne olduğu üzerine inşa edilmiştir. Bu konuda Türk transfer fiyatlandırması mevzuatına danışırsak, doğru emsalin
tespit edilmesinde dört temel unsurun dikkate alınmasının gerektiğini görüyoruz:
1.
2.
3.
4.

Mal veya hizmetlerin nitelikleri
İşlev analizi
Ekonomik koşullar
İş stratejileri

Bunun yanı sıra, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayınlanmış olan “Çokuluslu Şirketler ve Vergi
İdareleri için Transfer Fiyatlandırması Rehberi” sözleşme koşullarını da dikkate alınması gereken diğer bir unsur olarak tavsiye
etmektedir2. Dolayısıyla, emsallere uygun
bedel veya fiyatın tespiti için kullanılan
yöntem ne olursa olsun emsal araştırması
yaparken bu unsurların mutlaka göz önünde tutulması gerekir.

Karşılaştırılabilir Fiyat
Yönteminin Uygulanması
Açısından
Bir ürünün fiyatını etkileyen tüm faktörlerin
bir kısmında olan küçük değişiklikler bile
ürün fiyatını önemli düzeyde etkileyebileceğinden dolayı özellikle karşılaştırılabilir

fiyat yönteminin uygulanmasında emsallerin karşılaştırabilirliğinin oldukça yüksek
olması gerekmektedir. Yani bu yöntem pratik olarak uygulamada oldukça “narin” bir
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ürün
fiyatını önemli düzeyde etkileyebilecek faktörlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:3
•
•
•
•
•

Ürün kalitesi
Sözleşme şartları
Pazarın coğrafi konumu
Pazarın seviyesi
Gayri maddi hak kullanımı (örneğin, marka gibi)
• İşlemin gerçekleştiği tarih ve zaman
• Döviz kuru riski
• Alıcı ve satıcının gerçekçi ve ulaşılabilir
alternatifleri
Örneğin, A sınıfı bir otomobilin fiyatını E
sınıfı bir otomobille karşılaştırmak (ürün
kalitesi), aynı ürünün Türkiye ve Hindistan
pazarlarındaki fiyatlarını karşılaştırmak
(pazarın coğrafi konumu), aynı ürünün altı
ay önceki ve sonraki fiyatlarını karşılaştırmak hatalı olabilecektir (işlemin gerçekleştiği tarih). Yukarıdaki liste bu faktörlerin
tam bir listesi değildir, mutlaka başka birçok faktör daha eklenebilir.
İncelenen işlem ve emsal işlemler arasında
bu boyutlarda önemli farklar varsa, bunların fiyat üzerindeki etkilerini tespit etmek
ve düzeltme yapmak gerekir. Bu tip farklar
varsa ve etkileri için düzeltme yapılamıyorsa karşılaştırılabilir fiyat yönteminin uygulanması sakıncalıdır. Yine Türk transfer
fiyatlandırması mevzuatına göre,4
“[Karşılaştırılan ilişkili ve ilişkisiz] işlemler
arasında, ölçülebilir nitelikte küçük farklar
varsa, bu farklılıklar düzeltilerek yöntemin
uygulanması mümkündür. Ancak, farklılıkların büyük olması ya da farklılıkların ölçülebilmesinin mümkün olmaması halinde bu
yöntemin uygulanabilmesi mümkün olmayacaktır.”
Dolayısıyla, bir ilişkili işleme emsal oluşturacak işlemler irdelenirken fiyat üzerinde
önemli derecede etkisi olabilecek bütün
faktörler masaya yatırılmalıdır. Özellikle
karşılaştırılabilir fiyat yönteminin uygulanmasında masaya yatırılması gereken faktörler oldukça fazla sayıda ve kapsamdadır
ve bu da pratikte yöntemin uygulanmasını
güçleştirmektedir.

Gizli Emsal
Kullanılmasındaki
Sakıncalar
Türkiye’de ilaç sektöründe son zamanlarda
yapılan bu tarhiyatlarda “gizli emsal” kullanıldığı da gözlemlenmektedir. Transfer
fiyatlandırması tarhiyatlarında gizli emsal
kullanılması ise mükellefi kendisini savunamaz bir pozisyona itmektedir. Yukarıdaki tartışmadan anlaşılacağı gibi, bu tür
davalarda mükellefin kendini savunması
temel olarak İdare tarafından tarhiyat hesaplarında kullanılan emsallerin incelenen ilişkili işlemle karşılaştırılabilirliğinin
karşılaştırılabilir fiyat yönteminin güvenle
uygulanmasına imkân vermeyecek kadar
noksan olduğu üzerine kurulacaktır. Eğer
mükellef ilişkili işlem ve emsal işlemler
arasındaki karşılaştırılabilirliği değerlendirecek bilgilere ulaşamıyorsa kendini savunması da mümkün olmayacaktır. Hukuksal açıdan bakıldığında da:5
“Transfer fiyatlandırmasında gizli emsaller, vergi idarelerinin vergi denetimlerinde
veya beyan usulü gereği diğer vergi mükelleflerinden tedarik ederek kullandığı, fakat
transfer fiyatlandırması denetimine ve
dolayısıyla işlemleri emsal mukayesesine
konu olan vergi mükellefine açıklamadığı
bilgilerdir. Gizli emsal, vergi idaresinin bir
vergi mükellefi hakkında – adı veya ünvanı, sektörü ve transfer fiyatı dahil – elinde
olan ve ilişkisiz bir diğer vergi mükellefi
hakkında yapılan transfer fiyatlandırması
tarhiyatına kısmen veya tamamen dayanak aldığı bilgilerdir. Gizli emsalin kullanılması, hakkında vergi tarhiyatı yapılan vergi mükellefinin, transfer fiyatı farklılığını
açıklayabilecek koşullara ilişkin herhangi
bir bilgisinin bulunmaması sonucunu verir. Diğer bir deyişle, gizli emsal, hakkında
transfer fiyatlandırması tarhiyatı yapılan
vergi mükellefinin, farklı fiyat uygulayan
diğer vergi mükellefinin kim olduğu, hangi
koşullar altında daha düşük fiyat uygulandığı, pazara giriş adına iskonto uygulayıp
uygulanmadığı, fiyat farkının zarar yaratıp
yaratmadığı gibi, fiyat farkını açıklayabilecek bir dizi sorunun yanıtını da bilmemesi
anlamına gelir. Hâlbuki uluslararası hukukta emsalin açık, şeffaf ve doğrulanabilir olmasına özel bir vurgu yapılmaktadır.”

Değerlendirme
Bu durumda ilişkili etken madde alımlarını incelerken emsal seçiminde sadece
etken maddenin kimyasal yapısını ve fiziksel özelliklerini göz önüne alarak ve diğer
karşılaştırılabilirlik faktörlerini tamamen
göz ardı ederek ve üstelik gizli emsal kullanarak yapılan bir emsalleme çalışması
doğrultusunda karşılaştırılabilir fiyat yönteminin uygulanması yukarıda belirtildiği
gibi hem teknik açıdan hem de hukuksal
açıdan hatalı olacaktır.
Bu incelemelerdeki durum pek çok açıdan
özellikle yurt dışı kamuoyunda birçoğumuzun yakından izlediği bir ilaç firmasının
davasındaki duruma benzediğinden, söz
konusu davanın tarihi gelişimi de ileride
bizi nelerin beklediğinin habercisi olması
açısından önemlidir.

Davanın Kısa Özeti
Kanada’da muhkim bir ilaç firması belli bir
ilacı üretmek amacıyla ilişkili kişilerden
etken madde ithal etmiş, daha sonra bu
ilişkili ithalatlarda kullanılan fiyatlar Kanada Mali İdaresi tarafından eleştirilmiştir.
Eleştiriler, ilişkili ithalat fiyatlarının emsallerinden yüksek olduğu ve bu sayede transfer fiyatlandırması yoluyla Kanada dışında
mukim ilişkili şirketlere gelir aktarıldığı
şeklinde olmuştur. Kanada Mali İdaresi bu
eleştirilerine dayanak ve emsal olarak söz
konusu aktif maddesinin ilişkisiz üreticiler
tarafından üretilen jenerik versiyonlarının
birim fiyatlarını kullanmıştır. İlaç firması
ve Kanada Mali İdaresi bu konuda uzlaşma
sağlayamayınca konu yargıya intikal etmiş,
bu aşamadan sonra davanın gelişimi aşağıda özetlendiği gibi olmuştur:
Kanada Vergi Mahkemesi kararı
(30 Mayıs 2008)
Genel olarak, jenerik etken madde fiyatları
ilişkili etken madde alım fiyatlarına emsal
teşkil eder.
Ancak üretimden kaynaklı bazı değişiklikler
için emsal fiyatlar üzerinde küçük düzeltmeler yapılmalıdır.
Kanada Federal Temyiz Mahkemesi kararı
(26 Temmuz 2010)
Jenerik etken madde fiyatları ilişkili etken
madde alım fiyatlarına emsal teşkil edemez.
Emsallere uygun fiyat belirlenirken sadece
fiyat değil, ilişkisiz bir alıcının değerlendireceği tüm faktörler göz önüne alınmalıdır.
Kanada Yargıtay (13 Ocak 2012)
Kanada Mali İdaresinin temyiz kararına itirazını incelemeye başlamıştır.

Sonuç
Yukarıda sunulduğu gibi Kanada Federal
Temyiz Mahkemesi Vergi Mahkemesinin
kararını emsallere uygun davranan bir alıcının ticaret yaparken göz önüne alacağı
tüm ayrıntıları değerlendirmediği gerekçesiyle bozmuştur. Henüz Kanada Yargıtay’ı
dava ile ilgili son kararını açıklamamış olsa
da, Kanada Federal Temyiz Mahkemesinin
kararı ilişkili etken madde alımlarında –
özellikle karşılaştırılabilir fiyat yöntemi uygulanırken – karşılaştırılabilirlik analizinin
ürün nitelikleri dışındaki diğer faktörlerine
de önem verilmesi gerektiğinin altını çizmiştir. Son dönemde Türk ilaç sektöründe
yapılan incelemeler ve tarhiyatların büyük
bir bölümü kısmen vergi affı nedeniyle uzlaşma ile çözülmüş ve dolayısıyla yargı yolu
seçilmemiş olsa dahi bu sektörde doğru emsalin ne olması gerektiği sorusu Türkiye’de
hala cevaplanmamış, sadece ötelenmiştir.
Yakın gelecekte gerekli teknik detaya inerek bu önemli sorunun açıkça tartışılmasını
gerektirecek gelişmeleri hepimiz merakla
bekliyoruz.
1. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç
Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1),
Bölüm 4.1.
2. OECD, 2010. Review of Comparability and of
Profit Methods: Revision of Chapters I-III of the
Transfer Pricing Guidelines, Bölüm 1.39 – 1.41
3. Rosenberg, J.B, McLennan, B.N., Mohamed, A.H,
McInnes, A.D., 2003. Transfer Pricing Comparability: Concepts, Methods and Applications. Corporate Business Taxation Monthly, 5(3), s.1-28.
4. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç
Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1),
Bölüm 5.1, üçüncü paragraf.
5. Prof. Dr. Billur Yaltı, 2011. Transfer Fiyatlandırmasında Bağımsız ve Açık Emsal. Vergi Sorunları
Dergisi, 275, dördüncü bölüm, ikinci paragraf.
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Türk şirketleri
yurt dışında
vites büyüttü

D

eloitte’un Türk şirketlerinin yurt dışında gerçekleştirdiği birleşme ve satın
almaların genel görünümünü ortaya
koyan ‘2012-2013 Dönemi Yurt dışı Birleşme ve Satın Almalar Raporu’na göre 2012-2013
döneminde 106 adet işlem gerçekleşirken, geçmiş
yıllara göre yıllık işlem sayısında gözle görülür bir
artış yaşandı. İki yıldaki toplam işlem hacmi ise
yaklaşık 6,5 milyar dolar oldu. Türk şirketlerinin
yurt dışında yatırım yapma eğilimleri, uzun vadeli büyüme planları ve uluslararası pazarlardaki
etkinliklerini artırma stratejileri çerçevesinde, geçtiğimiz iki yılda artarak devam etti. Pazar ve ürün
çeşitliliği, maliyet avantajı ve marka satın alma yoluyla daha hızlı bir büyüme hedefleyen Türk şirketleri, gelişmiş piyasalardaki geciken toparlanmanın
neden olduğu cazip varlık fiyatlarını fırsat bilerek,
yoğun bir şekilde yurt dışındaki fırsatları takip ederek satın alma faaliyetinde bulundular.
Kurumsal Finansman Ortağı ve İşlem Danışmanlığı
Hizmetleri Lideri Başak Vardar rapora ilişkin olarak
şunları söyledi: “Türk şirketleri yurt dışında yatırım yapmayı sevdi. Belli bir sermaye gücüne sahip
gruplar düzenli bir şekilde yurt dışında, çok farklı coğrafyalarda yatırım yapmaya başladı. Ayrıca
sektörlerinde önde gelen Türk firmaları da finansal
ve operasyonel performanslarını artırmak için yurt
dışındaki yatırım fırsatlarını artık gündemlerine
alıyor.”
Büyük holdingler yurt dışı birleşme ve satın alma
işlemlerindeki hareketliliğin temel aktörleri olurken, Anadolu Grubu, Doğuş Holding, Esas Holding,
Yıldırım Holding ve Yıldız Holding gibi gruplar, düzenli olarak yaptıkları yurt dışı yatırımları ile öne
çıktı. Ayrıca, sektörlerinin önde gelen oyuncuları
olan ve finansal gücü yüksek büyük ve orta ölçekli
şirketlerin de büyümelerini hızlandırmak amacıyla yurt dışı yatırımlara giriştiği gözlendi. Türk
şirketlerin çoğunlukla kontrol hissesi veya yüzde
yüz hisse satın almayı tercih ettiği gözlemlenirken,
Türk grupların yurt dışında ihale yoluyla satışı yapılan veya imtiyazı devredilen varlıklara ilgi gösterdiği de görüldü.

Türk şirketlerinin gözde adresi
Avrupa oldu
Hedef pazar olarak Avrupa ülkeleri, 2012-2013
yılında yaklaşık 2,8 milyar dolarlık hacme sahip
toplam 56 işlemle öne çıktı ve Türk yatırımcılar
arasındaki popülaritesini bu dönemde de sürdürmeye devam etti. Avrupa’yı, 12 işlem ve toplam
1,1 milyar dolarlık işlem değeri ile Rusya, Ukrayna
ve Türki Cumhuriyetler izledi. Ülkeler bazında ise
İtalya ve ABD 10’ar işlem ile listelerde ilk sırada
yer alırken, Rusya, komşu pazar Irak, ana ticaret
ortakları Almanya ve İngiltere ile finansal sıkıntı
yaşayan İspanya ve Yunanistan, Türk yatırımcıların ilgi gösterdiği diğer pazarlar olarak sıralandı.
Öte yandan Türk şirketlerinin, Brezilya, Meksika
ve Tayland gibi gelişmekte olan ülkelerde faaliyet
gösteren şirketlere de yönelmesi sonucunda, bu ülkeler de hedef şirket listelerinde ilk defa yer aldı.

Yıl 5 Sayı 7 - 16.05.2014 Aylık gazete, Türkçe, ücretsizdir.
Deloitte Danışmanlık A.Ş.
Temsilci
: Uğur Süel
Sorumlu Müdür : Selen Poyraz Yazıcı

Eğitim Takvimi
Mayıs

Özel sermaye fonlarının
Türkiye’deki portföy şirketleri
yurt dışında atak yaptı
Türkiye’de birleşme ve satın alma pazarının en
önemli oyuncularından olan finansal yatırımcılar,
8 işlemde, portföy şirketlerinin yurt dışında yaptığı yatırımlarla göze çarptı. Özel sermaye fonları,
ağırlıklı olarak halihazırdaki portföy şirketlerinin
operasyonlarını güçlendirmek ve büyümesini hızlandırmak amacıyla yurt dışında aynı sektördeki
şirketleri satın aldılar. Ayrıca, sayısı az da olsa,
yeni yatırımlar ile mevcut portföylerini genişleten
Türk fonlar da oldu.

Enerji, üretim ve gayrimenkul
sektörleri ön plana çıktı
2012 ve 2013 yıllarında enerji, üretim ve gayrimenkul en çok işlemin görüldüğü sektörler oldu. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi gıda, hizmet, finansal
hizmetler sektörleri Türk yatırımcıların ilgisini
çekmeye devam ederken, yurt dışındaki altyapı ve
turizm varlıklarına da Türk şirketlerin ilgisi vardı.
Finansal krizin süregelen etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği Avrupa ülkeleri ile Çin, Hindistan
ve Brezilya gibi önemli maliyet avantajları sunan
ülkelerdeki üretim varlıkları Türk şirketlerin ana
hedefleri arasında olurken, çeşitli Avrupa ülkelerindeki turizm, gayrimenkul ve altyapı varlıkları
da Türk şirketlerinin ilgi alanındaydı. Önümüzdeki
yıllarda ise, finans, gıda işleme, hazır giyim ve lojistik alanlarında aktivite bekleniyor.

Finans Uzmanlık Programı (8 Gün) Yeni

03 Mayıs - 28 Hazİran 2014
İstanbul

Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler

07-08 Mayıs 2014
İzmİr

İşletmelerde Bütçeleme ve Kontrol

08-09 Mayıs 2014
İstanbul

Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

12-13-14 Mayıs 2014
İstanbul

Şirketlerde Devir, Birleşme ve Bölünme İşlemleri

13 Mayıs 2014
İstanbul

Türk Vergi ve Muhasebe Sistemi

14-15-16 Mayıs 2014
İstanbul

Finansal Tabloların Analizi

22-23 Mayıs 2014
Ankara

UFRS Örnek Uygulamalar

26-27 Mayıs 2014
İstanbul

Finansal Tabloların Analizi

28-29 Mayıs 2014
İstanbul

Şirket Değerlemesi

28-29 Mayıs 2014
Ankara

İnşaat Sektöründe Özellikli Vergi Konuları

28 Mayıs 2014
Ankara

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Bu Kapsamdaki Teşvik
Uygulamaları

29 Mayıs 2014
Ankara

İnşaat Sektöründe Özellikli Vergi Konuları

30 Mayıs 2014
İstanbul

Kurumsal Yeniden Yapılandırma ve İyileştirmeler
Programı

30-31 Mayıs 2014
İstanbul

Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler

30-31 Mayıs 2014
Adana

Ortalama işlem büyüklüğü düştü
Büyük holdinglerin yanı sıra, orta ölçekli Türk şirketlerinin de yurt dışı satın alma faaliyetlerine yönelmesiyle gerçekleşen daha küçük ölçekli işlemler
ile kriz sonrası toparlanma sürecinde sıkıntı yaşayan gelişmiş ekonomilerdeki nispeten düşük varlık
değerlemeleri ortalama işlem büyüklüğünün, geçmiş yıllara göre daha düşük bir seviyede oluşmasına neden oldu. Böylelikle, 2007-2011 yılları arasında 111 milyon dolar olarak gerçekleşen ortalama
işlem büyüklüğü, 2012-2013 döneminde 61 milyon
dolar oldu.

2014’te Türk şirketleri potansiyel
global yatırımcı olacak
Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Almalar ve Borç
Danışmanlığı Hizmetleri Lideri Mehmet Sami rapora ilişkin şunları söyledi: “Türkiye, sağlam altyapısı, dünya ticaretindeki konumu ve yüksek büyüme
potansiyeli ile birlikte bölgesel bir üretim ve servis
üssü olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda yaşanan
bölgesel entegrasyon, Türk şirketlerine, yakın coğrafyada, yatırım yapma fırsatı yaratmakla birlikte
dış yatırımların risklerini de öğretmeye başladı.
2014 ve sonrasında Türk şirketlerini, konfor alanlarının dışında uzak pazarlar olan, Asya, Afrika ve
Amerika’da daha fazla yatırım fırsatı değerlendirirken göreceğiz. Deloitte’un 150’den fazla ülkedeki ofislerinin, işbu fırsatları değerlendirip bizimle
paylaşması, Türk şirketlerinin artık potansiyel
global yatırımcılar olmaya başladığının en somut
göstergesi.”

İçerik: Deloitte tarafından sağlanmaktadır. Gazetede
yayınlanan yazıların sorumluluğu Deloitte Türkiye’ye aittir.
Yazı ve resimler izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz.

Okuyucu mektuplarınızı ve görüşlerinizi tr.thedeloittetimes@deloitte.com adresine yollayabilirsiniz.

HAzİran
Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler

4-5 Hazİran 2014
Bursa

Maliyet Muhasebesi

5-6 Hazİran 2014
İstanbul

Proje Analizi ve Fizibilite Raporlarının Hazırlanması

5-6 Hazİran 2014
İstanbul

Para ve Sermaye Piyasaları

10 Hazİran 2014
İstanbul

Ekonomik Verileri Anlamak ve Yorumlamak

12-13 Hazİran 2014
İstanbul

Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

16-17-18 Hazİran 2014
İstanbul

Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler
KDV Uygulamalarında Özellik Arzeden Durumlar

26-27 Hazİran 2014
İstanbul
27 Hazİran 2014
İstanbul
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