
ISSN: 1309-0054

w w w . d e l o i t t e . c o m . t r

O C A K - Ş U B A T  2 0 1 4

ARTUNÇ KOCABALKAN

7

YA TCMB
FAİZ ARTIRIMI 

İŞE YARAMAZSA

6

BEŞLİNİN EN KIRILGANI 
TÜRKİYE Mİ?

11

Sayfa 5 Sayfa 5Sayfa 5Sayfa 6 Sayfa 9

Haberin devamı sayfa 2

Tüketici odaklı olmak...
Tüketiciyi merkeze alma odaklı bir dönüşüm 
sürecini, Deloitte işbirliğiyle başlatan Altınbaş 
ile sürdürülebilir kârlı büyümenin en önemli 
unsurlarından biri olan tüketici odaklılığı ve 
bu yolculuğu konuştuk.

Yakın zamanda Deloitte ile birlikte tü-
ketici odaklı dönüşüm sürecini baş-
latan Altınbaş’ın bu yolculuğu ko-

nusunda Altınbaş Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı İmam Altınbaş ve Deloitte Türkiye 
Stratejik Planlama, İş Geliştirme ve Pazarla-
madan Sorumlu Ortağı Uğur Süel ile bir soh-
bet gerçekleştirdik.

Türkiye’de pek çok şirkette “ürün odak-
lı” bir kültürün hakim olduğunu görüyo-
ruz. Globalde iyi örneklere baktığımızda 
ise tüketiciyi ana odağa alan bir kültür ha-
kim. Türkiye’deki şirketleri tüketici odak-
lılık anlamında nerede görüyorsunuz?  

Uğur Süel: Türki-
ye’deki şirketlerin 
çoğunluğu, yolculuk-
larına ürün odaklı 
olarak başladılar. 
Tüketicilerin de ürün 
odaklı olduğu dö-
nemlerde, ürünü öne 
çıkaran iş modelleri 
büyümeyi sağlamada 
başarılı oldu. Ancak, 
yeni nesil tüketici 

birçok etkenden dolayı ürün odaklı alışve-
rişten motivasyon odaklı tercihlere yönelmiş 
durumda. Bu etkenlerin başlarında,  ihtiyaç-
ların ve kişi başı gelir seviyelerinin artması, 
enformasyona daha kolay erişimin sağlan-
ması, dünyanın global bir köy haline gelecek 
şekilde entegre olması ve arz tarafındaki se-
çeneklerin geometrik şekilde artması gelmek-

tedir. Türkiye’deki şirketler uzun yıllardır 
hızlı büyümeye odaklandılar. Mevcut durum-
da tüketicinin bu dönüşümüne ayak uydur-
makta zorlanan birçok firma var. Bu nedenle, 
ülkemizde tüketici ile duygusal bağ kurabilen 
global markalar yaratılamamakta, lokasyon, 
ürün ve fiyat ile rekabet edebilen yerel işti-
rakler seviyesinde kalınmaktadır.

Bugün tüketici odaklılık, sürdürülebilir kârlı 
büyümenin en önemli garantisi durumunda-
dır.  Markalar, tüketicilerin yaşam tarzlarına 
hitap edebilen değer önerileri geliştirdiği öl-
çüde rekabetten farklılaşmakta, sevgi ve sa-
dakat yaratabilmektedir. Pazar doygunlaşma-
ya yaklaştıkça ve global oyuncular pazarda 
yerini sağlamlaştırdıkça, Türk markalarının 
da tüketici odaklı dönüşümlerini tamamla-
maları kaçınılmaz hale gelmektedir.  

Yeni rekabet ortamında firmaların bu dö-
nüşümü başarılı bir şekilde gerçekleştir-
meleri için nelere dikkat edilmesi gerekir? 

Uğur Süel: Başarılı bir dönüşüm için en 
önemli konu bu yolculuğun stratejiden ope-
rasyonlara bütünsel bir bakış açısı ile ele alın-
masıdır.

Firmaların öncelikle tüketiciyi merkezlerine 
koyacak kültürel dönüşümü hayata geçir-
meleri gerekiyor. Bu kültürel dönüşüm için 
de firma yöneticilerinin/sahiplerinin önce-
likli olarak bu konunun önemine inanmaları 
ve dönüşüm sürecine kararlı bir şekilde tam 
destek vermeleri oldukça önemli. 

Firmalar, daha sonra ise tüketici odaklı kültü-
rün kurum içerisinde yerleşmesini sağlayacak 
stratejileri belirlemeli. Uzun vadeli sürdürü-
lebilir olması için süreçlerini, organizasyon 
yapılarını, performans yönetim yapılarını ve 
teknolojik altyapılarını da tüketici odaklı bir 
şekilde yeniden yapılandırmalılar.

Altınbaş olarak siz kendinizi tüketici odak-
lılığı konusunda nerede görüyorsunuz? Yak-
laşık 9 ay süren kapsamlı bir yeniden yapı-
lanma kararınızdaki ana etkenler nelerdi? 

İmam Altınbaş: Te-
mel çıkış noktamız, 
stratejimizin, orga-
nizasyonumuzun ve 
operasyonlarımızın 
merkezine tüketiciyi 
koymayı istememiz 
diyebilirim. Bunu 
destekleyecek anali-
tik karar alma yön-
temlerini uygulama-

yı amaçlamamız ve bu yolda da kapsamlı ve 
entegre bir dönüşüme ihtiyaç duymamız da 
harekete geçmemizi hızlandırdı.

Bu yolculuğun en temel taşını perakende dö-
nüşümünü tamamlamak olarak belirledik. 
Perakendeyi tüm kanalların önüne koymayı, 
Altınbaş markasını tüketicinin yaşam tarzına 
hitap eden bir noktaya taşımayı, ürün geliş-
tirmeden marka iletişimine kadar tüm kay-
naklarımızı ve süreçlerimizi tüketici odaklı 
bir yapıya kavuşturmayı ve bunu destekle-

yecek organizasyonel ve operasyonel modeli 
inşa etmeyi amaçlıyoruz. Perakende dönüşü-
münün bize kazandıracağı stratejik avantaj-
ların, kârlı büyümenin ve marka değerimize 
yapacağı olumlu katkıların bilincinde olarak 
yeniden yapılandırma sürecimizi yönettik.  
Bu dönüşümün uzun ve zor bir yolculuk ol-
duğunun bilincinde olarak kararlı ve istikrarlı 
adımlar atmaktayız.

SÜRDÜRÜLEBİLİR
AİLE ŞİRKETLERİ

AYIN RÖPORTAJI
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Perakende dönüşüm yolculuğunuzdan 
bahseder misiniz? Değişim karşısında 
zorluklarla karşılaştınız mı? Özellikle, 

benzer süreçten geçmeyi planlayan firmala-
ra tavsiyeleriniz nelerdir? 

İmam Altınbaş: Altınbaş’ın Perakende Dönü-
şüm Yolculuğu’nun ilk adımları Turquality 
programına kabul edilmemiz sonrası Delo-
itte ile birlikte gerçekleştirdiğimiz “Stratejik 
Uygulama Yol Haritası Geliştirme” çalışma-
sı ile birlikte atıldı.  Bu çalışma esnasında 
Altınbaş’ın hedeflerine ulaşması için gerekli 
inisiyatifler belirlenerek, gelecek 5 yılın yol 
haritası çıkartıldı. Daha sonra Deloitte ile 
birlikte yol haritamızdaki bütün inisiyatifleri 
hızla uygulamaya karar verdik.

Altınbaş’ın perakende dönüşüm yolculuğun-
da ilk olarak tüketicilerimizi objektif olarak 
dinleyerek markamızın tüketicilerimizin gö-
zündeki konumunu ve tüketicilerimizin talep 
ve beklentilerini anladık.  Deloitte, global ve 
yerel sektör dinamiklerini, rekabet koşulla-
rını belirledi, kurum içi yetkinliklerimizi ve 
gelişim alanlarımızı değerlendirdi, vizyonu-
muza ulaşmamızı sağlayacak marka, tüketi-
ci, ürün ve kanal stratejilerini önerdi.  Stra-
tejilerimizi belirledikten sonraki aşamada 
stratejilerimizi hayata geçirmek üzere global 
en iyi perakendecilik uygulamalarına para-
lel, analitik perakende operasyon modeli ve 
iş yapış şekillerini tasarladı- halihazırda ta-
sarlanan modeli uygulamaya aldık.  Tabi dö-
nüşüm süreci halen devam ediyor, Deloitte 
ile birlikte Altınbaş’ın Perakende Dönüşümü 
yolculuğunda atması gereken diğer adımları 
da belirledik ve şimdi hedefimiz bunları da 
hızla hayata geçirmek.

Kurum içerisinde perakende dönüşüme olan 
inanç yüksekti ancak elbette her değişim de 
olduğu gibi zaman zaman belirsizlikler ve 
kurum içi rezistanslar ile karşılaştık. İş or-
tağı olarak perakende sektörünü iyi bilen ve 
değişim yönetimi konusunda uzman Deloitte 
ile birlikte hareket etmemiz değişim süreci 
karşısındaki engelleri hızla aşmamızı ve he-
defimize doğru emin adımlarla ilerlememizi 
sağladı. 

Benzer bir dönüşüm yaşayacak firmalara ön-
celikle doğru hedefleri belirleyerek dönüşüm 
esnasında bu hedeflere ulaşmak için her tür-
lü zorluğa rağmen tutarlı bir değişim yöneti-
mi sergilemelerini ve gerekiyorsa bu alanda 
uzman bir ekipten destek almalarını tavsiye 
ederim.
Perakende Dönüşüm sürecinizde iş ortağı 
olarak Deloitte ile yola çıkmanın size ne gibi 
katkıları oldu?

İmam Altınbaş: Altınbaş’ın dünyanın en 
iyi perakendecileri arasına katılmasını sağ-
lamak için global ve yerel deneyimleri ve 
yüksek standartları olan Deloitte ile yola 
çıkmaya karar verdik.  Şu anda çok da doğru 
bir karar verdiğimizi görüyoruz. Deloitte’un 
tüketicileri odak noktamıza koyarak vizyo-
numuza ulaşmamızı sağlayacak stratejilerin 
bütünsel olarak belirlenmesi ve perakende 
operasyon modelimizin derinlemesine tasar-
lanması sürecinde çok önemli katkıları oldu.  
Deloitte’un tarafsız bir bakış açısı ile yaptığı 
değerlendirmeler tüketicilerimizi yakından 
tanımamızı, yerel ve global olarak rekabeti 
daha iyi değerlendirmemizi, kendi yetkin-
liklerimizi ve gelişim alanlarımızı objektif 
olarak tespit etmemizi ve sonuçta da vizyo-

numuza ulaşmak için doğru stratejik yönü 
belirlememizi sağladı.  

Deloitte, sadece global bilgi ağı sayesinde 
perakende sektöründeki en iyi uygulamala-
ra erişim sağlamakla kalmayıp, Türkiye’deki 
mücevher perakendeciliği sektörü ve şirketi-
mizin dinamikleri doğrultusunda özelleştiril-
miş çözümleri şirketimize kazandırmamızı 
sağladı.  

En önemli katkılarından birisi de profesyonel 
bir yönetim yaklaşımı ve sistemli bir çalışma 
prensibi ile perakende dönüşüm yolculuğu-
muzun doğru yönde ilerlemesini garanti al-
tına alması, hedeflerimiz ve planlarımıza uy-
gun ve beklediğimiz kalitede sonuçları elde 
etmemiz oldu.

Deloitte, sadece yapılması gerekenleri bizlere 
söyleyen bir danışmanın ötesine geçerek biz-
ler ile birlikte masaya oturan ve gerektiğinde 
atılması gereken adımları bizden çok savu-
nan bir iş ortağı oldu.    

Deloitte olarak Altınbaş ile yeniden yapılan-
ma sürecinde beraber yürümenin sonuçla-
rını sizin açınızdan nasıl değerlendiriyorsu-
nuz?

Uğur Süel: Bu çalışma, böyle büyük dö-
nüşüm projelerinde üst yönetimin sürece 
inanmışlığının, kararlı ve tutarlı duruşunun 
projenin başarısı açısından ne kadar kritik 
olduğunu bir kere daha gösterdi. Hedeflenen 
sonuçların gerçekleşebilmesi için yapılan ça-
lışmaların hızla içselleştirilmesi ve önerile-
rin uygulamaya alınması kritik önem taşıyor. 
Altınbaş’ın dönüşüme olan inancı, dönüşüm 
sürecine ilişkin önceliklendirilen aktivitele-
rin hızlı bir şekilde hayata geçirilmeye baş-
lanmasına yardımcı oldu. 

Potansiyelini çok yüksek gördüğüm Altınbaş 
markası ile bu süreçte beraber yürümek ve 
sonucunda gelişmesine katkı sağladığımızı 
görebilmek bizi ziyadesi ile memnun ediyor. 
Ancak dönüşüm süreci uzun bir yolculuk. 
Bundan sonra da, bu dönüşüm yolculuğunun 
tamamlanabilmesi için belirlediğimiz diğer 
gelişim alanlarındaki projeleri hayata geçir-
mek en önemli hedefimiz olacak.

Önümüzdeki dönemde tüketiciler nasıl bir 
“Altınbaş markası” görecekler?

İmam Altınbaş: En temel hedefimiz, tüketi-
ciler tarafından en çok bilinen ve güvenilen 
markalar arasında yer alan Altınbaş marka-
sının bu konumunu sağlamlaştırırken, tü-
keticilerimizin yaşam tarzlarına uygun, şık, 
modern ve özgün tasarımlı ürünleri ulaşıla-
bilir bir fiyat ve benzersiz bir tüketici deneyi-

mi ile sunmak ve Altınbaş markası ile tüketi-
ci arasında duygusal bir bağ kurmak. 

Uzun vadede, iletişiminde farklılaşan ve tu-
tarlı, ürünlerinde özgün ve alışveriş deneyi-
minde özel hissettiren bir Altınbaş markası-
nı tüketiciler ile buluşturacağız. Bu sayede 
tüketicilerin sevgi ve sadakatini kazanarak 
mücevher sektöründe global bir “Love Mark” 
marka yaratacağımıza inanıyoruz.

Altınbaş için yurt dışı büyüme hedefleriniz 
nelerdir? Hangi pazarlar sizin için öncelikli 
olacak? Yakın zamanda yeni açılacak mağa-
zalarınız olacak mı? 

İmam Altınbaş: Altınbaş yurtiçinde olduğu 
kadar yurtdışı pazarlarda da büyüme hede-
fini sağlam adımlarla gerçekleştiriyor.  Son 
olarak 2013 yılı içerisinde IMMIB (İstanbul 
Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri) tara-
fından verilen mücevher sektöründe “İhracat 
Yıldızları Ödülünü” alarak bu hedeflerimiz-
de ne kadar istekli ve gayretli olduğumuzu 
bir kez daha gösterdik.  Coğrafi genişleme 
ve büyüme politikamızı sürdürürken, Çin, 
Hindistan ve Afrika ülkeleri ihracat yapmayı 
planladığımız yeni pazarlar arasında geliyor.

İhracatta yakaladığımız başarıları yurtdışı 
pazarlarda mağazacılık alanında da güç-
lendirmek en büyük isteğimiz.  Bu nedenle, 
önümüzdeki dönemde mağaza yatırımları-
mız ile markamızı yurtdışı pazarlarda da en 
üst noktalara taşımak üzere çalışmalarımızı 
hızlandırmayı planlıyoruz.  İhracatta önemli 
başarılar kazandığımız Almanya pazarı mü-
cevher perakendeciliği sektöründe markalaş-
ma için önemli bir hedef pazarımız olacak.  
Almanya dışında Katar ve Irak gibi Orta Doğu 
ülkelerinde de markalaşma için mağaza ya-
tırımları planlıyoruz.  Yurtdışı pazarlarda 
markalaşma hedefimiz doğrultusunda şirket 
satın alma fırsatlarını da değerlendiriyoruz.  

Yurtdışı pazarlarda Altınbaş’ın potansiyeli-
ni nasıl görüyorsunuz? Yurtdışı pazarlarda 
büyürken hedeflenen noktalara gelinmesi 
için dikkat edilmesi gereken en önemli ko-
nular nelerdir?

Uğur Süel: Türkiye’de belirli bir bilinirliğe sa-
hip olan Altınbaş markasının geçmiş tecrübe-
si ve yeni marka konumlandırması ile yurtdı-
şında da potansiyelinin çok yüksek olduğuna 
inanıyorum. Bu soruyu yurtdışına açılmayı 
hedefleyen çok sayıda Türk perakende mar-
kası olduğu için genel olarak cevaplamanın 
daha doğru olacağını düşünüyorum.

Başarı için öncelikle sınırlı firma kaynakları-
nın en etkin şekilde kullanılabilmesi açısın-
dan doğru pazarların seçilmesi ve bu pazar-
lara aşamalı bir şekilde girişin planlanması 
kritik. 

Pazarlarda tüketiciyi doğru anlamak ve he-
deflenen tüketiciye ulaşmak için marka ko-
numlandırması, kanal stratejisi ve giriş yön-
teminden oluşan pazara giriş stratejisinin 
doğru belirlenmesi bir diğer önemli faktör.
Marka - ürün tasarımı - mağaza konsepti – 
marka iletişimini birbirleriyle uyum içinde 
oluşturan ve mağaza lokasyon seçiminden 
mağaza içi deneyime kadar tüm perakende 
yönetimi uygulamalarını analitik, tüketici 
odaklı ve detaylı bir şekilde planlayarak ha-
yata geçiren markaların, hedeflerine sürdü-
rülebilir bir şekilde ulaşacaklarına ve Türk 
markalarını yurtdışında da başarılı bir şekil-
de temsil edeceklerine inanıyorum.

Sanatı ve sanatçıları desteklemek adına yü-
rüttüğünüz pek çok faaliyetiniz bulunmak-
ta. Önümüzdeki dönemde bu anlamda yeni 
projeleriniz olacak mı? 
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Global Perakende 
gelirleri artmaya 
devam ediyor

Deloitte’un, Stores Media işbirliğiyle 
hazırladığı 2014 Yılı Perakende Sektö-
rünün Küresel Güçleri raporuna göre 

dünyanın en büyük 250 perakende şirketinin 
gelirleri 4,3 trilyon dolara ulaşırken, faaliyetle-
rinde küçülmeye giden şirket sayısının artması 
dünyanın en büyük 10 perakendeci sıralama-
sını değiştirdi. Perakendenin küresel güçleri 
listesinde Türkiye’yi bu yıl da geçtiğimiz sene-
lerde olduğu gibi BİM temsil etti.

Deloitte Türkiye Tüketim Endüstrisi Lideri 
Özgür Yalta “Gelişmekte olan ülkelerin son 
yıllarda umut vaat eden perakende pazarları 
arasına girdiklerini görüyoruz. Latin Amerikalı 
perakende şirketleri %15 perakende gelir artışı 
ile başı çekerken, Afrika/Orta Doğu bölgesin-
deki perakendeciler ise hemen arkasından ge-
liyor. Perakendecilerin stratejilerini, otomobil 
ve elektronik cihazlardan kişisel bakım ürün-
lerine kadar birçok tüketim ürünü için çok faz-
la talep gösteren gelişmekte olan ülkelerdeki, 
orta sınıf tüketicilerin ihtiyaçlarına hitap ede-
cek şekilde başarı ile şekillendirdiklerini görü-
yoruz. Türkiye’de ise perakende sektörünün 
büyüklüğü 2013’te %3,7 oranında büyüyerek 
311 Milyar Dolara ulaşmıştır. Alt segmentlere 
baktığımızda ise gıda perakendeciliğinde bü-
yüme yavaşlarken, indirim perakendeciliğinde 
pazar paylarının hızla yükseldiğini görüyoruz” 
dedi.

Deloitte Küresel Baş Ekonomisti Dr.Ira Kalish 
küresel perakende sektörünün geçtiğimiz yıla 
zor bir başlangıç yaptığını belirterek, dünyanın 
önde gelen perakendecilerinin, artan zorlukla-
ra rağmen gelişim göstermiş olmasının hepi-
miz adına cesaret verici olduğunu ekledi. Ay-
rıca listede yer alan 250 şirketin %80’inin (199 
şirket) küresel gelirlerini artırmış olmasının da 
ekonomiyi canlandırdığını ve ayrıca bu rapo-
run şaşırtıcı şekilde önde gelen bazı peraken-
decilerinin, bu dönemde daha kârlı olabilmek 
ve içinde bulundukları zorlu dönemi atlatabil-
mek için küçülme yoluna gittiklerini de göster-
diğini belirtti. 

Faaliyetlerinde küçülmeye giden şirketler, 
dünyanın ilk on perakendeci listesini değiş-
tiriyor 
Şirketlerin faaliyetlerinde küçülmeye gitmesi, 
dünya sıralamasında ilk onda yer alan pera-
kendecilerin son mali dönemde değişmesine 
neden oldu. Rapora göre 2012 mali yılında, 
dünyanın bu en büyük 10 perakende şirketi-
nin yüzde 4,2 büyüme kaydederken, diğer 250 
şirketin ortalama büyümesinin (% 4,9) altında 
kalması dikkatleri çekti. Dünyanın en büyük 
10 perakende şirketi listesinde olan Wal-Mart 
birinci sırada yer alırken, geçtiğimiz yıl ikinci 
sırada yer alan Carrefour, Temmuz 2011 yılın-
da Dia’nın ana şirketten ayrılmasının bir so-
nucu olarak bu yıl dördüncü sırada yer aldı. 
Listede ikinci sırada yer alan Tesco’nun ise, 
bu başarısına rağmen Fresh & Easy zinciri-
ni ABD’de elinden çıkarmasından etkilendiği 
kaydedildi.

Gelişmekte olan ülkelerde yoğun tüketici 
talebi sürerken, Avrupa ekonomisinin ya-
bancı piyasalara bağımlılığı artıyor
2012 mali döneminde gelişmekte olan ülke-
lerde faaliyette bulunan perakende şirketle-
ri yoğun tüketici talebinin etkisini görmeye 
devam etti. Olgun piyasalardaki perakende 
şirketlerinin karşılaştığı dalgalanmaların 
aksine, gelişmekte olan ülkelerdeki peraken-
deciler agresif organik büyümelerine devam 
etti. Gelişmekte olan ülkelerin perakende 
şirketleri- en büyük 250 içinde yer alan 4 
Rus şirketi, 7 Afrika/Orta Doğu perakende 
şirketinin 6’sı ve Latin Amerika’da faaliyet 
gösteren 9 perakende şirketinin 6’sı 2012 
mali döneminde dünyanın en hızlı büyüyen 
50 perakende şirketinin yarısından fazlasını 
oluşturdu.

Rapora göre, Avrupalı perakendeciler ise 
bölgedeki ekonomik durgunluk sebebiyle 
zorlu  bir yıl daha geçirdi. Avrupa, Eurozo-
ne kredi krizi ile başa çıkmak için getirilen 
ve birçok Avrupa ülkesinde düşük büyüme 
oranı ve yüksek işsizlik oranı ile sonuçlanan 
tasarruf tedbirleri yüzünden tekrar ekono-
mik durgunluğa girdi. Almanya ve özellik-
le İngiltere’de faaliyet gösteren perakende 
şirketleri Avrupa’nın en iyi 250 perakende 
şirketi arasında en kötü performansı sergile-
yenler oldu. Japonya’dakiler haricinde Asya/
Pasifik bölgesindeki perakende şirketleri ise 
çok iyi kâr açıkladı; ancak bu kazançlar son 
iki senede olduğu gibi iki basamaklı değil. Ja-
pon perakende şirketlerinin zorlu geçen 2011 
mali dönemini geride bırakarak toparlanmış 
olmalarına rağmen bu araştırmaya dâhil 
olan diğer ülke ve bölgelerin yine de gerisin-
de kaldıkları gözlendi. 

ABD’de ise 2011 mali döneminde en iyi 
250 perakende şirketlerinin büyüme ora-
nı %6,3’ten % 4,3’e geriledi. Kuzey Amerika 
bölgesi genelinde, özellikle Kanada’da ise, 
gelir artışı Alimentation Couche-Tard saye-
sinde ivme kazandı. 2012 yılında gerçekleşen 
önemli bir şirket alımı sayesinde, Couche-
Tard şu anda Kanada’nın en büyük peraken-
decisi oldu.
 
Türkiye perakende sektörü 2013 yılında % 
3,7 oranında büyüdü
Türkiye perakende sektörünün büyüklüğü 
ise 2013’te %3,7 oranında büyüyerek 311 
Milyar Dolara ulaştı. Alt segmentlere baktı-
ğımızda gıda perakendeciliğinde büyüme ya-
vaşlarken, indirim perakendeciliğinde pazar 
payları hızla yükseldi. Gıda dışı perakendede 
ise 2013’ün ilk yarısında yakalanan büyü-
me ivmesi, üçüncü çeyrekte yakalanamasa 
da dördüncü çeyrekte toparlanma gösterdi. 
2013 yılının ikinci yarısından itibaren ha-
kim olan tedirgin havanın 2014’te de devam 
edeceği öngörülüyor. Geçmiş dönemde sek-
törün alışageldiği büyümenin 2014’te yavaş-
layacağını ve Türkiye perakende sektörünün 
%1,3’lük büyüme ile 314 Milyar dolara ulaşa-
cağı bekleniyor. 

Dünya sıralamasında ilk 250’de olan pera-
kende şirketleri e-perakendecilik sıralama-
sında başı çekiyor 
2012 mali döneminde, e-50 şirketleri için 
e-ticaretin toplam perakende gelirleri içindeki 
payı- ortalamada yaklaşık şirket gelirlerinin 
üçte bir oranı ile (tamamen e-ticaret kanalın-
da faaliyet gösteren perakendeciler de dahil-
dir) önemli bir kısmını oluşturdu. E-perakende 
sıralamasında e-50’nin büyük çoğunluğu (42 
şirket) çok kanallı perakendeciler iken, mağa-
zası olmayan ya da sadece internet üzerinden 
işlem yapan yalnızca 8 perakende şirketinin 
olduğu göze çarpmaktadır. e-50 perakende-
cilerin çoğunun merkezi ABD (28) ve Avrupa 
(27)’dır ve yalnızca 5’i gelişmekte olan pazar-
larda faaliyet gösteren şirketlerden oluşmak-
tadır. 

Rapor kapsamında, e-ticaret işlemleri ayrıca 
en iyi 250 perakendecinin geneli için de ana-
liz edildi. En iyi 250 şirketin 2012 mali dönem 
satışlarının %7.7’sini online e-ticaret işlem-
leri oluşturmaktadır. Bölgesel bakış açısıyla, 
e-ticaret’in toplam gelire katkısı Kuzey Ame-
rika perakendecileri için en yüksek ve Avru-
pa perakendecileri için ise en düşük seviyede 
oldu. Internet üzerinden yapılan satışlar, en 
hızlı Asya/Pasifik perakendecileri arasında 
büyürken, en yavaş Kuzey Amerikalı peraken-
deciler arasında geliştiği gözlemlenmektedir. 

Gel�r 
düzey�ne
göre 
sıralama 
(FY12)

Ş�rket adı Ülkes�

2012 yılı 
perakende 
gel�r�
(m�lyon $)

1 469.162

2 Tesco 101.269

3 99.137

4 98.757

5 96.751

6 87.236

7 85.832

8 74.754

9 73.035

10 71.960

Dünyanın �lk 10 perakendec�s�:

E-perakende
 sıralaması

Ş�rket adı Menşe�
E-perakende 
satışları 
(m�lyon $)

Tesco

Dünyanın �lk 10 e-perakendec�s�:

İmam Altınbaş: Altınbaş olarak sanatın 
insan üzerindeki yapıcı etkisinden hare-
ketle, Türkiye’nin evrensel kültür mozai-
ğinin uluslararası alandaki etkinliğini pe-
kiştirmek ve bu sayede dünya barışına ve 
birliğine katkıda bulunmak üzere sanatın 
her branşında sunduğumuz destek de-
vam edecek.  Bu kapsamda, Anadolu ile 
Mezopotamya’nın kültürel farklılıklarını 
ve zenginliğini uluslararası alanda başa-
rıyla temsil eden Ahmet Güneştekin ile 
uzun soluklu bir sanat yolculuğuna baş-
ladık.  İlk etkinliğimizi New York Marlbo-
rough Gallery’deki sergisiyle gerçekleş-
tirdik. Çok yakında Ahmet Güneştekin’in 
yaratıcılığı ile yeni bir koleksiyonumuzu 
da mücevher tutkunlarının beğenisine 
sunacağız.

Aynı zamanda TOBB Türkiye Kuyum-
culuk Sanayi Meclisi Başkanı ve Dün-
ya Mücevherat Konseyi üyesi olarak, 
Türkiye’de altın mücevherat üretimini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Talebi kar-
şılayabilen bir arz sunuyor musunuz?

İmam Altınbaş: Türkiye, dünyada altın 
mücevherat üretiminde İtalya’dan sonra 
ikinci sırada yer alıyor. Bu nedenle mü-
cevher sektörü, ülkemizin dünyada lider 
olabileceği en önemli sektörlerden biri 
olma özelliğini taşıyor. Daha önceki yılla-
ra göre Türkiye’nin dünyadaki pazar payı 
yüzdesini her geçen yıl yükselttiğini gö-
rüyoruz. Tüketici artık çok daha bilinçli 
ve seçici. Bir yandan tasarruf hakkını kul-
lanırken diğer yandan yaşamına kalite ve 
değer katacak ürünleri tercih ediyor.

Etiyopya’daki yatırımlarınızdan bahse-
der misiniz?

İmam Altınbaş: Her iki ülkenin de sosyal, 
ekonomik ve politik menfaatleri için çalı-
şıyoruz. İki ülke arasındaki mevcut ticaret 
potansiyelinin çok daha geliştirilebilece-
ğini düşünüyorum. Şahsım adına bundan 
sonraki çalışmalarımda bu potansiyeli 
tetikleyecek ve Türk müteşebbislerini bu 
fırsatlarla dolu pazara yönlendirecek ol-
manın heyecanını yaşıyorum.

1500 çalışanı ile çırçır ve iplik do-
kuma amacıyla kurulan Else Tekstil 
Fabrikası’na 2013 yılının başında ortak 
olduk. Başlangıçtan bu yana coğrafik, lo-
jistik ve teknolojik birçok sorunla müca-
dele edilmesine rağmen bugün itibariyle, 
150 milyon dolar değerindeki fabrika yatı-
rımının %50’lik bölümü tamamlanmıştır. 
Projenin kalan %50’lik bölümünün de 
tamamlanması ile birlikte iki yatırımcı 
olarak, ayda 1.500 ton iplik ve 1.700.000 
metre dokuma kumaş üretimi ile Etiyop-
ya sanayisi ve ihracatındaki liderlikleri-
mizi sürdürebilmeyi hedefliyoruz. Ayrıca 
fabrikanın 140.000 m2’lik kapalı alanda, 
4.000 kişiye istihdam sağlaması planlanı-
yor. Çalışmalar sırasında Etiyopya halkını 
ve yaşam standartlarını yakından tanıma 
fırsatı bulduk;  bu yatırımlara sadece her 
iki ülke ekonomisine değer katan birer 
proje olarak değil, aynı zamanda özellikle 
Etiyopya halkının refah düzeyinin yük-
selmesine katkı sağlayacak birer sosyal 
sorumluluk projesi olarak bakıyoruz. Ül-
kedeki yeni yatırım fırsatlarını değerlen-
dirmeye devam edeceğiz.

Son olarak, Etiyopya Başbakanı’nın Omo 
Nehri yakınında bulunan 500.000 dönüm-
lük araziyi pamuk arazisi için tahsis ede-
bileceklerini belirtmesi üzerine, ilk etapta  
300.000 dönüm arazi ile işe başladık ve 
orta vadede 500.000 dönüme çıkarılması-
na karar verdik.
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Deloitte’un Teknoloji, 
Medya, Telekomünikasyon 
sektörlerine ilişkin 
öngörülerine göre 
2014 yılında globalde 
375 milyar dolarlık 
akıllı telefon satışı 
gerçekleşecek. 55 yaş 
üzeri akıllı telefon 
kullanıcı sayısı %25 
artacak. Tablette 
ekran küçülecek. 100 
milyon kişi televizyonu 
akıllı cihazlardan ve 
tabletlerden izleyecek. 

2014’e giyilebilir 
teknoloji ve mini tablet 
damgasını vuracak

Teknoloji
Medya 
ve Eğlence Telekomünikasyon

Tablette “mini” devri: 2014’ün ilk 
çeyreğinde kullanımdaki mevcut 

tabletler içinde daha küçük ekranlı ve 
daha kompakt tabletler ilk defa pazar 
payına hâkim olacak. Buna göre, yılın 
ilk çeyreğinde kullanımda olan ekranı 
8,5 inç ve daha küçük olan tabletlerin 
sayısı 165 milyona ulaşırken, aynı dö-
nemde standart boyuttaki tabletlerin 
sayısı ise 160 milyon seviyesinde ka-
lacak.

Oturma odalarımıza hâkim beş cihaz: 
İnternete bağlı televizyonlar, bilgisa-
yar, oyun konsolları, akıllı telefonlar 
ile telefon özelliği olan ve olmayan 
tabletlerin satışının 2014 yılında 750 
milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. 
Bu satışın yaklaşık yarısı ise (375 mil-
yar dolar) akıllı telefonlara ait olacak. 

Yeni akıllı aktör “giyilebilir cihazlar”: 
2014 yılına damga vurması öngörülen 
giyilebilir cihazların satışlarında da 
artış yaşanması bekleniyor. Buna göre, 
10 milyon adet akıllı gözlük (ortalama 
fiyatı: 500 dolar), akıllı saat (ortalama 
fiyatı: 200 dolar) ve akıllı bileklikten 
(ortalama fiyatı: 140 dolar)  yaklaşık 3 
milyar dolar satış geliri elde edilecek. 

Kitlesel açık online dersler (MOOC) 
ikiye katlanacak: Kullanıcıların online 
olarak kayıt yaptırabildikleri ve ders-
leri bilgisayar üzerinden takip edebil-
dikleri kitlesel açık online ders (mas-
sively open online course) sistemine 
yapılan ders kayıtları, 2012 rakamla-
rına oranla neredeyse %100 artacak. 
MOOC sisteminin 2020 yılında yaygın 
öğretim de dâhil olmak üzere, alınan 

tüm eğitimlerin %10’unu oluşturma-
sı bekleniyor. 

Sağlık alanındaki e-viziteler 
ile 5 milyar dolarlık tasarruf: 2014 
yılında genellikle soru formları, 
fotoğrafların doktora ulaştırılma-
sı sürecinden oluşan e-vizitelerin, 

özellikle sinüzit, boğaz ağrısı, alerji, 
mesane enfeksiyonu ya da akne teda-

vileri gibi kesin belirtisi olan hastalık-
larda yaygın olacağı öngörülüyor. 2012 
yılı ile karşılaştırıldığında %400’lük bir 
büyümenin (toplam 100 milyon kez 
e-vizite) gerçekleşeceği bu e-viziteler 
sayesinde yaklaşık 5 milyar dolarlık 
tasarruf elde edileceği öngörülüyor. 

TV değişiyor: 2014 yılında 100 mil-
yonun üzerinde izleyici, TV’yi di-

züstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefon 
aracılığıyla da seyredecek. 

50 milyon evde yan odada da Pay-TV: 
Oturma odalarımızın bir numaralı sa-
hibi TV’ler, 2014’te 50 milyon evde, bir-
den fazla dijital TV platformu aboneli-
ği ile varlığını sürdürecek. Söz konusu 
ödemeli dijital platformların kullanıl-
masıyla elde edilecek gelir ise ortala-
ma 5 milyar dolar olacak. Bunun ya-
nında 10 milyon hane ise, yine 2014’te 
genişbant gibi farklı platformlar üze-
rinden Premium TV hizmetinden fay-
dalanacak. Genişbant üzerinden yayın 
yapmayı mümkün kılan OTT teknoloji-
sinin gelişmesi ile birlikte, talebe bağlı 
televizyon sistemi (VoD) üyelikleri de 
hız kazanacak. 

Reklam ölçümlemesinde yeni dönem: 
Dijital platformların yaygınlaşması ve 
online TV izleme süresi arttıkça, rek-
lamların getirisinin ölçümlenmesinde 
de bir takım değişiklikler gerçekleşe-
cek. Rapora göre 2014, yeni nesil hibrid 
ölçümleme modelinin şekilleneceği yıl 
olacak. 

Spor karşılaşmalarından rekor gelir: 
Spor karşılaşmalarının yayın hakkın-
dan elde edilen gelir, 2014 yılında %14 
artarak 24,2 milyar dolara ulaşacak. 
Bu artışın dörtte üçü Almanya, Fransa, 
İngiltere, İspanya, İtalya futbol ligleri, 
UEFA ligleri ve Kuzey Amerika’daki 
profesyonel liglerin imzalayacağı söz-
leşmeler ile elde edilecek. 

Telif ve hak sahiplik gelirlerinde ar-
tış: Önceki yılların aksine, 2014 yılında 
müzik endüstrisinde hak sahiplerine 
ödenen telifler ve kaydedilmiş müzik 
araçlarından elde edilecek gelir, ilk 
defa 1 milyar dolara ulaşacak. Günlük 
hayatımızda dinlediğimiz her şarkıdan 
elde edilen lisans gelirinin ise 2014 yı-
lında günlük 3 milyon dolar olarak ger-
çekleşmesi öngörülüyor. 

Nitelikte anlık mesajlaşma, nice-
likte SMS: 2012 yılında, SMS ile 

neredeyse aynı gelire sahip olan an-
lık mesajlaşma (IM) işlemlerinin (50 
milyon / gün) 2014 yılında SMS’in (21 
milyon / gün) iki katından fazla ger-
çekleşmesi bekleniyor. Buna rağmen 
SMS değer kaybetmiyor. 2014 yılında 
SMS’den 100 milyar doların üzerinde 
gelir elde edilmesi beklenirken, bu ra-
kam anlık mesajlaşmada SMS gelirle-
rinin sadece 1/50 oranında gerçekleşe-
ceği öngörülüyor. 

Phabletler yükselişte: 5-7 inç arası 
telefon özelliğine sahip mini tablet-
ler olarak nitelendirilen phabletler, 
2014’te satılması öngörülen 1,2 milyar 
adet akıllı telefon pazarının 1/4’ünü 
oluşturacak. Tanesi ortalama 415 do-
lar olan phabletler, akıllı telefonlardan 
%10 daha pahalı olacak ve toplam sa-
tışından da 125 milyar dolar gelir elde 
edilecek. Oyun severler ve mesaj kul-
lanıcılarının yanı sıra akıllı telefonlara 
göre büyük ve aydınlık ekrana, daha 
yüksek ve kaliteli sese, daha büyük 
klavyeye sahip olması nedeniyle sürp-
riz bir şekilde 55 yaş üzeri kesim de 
phableti tercih eden kesim içinde yer 
alacak. 

55 yaş üzeri penetrasyon artıyor: 
Gelişmiş ülkelerde 55 yaş üzeri kulla-
nıcıların akıllı telefon penetrasyonu, 
2013’e göre %25 oranında artacak. 

Saha telefonlarında artış: Genellikle 
sahada çalışanların kullandığı ve zorlu 
şartlara dayanıklı olarak tasarlanan ve 
merkeze bağlı mobil cihaz fiyatlarının 
2014’te ortalama 250 dolara düşmesi 
bekleniyor. Bununla birlikte yine 2014 
yılında satılması öngörülen 10 milyon 
adet ile birlikte, piyasadaki toplam ci-
haz miktarı 30 milyon adete ulaşacak. 
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Deloitte Türki-
ye TMT En-

düstri Lideri Tolga 
Yaveroğlu, “2014 
yılı TMT öngörüle-
rimiz birçok farklı 
konuya değinse 
de tablet, phablet 
ve giyilebilir ci-
haz kullanımında 
beklenen büyüme 
ve mobilitenin önemi ön plana çıkıyor. 
Bu yeni cihaz ve teknolojilerin sunduğu 
yeni fırsatları zamanında değerlendiren 
şirketlerin ve girişimlerin 2014 ve son-
rasında en az bir adım önde olacaklarını 
düşünüyoruz.” dedi.

TOLGA YAVEROĞLU
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Dünyanın en büyük risk azaltma 
projesi olan İSMEP projesini hayata 
geçiren İstanbul Proje Koordinas-

yon Birimi (İPKB) Direktörü Kazım Gökhan 
Elgin ile projenin bileşenlerini ve geleceğini; 
Deloitte'un Projenin Değerlendirme Raporu 
Hazırlanması kapsamında verdiği desteği 
değerlendirdiğimiz bir sohbet gerçekleştir-
dik. 

İSMEP hem ulusal, hem de global ölçekte 
oldukça önemli bir proje. Projenin yöneti-
cisi olarak, projenin nasıl ortaya çıktığın-
dan bize bahsedebilir misiniz? 
Kazım Gökhan Elgin (KGE): Ülkemizde do-
ğal afetlere karşı bir zihniyet değişikliği ya-
şanması, risk azaltma çalışmaları üzerine 
yoğunlaşılması gerekiyordu ve bu zihniyet 
değişikliği maalesef on binlerce vatanda-
şımızın hayatını kaybettiği 1999 Marmara 
Depremi’nin ardından gerçekleşti. Gerek 
halkta, gerekse yönetimde doğal afetlerle 
ilgili risklerin azaltılması, afete hazırlıklı 
ve dirençli bir toplum oluşturulması gerek-
tiği konusunda farkındalık oluştu. Böylece 
İSMEP’in zihinsel temelleri atılmış oldu.
 
Peki İSMEP’in hangi amaca hizmet ettiği 
ve hayata geçirilme süreciyle ilgili neler 
söylemek istersiniz? 
KGE: İSMEP gibi bir projenin İstanbul’da 
hayata geçirilmesinin sebeplerinin başında, 
İstanbul’un Türkiye’nin can damarı olması 
geliyor. Bu bölgede Türkiye’nin GSMH’sinin 
yaklaşık olarak yüzde 40’ı üretiliyor, nü-
fusumuzun neredeyse yüzde 20’si yaşıyor. 
Böyle bir kentte meydana gelecek bir depre-
min, ülkenin gerek ekonomik, gerek sosyal, 
gerekse çevresel gelişimine olası etkileri bu 
kadar ortadayken ve bu etkiler bilimsel ve-
rilerle de desteklenirken, İstanbul’un buna 
karşı tabii ki hazırlanması gerekiyordu. 
Yaklaşık olarak 5 yıl süren planlama ve ha-
zırlık sürecinde birim olarak biz 10 kişilik 
bir ekiptik fakat proje yalnız bizim ekibi-
mizin katkısıyla oluşmadı tabii ki. Merkezi 
idareden ve yerel idareden birçok uzmanın 
katıldığı 100’ün üstünde toplantı yaptık. 
Yoğun toplantılar ve görüşmelerle geçirdi-
ğimiz bu süreç zorlu bir süreçti fakat ortak 
bir dil yaratmak ve projenin sahiplenilmesi 
açısından çok önemliydi. Sonuç olarak, eli-
mizdeki proje, yüzlerce kişinin katkısının, 

çabasının ve inancının bir meyvesi halini 
aldı ve 2005 yılında Dünya Bankası ile T.C. 
Hazine Müsteşarlığı arasında imzalanan 
kredi anlaşmasıyla yürürlüğe girdi.

Yoğun bir hazırlık sürecinin ardından ha-
yata geçen İSMEP, ne tür çalışmaları kap-
sıyor?
KGE: İlk bileşenimiz olan A Bileşeni kapsa-
mında, afet ve acil durumlarda görevli ilk 
müdahaleci kamu kuruluşlarının mevcut 
kurumsal kapasitenin artırılmasını ve ge-
liştirilmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda 
haberleşme, bilgi teknolojileri, İstanbul 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)’nün 
kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve ilk 
müdahaleci kamu kuruluşlarının ihtiyaç 
duyduğu malzeme ve ekipman tedariği ko-
nularında çok çeşitli projeler hayata geçir-
dik. Bunların yanı sıra, toplumun afetlere 
yönelik olarak bilinçlendirilmesi ve eğitil-
mesi kapsamında gerek Güvenli Yaşam 1, 
Güvenli Yaşam 2 ve Yerel Afet Gönüllüleri 
adlarını verdiğimiz eğitimlerle, gerekse bil-
gilendirme materyalleri kullandığımız kam-
panyalarla İstanbul halkına ulaştık ve afet-
lere karşı bilinçlendirme eğitimleri verdik. 
Ek olarak, İstanbul AFAD koordinasyonun-
da afetlerde görevli kamu kurum ve kuru-
luşlarının kullanacağı mevcut afet yönetim 
sistematiğinin revize edilerek, bu kurum ve 
kuruluşların afet planlarının hazırlanması 
ve bu planların günün şartlarına göre gün-
cellenerek hazır tutulmasının sağlanması-
na yönelik olan İstanbul Afet ve Acil Durum 
Önleme, Müdahale ve Acil Yardım - İyileş-
tirme Planı (ADMİP) çalışması da projemiz 
kapsamında yer alıyor.

İkinci bileşenimiz olan ve projenin önemli 
bir kısmını oluşturan B bileşeninde ise okul, 
hastane, yurt, idari ve sosyal hizmetler bi-
naları gibi öncelikli kamu binalarının risk 
karşısındaki durumları inceleniyor ve bu 
inceleme sonuçlarına bağlı olarak güçlen-
dirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılmasına 
karar veriliyor. Bugüne kadar eğitim sektö-
ründe 540 okul güçlendirildi. 175 okul ise 
yıkılıp yeniden yapıldı. Toplamda 725 okul 
depreme dayanıklı hale getirilip, bir mil-
yondan fazla öğrencinin güvenli okullarda 
eğitim görmesi sağlandı. Sağlık sektöründe 
ise 70 sağlık yapısı güçlendirildi. 4 sağlık ya-

pısı ise yıkılıp yeniden yapıldı. İstanbul’un 
en büyük hastanelerinden olan Okmeydanı, 
Göztepe ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve 
Araştırma Hastanelerinin yeniden yapım 
süreci devam ediyor. Yeniden yapılan has-
taneler, Türkiye’de ilk olarak Yeşil Hastane 
(LEED Gold Sertifikalı) olarak tasarlandı ve 
yapılıyor. Aynı zamanda bu hastanelere 
koyulacak sismik izolatörlerle bu yapıların 
deprem anında da çalışmaları hedefleniyor. 
Tarihi binalara ilişkin İstanbul’da Kültür 
ve Turizm Bakanlığı himayesinde bulu-
nan binaların envanterlerinin çıkarılması 
ve sismik risk değerlemelerinin ardından 
güçlendirme çalışmalarının yapılması da 
bu kapsamda yer alıyor. Buna bağlı olarak 
İstanbul’da Kültür ve Turizm Bakanlığı hi-
mayesinde bulunan binaların envanter ça-
lışması ve sismik risk değerlendirmesi çalış-
ması tamamlandı. Topkapı Sarayı, Mecidiye 
Köşkü,  Arkeoloji Müzesi Ek ve Klasik Binası 
ve Ayasofya Müzesi Müdürlüğü – Aya İrini 
Anıtı’nın deprem performansının değerlen-
dirilmesi ve depreme karşı yapısal güçlen-
dirme projeleri de bu kapsamda hazırlandı.

Son bileşenimiz olan C bileşeni, imar ve in-
şaat ruhsatı süreçlerinin daha etkin uygu-
lanması ve sorgulanabilir şekilde yönetile-
bilmesi için, ilçe belediyelerinin kurumsal 
ve teknik kapasitelerinin yenilenerek güç-
lendirilmesi ve yerel düzeyde afete hazırlık 
bilincinin oluşturulmasına yönelik çeşitli 
eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi-
ni kapsıyor. Söz konusu proje faaliyetleri, 
pilot belediyeler olarak seçilen Pendik ve 
Bağcılar Belediyeleri ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’yla imzalanan protokoller çer-
çevesinde yürütüldü. Bu kapsamda, imar 
ve inşaat ruhsatı sürecinin sorgulanabilir, 
raporlanabilir ve izlenebilir bir yapıya ka-
vuşturularak, uygulanmakta olan iş süreç-
lerinin iyileştirilmesine yönelik donanım, 
yazılım ve teknik danışmanlık hizmetleri 
pilot belediyeler olan Pendik ve Bağcılar 
Belediyeleri’ne sağlandı. 

Peki İSMEP’te edindiğiniz tecrübeyi de 
başka bir çalışmaya aktarmayı planlıyor 
musunuz?
KGE:  İSMEP’te yapılan çalışmaların ulusal 
ve uluslararası ölçekte sistemli bir şekilde 
paylaşılabilmesi için bir mükemmeliyet 

merkezi kurma fikrimiz var. Edinilen bilgi 
birikimi ve tecrübenin diğer uzmanlarla 
da paylaşılması gerektiğine inanıyoruz. Bu 
amaçla merkezde, imar ve yapı mevzuatı-
nın etkin uygulanması, kentsel dönüşüm 
çalışmaları, toplumun bilinçlendirilmesi 
ve eğitimi, okullar ve hastaneler gibi ön-
celikli yapılara uygulanabilecek güçlen-
dirme yöntemleri, erken uyarı, haberleş-
me sistemleri ve benzeri teknik kapasite 
geliştirme yatırımları, gönüllülük sistemi 
ve toplum tabanlı afet yönetimi uygulama-
ları, eğitim programları, araştırma prog-
ramları, işbirliği programları gibi konula-
rın ele alınabileceğini düşünüyoruz. Aynı 
zamanda Deloitte ile yaptığımız ISMEP’in 
etki değerlendirme çalışması ile projenin 
hedefleri, çıktıları, başarıları, zorlukları ve 
paydaş analizleri ile birlikte değerlendiril-
mesi amaçlanmaktadır. Böylece projede 
elde edilen bilgiler, tecrübeler ve modeller 
diğer ulusal veya uluslararası kurum ve ku-
ruluşlar ile de paylaşılabilecektir.

İSMEP’in geleceğe dönük yüzüyle ilgili ne-
ler söylemek istersiniz?
KGE: İSMEP yalnızca bugünü değil, yarını 
da ilgilendiren bir proje. Gerek çevreci sis-
temleriyle, gerek toplumu geliştirmeye yö-
nelik eğitimleriyle, gerekse hem birçok sek-
töre ekonomik canlılık getirmesi, hem olası 
bir afet sonrası oluşacak ekonomik zararı 
azaltmasıyla sürdürülebilir bir proje olarak 
bahsedebileceğimiz İSMEP, Dünya Bankası 
tarafından da “Best Practice – İyi Uygula-
ma” olarak tüm dünyaya örnek gösteriliyor. 
Ayrıca Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası 
tarafından da 2010-2014 yılları arasında 
Türkiye’de uygulanan en iyi proje olarak 
değerlendirilmiştir.
 “Türkiye’de afete hazırlık konusunda ne 
yapıyoruz” denildiğinde akla ilk olarak 
İSMEP’in gelmesinin çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Projenin toplam bütçesi 
olan 1.5 milyar avronun şu ana kadar bir 
milyar avroluk kısmı, İstanbul’u daha gü-
venli hale getirebilmek için uzman ekibi-
miz tarafından kullanıldı ve kullanılmaya 
da devam edecek. İSMEP’in bu öncü rolü-
nün, hem afet riski taşıyan diğer illere, hem 
de uluslararası ölçekte diğer ülkelere iyi bir 
örnek teşkil edeceğine yürekten inanıyo-
rum. 

Afet riski taşıyan 
diğer illere örnek 
proje: İSMEP 
1.5 milyar avro’luk bütçesi ile İstanbul’u daha güvenli hale getirmek için 
kurulan İSMEP, çevreci sistemleriyle, toplumu geliştirmeye yönelik eğitimleriyle, 
birçok sektöre ekonomik canlılık getirmesi ve olası bir afet sonrası oluşacak 
ekonomik zararı azaltmasıyla sürdürülebilir bir proje niteliği taşıyor. 

Kazım Gökhan Elgin 
İstanbul Proje Koordinasyon 
Birimi (İPKB), Direktör
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Gecelik faiz oranları: Marjinal fonla-
ma oranı yüzde 7,75’ten yüzde 12’ye, 
açık piyasa işlemleri çerçevesinde pi-
yasa yapıcısı bankalara repo işlemleri 
yoluyla tanınan borçlanma imkânı faiz 
oranı yüzde 6,75’ten yüzde 11,5’e, Mer-
kez Bankası borçlanma faiz oranı yüz-
de 3,5’ten, yüzde 8’e yükseltilmiştir. 
Piyasalar bu ölçüde yüksek oranlı bir ar-
tış beklemiyordu. Bunda siyasi iradenin 
“faizle yukarı doğru oynamak istemedi-
ğini” beyan etmesinin katkısı büyüktü. 
Merkez Bankası buna rağmen faiz silahı-
na sarılmış ve bir anlamda gecikmiş ol-
duğunun itirafı sayılabilecek ölçüde yük-
sek oranlı bir artışın altına imza atmıştı. 
Bu hamleden beklenen dövize talebin ke-
sin ve net ölçüde kesilmesini sağlamak 
olmalıydı. Ama öyle olmadığını kararla-
rı takip eden birkaç gün içinde gördük. 

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı 
yüzde 4,5’ten yüzde 10’a yükseltilmiş-
tir. Faiz Lobisi kavramının üretilmesine 
neden olan Gezi olaylarından bu yana 
Merkez Bankası piyasaya döviz satıyor. 
Ancak dövizdeki artışı kontrol altına al-
mayı başardığı söylenemez. Faiz silahını 
çekmeden sadece piyasaya döviz satarak 
doların ateşini söndürmeye çalışmanın 
maliyeti 8 ayda 23 milyar doları bulun-
ca siyasi irade “top sende, sorumluluk 
da sende” demek durumunda kaldı.  
 
Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç 
Likidite Penceresi uygulaması çerçeve-
sinde, Bankalararası Para Piyasası’nda 
saat 16:00 – 17:00 arası gecelik vadede 
uygulanan Merkez Bankası borçlanma 
faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tu-
tulurken, borç verme faiz oranı yüzde 
10,25 düzeyinden yüzde 15 düzeyine 
yükseltilmiştir.

Bugünlerde “kırılgan 5’li” olarak anı-
lan ülkeleri hatırlayalım: Brezilya, En-
donezya, Hindistan, Güney Afrika ve 
Türkiye. Bu grubu; “en çok cari açık 
riski taşıyan ülkeler”, “FED politikala-
rından en çok etkilenen ülkeler” diye 
anlamak da mümkün. Bu ülkelerin 
“sıcak paraya olan bağımlılıkları” da 
bir başka ortak özellikleri. Kırılgan 5’li 
olarak anılan bu ülkelerin arasında en 
kırılganı Türkiye olabilir mi? Merkez 
Bankası’nın “masaya yumruğunu vur-
du” diye anılan kararlarından bir gün 
sonra piyasaların kararsız bir tepki 
vermesi bu soruyu gündeme getirdi. 

Bu arada Merkez Bankası’nını faiz ope-
rasyonundan bir gece sonra bu kez 
ABD Merkez Bankası (FED) aylık tahvil 
alım miktarını 65 milyar dolara düşür-
me kararını açıkladı. Gerçi eski Başkan 
Ben Bernanke, Aralık ayında düzenle-
diği basın toplantısında FED’in aylık 
tahvil alım miktarını gelecek toplan-
tılarda da 10 milyar dolar düşürebile-
ceğinin sinyalini vermişti. Bu nedenle 
açıklama kimseyi şaşırtmadı.

Bu arada siyasi iradenin alınan önlem-
ler işe yaramazsa nasıl bir “alışılmadık 
tedbir” düşündüğünü bu yazıyı kaleme 
aldığımız sırada bilebilmemiz müm-
kün olmadı. Ama hemen başlayan B 
planı arayışları bile Türkiye’nin 5’linin 
en kırılganı olmaya aday olduğuna bir 
işaret sayılabilir mi? Eğer Merkez Ban-
kası tedbirlerini “gecikmiş” ve “yeter-
siz” buluyorsanız, neden olmasın. 

Her şey dünyayı iyi okumaya, Türk 
halkına iyi şeyleri layık görmeye bakı-
yor. Kolaymış gibi göründüğüne bak-
mayın!

SERPİL YILMAZ HABERTÜRK, KÖŞE YAZARI

Beşlinin en 
kırılganı 
Türkiye mi?

Yabancı 
yatırımcılar 
frene bastı

1

2

3

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 28 Ocak Salı günü olağanüstü gündemle 
toplandı ve gece yarısı yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele politikasın-

da piyasalara döviz satımının yanı sıra faiz silahını da kullanmaya karar verdi. 
Resmi açıklamayı ve bu açıklamanın alt okumasını birlikte yapalım.

Deloitte’un ‘2013 Yılı Birleşme ve 
Satın Almalar Raporu’na göre, 
2013 yılında 217 adet işlem ger-

çekleşti. Toplam işlem hacmi ise yaklaşık 
17,5 milyar dolar oldu. İşlem hacmi ve 
adedi, rekor yılı olan 2012’ye göre sırasıy-
la, %20 ve %15 oranında gerilerken, ya-
bancı yatırımcılar frene bastı.

Deloitte Türkiye Kurumsal Finansman 
Ortağı Başak Vardar konuya ilişkin olarak 
şunları söyledi: “Kriz sonrası dönemde bir-
leşme ve satın almalarda yakalanan ivme 
hem iç pazardaki sosyo-politik gerginlik, 
hem de FED kararlarının gelişmekte olan 
ekonomilere etkisi nedeniyle 2013’te ke-
sintiye uğradı. Yabancı yatırımcılar son 
derece temkinli davrandı ve işlem hac-
mindeki payları tarihsel olarak en düşük 
seviyelerinde gerçekleşti. Yine de, finan-
sal yatırımcıların Türk şirketlerine ilgi-
si, enerji sektörü özelleştirmeleri ve orta 
ölçekli işlemler pazarında süregelen ha-
reket, işlem hacmini ve adedini göz ardı 
edilemeyecek bir seviyeye taşıdı.”

2014 ÖNGÖRÜLERİ
Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma-
lar ve Borç Danışmanlığı Hizmetleri Lideri 
ve Global Kurumsal Finansman Komite 
Üyesi Mehmet Sami, iç piyasadaki sos-
yo-politik gerginlik ve FED’in tahvil alım-
larını azaltma kararının gelişmekte olan 
pazarlara etkileri gibi olumsuz sinyaller 
2014 yılının, kriz sonrası dönemde ortala-
ma 18 milyar dolarlık işlem hacmi ile ya-
tırımcılar için favori ülkelerden biri olan 
Türkiye için zorlu bir yıl olacağına işaret 
ettiğini ve 2014 yılında birleşme ve satın 
almalar açısından Türkiye’yi zor bir dö-
nemin beklediğini söyledi. Mehmet Sami, 
“Yaklaşan çoklu-seçim döneminin ve glo-
bal konjonktürün yarattığı belirsizliklere 
rağmen, demografik yapısı, bütçe disip-
lini, hızlı büyüyen ekonomisi ile Türkiye, 
yatırımcıların ilgisini çekmeye devam 
ediyor. Ancak, global ekonominin yeniden 

dengelendiği bir ortamda, piyasalardaki 
volatilite sebebiyle, yatırımcıların daha 
seçici davranacağını ve risk primlerini 
artırabileceğini, finansmana erişimin zor 
olacağını ve şirket değerlerinin dengelene-
ceğini varsayabileceğini belirtti. Bu ortam-
da Kurumsal Finansman alternatiflerini 
bağımsız olarak ve gerçek anlamda global 
olarak değerlendirebilmek 2014’te başarıyı 
getirecektir.” dedi. 2014 yılında perakende, 
üretim, gıda, ilaç, hizmet ve toptan dağıtı-
mın en hareketli sektörler olacağı tahmin 
ediliyor. 

ÖZELLEŞTİRMELER TOPLAM 
İŞLEM HACMİNİN %38’İNİ 
OLUŞTURARAK BELİRLEYİCİ 
ROL OYNADI
Özelleştirmeler toplam işlem hacminin 
%38’ini oluştururken, yılın en büyük iş-
lemi, Toroslar Elektrik Dağıtım özelleştir-
mesi tek başına işlem hacminin %10’unu 
oluşturdu. Yaklaşık toplam 6,6 milyar do-
larlık işlem hacmi yaratan 11 özelleştirme 
işleminin çoğu enerji sektöründe gerçek-
leşti. Geriye kalan 5 elektrik dağıtım böl-
gesinin de 2013 içinde özelleştirilmesi ile 
elektrik dağıtım işi tamamen özel sektö-
re geçmiş oldu. Öte yandan uzun süredir 
beklenen Galataport ihalesi de yıl içerisin-
de gerçekleştirildi.

YABANCI YATIRIMCININ İŞLEM 
HACMİ 2013 YILINDA YÜZDE 60 
ORANINDA AZALDI
Son on yıldır Türkiye piyasasına kesintisiz 
ilgi gösteren yabancı yatırımcılar 2013’ü 
temkinli geçirdi. Toplam 5,2 milyar do-
larlık hacim yaratan yabancı yatırımcı iş-
lemleri (89 adet) 2012’ye göre işlem hacmi 
olarak %60 oranında azaldı. Yabancılar 
tarafından domine edilen büyük ölçekli 
özel sektör işlemlerinin sayısının bu yıl 
gözle görülür oranda az olması nedeniyle 
yabancıların işlem hacmine katkısı %30 
olarak son yılların en düşük seviyesinde 
gerçekleşti.
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ARTUNÇ KOCABALKAN, İSTANBUL FİNANS MERKEZİ GİRİŞİMİ BAŞKANI

Türkiye ekonomisi önümüzdeki 
10 yılda dünyanın 10 büyük eko-
nomisinden biri olmaya aday 
gösteriliyor. 

Halbuki bu amaca ulaşabilmek için çalı-
şan bir ülkede uluslararası kriterlerde iş 
yapmak istiyorsanız önünüzde ciddi zor-
luklar var.

Bu zorlukların somut ifadesi ise “doing 
business” (iş yapma endeksleri) endeksle-
rinde Türkiye’nin bulunduğu sıralamalar.

Dolayısıyla bu endekslerde Türkiye’nin 
yukarı gelmesi gerekli. Bu endekslerde 
yukarı gelmek için uygulanacak yöntem-
ler farklı olmakla birlikte yine iş yapma-
nın evrensel kurallarını tek başlık altında 
toplamak mümkün. Bu başlığın ismi de 
kurumsal yönetim ilkeleri yani şeffaflık, 
adillik, hesap verebilirlik, sorumluluk. Bu-
gün Türkiye’de neredeyse bunlardan hiç-
biri yok.

Ama hemen moralleri bozmayalım, bu il-
kelerin hepsine inanan bir iş dünyası var. 
Dolayısıyla hedef belli, yol belli gerekli 
olan ise samimiyet yani bu ilkeleri içsel-
leştirme. 

İşte tam bu noktada TCMB’nin yaptığı faiz 
artırımına getirelim konuyu.

TCMB geç de olsa faiz arttırdı. Geç arttırdı 
ise neden geç arttırdı konusunu geçiyo-
rum.

Peki neden arttırdı?
İki nedenle.

Birinci neden kurda spekülatif atak mey-
dana geldi, faiz düşük kalsaydı düşük fa-
izle TL borçlanmak spekülatif atağı güç-
lendirecekti. İkinci neden ise, Türkiye’de 
şirketler ciddi döviz açık pozisyonu taşı-
yor, kur yükselişi bu şirketleri batırabilirdi.

Demek ki merkez bankası isteyerek ya da 
istemeyerek uluslararası finans kuralla-
rının gereğini yapmak yerine beklemeyi 
seçti. 
Demek ki merkez ancak zorda kalınca faiz 
silahını çekti.

Peki bu artırımı neden işe yaramaz?

Birinci neden Türk şirketleri seviyeye bak-
maksızın döviz talep etmeye devam ede-
cek.

İkinci neden ise Merkez Bankasının kredi-
bilitesi, samimiyeti iç siyasete alet edildiği 
için sorgulanırken FED’in likiditeyi azalt-
ması TL üzerinde yeni spekülatif ataklar 
oluşturacak. 

Sonuç olarak; 

Dış siyasetin ülkelerde iç siyaseti yönlen-
dirdiği bir dönemde uluslararası iş yap-
ma kriterlerini uygulamaya çalışmak ve 
bu konuda samimi olmak gerekiyor. Aksi 
takdirde piyasalar ülkenizin risk priminizi 
arttırıyor ve arttırmaya devam edecek. 

Ya TCMB
faiz artırımı 
işe yaramazsa

2013 yılında Türk yatırımcılar 128 işlem 
ile 12,3 milyar dolarlık işlem hacmi yarat-
tı. Türk yatırımcıların hâkimiyetinde olan 
özelleştirmeler dışında kalan işlemler göz 
önüne alındığında ise, yabancıların payı  
%47 olarak gerçekleşti. Böylece yabancı 
yatırımcılar ilk defa Türk yatırımcıların ge-
risinde kaldı. Yabancı yatırımcılar özellikle 
üretim, toptan satış ve dağıtım, internet-
mobil hizmetler ve finansal hizmetler sek-
törlerindeki işlemlerde yer aldı. Avrupalı 
ve ABD’li yatırımcı işlemlerinin sayısında 
önemli ölçüde bir düşüş yaşanırken, Uzak 
Doğu’lu yatırımcılar ilk defa yabancı yatı-
rımcılar arasında öne çıktı.

ÖZEL SERMAYE FONLARI 
REKOR SEVİYEDE İŞLEM HACMİ 
GERÇEKLEŞTİRDİ
2012 yılında 57 işlem gerçekleştirerek rekor 
kıran ve toplam 1,6 milyar dolarlık işlem 
hacmine ulaşan özel sermaye fonları, 2013 
yılında 35 işleme imza attı. Bu işlemlerde 
gerçekleşen 2,1 milyar dolarlık işlem hacmi 
ile toplam işlem hacminin %12’sini oluştu-
ran ve bu oran ile kriz sonrası dönemdeki 
en başarılı performansa imza atan özel 
sermaye fonları, Türkiye’nin uzun vade-
li potansiyeline güvendiklerini göstermiş 
oldu. Özel sermaye fonları ağırlıklı olarak 
üretim, perakende ve gıda sektörlerine ilgi 
gösterirken fonların satış işlemlerinde de 
önemli bir artış gözlendi. Öte yandan, son 

yıllarda aktif bir yatırım stratejisi benimse-
yerek her yıl düzenli olarak yatırım yapan 
fonların sayısındaki artış ile ilk yatırımla-
rıyla Türkiye piyasasına giren uluslararası 
fonlar öne çıkan diğer hususlar oldu.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ 
İŞLEMLER PAZARINDA CANLILIK 
DEVAM ETTİ
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2013 yılın-
da da küçük ve orta ölçekli şirketler paza-
rındaki hareket, satın alma ortamında be-
lirleyici oldu. Özelleştirmeler ve az sayıdaki 
büyük ölçekli özel sektör işlemleri önemli 
bir işlem hacmi yaratmakla birlikte, işlem-
lerin çoğunluğu orta ölçekli şirketler paza-
rında gerçekleşti. İşlem sayısının %74’üne 
denk gelen ve 50 milyon doların altındaki 
161 işlem, toplam işlem hacminin yalnızca 
%17’sini oluşturdu. Ortalama işlem hacmi 
yaklaşık 81 milyon dolar olurken, en büyük 
on işlem dışında kalan işlemlerde ortalama 
büyüklük yaklaşık 44 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. 

ENERJİ, ÜRETİM VE GIDA 
SEKTÖRLERİ ÖNE ÇIKTI
2013 yılında enerji, üretim ve gıda en çok 
işlemin görüldüğü sektörler oldu. Geçmiş 
yıllarda olduğu gibi bu yıl da yatırımcının 
ilgisini perakende, hizmet ve internet – mo-
bil hizmetler çekti, medya ve toptan dağı-
tım ise bu yıl sıralamalarda yukarı çıktı.  
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Türkiye Sağlık Turizminde 
Dünya Yedincisi
Deloitte’un  ‘2014 Yılı Küresel Sağlık ve İlaç Sektörü Görünümü: Değişen Pazarda 
Esneklik ve Yeniden Keşif’ raporuna göre, Türkiye’ye tedavi için gelen hasta sayısı 
verilerin dikkate alındığında dünya genelinde sağlık turizminde ilk 10 ülke arasında 
yer aldı.  Türkiye’de 2013- 2017 yılları arasında ilaç satışlarının her yıl % 8,8 civarında 
büyüme göstererek 19 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Sektör ile ilgili değerlendirmeler-
de bulunan Deloitte Türkiye Sağ-
lık ve İlaç Endüstrisi Lideri Güler 

Hülya Yılmaz “Yakın gelecekte sadece 
ilaç sektöründe değil; sağlık ve ilaç en-
düstrisinin her alanında (biyoteknoloji, 
tıbbi teknoloji, sağlık hizmetleri) faaliyet 
gösteren tüm sektör oyuncuları, giderek 
artan fiyat baskısı ve rekabet koşulların-
da ayakta kalabilmek ve sektörde vazge-
çilemez bir faaliyet olan Ar-Ge faaliyet-
lerini gerçekleştirebilmek için mutlaka 
daha esnek yeni operasyon modelleri ve 
işbirliklerine ihtiyaç duyacaklar. Bu un-
sur sektörde yeni birleşme, satın alma 
ve ortak girişim modellerinin sayısını 
giderek artıracaktır. Dolayısıyla, giderek 
değişen ve gelişen ilaç ve sağlık sektörü 
piyasasında da piyasanın dinamiklerine 
hitap eden esnek ve yeni operasyon ve 
işbirliği modelleri yaratmak kaçınılmaz 
olacaktır.” dedi.

Türkiye sağlık turizminde ilk 10’da
Son yıllarda hızla büyüyen sağlık tu-
rizmi alanında Türkiye, 2012 yılında 
gerçekleşen hasta ziyareti verilerine 
göre dünyanın önde gelen ilk on ülkesi 
içerisinde yedinci sırada yer alıyor. İlk 
altı sırada ise sırasıyla Tayland, Meksi-
ka, Amerika Birleşik Devletleri, Singa-
pur, Hindistan ve Brezilya bulunuyor. 
Türkiye’nin mevcut konumunu geliştir-
mesi için sağlık alanındaki şirketlerin, 
uzun vadeli kâr elde etmeye odaklan-
maları ve bu yönde stratejiler belirle-
meleri gerekiyor. Öte yandan, sağlık hiz-
met sunucularının elektronik verilerin 
giderek yayıldığı ve herkesin erişimine 
sunulduğu global bir ortamda hasta bil-
gilerinin güvenlik ve gizliliği konusunda 
dikkatli olmaları ve bu konuda ayrıntılı 
risk değerlendirmesi içeren farkındalık 
programları uygulamaları öneriliyor.  

Türkiye’de ilaç satışlarının 2017 yılında 
19 milyar dolara ulaşacağı tahmin edi-
liyor
Türkiye’de, sağlık ve ilaç sektörünün 
başarıya ulaşması için gerekli olan kri-
tik faktörler arasında yatırım teşvikleri, 
yenilikçilik (yani Araştırma ve Geliştir-
me), kalite ve sürdürülebilirlik yer alıyor. 
Türkiye’nin reçeteli ve reçetesiz top-
lam ilaç satışlarının, 2013 - 2017 yılları 
arasında yılda  %8,8 civarında büyüme 
göstererek 19 milyar dolara ulaşması 
bekleniyor. Öte yandan, Ar-Ge’de yeni-
lik ihtiyacı, Türkiye’deki şirketleri yeni 
ve farklı fon kaynaklarına yöneltiyor.  
Türkiye’de Ar – Ge faaliyetlerini teşvik 
eden düzenlemeler bulunmakla birlikte 
bu düzenlemelerin gözden geçirilerek 
sağlık ve ilaç sektörüne hitap edebilecek 
duruma getirilmesi gerekiyor. Bunun için 
de, özel sektör, üniversite ve devlet ku-
rumlarının işbirliği içinde hareket etme-
leri gerekiyor. 

Globalde ilaç sektörü %2,4, biyoteknoloji 
ise %9,6 büyüdü
Rapora göre, globalde ilaç sektörü 2012 yılın-
da 959 milyar dolar gelir elde ederek, 2011 
yılına oranla %2,4 büyüme sağladı. Amerika 
kıtasındaki ülkeler toplam 417,6 milyar do-
lar ile 2012 yılında küresel ilaç pazarındaki 
en yüksek paya sahip olurken; Amerika kı-
tasını Avrupa ülkeleri (224,3 milyar dolar), 
Asya, Afrika, Avustralya kıtaları (168,1 mil-

yar dolar) ve Japonya (110,5 milyar dolar) 
takip etti.  Biyoteknoloji alanında ise 2012 
yılında globalde toplam 232,5 milyar dolar 
gelir elde edildi ve bir önceki yıla göre %9,6 
oranında artış sağlandı. Biyoteknolojide öne 
çıkan tedavi alanları arasında ise kanser, ba-
ğışıklık sistemi hastalıkları ve bulaşıcı hasta-
lıklar yer aldı. Küresel tıbbi teknoloji pazarı 
hâsılatı ise 2005 ve 2012 yılları arasında %7 
oranında büyüme gösterdi. 

Sağlık ve ilaç sektörünün gelişimini etkile-
yen sorunlar
Dünya genelinde yaşlanan nüfusun çoğal-
ması, kronik hastalıkların artışı, teknolojinin 
gelişmesi, artış gösteren devlet fonlaması, 
sigorta da dâhil ürünlerdeki yenilikler ve 
sağlık reformları sağlık ve ilaç sektörünün 
büyümesini sağlayan etmenler arasında yer 
alıyor. Buna rağmen yine de sektörü, 2014 yılı 
ve gelecek yıllarda dört büyük sorun bekliyor:

1. Sağlık reformlarının izlenmesi ve gerek-
li uyumun sağlanması: ABD, Çin, Brezilya, 
Almanya, Fransa ve İngiltere’nin aralarında 
bulunduğu ülkeler yakın zamanda, değeri 
gözetmeden maliyeti aşağı çeken fiyatlama 
yerine değer bazlı fiyatlama  (“value-based 
pricing”) sistemlerini tercih etmeye başladı-
lar ve bu çerçevede sağlık sektörü üzerinde 
önemli etkide bulunan önemli mevzuat de-
ğişikliklerini yürürlüğe koydular. Bu reform-
ların getirdiği zorlukların yanı sıra fırsatları 
anlayıp kavrayabilen ve bu yapılara uyum 
sağlayabilen kuruluşlar büyük olasılıkla önü-
müzdeki yıllarda sektörün liderleri haline 
gelecekler.

2. Yenilikçilik ve değer yaratmak: Sağlık ve 
ilaç sektöründe yenilikçi ürünlerin ortaya çı-
karılması ve patentlerinin korunması konu-
sunda dünyanın çeşitli ülke ve bölgelerinde 
değişik sorunlar ile karşılaşılıyor. En büyük 
sorun ise yeni bir keşfin ticari ürüne dönüş-
me sürecinde yaşanan gerek maddi gerekse 
mevzuat uygulamaları alanındaki sorunlar. 
Yaşanan sorunları çözebilmek için küre-
sel bazda organize işbirlikleri ve ortaklıklar 
gerekli oluyor. Bu durum da sektörde satın 
alma ve birleşmeleri teşvik ediyor.

3. İlgili kurallar ve mevzuat değişiklikleri-
ne uyum sağlamak: İster büyük isterse kü-
çük olsun tüm ilaç şirketlerinin karşı karşıya 
kaldığı uyum sorunları arasında, sağlık sek-
töründe devlet politikaları ve ilgili mevzuat, 
ilaç güvenliği, sahtecilik, bilgi güvenliği ve 
gizlilik, fikri mülkiyet haklarının korunması 
ile ilgili mevzuat ve yolsuzluklar yer alıyor. 
Öte yandan, sektörde sinerji yakalamak ve 
büyüme kaydetmek amacıyla yapılan şirket 
birleşmeleri - satın almaları/ortak girişimler 
ve diğer üçüncü şahıslarla yapılan sözleş-
meye dayalı ortaklıklar da riskli durumlar 
ortaya çıkarabiliyor ve uyum sorunu yara-
tabiliyorlar. Faaliyet gösterilen ilgili ülkede 
bu tip faaliyetleri düzenleyen ilgili mevzuat 
kurallarına uyum sağlayamamanın bedeli ise 
şirketler için çok ağır olabiliyor. 

4. Daha küçük ve herkesin birbirine bağlı 
olduğu bir dünyada faaliyetlerini sürdürür 
hale gelmek: İlaç sektöründeki şirketler ge-
lişmekte olan ülke ve bölgelerdeki yatırım-
ları, dünya çapında artan birleşme ve satın 
almalar ve ortaklıklar ile giderek daha küçük 
ve birbirleriyle daha bağlantılı olan bir dün-
yada faaliyetlerini yürütür hale geliyorlar. Bu 
durum da fırsatlarla beraber zorlukları da 
beraberinde getiriyor. 

Jenerik ilaçlar global
satışların 2004'de 
%59'unu, 2018'de 

%10,3'ünü temsil edecektir.

İnovasyonu artırmak için, 
geleneksel ve geleneksel 

olmayan ortaklarla 
işbirlikleri kurulmasına 

odaklanılacaktır.

Sağlık ve İlaç sektöründe önemli konular ve trendler
1. Sağlık reformlarının izlenmesi ve gerekli uyumun sağlanması
Birçok ülke, sektörü değer odaklı bir pazara dönüştürebilmek için çeşitli reformları hayata geçirmektedir. 

2. Yenilikçilik ve değer yaratmak

3. İlgili kurallar ve mevzuat değişikliklerine uyum sağlamak
Son 10 yılda, ilaç sektöründe regülasyonlarla ilgili gereklilikler ve beklentilerde artış gözlenmiştir.

4. Daha küçük ve herkesin birbirine bağlı olduğu bir dünyada faaliyetlerini sürdürür hale gelmek

65%Sağlık sektörü yöneticilerinin %65'i inovasyon süreçlerini değiştirmek zorunda kaldıklarını 
ya da önümüzdeki 3 sene içerisinde değiştireceklerini belirtmiştir.

58% 
Sağlık sektörü yöneticilerinin %58'i satış modellerini yasal reformlara uyumlu hale 
getireceklerini belirtmiştir.

Fikri mülkiyet hakları

Suistimal

Bilgi güvenliği ve gizlilik

İlaç güvenliği Sahtecilik

Devlet politikaları ve zorunlulukları

Gelişmekte Olan Pazarlar

Finans

Demografik TrendlerTedarik Zinciri

Teknoloji

Fiyat kontrolleri ve jeneriklerin daha fazla kullanımı maliyet önlemleri olarak atılan temel adımlardır.
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Katılım Bankalarının 
Türkiye’de Pazar 
Payı Artıyor

Deloitte Türkiye tarafından yayın-
lanan “Türkiye Katılım Bankacı-
lığı: Büyüme Yolundaki Önemli 

Adımlar” raporuna göre dünyada yakla-
şık 50 yıldır, Türkiye’de ise 30 yıldır faa-
liyet gösteren katılım bankacılığının 2012 
yılı sonu itibariyle dünya çapında büyük-
lüğü 1,6 trilyon dolar seviyesine yükseldi. 
Bu büyüklüğün yüzde 81’i (1.296 milyar 
dolar) bankacılık, yüzde 14’ü (224 milyar 
dolar) sukuk yani kira sertifikaları, yüzde 
3,9’u (62,4 milyar dolar) faizsiz yatırım 
fonları ve yüzde 1,1’i (17,6 milyar dolar) 
ise faizsiz sigortacılık alanlarından oluş-
tu.

Türkiye’de ise 2013’ün ilk üç çeyreğinde 
katılım bankalarının pazar payı 90,7 mil-
yar lira aktif büyüklüğü ile yüzde 6,1’e 
ulaştı, kârlılığı ise yüzde 9 büyüdü.  Son 
10 yılda pazar payını önemli ölçüde ar-
tıran katılım bankalarının büyüme tren-
dini sürdürebilmeleri için önemli adımla-
rın atılması gerekiyor.

Deloitte Türkiye Finansal 
Hizmetler Endüstri Lideri 
Hasan Kılıç, konuya ilişkin 
görüşlerini şu şekilde dile 
getirdi: “Türkiye bankacılık 
sektörünü bir bütün olarak 
değerlendirdiğimizde ban-
kacılık, sektörün çok büyük 
bir bölümünü oluşturuyor, 
katılım bankacılığı ise sade-
ce %6 civarında. Bu da katı-

lım bankacılığının büyüme potansiyelinin 
çok yüksek olduğunu, kendi içinde reka-
betin yanı sıra tüm bankacılık sektöründe 
pastadan pay alma konusunda hedefleri 
olduğunu görüyoruz. Ancak, bunun çok 
da kolay olmadığı kesin; çünkü bankala-
rın performansı ve büyümesi de önem-
li gelişmeler kaydediyor ve bu ortamda 
katılım bankalarının kendine yer açması 
daha da zorlaşıyor. Bankalar nasıl ürün, 
müşteriye erişim, alternatif stratejiler ge-
liştiriyorsa, katılım bankaları da hizmet, 
ürün, şubeleşme ve müşteriye alternatif 
kanallarla ulaşmada farklılaşmaya gi-
derek payını artırmaya bakıyor. Katılım 
bankacılığında da müşteri odaklı olma, 
şubeleşme ve internet hizmetleri gibi 
genişleme devam ediyor. Yurtiçi ve yurt-
dışından yeni yatırımcıların bu sektöre 
gireceğini bekliyoruz. Ayrıca, İstanbul 
Finans Merkezi misyonu çerçevesinde 
katılım bankacılığında da İstanbul’un bir 
merkez olma alt hedefinin belirgin hale 
getirilmesi ve bu konuda stratejilerin ol-
gunlaştırılmasını da bekliyoruz.”

DeloitteTürkiye Danışmanlık Hizmetleri 
Ortağı Yücel Ersöz raporla ilgili yaptığı 
değerlendirmede şunları kaydetti; “Ka-
tılım bankacılığı ülkemizde çok hızlı bir 
gelişim trendi yakaladı; ancak büyüme-
nin sürdürülebilmesi için yeni dönemde 
yapılması gerekenler var. Çünkü katılım 
bankalarının büyüme hikâyesini yaratan 
faktörlerin etkinliği, içinde bulunduğu-
muz riskli dönemde giderek azalacak. 
Tüm segmentlerde krediler eskisine göre 
daralacak, müşteri riski önemli ölçüde 
artacak. Riski doğru yönetmek, doğru 
müşteriye doğru fiyatı verebilmek büyük 
önem taşıyacak. Bireysel segmentte zaten 
seçici olan bireysel müşteri, hizmet kali-
tesi ile bankaları birbirinden ayrıştıracak. 
Kredi kartlarındaki yeni düzenlemeler, 
bireysel müşteriyi çalıştığı banka sayısı-

nı azaltmaya iterken 
küçük ve orta ölçekli 
bankaların bundan 
olumsuz etkilenme-
si beklenmeli. Bu da 
katılım bankalarının 
müşteri hizmet kali-
tesini en üst düzeye 
taşıması için bir baş-
ka neden olacak. Artık 
“katılım bankacılığın-
da pazar payımız şu” 
demek yerine “banka-
cılık pazar payımız şu” 
demek daha doğru bir 
söylem olacaktır.”

TÜRKİYE, KATILIM 
BANKACILIĞI İÇİN ÖNDE 
GELEN ÜLKELERDEN
Rapora göre; Türkiye’de 2000’li yılla-
rın başında katılım bankaları, banka-
cılık sektörü toplam aktiflerinin yüzde 
2’sine ancak ulaşırken, 2010 yılında bu 
oran yüzde 4,3’e yükseldi. Özellikle son 
beş yıldaki hızlı büyüme ivmesi sonucu 
2013’ün üçüncü çeyreği itibariyle 90,7 
milyar liralık aktif büyüklük ile bu oran 
yüzde 6,1’e ulaştı. 

Katılım bankacılığı kârlılık performansla-
rı değerlendirildiğinde ise dünyada tüm 
pazarın yüzde 50’den fazlasına sahip 
Malezya, Endonezya ve Körfez ülkelerine 
kıyasla Türkiye’nin daha fazla gelişme 
potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. 
Ek olarak Türkiye, Pakistan, Bangladeş 
ve Endonezya ile birlikte katılım ban-
kaları içinde önde gelen pazarlar içinde 
yer alıyor. Dünyada katılım bankacılığı 
varlıklarının yüzde 36’sı İran, yüzde 17’si 
Malezya, yüzde 14’ü Suudi Arabistan’da 
bulunurken, Türkiye’nin bu listede yüzde 
3,1 paya sahip olduğu görülüyor. 

MEVDUAT BANKALARINA 
GÖRE DAHA YÜKSEK BÜYÜME 
POTANSİYELİ
Rapora göre, ülkemizde katılım banka-
ları son beş yıl içerisinde aktif büyüklük 
olarak mevduat bankalarına göre daha 
yüksek bir performans sergiledi. Katılım 
bankacılığının 2013 yılı 9 aylık toplam 
net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 9 artışla 786 milyon lira oldu. Söz 
konusu bankaların performansı inceledi-
ğinde ise son beş yılda özellikle Kuveyt 
Türk’ün katılım bankaları arasında aktif 
büyüklük pazar payı yüzde 21’den yüz-
de 26’ya çıkarak önemli bir atılımda bu-
lundu. Bank Asya ise pazar payını yüzde 
31,32 bandında sabit tutmayı başarırken, 
Albaraka Türk ve Türkiye Finans’ın ikişer 
puan pay kaybettiği görülüyor. Kuveyt 
Türk ve Türkiye Finans ise son yıllar-
da net kârlarını önemli seviyede artıran 
bankalar olarak konumlanıyor. Katılım 
bankalarının son yıllarda Türkiye pazarı 
dışında varlıklarını da büyütmek amacıy-
la Kuzey Irak, Körfez Ülkeleri ve Kuzey 
Afrika’da şube ve temsilcilikler açma yo-
luna gittikleri belirtiliyor. 

KATILIM BANKACILIĞI 
GELECEK TRENDLERİ
Rapora göre, şube personeli ile yakın iliş-
kiler, dini hassasiyetlerin yönlendirmesi, 
insana saygı ve hürmet, katılım bankacı-
ğının tercih edilme nedenleri arasında sı-

ralanıyor. Bu durum katılım bankalarının 
müşteri ile birebir ilişkiye verdiği önemin 
sonuçlarını aldıklarını gösteriyor. 

DEVİR ATILIM DEVRİ
Katılım bankası müşterilerinin üçte bi-
rine yakınının, aynı zamanda diğer ge-
leneksel banka müşterileri olduğu bili-
niyor. Bu sebeple, katılım bankalarının 
büyüme tempolarını sürdürebilmeleri 
için yapacakları atılımlarla çok daha 
geniş kitlelere seslenmeleri tavsiye edi-
liyor: 

Ürün ve hizmet çeşitliliğin artırıl-
ması: Türkiye’deki katılım bankaları-
nın ürün ve hizmet ağı değerlendiril-
diğinde, yurtdışındaki muadillerine 
göre geliştirme alanları bulunduğu 
gözleniyor. Bu alanlar, sadece ürün 
çeşitliliği alanında değil, yasal dü-
zenleme ve teknolojiye uyumluluk 
olarak da ifade edilebilir. 
Fonlama olanaklarının yaratılması: 
Sektörün büyümesi için sadece yurti-
çi tasarrufların çekilmesi yeterli de-
ğil; bunun yanında taze sermaye ve 
fonlama ihtiyacı söz konusu. 
Daha geniş kitlelere ulaşımın sağ-
lanması için şubeleşme: Yeni müş-
terilere hizmet sunabilmek için şu-
beleşme çalışmalarının önümüzdeki 
yıllarda da devam etmesi gerekiyor.
Sosyal medyanın geliştirilmesi: Ge-
leneksel bankaların sosyal medya 
sayfaları ve bu sayfalar üzerinden 
sundukları ürün, hizmet ve bilgilen-
dirme, katılım bankalarına göre daha 
gelişmiş düzeyde.
Müşteri analitiğinin altyapısının 
geliştirilmesi: Günümüzde, özellikle 
şube üzerinden yakın ilişki prensi-
biyle müşterinin ihtiyaçlarını anla-
ma ve ona özel hizmet sunma, yeni 
nesil müşterilerin hızla çoğalmasıyla 
yetersiz kalıyor ve ellerindeki veri 
tabanını daha etkin kullanarak ana-
litik çözümlerin hayata geçirilmesini 
gerektiriyor. 
Eğitim kaynaklarının geliştirilmesi: 
Sadece banka çalışanlarının eğitil-
mesi değil, katılım bankacılığı üze-
rinde araştırma yapan akademisyen-
lerin suretiyle bu bankalar ile çalışan 
kurumların bilgi alanlarının gelişti-
rilmesi amacıyla yeni eğitim sayı ve 
içeriğinin geliştirilmesi gerekiyor. 
Algı ve tanıtım faaliyetlerinin güç-
lendirilmesi: Katılımcıların yüzde 
41’i katılım bankacılığı ürünleri ko-
nusunda daha çok bilgilendirmeye 
ihtiyaç duyuyor. 
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Transfer Fiyatlandırmasında 
Matrahın Aşındırılması ve Kârın 
Aktarılmasına İlişkin Önlemler

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(kısaca“OECD”) Mali İşler Komitesi, 
Temmuz 2013’de, matrahın aşındırıl-

ması ve kârın aktarılmasının önlenmesine 
ilişkin 15 Maddelik eylem planını (Action 
Plan on Base Erosion and Profit Shifting- 
BEPS Plan- kısaca “BEPS Planı”) duyurmuş, 
çeşitli başlıklar altında, öngördüğü çalışma-
ların sonuçlandırılması için de belli tarihleri 
çalışmaların hedef bitiş tarihi olarak belirt-
miştir. OECD, söz konusu eylem planının 13. 
Maddesine göre, Transfer Fiyatlandırması 
Rehberinde değişiklikler yapmak ve yerel 
mevzuatın hazırlanmasında ilgili ülkelere 
tavsiyelerde bulunmak amacıyla, transfer 
fiyatlandırması belgelendirme yükümlülük-
lerinin gözden geçirileceğini belirtmiş ve bu 
konuda yapılması gereken çalışmaların he-
def bitiş tarihini de Eylül 2014 olarak öngör-
müştür. OECD, eylem planının 13. Maddesi 
çerçevesinde, 30 Ocak 2014 tarihinde trans-
fer fiyatlandırması belgelendirme yükümlü-
lükleri ve ülke bazında raporlama konusun-
da hazırladığı taslak çalışmayı tartışmaya 
açmak üzere kamuoyuna duyurmuştur. 

ÇALIŞMANIN AMACI
Taslak çalışma, OECD Transfer Fiyatlandır-
ması Rehberi’nin V. Ünitesini revize ede-
rek, vergi  idarelerine detaylı ve global bil-
gi sunmak üzere ülke bazında hazırlanmış 
genel bir şablon içermektedir. Bu şablon, 
grup şirketlerince ülke bazında elde edilen 
gelirlerin global olarak dağıtımına, ekono-
mik aktivitelere ve ödenen vergilere odak-
lanmaktadır.  Taslak çalışmanın üç amacı 
bulunmaktadır:

1. Vergi idarelerine doğru ve güvenilir bir 
şekilde transfer fiyatlandırması risk de-
ğerlendirmelerini yapabilmeleri için ge-
rekli tüm bilgileri sağlamak;

2. Mükelleflerin ilişkili işlemlerine ilişkin 
uygun transfer fiyatlarının belirlen-
mesinde ve bu işlemlerden elde edilen 
gelirlerin uygun bir şeklide raporlan-
masında gerekli özeni göstermelerini 
sağlamak; ve 

3. Vergi idarelerine transfer fiyatlandır-
ması konusunda detaylı denetim yapa-
bilmeleri için gerekli bilgiyi sağlamaktır.

Taslak çalışma, vergi idarelerine doğru ve 
güvenilir bir transfer fiyatlandırması risk 
değerlendirmesi yapabilmeleri için hazır 
erişim sağlamak üzere, geniş kapsamlı ve 
detaylı bir ana rapor (“master file”) ve bu 
raporun içinde ülke bazında bilgi veren bir 
şablon hazırlanmasını önermektedir.

KADEMELİ YAKLAŞIM
OECD, belgelendirme yükümlülükleri öner-
mesinde kademeli bir yaklaşımla raporla-
mayı hedeflemektedir. Kademeli yaklaşıma 
göre, çokuluslu şirketler için, ilk etapta, 
tüm grup şirketleri hakkında standart bilgi-
ler ve ülkeler bazında bilgi veren bir şablon 
içeren bir ana rapor hazırlanması, ikinci 
etapta ise, grup şirketleri için, yerel ola-
rak önemli ilişkili işlemler hakkında bilgi 
sağlayan yerel bir raporun hazırlanması 
öngörülmektedir. Önerilen belgelendirme 
yükümlülükleri, çokuluslu şirketlerin hali 
hazırdaki raporlama yükümlülüklerini ar-
tıracak niteliktedir. 

ANA RAPOR (“MASTER FİLE”) 
İÇERİĞİ
Ana rapor içinde bulunması öngörülen bil-
giler çokuluslu şirketlerin genel resmini 
oluşturacak şekilde aşağıdaki kategorileri 
içermelidir:

1. Çokuluslu şirketin grup organizasyon 
yapısı;

2. Çokuluslu şirketin faaliyet alanları 
hakkında bilgi;

3. Çokuluslu şirketin sahip olduğu gayri 
maddi varlıklar;

4. Çokuluslu şirketin ilişkili finansal iş-
lemleri; ve

5. Çokuluslu şirketin finansal ve vergi po-
zisyonları hakkında bilgi.

Taslak çalışma, ana raporun İngilizce ha-
zırlanması gerektiğini, yerel raporun ise 
ilgili ülke dilinde hazırlanması gerektiğini 
belirtmektedir. 

Ayrıca taslak çalışma, ana raporun grup 
şirketlerinin ana şirketi konumundaki ço-
kuluslu şirketin yönlendirmeleri doğrultu-
sunda hazırlanmasını, her bir grup şirketi 
ile paylaşılmasını önermektedir. Taslak 
çalışma, tüm ilişkili işlemlerin rapora 
bağlanmasının transfer fiyatlandırması 
belgelendirme yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesinde yeterli olmayacağını ifade 
etmektedir. Buna göre, çalışma, belgelen-
dirme yükümlülüklerinde, grubun genel 
büyüklük ve karakteri yanında, yerel eko-
nominin büyüklüğü ve karakterinin ve grup 
şirketlerinin yerel ekonomideki büyüklüğü 
ve karakterinin de dikkate alınmasını ve 
yapılacak belgelendirmenin rakamsal sınır-
lamalar içermesi gerektiğini önermektedir. 
Bu noktada, rakamsal sınırlamaların nasıl 
belirleneceği bireysel olarak ülkelere bıra-
kılmıştır.

ÜLKE BAZINDA BİLGİ
Taslak çalışma ayrıca, ülke bazında finansal 
ve vergisel durum raporlamasını önermek-
tedir. Buna göre oluşturulması planlanan 
şablonda, aşağıdaki bilgilerin bulunması 
öngörülmektedir:

Şirketin esas yönetim merkezi hakkında 
bilgi
Önemli faaliyet kodları:
A = Ar&Ge
B = Holding gayri maddi varlıkları
C = Satın alma ve tedarik
D = Yapım ve üretim
E = Satış, pazarlama ve dağıtım
F = İdare ve destek hizmeti
G = Finans
H = Sigorta
I  = Holding şirketi
J = Diğer
Hasılat
Vergi öncesi kâr
(a) yerel ülkede ödenen nakdi vergiler; (b) 
diğer ülkelerde ödenen nakdi vergiler
Ödenmiş olan stopaj toplamı
Sermaye ve dağıtılmamış kârlar
Çalışan sayısı
Çalışana ilişkin toplam masraflar
Maddi varlıklar (nakit ve nakit karşılığı 
haricindekiler)
Gayri maddi hak ödemeleri ve tahsilat-
ları
Faiz ödemeleri ve tahsilatları
Grup içi hizmet ödemeleri ve tahsilatları

Şablon, “aşağıdan yukarıya doğru” bir yak-
laşımla, finansal veri raporlamasının yerel 
mali tablolar, yerel fonksiyonel para birimi 
ve muhasebe standartları dikkate alınarak 
yapılmasını önermektedir. Bu bağlamda, 
bu önermenin,  grubun konsolide gelirleri-
nin tüm grup şirketlerine “yukarıdan aşa-
ğıya” bir yaklaşımla dağıtılmasından daha 
kolay olacağı düşünülmektedir. OECD, tas-
lak çalışma için, “aşağıdan yukarıya” gelir 
dağıtımının daha külfetli olup olmayacağı 
konusunda mükelleflerden yorum bekle-
mektedir.

Şablondaki bazı bilgiler, vergi idarelerince 
verilerin farklı amaçla kullanılma riskini 
doğurmaktadır. Örneğin, vergi idareleri, 
emsallere uygunluk prensibi yerine, çalı-
şan sayısı, maddi varlıklar ve yerel satışlar 
gibi veriler kullanarak global gelirin dağı-
tılmasında belli bir formülasyon uygulama 
yolunu (Yabancı dildeki tabiriyle “global 
formulary apportionment” yönteminin uy-
gulanmasını) tercih edebilirler.

YEREL RAPORLAMA
Taslak çalışma, yerel raporlamada aşağıdaki 
bilgilerin bulunmasını önermektedir:

Yerel şirketin yönetim yapısı hakkında bil-
gi, yerel organizasyon şeması,  yerel yöne-
timin raporlama yaptığı taraflar hakkında 
bilgi ve raporlama yapılan tarafların iş 
merkezlerinin bulunduğu ülkeler hakkında 
bilgi
Yerel şirketin, grup yapılandırmaların-
da veya gayri maddi hak transferlerinde 
rol alıp almadığı hakkında mevcut veya 
geçmişe yönelik bilgi ve yerel şirketin bu 
işlemlerden etkilenip etkilenmediği konu-
sunda gerekli açıklamalar.

Taslak çalışma ayrıca yerel raporlamada aşa-
ğıdaki finansal bilgilerin yer almasını öngör-
mektedir:

Rapor yılına ilişkin mali tablolar;
Transfer fiyatlandırması yönteminin uy-
gulanmasında, referans olarak gösterilen 
mali tabloda, finansal verilerin ne şekilde 
ayrıştırıldığını gösteren dağıtım ve hesap-
lama cetvelleri;
Analizde kullanılan emsallerin özet mali 
tabloları ve bunların sağlandığı kaynaklar 
hakkında bilgi.

Yerel rapor, ilgili ülkenin vergi sistemine göre 
ayrıca aşağıdaki bilgileri içermelidir:

İlişkili işlemler ve oluştuğu koşullar hak-
kında bilgi;
İlişkili işlem türüne göre gerçekleşen işlem 
tutarları hakkında bilgi;
İlişkili işlemlere taraf olan şirketler hak-
kında bilgi;
İlişkili işlem bazında, hem mükellef hem 
de ilişkili taraf hakkında detaylı fonksiyon 
analizi;
Raporlanması gereken ilişkili işlemlerin 
transfer fiyatlandırmasını etkileyebilecek 
nitelikteki  diğer ilişkili işlemler hakkında 
bilgi;
İncelenen her bir ilişkili işlem hakkında 
uygulanabilecek en uygun transfer fiyat-
landırması yönteminin belirtilmesi ve bu 
yöntemin neden seçildiğinin belirtilmesi;
Analizde, test edilen tarafın belirtilmesi ve 
bu tarafın neden test edilen taraf olarak se-
çildiğinin belirtilmesi;
Transfer fiyatlandırması yöntem seçiminde 
yapılan önemli varsayımların özetlenmesi;
Uygulanabilir ise, birden fazla yılı içeren 
analizlerin neden yapıldığının açıklanması;
Karşılaştırılabilir işlemlerin (varsa iç ve dış 
emsallerin) listelenmesi ve açıklanması, 
emsal bulma kriterlerinin ve kaynaklarının 
açıklanması;
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Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği için “aile” ve 
“şirketin” birbirinden bağımsızlaştırılmasının 
yanında birlikte yaşayabilmesi de çok önemli.

Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği 
için hem aileyi hem de şirketi be-
raber ve ayrı ayrı yaşatabilmeyi 

başarmak en önemli unsurdur. Aile ve 
şirketin birbirinden bağımsızlaştırılması 
gereğinin yanında birlikte yaşayabilme-
sinin de sağlanması çok önemlidir. Her 
iki olgunun da yaşayabilmesi ve ömrü-
nün uzaması iyi yönetim kurallarına 
bağlıdır. Bugün kurumsallaşma olarak 
adlandırdığımız şirket için kuralların 
belirlenmesinin yanında ailenin kural-
larının belirlenmesi de aile anayasası ile 
düzenlenmelidir. Aile anayasası şirkette 
hissedar olsun ya da olmasın, çalışsın 
ya da çalışmasın şirketin sürdürülebi-
lirliğini tehlikeye sokabilecek her aile 
ferdinin kuralını belirler. Aile anayasası 
şirket yönetiminde rol alan aile bireyle-
rini ya da aile haricindeki hissedarları, 
aile bireylerinden olan ancak şirkette 
çalışmayan şirket hissedarlarını, şirket 
yönetiminde yer alan ve aile bireylerin-
den olan hissedarları ve/veya hissesi ol-
mayan aile bireylerini kapsar.

Aile anayasası şirketin hedefleri, vizyo-
nu ve misyonu, şirkette aile için kariyer 
yolları, ailenin değerleri, ailenin ücret-
lendirilmesi, liderlik yapısı, aile fertleri 
ile ilişkilerin ve iletişim yollarının temel 
hatları ile belirlenmesi, yönetim yapısı, 
liderliğin ve yönetimin devri, sonraki ne-
sillere devir yöntemlerinin belirlenmesi, 
sonraki nesillerin gelişim planlarının yö-
netim şeklinin belirlenmesi,  hissedarlık 
yapısının ve hisse devirlerinin kurallara 
bağlanması, çatışmaların çözümlenme-
si ve yönetim yapısını içermelidir. Aile 
anayasası tüm fertleri bir arada tutmak 
için belirlenen kuralların yanında (aile 
konseyi gibi) aileden olan lider kişilerin 
yönetim şekillerini de ortaya koymalıdır.

Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği için 
sadece ailenin kurallarını belirlemek ve 
yazılı hale getirmek ya da sadece aile 
şirketini sistemli hale getirmek yetmez. 
İkisini beraber düzenlemek gerekmekte-
dir.  Ailenin kurallarını, adına anayasası 
diyebiliriz ya da ailenin kuralları, pren-
sipleri diyebiliriz, yazılı hale getirirken 
aslında ilk olarak yapılması gereken bi-
reylerinin şirketin yönetim yapısındaki 
rol ve sorumluluklarını ve yetkilerini 
net olarak ortaya koymaktır.  Aileden 
olan lider ya da yönetim kurulu üyesi 
hissedarların konsantrasyonlarını daha 
çok stratejik kararlara, yeni yatırımlara, 
şirketin geleceği ile ilgili kararlara yani 
şirketin sürdürülebilir, nesiller arası 

devredilebilen bir şirket olması konu-
sunda çalışmalarına odaklamaya çalı-
şırken, bazı icrai yetkilerini devretmeleri 
gerekmektedir ki detaylar yerine genele, 
stratejiye ve hedeflere odaklanabilsin-
ler. Ancak bir patron olarak şirketin iç 
süreçlerinin yeterince kontrollü oldu-
ğuna inanmadan, kendi kontrolü dışın-
da güvende hissetmeden yetki devrini 
yapabilmesi doğal olarak çok zordur. 
Anayasada yer verdiğimiz yönetim ya-
pısındaki rol ve sorumluluklar şirketteki 
denetlenebilir ortam ile muhakkak des-
teklenmelidir. 

Yönetsel kurallar dışında anayasadaki 
en önemli konu başlıklarından birisi de 
gelecek nesillere devir yöntemlerinin be-
lirlenmesi ve takip sürecinin oluşturul-
masıdır. Her patron şirketi aileden diğer 
bireylerin şirkete katılımları ile aile şir-
keti halini alır ve her bir bireyin şirkete 
dahil olma kuralları anayasa ile önceden 
tanımlanmalıdır. Gelecek nesiller genç 
yaştan itibaren ilgi alanları ve kabili-
yetleri doğrultusunda yönlendirilmeli 
ve gerçekten şirket yönetimi için fayda 
sağlayabilecek yönetici vasıflı, motivas-
yonu yüksek olanlar anayasada belirle-
nen yöntemler ile takip edilmelidir. En 
önemli unsurlardan birisi de, tüm birey-
lerin birlikteliğini ve şirketle ilgili far-
kındalığını ve aidiyetini artırmak amaçlı 
tasarlanan aile konseyleridir. Bu konsey 
üyeleri özenle belirlenmeli ve şirket yö-
netimi anlamında değil aile birlikteliği 
anlamında en çok hatırı sayılır kişiler 
dahil edilmelidir. Bu konseyin amacı, 
hem tüm fertleri şirket hakkında genel 
olarak bilgi sahibi yapmak hem de sos-
yal ortamlarda aile birlikteliğini devam 
ettirecek platformlar hazırlamaktır. 
Anayasa tüm aileden olan bireylerin şir-
kette çalışmak üzere kabul süreçlerinin 
ne olduğunu da içermelidir. Aile anaya-
sası hukukun önüne asla geçemez. Bu 
doküman, herşeyden öncelikli olarak 
iyi niyet çerçevesinde şirketin ömrünü 
uzatmak amaçlı yazılan prensiplerdir. 
Anayasada belirlenen kuralların hukuki 
geçerliliğinin olması için ilgili kurallar 
şirket ana sözleşmesine bağlanmalıdır. 

Aile anayasası doğru ya da yanlış ailenin 
kendi kurallarını belirler. Önemli olan 
işleyişi kurallara bağlamak ve kendi 
içindeki yaptırım mekanizmaları ile uy-
gulanmalarını sağlayabilmektir. 

Ailenin kurallarında en doğru ve en iyi 
değil, en uygun vardır. 

Karşılaştırma analizi için yapılan düzeltmele-
rin açıklanması;
Uygulanan transfer fiyatlandırması yöntemi 
çerçevesinde, ilişkili işlemlerin neden emsalle-
re uygun olduğunun açıklanması; ve
Transfer fiyatlandırması yönteminin uygulan-
masında kullanılan mali veriler hakkında özet 
bilgi.

Taslak çalışma, yukarıda belirtilen yerel ra-
porlamanın hazırlanmasında, yerel emsallerin 
varlığı halinde, yurt dışı ve bölgesel emsaller 
yerine yerel emsallerin kullanılmasının daha 
güvenilir olacağını belirtmektedir.

ZAMANLAMA, GÜNCELLEME VE 
BİLGİ PAYLAŞIMI UYGULAMALARI
Taslak çalışma, uygulamanın mükemmelliği 
açısından, hem ana raporun hem de yerel ra-
porun kurumlar vergisi beyannamesinin ve-
rilme tarihine kadar hazırlanması gerektiğini 
öngörmektedir. Mali verilerin ülke bazında ha-
zır olmaması durumunda, yerel raporların ana 
şirketin mali yılının son gününü takip eden bir 
yıla kadar hazırlanmasını önermektedir. Bu-
nun yanında, hem ana raporun, hem de yerel 
raporun yıllık olarak güncellenmesini, fakat iş 
tanımlarında, fonksiyon analizlerinde ve em-
sallerde bir değişiklik olmaması durumunda, 
emsal şirketlerin mali verilerinin yıllık olarak 
güncellenmesi koşuluyla emsal araştırma ça-
lışmalarının (yeni emsal bulma) üç yılda bir 
yapılabileceğini mümkün görmektedir. Mevcut 
durumda, birçok çokuluslu şirketin emsal araş-
tırma çalışmalarını üç yılda bir yapmakta oldu-
ğu gözlenmektedir. 

Taslak çalışma, belgelendirme yükümlülükle-
rini tam olarak yerine getiren mükellefler için 
vergi cezası uygulamasının adil olmayacağını 
vurgulamaktadır. Çalışma ayrıca, vergi ida-
relerinin mükelleflere ait ticari ve bilimsel sır 
niteliğindeki veya başka tür gizli bilgilerin açık-
lanmayacağı hakkında güvence vermesi gerek-
tiğini belirtmektedir. Gizli bilgilerin korunması 

hakkında ne tür önlemlerin alınacağı hakkında 
henüz bir açıklama bulunmamaktadır. Fakat 
OECD bu konu hakkında yorum talep etmekte-
dir. Birçok çokuluslu şirket, gizli bilgilerin sade-
ce ülkeler arasında  bilgi değişimi kapsamında 
paylaşılması gerektiğini düşünmektedir.

OECD, ana raporun ve ülke bazında hazırlana-
cak olan şablonun ne şekilde paylaşıma sunu-
lacağı konusunu tartışmaya açmış olup, aşağı-
daki imkânları önermektedir:

Yerel raporlamanın doğrudan ilgili vergi idare-
sine sunulması;

Ana şirketin bulunduğu ülkede raporlama 
yapılması ve bilgilerin ülkeler arasında vergi 
anlaşmalarının “bilgi değişimi” hükümleri kap-
samında paylaşılması;
Yukarıda belirtilen imkânların kombinas-
yonu şeklinde bir uygulamaya gidilmesi. 

SONUÇ
OECD’nin matrahın aşındırılması ve kârın ak-
tarılmasının önlenmesine ilişkin olarak trans-
fer fiyatlandırması belgelendirme yükümlü-
lükleri kapsamında daha şeffaf çalışmaların 
yapılması konusundaki hedefine ulaşması 
ancak OECD ülkelerinin yukarıda belirtilen 
genel standartları kabul etmesi halinde müm-
kün olacaktır. Yukarıdaki standartların belir-
lenmesindeki amaç, mükelleflere belgelendir-
me konusunda çok fazla külfet yaratmadan, 
vergi idarelerine yanlış yönlendirmeye sebe-
biyet vermeden, transfer fiyatlandırması risk 
değerlendirmesinin doğru ve güvenilir bir şe-
kilde yapılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, 
OECD taslak çalışması için, mükelleflerden 
ve vergi profesyonellerinden 23 Şubat 2014 
tarihine kadar geri bildirim beklemektedir. 
İlgili geri bildirimler, TransferPricing@oecd.
org adresine yapılabilmektedir. Mükelleflerin 
bu tartışmaya katkıda bulunması, hem kendi-
lerinin hem de vergi idarelerinin ihtiyaçlarını 
karşılayacak düzeyde bir rehber oluşturulma-
sı açısından önemli bir fırsat olacaktır. 

Sürdürülebilir
Aile Şirketleri
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Eğitim Takvimi

Galatasaray ve Fenerbahçe 
zenginler liginde

Deloitte’un Futbol Para Ligi raporuna 
göre 2012/13 futbol sezonunda dün-
yanın en zengin 20 futbol kulübü-

nün geliri 5,4 milyar Euro oldu. Galatasaray, 
bir önceki sezona göre üç sıra birden yük-
selerek 16’cı sıraya yerleşti. Galatasaray’ın 
2012/13 sezonundaki geliri 157 milyon 
Euro oldu. Bu yıl ilk kez “En Zengin 20” 
listesine 18’inci sırada girmeyi başaran 
Fenerbahçe’nin, 2012/13 sezonundaki geliri 
126,4 milyon Euro olarak gerçekleşti. Fe-
nerbahçe ve Galatasaray gelirde, AS Roma, 
Atletico Madrid, Stutgart, Napoli, Benfica ve 
Ajax gibi Avrupa’nın köklü kulüplerini geri-
de bıraktı.

SOSYAL MEDYADA DA 
ZİRVEDELER
Galatasaray,  Twitter’da 3,5 milyon takipçi-
siyle dünyanın en çok takipçisi olan 3’üncü 
kulüp oldu. Facebook’da ise 9,4 milyon ta-
kipçiyle 10’uncu sırada aldı. Fenerbahçe ise 
Facebook’da 7,1 milyon takipçiyle 12’inci, 
Twitter’da ise 2,7 milyon takipçiyle 6’ncı sı-
rada yer aldı. 

Deloitte Türkiye Tüketim ve Spor Endüstrisi 
Lideri Özgür Yalta konuya ilişkin olarak gö-
rüşlerini şu şekilde dile getirdi: “Galarasaray 
ve Fenerbahçe, artan gelirleri ve Avrupa ku-
palarındaki başarılarının bir sonucu olarak 
2005/06 sezonundan beri ilk kez Deloitte 
Futbol Para Ligi’nde ilk 20’de yer aldı. Avru-
pa Futbolu’nu şekillendiren beş büyük ülke 
(İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa ve İspan-
ya) dışında ilk 20 kulüp arasında temsilcisi 
olan tek ülkenin Türkiye olması heyecan ve-
rici. Yalnızca gelirlerde değil; taraftarların 
sosyal medyadaki takip oranlarına da bak-
tığımızda, taraftar bağlılığı ve sosyal serma-
ye açısından da kulüplerimizin, Avrupa’nın 
ilk 10’unu zorladıklarını görüyoruz. Bundan 
sonraki hedef ise, Türk kulüplerinin ilk 10 
kulübü zorlaması olmalı.  Ancak bu hede-
fin gerçekleşmesinde kulüplerin bireysel 
olarak yapabilecekleri sınırlı, daha çok tüm 
futbol yapımızın birlikte sınıf atlaması ge-
rekiyor, bir başka deyişle Türk futbolunun 
uluslararası seyirci bulması ve uluslararası 
sponsorların Türk kulüpleri ile buluşması 
gerekiyor.”

Deloitte Futbol Para Ligi’nin bu yılki sonuç-
ları içerisinde diğer ilginç bir verinin, global 
yatırımcıların ve sponsorların ticarileşen 
futbol sektörüne ilgilerinin her geçen gün 
daha da artması olduğunu ifade eden Özgür 
Yalta, ilk 20’de yer alan Avrupa takımlarının 
üçte birinden fazlasının sahibinin ya da ha-
kim ortağının Avrupa kıtası dışında bulun-
duğuna dikkat çekti.  Yalta, 7 takımın forma 
ana sponsorluğunun Orta Doğu Havayolu 
şirketleri tarafından üstlenildiğinin de altını 
çizdi.   

REAL MADRİD MANCHESTER 
UNITED’IN REKORUNU KIRDI 
Manchester United’ın 8 yıl üst üste birincilik 
rekorunu kırarak 9 yıl üstü üste zirvede ka-
lan Real Madrid’in geliri 518,9 milyon Euro 
oldu. 2012/13 sezonunda Real Madrid’in ge-
lirlerin en büyük kısmını 211,6 milyon Euro 
ile ticari oluştururken, yayın geliri 188,3 
milyon Euro, bilet geliri ise 119 milyon Euro 
oldu. 

İkinci sıradaki Barcelona’nın geliri 482, mil-
yon Euro, üçüncü sıradaki Bayern Munich’in 
geliri ise 431,2 milyon Euro oldu. Sıralamada 
8 yıl üst üste birincilik başarısından sonra 
geçen sezon 3’üncülükten 4’üncülüğe gerile-
yen Manchester United’ın geliri 423,8 milyon 
Euro oldu. 

“TÜRKİYE FUTBOLDA YÜKSELEN 
PAZAR”
Deloitte Spor Endüstrisi Grubu’nda Kıdemli 
Müdürlük yapan Austin Houlihan ise “Beş 
büyük ligden gelen kulüpler Para Ligi’nde 
üstünlük sağlamaya devam ederken, Para 
Ligi’nde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin var-
lığı ve Brezilyalı Corinthians kulübünün ilk 
30’daki varlığı, yükselen pazarlardaki ku-
lüplerin büyüme mücadelelerini vurgula-
maktadır. İlgili ekonomilerin büyümesi, ilgili 
ülkedeki halkların futbola olan tutkusu ve 
gelişen futbol altyapısı, bu piyasalardaki en 
büyük kulüplerin güçlü gelir artışına katkıda 
bulunmaktadır. Galatasaray’ın 2011’de açı-
lan Türk Telekom Arena Stadı, Avrupa’nın 
en iyi stadyumlardan biri olarak kabul edil-
mektedir ve artan gelir konusunda kalite-
li stadyumların önemini sergilemektedir.” 
dedi.

SIRA 
(BİR ÖNCEKİ 

YILDAKİ SIRA)
KULÜP

2012/13 GELİRİ
 (2011/12 GELİRİ) 

(MİLYON €) 

2012/13 GELİRİ 
(2011/12 GELİRİ) 

(MİLYON £)

1 (1) REAL MADRID 518.9 (512.6) 444.7 (414.7)

2 (2) FC BARCELONA 482.6 (483) 413.6 (390.8)

3 (4) BAYERN MUNICH 431.2 (368.4) 369.6 (298.1)

4 (3) MANCHESTER UNITED 423.8 (395.9) 363.2 (320.3)

5 (10) PARIS SAINT-GERMAIN 398.8 (220.5) 341.8 (178.4)

6 (7) MANCHESTER CITY 316.2 (285.6) 271 (231.1)

7 (5) CHELSEA 303.4 (322.6) 260 (261)

8 (6) ARSENAL 284.3 (290.3) 243.6 (234.9)

9 (13) JUVENTUS 272.4 (195.4) 233.5 (158.1)

10 (8) AC MILAN 263.5 (256.9) 225.8 (207.9)

11 (12) BORUSSIA DORTMUND 256.2 (196.7) 219.6 (159.2)

12 (9) LIVERPOOL 240.6 (233.2) 206.2 (188.7)

13 (15) SCHALKE 04 198.2 (174.5) 169.9 (141.2)

14 (14) TOTTENHAM HOTSPUR 172 (178.2) 147.4 (144.2)

15 (11) INTERNAZIONALE 168.8 (200.6) 144.6 (162.3)

16 (19) GALATASARAY 157.0 (129.7) 134.6 (104.9)

17 (20) HAMBURGER SV 135.4 (121.1) 116 (98)

18 (YENI) FENERBAHÇE 126.4 (103.2) 108.3 (83.5)

19 (YENI) AS ROMA 124.4 (115.9) 106.6 (93.8)

20 (YENI) ATLÉTICO DE MADRID 120.0 (107.9) 102.8 (87.3)
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