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Finansal 
Danışmanlık 
ve Kamu’da
yeni dönem
Türkiye’de 29. hizmet yılını dolduran 
Deloitte Türkiye, yaptığı yeni atamalarla 
güçlenmeye devam ediyor. Önümüzdeki 
dönemde Deloitte Türkiye’nin deneyimli 
ortaklarından Başak Vardar Finansal 
Danışmanlık Hizmetleri Lideri, Cem 
Yılmaz ise Kamu Sektörü Lideri 
olacak. M&A Danışmanlığı alanında 20 
yıllık tecrübesi olan Başak Vardar, başta 
enerji, perakende ve hizmet sektörleri 
olmak üzere, çok sayıda yerli ve yabancı 
yatırımcı ile Türk şirketlerine birleşme 
ve satın alma danışmanlığı hizmetleri 
sunuyor. Profesyonel iş yaşamında 
20. yılını tamamlayan ve pek çok 
kamu sektörü yeniden yapılandırma 
projesinde görev almış olan Cem Yılmaz 
ise, strateji ve operasyonlar alanında 
kapsamlı hizmetler sağlamaya devam 
ediyor. 

Dünyanın en büyük 100 lüks tüketim firması 2013 mali yılında 214,2 
milyar dolar satış geliri elde etti. Henüz “gösteriş zamanı” fazını yaşayan 
Türkiye’de ise lüks ürünler ekonomik statü sembolü olarak 
görülüyor. Demografik trendler, artan turizm ve Türk 
dizilerinin etkisi ile 2018’de pazar 7 milyar TL’ye ulaşacak.

Deloitte’un, “Lüks Tüketimin Küresel Güçleri 
2015” raporuna göre lüks tüketim alanında faaliyet 
gösteren dünyanın en büyük 100 firması 2013 
mali yılında kurlardaki dalgalanma ve teknolojideki 
karmaşaya rağmen 214,2 milyar dolarlık satış geliri 
elde etti. Bu şirketlerden her birinin ortalama satış 
rakamı ise 2,1 milyar dolar oldu. Lüks tüketimin 
küresel güçleri sıralamasında ilk üç sırayı, geçen sene 
olduğu gibi Louis Vuitton, Compagnie Financière 
Richemont, Estée Lauder alırken, 
en hızlı büyüyen yirmi şirketin ilk 
sırasında ise Michael Kors yer aldı. 
Lüksün anavatanı sayılan ülke 
markalarının baskın olduğu listede 
Çin, Hong Kong ve Hindistan’dan 
toplam sekiz yeni firma küresel 
güç haline geldi. 

Bir ülkede lüks pazarının gelişimi beş temel fazdan 
geçiyor. Türkiye ise “Gösteriş Zamanı” fazında 
bulunuyor ve lüks hala ekonomik statünün sembolü 
olarak görülüyor. Türkiye’nin mevcut 5,3 milyar TL’lik 
lüks pazarının, arz ve talep tarafındaki gelişimler 
doğrultusunda 2018 yılına kadar her yıl %7’lik artış 
ile 7 milyar TL’ye yükselmesi bekleniyor. Deloitte 
Danışmanlık Hizmetleri Perakende Sektörü 
L ider i Hakan Göl konuya ilişkin “Lüks 

Tüketimin Küresel Güçleri İlk 100 
listesine henüz Türkiye’den bir 

markamız girmiş olmasa da, Türk 
hazır giyim üreticilerinin lüks ürün 
üretim gücü, Türkiye’nin gelişen 
hazır giyim perakende pazarı, 
lüks segmentine odaklanan 
ve bu segmentte oluşmaya 

başlayan markalar 
dikkate alındığında, 
gelecekte lüks
kategorisinde 
Türk markaları da yerlerini alma 
potansiyeline sahiptir” dedi. Lüks segmentte 
marka olmanın zorlu ve maliyetli bir yolculuk 

olduğunu ifade eden Göl, lüks pazarının 
sunduğu yüksek finansal potansiyelin 
ve prestijin ise girişimcilere cazip 

geldiğini belirtti. Lüks markası yaratma 
yolculuğunda lüksün merkezlerinde 

markalaşma, kültür ihracı rüzgârından 
faydalanma ve niş segmentlere odaklanma 
gibi inovatif stratejilerin izlenebileceğini 
sözlerine ekledi.

Sayfa 5

Tolga İşmen: Kurumsallaşamama, hem 
birleşme ve devralma işlemlerinin en büyük 
tetikçisi hem de en büyük engeli.  Gelirlerini, 
giderlerini doğru raporlamayan, maliyet ve 
karlılık analizlerini yapmayan, hesaplarını 
denetletmeyen şirketlerin değeri üzerinde 
satıcılar ile alıcıların fikir birliğine varmaları çok 
zor.

Başak Vardar: Birleşme ve satın alma işleminin 
başarılı olması için, işlem öncesinde hedef 
şirketin satışa iyi hazırlanması, iş modelinin ve 
kültürünün iyi analiz edilmesi gerekiyor.  Şirkete 
ve beklentilerine uygun yatırımcı adaylarının 
tespit edilmesi ve şirketin büyüme dinamiklerinin 
ve sektörde öne çıkan özelliklerinin anlatılması 
önem kazanıyor. Sayfa 2 & 3

Gösteriş
zamanında yaşıyoruz!

Deloitte Türkiye Finansal Danışmanlık Hizmetleri Lideri Başak 
Vardar ve DL Hukuk bünyesine yakın zamanda katılan tecrübeli 
Birleşme ve Devralmalar Avukatı Tolga İşmen ile Türkiye’de 
Birleşme ve Devralmalar üzerine bir 
sohbet gerçekleştirdik.

Birleşme ve devralma 
işlemleri için doğru formül…

Sayfa 6

Finansal kurumlar risk 
yönetiminde “yeni norma” 
uyum sağlamalı

Bilgi ve iletişim 
teknolojileri sektörü 
69,4 milyar TL 
büyüklüğe ulaştı
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and threats
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Elektrik sektöründe yeni akım

Deloitte, 2014 gelirlerine göre, Gartner 
tarafından 5. kez danışmanlık hizmetleri 
konusunda global lider olarak adlandırılmıştır. 
Gartner’ın her yıl yayınladığı ‘Pazar Payı 
Analizi: Global Danışmanlık Hizmetleri 2014 
Raporu’na göre Deloitte pazardaki konumunu 
güçlendirerek global lider olarak yerini almaya 
devam ediyor. Bu başarıda en büyük payı 
ise yönetim danışmanlık hizmetleri ile bilgi 
teknolojileri danışmanlık hizmetleri arasındaki 
güçlü ilişki ve bu sayede müşterilere sağlanan 
entegre hizmet anlayışı alıyor. 

Deloitte 
danışmanlık 
hizmetlerinde  
Gartner tarafından 
5. kez global lider!
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Türkiye’de M&A piyasası dönemsel dalgalanmalara rağmen 
canlılığını koruyor. 2009 krizi sonrasında kesintisiz olarak her 
yıl 200’ün üzerinde birleşme ve satın alma işlemi olduğunu 
ve ortalamada 20 milyar dolara yakın yıllık işlem hacmi 
gerçekleştiğini görüyoruz. 2015 yılının ilk altı aylık sonuçları da 
çoklu seçim döneminin etkisinde geçen bir dönem olmasına 
rağmen 100’ün üzerinde işlem olduğunu gösteriyor. 

Buna ek olarak, Türk şirketlerinin yurt dışında yaptıkları 
yatırımlarda da son yıllarda artış olduğunu gözlemliyoruz (Ülker 
– United Biscuites, Colin’s – Mexx). Bu gelişmeler ülkemiz 
açısından oldukça sevindirici…

Şirket satın alma süreçlerinde, alıcı tarafından yatırım öncesi 
yapılan incelemelerin kapsamlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi, 
bu işlemlerin doğru yapılandırılması ve sürecin verimli 
yönetilmesi açısından gün geçtikçe önemini artırıyor. Bir diğer 
deyişle, günümüzde gittikçe karmaşık bir hal alan birleşme 
ve satın alma işlemleri sürecinde durum tespit çalışmaları söz 
konusu süreçlerin en önemli safhalarından biri haline geliyor. 
Durum tespit çalışmasında şirket bilgileri detaylı bir şekilde 
inceleniyor ve işleme etki edebilecek önemli hususlar tespit 
edilerek hedef şirket ile ilgili fırsatlar, güçlü yönler ve riskli alanlar 
belirleniyor. Bu şekilde alıcı taraf, fiyat ve hisse satış sözleşme 
maddelerinin müzakeresinde daha bilinçli hareket edebiliyor. 

Durum tespit çalışmaları da mali, vergi, hukuk, ticari ve 
operasyonel, bilgi teknolojileri, insan kaynakları, çevre vb. olmak 
üzere birçok alt başlıkta yapılabiliyor. Durum tespit çalışması 
safhasında öncelikli olarak işlem değerine etki edecek mali, 
vergi ve hukuki konulara odaklanılmasının işlem kapanışından 

sonra uygulama safhasında risk oluşturabilecek etkenlerin 
göz ardı edilmesine sebep olabildiğini görüyoruz. Deloitte’un 
2015 yılı global M&A trendleri raporunda geçtiğimiz yılda 
yatırımcı işlemlerinin başarısız olma sebeplerinin öncelikli olarak 
ekonomik ve sektör kaynaklı olduğu belirtilse de, uygulama/
entegrasyon ve sinerjinin yaratılmasındaki başarısızlık da önemli 
etkenler arasında yer alıyor. Bu sebeple, durum tespit çalışması 
safhasında finansal ve vergisel hususlara ek olarak, diğer 
ticari, operasyonel vb. olası etkenlerin de detaylı bir şekilde 
analiz edilmesi gerekiyor. Birbirinden bağımsız görünebilen bu 
süreçlerin entegre bir şekilde etkin yönetimi işlemin taraflarına 
son derece önemli bir katma değer yaratıyor. 

Farklı iş kollarının yapılan incelemeler sonucunda bulgularını 
birbiriyle paylaşması, hedef şirketin daha iyi anlaşılmasını ve 
işlemin tüm yönleriyle değerlendirilebilmesini sağlıyor. Bu 
süreçte yanınızda olacak danışmanların seçiminin yanı sıra 
işlemin ve özellikle durum tespit süreçlerinin uyum içerisinde 
yönetilmesinin de büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Biz 
entegre hizmet anlayışı ile alıcı ve satıcı taraf için de koordineli 
ekip çalışması ile sürecin verimliliğini, çalışmaların kapsamını 
ve hizmetin katma değerini en yüksek seviyeye taşımayı 
amaçlıyoruz. 

HÜSEYİN GÜRER, DELOITTE TÜRKİYE, CEO

İNSAN İÇİN

Deloitte Türkiye Finansal Danışmanlık Hizmetleri Lideri Başak Vardar ve DL Hukuk bünyesine yakın zamanda 
katılan tecrübeli Birleşme ve Devralmalar Avukatı 
Tolga İşmen ile Türkiye’de Birleşme ve 
Devralma işlemleri üzerine bir 
sohbet gerçekleştirdik.

Birleşme ve devralma 
işlemleri için doğru formül…

T   
ürkiye’de doğrudan yabancı
yatırımların en önemli kaynaklarından 
birisini birleşme ve devralma işlemleri 
aracılığı ile yapılan yatırımlar 

oluşturuyor. Önümüzdeki dönemde birleşme 
ve devralma alanında beklentiler ne yönde?
Vardar: Kriz sonrasında, Türkiye birleşme ve satın 
almalar pazarı çok hızlı toparlandı. Son 5 yılda, 
her yıl yaklaşık 18-20 milyar dolarlık bir işlem 
hacmi gerçekleşti. Orta ölçekli işlemler pazarında 
yoğun bir hareketlilik var. Finansal yatırımcıların 
ve yabancıların ilgisi de devam ediyor, bu yılın ilk 
yarısında gerçekleşen işlemlerin yaklaşık yarısını 
yabancı yatırımcılar gerçekleştirdi. 

2015 geneline yönelik işlem hacmi beklentimiz 
18-19 milyar dolar seviyesinde. Finansal hizmetler, 
üretim ve enerji sektörlerinde büyük hacimli 
işlemler bekliyoruz. Üzerinde çalıştığımız çok 
sayıda proje ve devam eden süreçler var. Hemen 
her gün bir yatırımcı talebi ile karşılaştığımız 
yoğun bir dönemde olduğumuzu söyleyebilirim.

Önümüzdeki günlerde Türkiye’deki ve  
bölgedeki politik dengelerin yerine oturması  

durumunda, Türkiye yine büyüme potansiyelini 
değerlendirebileceği bir konuma gelecek. 

Şirket sahipleri niye şirketlerini satmak 
istiyorlar?
Vardar: Büyüme planlarını hayata geçirmek için 
gerekli olan finansman gücü, know-how, ürün ve 
pazar çeşitliliği, kurumsallaşma Türk hissedarlar 
için önde gelen faktörlerden.  

İşmen: Gerçekten devamlılık ve yönetim devri 
Türk şirketleri için aşılması gereken önemli 
birer engel. Şirketlerin kurumsallaşmalarının 
gecikmesi, profesyonel yöneticilerin, şirket 
yönetiminde patronların yerini alması geciktikçe, 
gerçekleştirilmesi daha da zorlaşıyor. Bu alanda 
erken davranan, pay sahipliği ile yöneticilik 
şapkalarını ayırabilen patronların şirketlerinin 
avantaj sağladıklarını, uzun vadeli planlar yapıp  
hem şirketlerinin değerini artırdıklarını, hem 
de paydaşlarına katma değer kazandırdıklarını  
görüyoruz. 

Birleşme ve devralma sürecindeki en büyük 
zorluklar ve engeller neler? 
İşmen: Kurumsallaşma, daha doğrusu 
kurumsallaşamama, hem birleşme ve devralma 
işlemlerinin en büyük tetikçisi hem de en 
büyük engeli. Kurumsallaşmamış şirketlerin 
değerini belirlemek bilimsellikten uzak bir tür 
kumar oluyor. Gelirlerini, giderlerini doğru 
raporlamayan, maliyet ve kârlılık analizlerini 
yapmayan, hesaplarını denetletmeyen şirketlerin 
değeri üzerinde satıcılar ile alıcıların fikir birliğine 
varmaları çok zor. 

Vardar: Çok doğru, yatırımcı anlayamadığı ve 
performansından emin olmadığı bir işe yatırım 
yapmak istemiyor. Şeffaf ve hesap verilebilir 
bir yapıya sahip olmak önemli. Büyüme 
stratejisinin doğru anlatılması ve bunun geçmiş 
performans, pazar dinamikleri, yatırım ihtiyaçları 
ile desteklenmesi önem arz ediyor. Türkiye’de 
şirket satış süreçlerindeki en önemli engel taraflar 
arasında değerlemeye ilişkin yaklaşım farkı oluyor. 

Bir hukuk danışmanı bir birleşme ve 
devralmalar işleminin neresindedir? Görevi 

nerede başlar, nerede biter?
İşmen: Bu sorunun cevabı tabii işleme, 
hukukçuya, taraflara, diğer danışmanlara göre 
değişir. Geleneksel olarak hukukçu taraflar 
arasında bir niyet mektubu imzalandıktan sonra 
devreye girer ve hisselerin veya malvarlığının 
devri ile sahneden çekilir. Alıcı tarafa danışmanlık 
veriyorsak hukuki inceleme sürecinin yürütülmesi, 
sözleşmelerin hazırlanması, karşı taraf ile 
müzakeresi, sözleşmelerin imzası, imza ile 
hisse devrine kadar geçecek sürede yapılması 
gereken hazırlıkların yapılması, kapanışta 
hisselerin ve diğer bilgi ve belgelerin usulüne 
uygun bir şekilde devirlerinin yapıldığının temin 
edilmesi hukukçunun ana görevleri arasındadır. 
Bu ana görevleri yanında eğer alıcı taraf satın 
alma finansmanı kullanacaksa, bu finansman 
işleminin hukuki sürecinin yürütülmesi, Rekabet 
Kurulu’ndan izinlerin alınması, hedef şirket kapanış 
öncesinde bir bölünme veya birleşme işlemine 
tabii olacaksa bu işlemlerin gerçekleştirilmesi 
de hukukçunun görevleri arasındadır. Hedef 
şirketin halka açık bir şirket olması, bir banka 
olması, EPDK’ya veya SPK’ya tabi bir şirket olması, 
kontrol değişikliğini engelleyen veya zorlaştıran 
hükümler içeren sözleşmelere taraf olması işlemin 

> Kapak yazısının devamı...

Canlılık sürüyor
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BAŞAK VARDAR, DELOITTE TÜRKİYE, 
FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 
LİDERİ 

TOLGA İŞMEN, DL HUKUK, AVUKAT

karmaşıklaşmasına ve dolayısıyla hukukçunun iş 
yükünün artmasına yol açmaktadır. Genel hatları 
ile hukukçu alıcıya danışmanlık veriyorsa hedef 
şirkete ilişkin bütün riskleri tespit etmek, işleme en 
uygun ve alıcı açısından en avantajlı sözleşmeyi 
hazırlamak ve müzakere etmek ve satış sürecinin 
usulüne uygun bir şekilde tamamlanmasını temin 
etmekle yükümlüdür. Aynı doğrultuda satıcı taraf 
danışmanlığı yapan bir hukukçu da  
işlemin birden fazla taraf ile yürütülmesi halinde 
ciddi zorluklar yaşamaktadır. Alıcı veya satıcının 
bir özel sermaye fonu olması veya satımın 
özelleştirme ile yapılması 

hukukçuyu farklı unsurları 
değerlendirmek zorunda bırakır. 

Bir hukuk danışmanı ile finansal 
danışmanın ilişkisi nasıl olmalıdır? 
Hukuk danışmanı, bir finansal due 
diligence raporunu ne şekilde kullanır?

İşmen: Hukuk danışmanı ile mali danışman tek 
bir takımdır. Çiftler tenis maçındaki ortaklar gibi 
biri diğerini tamamlamalı, diğerinin boşalttığı 
alanları doldurmalıdır. Birbiri ile iyi anlaşamayan 
bir hukuk danışmanı ile mali danışmanın dâhil 
oldukları bir işlemin başarı ile sonuçlanması 
mümkün değildir. Hukukçu ile mali danışman 
tek başlarına ne kadar iyi, ne kadar tecrübeli, ne 
kadar yetkin olurlarsa olsunlar, anlaşamıyorlarsa 
süreci baltalayacaklardır. Müzakerelerde birbiri 
ile anlaşmayan iki danışman karşı taraf için 
bulunmaz bir nimettir.

Diğer hukukçular finansal inceleme raporunu 
nasıl kullanır bilmiyorum. Pek çoğu okumaz 
bile. Ama benim için mali tablolar ve finansal 
inceleme raporu hukuki incelemenin de devir 
sözleşmelerinin de ana omurgasını oluşturur. 
Bir şirket diğer şirketi daha çok para kazanmak 
için satın alır. Amaç daima para kazanmaktır. 
Ana odağınız para olduğu zaman, işe finansal 
verilerden başlamak zorundasınız. Ben bir şirketin 
finansal inceleme raporuna bakarak hukuki 
risklerin hangilerinin önemli olup olmadığını 

anlarım. Önemsiz risk, para kazandırmayacak veya 
kaybettirmeyecek konular üzerinde sayfalarca 
hukuki analiz yapmanın kimseye bir faydası yok. 

Vardar: İki ekibin uyumlu çalışması, müşteriye 
olan katma değeri artırıyor ve süreci hızlandırıyor. 
Finansal ve vergisel due diligence raporlarındaki 
bulgular, bir hisse satış sözleşmesinin müzakere 
edilmesinde mutlaka gündeme gelir ve kullanılır. 
Bu raporları iyi okuyan ve riskleri anlayan hukuk 
danışmanları ile çalışmak, finansal danışman 
olarak bizlerin yükünü hafifleten bir unsur oluyor. 

Bir hisse devir sözleşmesi müzakeresinde 
neler önemlidir?
İşmen: Benim hisse devir sözleşmesi 
müzakerelerine girmeden önce takip ettiğim bir 
ilkeler dizisi vardır. Müşterini tanı, hedef şirketi 
tanı, karşı tarafı tanı ve belki de en önemlisi 
dokümanı tanı. Her alıcının, her satıcının, her 
şirketin, her sözleşmenin farklı özellikleri var. 
Eğer yeterince hazırlık yapıp, bütün bu unsurları 
doğru şekilde tanımazsanız müzakerelerde 
hata yapmanız kaçınılmazdır. Bu hata işlemin 
sonuçlanmamasına da yol açabilir, müşterinizin 
çok kötü bir sonuçla işlemi sonuçlandırmasına 
da. Müzakerelerin planlamasının iyi yapılması da 
önemlidir. Siz ne kadar tecrübeli olursanız olun 
temsil ettiğiniz müşterinin de sizinle aynı dalga 
boyunda hareket etmesi zorunludur. Esas oğlan 
ve kız alıcı ve satıcıdır, günün sonunda başrol 
oyuncusuna verilen Oscar’ı onlar alacaklardır. Bu 
yüzden müşteri ile tam iletişim halinde olmak, 
gerekirse sürece ilişkin eğitim vermek, herkesin 

    rollerini doğru belirlemek, 
             başarılı bir müzakere sürecinin 
               temel yapı taşlarını oluşturur.

 Vardar: İster alıcı ister satıcı tarafta olsun,  
 bir danışmana düşen en önemli rol 
müşterinin risklerini iyi anlamasını sağlamak 
ve bunları bertaraf edecek çözüm önerilerini 
getirebilmektir. Biz danışman olarak ev ödevimizi 
iyi yaparak ve karşı tarafın da beklenti ve isteklerini 
göz önüne alarak müşterimizle birlikte en iyi 
müzakere stratejisini çizmeye çalışırız. 
 
Sizin açınızdan bir birleşme ve satın alma 
işlemi ne zaman başarısız olmuş oluyor?
Vardar: Çeşitli sebeplerle, üzerinde çalışılan her 
projenin tamamlanması mümkün olamayabiliyor 
maalesef. İşin doğasında var. İki türlü başarısızlıktan 
söz edilebilir- satışın gerçekleşmediği veya satış 
sonrasında beklenen faydanın elde edilemediği 
durumlar… 

İşmen: Hukukçu gözlüğü ile başarısızlığın en kesin 
göstergesi, işlem sonucunda tarafların davalık 
olması. Bu durumda kesin bir başarısızlıktan söz 
etmek mümkün. Genellikle bu tür davalar en az iki 
– üç yıl sürüyor ve iki tarafa için de çok büyük para 
ve zaman kaybına yol açıyorlar. Davayı kazansanız 
bile harcanan yönetim zamanı ve kaybedilen 
konsantrasyon pek az durumda, kazanılan 
tazminatı kârlı kılıyor. Davaya sürüklenen bir 
işlemde herkes kaybetmiş oluyor. 

Vardar: Bu durumda sadece, siz avukatlar 
kazanıyorsunuz.

İşmen: Ben başarı ile bitmiş işlemler nedeniyle 
kazanmayı her zaman uyuşmazlık sonucunda 
kazanmaya tercih ederim.

Bu tür bir başarısızlığa yol açmamak için ne 
tür önlemler almak gerekiyor?
Vardar: Ev ödevini iyi yapmak ve süreci etkin bir 
şekilde yönetmek şart. Her aşamada doğru ve 
yeterli çalışmaları yapmak lazım. İşlem öncesinde 
hedef şirketin satışa iyi hazırlanması, iş modelinin 
ve kültürünün iyi analiz edilmesi gerekiyor. Şirkete 
ve beklentilerine uygun yatırımcı adaylarının 
tespit edilmesi ve şirketin büyüme dinamiklerinin 
ve sektörde öne çıkan özelliklerinin anlatılması 
çok önemli. 

İşmen: İkinci aşamada ise hedef şirketin son 
derece detaylı bir şekilde incelenmesi; şirkete 
ilişkin risklerin ve değerlerin doğru bir şekilde 
belirlenmesi lazım. Bakın burada kilit kavram 
şirkete ilişkin risk ve değerler. Genellikle inceleme 
sadece şirketin içindeki risk ve değerlere 
odaklanıyor. Oysa hedef şirketin endüstrisi, 
tabi olduğu hukuki yapı, iş yerinin ve pazarların 
özellikleri, rakipleri hep şirketin değerini etkileyen 
faktörler.

Vardar: Ayrıca yatırımcıların satın alma 
sonrasındaki süreci de işlem kapanışından önce 
çok iyi çalışmaları ve gerekirse bu konuda da 
danışman desteği almaları lazım.

Deloitte olarak bu süreçte nasıl bir katkınız 
oluyor? Tolga İşmen’in katılımı bu açıdan ne 
ifade ediyor?
Vardar: Bu süreçteki tüm işlerin bütünleşik bir 
yaklaşımla yapılması, katma değer yaratması 
açısından şart. Parça parça yapılan, birbirleri 
ile ilişkilendirilmeyen risk ve değer analizleri 
bir araya getirildiğinde, belki bir fikir sahibi 
oluyorsunuz ama yine de resmin bütününü 
görmek doğru bir yatırımın olmazsa olmazı. Biz 
Deloitte olarak müşterilerimizin böyle bir süreçte 
ihtiyaç duyabileceği tüm yatırım bankacılığı, 
hukuk danışmanlığı ve due diligence hizmetlerini 
sunabilen bir ekibiz. Sektör ekiplerimizin de 
desteği ile tam entegre danışmanlık hizmetleri 
sunuyoruz. Bu yıl içinde Tolga’nın da katılması ile 
hukuk alanındaki hizmet ekibimizi güçlendirmiş 
olduk.

İşmen: Bilgiye ulaşmak artık o kadar kolay ancak 
bilgiyi doğru yorumlamak o kadar zor ki, değişik 
disipline ait profesyonellerin silo halinde tek 
başına çalışmaları artık katma değer yaratmaktan 
uzak. Deloitte ekibinin bir üyesi olarak sunduğum 
hukuki hizmet, ticari, finansal ve vergisel 
hizmetlerle birleştiğinde, gerçekten olumlu bir 
fark yaratabildiğimizi hissediyorum. 

Son olarak, bugüne kadar en çok zorlandığınız 
proje hangisiydi, neden?
İşmen:  Zor bir soru. Sanırım 100’den fazla işlemde 
yer aldım. Bir tanesi bile kolay değildi. İçlerinde en 
uzun süren, en çok emek alan, en fazla oyuncunun 
yer aldığı ve her şeyi elimizden geldiğince 
doğru yapmamıza rağmen kapanamayan,  
 yani başarısızlıkla sonuçlanan proje  

             Köprü ve Otoyolların 
   özelleştirilmesi projesiydi. Özellikle 
başta tehdit olarak belirlediğimiz nedenlerle 
işlemin kapanamaması beni çok üzmüştü. Bu 
tehditlere ilişkin daha başta çözüm önerileri 
sunmuştuk ama önerilerimiz benimsenmedi. Belki 
önerilerimizi dinletebilseydik çok değişik bir sonuç 
alabilirdik. Geleneksel işlemler arasında ise Birgi/
Mefar satışı en zorlandığım işlemlerdendi. İki özel 
sermaye fonu kaldıraçlı bir işlemle şirketi almaya 
çalışıyorlardı; üç birbirinden tamamen farklı 
satıcı vardı ve finansal krizin tam ortasındaydık. 
Geleneksel hukukçu rolümden çıkıp işlemin 
gerçekleşmesi için yaratıcı ve konvansiyonel 
olmayan yöntemlere başvurmak zorunda 
kalmıştım. Sonunda tarafların çoğunluğunun 
mutlu olduğu bir işlemi gerçekleştirebilmekten 
dolayı gurur duymuştum.

Vardar: Her işlem kendi içinde zor gerçekten. 
Ben de kariyerim boyunca birçok farklı sektörde, 
farklı yatırımcı grupları ile çeşitli büyüklükteki 
işlemler üzerinde çalıştım, hepsinin kendine has 
dinamikleri vardı. Son dönemlerde aklımda kalan 
işlemlerden biri perakende sektöründe çalıştığım 
bir projeydi. Hem projenin çok taraflı olması, hem 
de işlemin karmaşık yapısı, işlemi kurgulamak 
konusunda bizi biraz zorlamıştı. Hukuk ve vergi 
danışmanları ile yoğun bir mesai harcayarak 
birlikte üstesinden geldik. Güzel bir işlem oldu. 

©istock.com/ Eduard Andras
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Analitik Devrimi…
GÜNEŞ SÜSLER, 

DELOITTE TÜRKİYE, 
İŞ ANALİTİĞİ HİZMETLERİ LİDERİ

T
eknoloji çok hızlı bir şekilde değişiyor… 
Analitik, mobil, dijital, nesnelerin 
interneti gibi yıkıcı teknolojik güçler 
kurumları, iş modellerini ve hatta 

sektörleri dönüştürüyor. 

Bu konuda bazı ilginç araştırmalar mevcut. 
Babson Koleji’nin 2011 yılında yapmış olduğu 
bir tahmine göre, Fortune 500 şirketlerinin 
%40’ı 10 yıl sonra varlıklarını sürdüremeyecek. 
Benzer şekilde Yale Üniversitesi’ne göre, S&P 500 
şirketlerinin ortalama yaşam süresi 1920’de 67 
yıl iken, bugün 15 yıla düşmüş durumda. Diğer 
yandan, tipik bir Fortune 500 şirketinin milyar 
dolar piyasa değerine ulaşması yaklaşık 20 yıl 
alırken, günümüzde yıkıcı teknolojileri kullanan 
ve farklı yapılanan firmaların bir milyar dolar 
piyasa değerine ulaşma süresi bir yıla kadar inmiş 
durumda. 

Bu gelişimde etkili faktörlerin en önemlilerinden 
birisi, artık fiziksel dünyayla ilişkimizin giderek 
dijital ortama kayıyor olması. Akıllı telefonlarımız 
ve tabletlerimiz müzik, GPS, el feneri gibi birçok 
fiziksel ürünü artık birer uygulamaya dönüştürmüş 
durumda. Aynı şekilde sosyal ağlar aracılığıyla 
ilişkilerimiz ve iletişimimiz de dijitalleşiyor. Kısacası 
materyal bir dünyadan enformasyon bazlı bir 
dünyaya geçiş halindeyiz. 

Bütün bu enformasyon bazlı değişimin ortasında 
ise veri gerçeği yatıyor. Veri ve veri üzerinden 
oluşturduğumuz iç görü ve öngörüler, iş yapış 
şeklimizi, karar verme mekanizmalarımızı, ürün 
ve hizmetlerimizi, pazarlama uygulamalarımızı 
değiştiriyor. Bu dinamikler içinde, kurumların 
rekabet edebilmek için yıkıcı teknolojilerden ve 
iç görü ve öngörüleri oluşturabilmek için ise 
analitikten faydalanmaları gerekiyor.  

Yarattığımız verinin boyutları muazzam. İnsanlık 
tarihinin başlangıcından itibaren 2003 yılına 
kadar üretilen tüm verileri artık her iki günde bir 
üretiyoruz. Verinin çoğunu da bizler yaratıyoruz. 
Şöyle önemli bir gerçek var; bugün ve 2020 
arasında 3 milyar insanın daha dijital ortamda 
birbirine bağlanacağı tahmin ediliyor. Çoğunluğu 
daha önce bir şey satın almamış ve orta sınıfa ait. 
Bunun yaratacağı dijital iz ve ekonomik değerin 
boyutları inanılmaz. 

10 sene önce dünya üzerinde internet bağlantılı 
araç sayısı 500 milyon idi. Bugün yaklaşık 8 milyar 
adet. 2020 yılında internet bağlantılı araç sayısının 
ise 7 trilyon Amerikan doları tutarında ilave 

ekonomik değer yaratarak 50 milyara ulaşması 
bekleniyor. Bunun sonucunda veri kaynaklarının 
çeşitliliği ve boyutları korkunç şekilde artıyor 
olacak. Doğal olarak bu boyuttaki bilginin 
yarattığı kompleksite bizim işleyebildiğimizden 
çok daha yüksek olacak. Tabi bizi ilgilendiren 
verinin boyutundan ziyade bu verinin yaratacağı 
etki ve bizim bundan nasıl faydalanabileceğimiz, 
müşterilerimize ve tüketicilerimize nasıl değer 
sağlayabileceğimiz. 

Bu trendler önemli. Çünkü bunlar analitik 
dünyasının nereye gittiğine baz oluşturuyor. 
Bu noktada analitiğin yaşam döngüsünden 
bahsetmekte fayda var. Birçok kurum henüz 
farkındalık evresinde. Yani, analitiğe yönelik bilinç 
oluşmuş durumda ancak kurum hala ağırlıklı 
olarak yönetimin bireysel veya kolektif tecrübesi 
ve içgüdüleri üzerinden iş kararlarını almaktadır. 
Verinin kalitesi ve yönetimine ilişkin alınacak çok 
yol olup analitik yetkinlikler sınırlı bir durumdadır. 
Bir sonraki evrede analitik olgunluk artmış 
durumdadır ancak hala ağırlıklı olarak taktiksel ve 
operasyonel amaçlarla kullanılmaktadır. Analitik 
yetkinlikler silo bazında gelişmiş durumdadır ve 
analitik kullanımı henüz tüm kuruma yayılmış 
durumda değildir. 

“Yıkıcı bir unsur olarak analitik” aşamasında ise 
Kurumlar iş analitiğini “yaptığımı daha iyi nasıl 
yapabilirim?” yerine “ürün ve hizmet portföyümü 
ve bunu sunuş şeklimi nasıl değiştirebilirim? 
Maliyet yapımı nasıl değiştirebilirim? Nasıl daha 
iyi rekabet edebilirim? Kendi işimi, iş modelimi 
nasıl değiştirebilirim?” mantığında kullanıyorlar. 
İnovasyon çok önemli bir amaç. Bu aşamadaki 
kurumların veri yönetimi ve analitik yetkinlikleri 
oldukça gelişmiş durumda ve veriyi kurumun 
önemli bir değeri olarak görürler. Veriyi satarak 
veriden ekonomik değer yaratılması şirketin 
gündeminde önemli bir yer tutar. Eko-sistem 
bakış açısı hâkimdir ve dış veri kullanımı oldukça 
yoğundur. Analitik ile gerçek zamanlı karar 
alınmakta ve aksiyona dönüştürülmektedir. 
Tahminsel modellemeler ve simülasyon gibi 
yöntemler kullanılır. 

“Bilgi ekonomisi” aşaması ise mümkün olan 
tüm veri kaynaklarının kullanıldığı, gerçek 
zamanlı olarak sinyallerin işlendiği, ileri 
analitik yaklaşımlarının uygulandığı, “machine 
intelligence” kullanılarak proaktif önerilerde 
bulunulan ve stratejik planlamacılardan mavi 
yakaya kadar tüm çalışanların bu iç görü ve 
öngörüleri kullanarak karar verdiği bir yapıdır. 

Bilgi ekonomisinde firmaların başarı için birer 
“Insight driven organisation”a dönüşmesi 
gerekmektedir. Biz, “Insight driven organization” 
kavramını, analitiği tüm kurum çapında DNA’sına 
entegre etmiş ve karar verme mekanizmalarını 
buna göre yapılandırmış kurum olarak 
tanımlıyoruz. Firmaların bunu başarabilmeleri 
için birbirleriyle ilişkili birçok bileşeni ele almaları 
gerekiyor. 

Kurumların yaptıkları en önemli hatalardan bir 
tanesi, analitiğin bir teknoloji meselesi olduğunu 
düşünmeleri ve yola teknolojiyle başlamalarıdır. 
Bize göre gerçek değer ancak analitik vizyonunun 
kurumun hedef ve stratejilerini desteklemesi 
durumunda ortaya çıkabilir. Aksi halde analitik 
uygulamalar taktiksel seviyede kalır ve analitik 
başlangıç ve bitişi olan bir proje veya proje seti 
gibi algılanır. 

Analitik olgunluğa ulaşmış başarılı kurumlara 
baktığımızda en büyük özelliklerinin analitik 
stratejisi tarafından yönlendirilmiş temel yapı 
taşlarını, yani insan ve organizasyon, süreç, veri 
ve teknoloji bileşenlerini içeren ve pek çok soruya 
cevap veren bir yol haritasıyla yola çıktıklarını 
görüyoruz. 

Bir diğer önemli özellik üst yönetimin konuya 
inancının tam olması. İdeal olarak yönetim 
kurulunun da bu doğrultuda yapılanması 
önem taşıyor.  Analitik uygulamalar kurumlar 
tarafından daha fazla uygulanır hale geldikçe 
yönetim kurullarının yapısının değişmesi de söz 
konusu olacaktır. Geleneksel üst yöneticilerin 
yanı sıra Chief Data Officer, Chief Digital Officer, 
Chief Analytics Officer gibi yeni üst yönetim 
pozisyonlarının yönetim kurullarına dâhil 
olduklarını göreceğiz. 

Faaliyet modeli yine önemli bir karar noktasıdır. 
Her kuruma uyarlanan tek bir doğru bulunmuyor. 
Kurumların hedefleri, mevcut yetkinlikleri, 
kültürleri gibi farklı konular farklı faaliyet 
modellerini (merkezi, fonksiyonel, mükemmeliyet 
merkezleri, fonksiyonel, danışman) gerektiriyor. 
Faaliyet modeline karar vermeden önce analitik 
yapının hedeflerini belirlemek önem taşır. 
Analitik yetkinliklerin kurum içerisinde gelişmesi 
ve yayılması koordinasyonu sağlayacak merkezi 
bir yapı gerektirirken, belirli yöneticilerin 
analitikle karar verme süreçlerinin desteklenmesi 
fonksiyonel bir yapı gerektirebilir.  

Kurumda analitik kültürün yaratılması en önemli 

faktörlerden bir diğeridir. CEO ve diğer C seviyesi 
yönetimin analitiğe inanması gerekiyor. Çalışanlar 
ancak bu şekilde aktif katılım sağlayıp motive 
olurlar. Aynı zamanda bu tür kurumlar inovasyon 
kültürüne sahiptir. Eğer kurum yeniye yönelik 
denemelerde başarısızlığı tamamen hata olarak 
görüp cezalandırıyorsa, analitik olgunluğa sahip 
olmanın oldukça güçleştiğini görüyoruz. Tabi 
inovasyon ancak siloların yıkılıp fonksiyonlar arası 
grupların birbirleriyle konuştukları ve çalıştıkları 
yapıda mümkün olabiliyor. 

Analitiğin önündeki en önemli engellerden birisi 
de gerekli yetkinliklere sahip insanların eksikliği… 
Veri Bilimcisi iş tarafının dinamiklerini, fonksiyonel 
alandaki yöneticiler de analitik yaklaşımları 
bilmedikleri için analitik iç görü ve öngörüler 
iş dinamikleri doğrultusunda üretilemiyor veya 
üretilse dahi doğru şekilde yorumlanamıyor. 
Dolayısıyla, günümüz dünyasında veri bilimci 
olarak adlandırdığımız kişilerin veri manipülasyonu, 
veri madenciliği, modelleme, görselleştirme gibi 
teknik yetkinliklere sahip olması bekleniyor ancak 
aynı zamanda iş dinamiklerine hâkim olmaları, 
yapılan analizin iş ihtiyaçlarına uyarlanabilirliğini 
anlayabilmeleri gerekiyor. Eğer bu yetkinlikler bir 
kişide bulunamıyorsa, o zaman ekibin birbirini 
dengeleyecek şekilde oluşturulması gerekiyor. 

İş ihtiyaçlarına yönelik yeni modeller veya veri 
bazlı yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi 
inovatif yaklaşımları gerektiriyor. Bu amaçla 
fikirlerin gerçekleştirilebildiği keşif ortamının 
yaratılabilmesi kritik önem taşıyor. “Keşif 
ortamları” proje ekiplerinin hızlı, esnek, maliyet 
etkin bir şekilde farklı yaklaşım ve araçları 
kullanarak deney yapacakları güvenli ortamı 
oluşturmaları açısından oldukça önemli. 

Analitik modeller son derece sofistike olabilir ancak 
üretilen sonuçların görsel ve kolay anlaşılabilir 
olması analitiğin kurum içinde yayılması ve karar 
mekanizmalarında kullanılabilmesi için önem 
taşıyor. 

Güvenilir ve tutarlı veri resmin en önemli 
bileşenlerinden birisi. Konuştuğumuz birçok 
kurumda veri kalitesi analitik olgunluğun 
önündeki en önemli engel olarak karşımıza çıkıyor. 
Yalnız konuyu sadece veri kalitesi ile sınırlamamak 
gerekiyor. Kurumların sahip oldukları iç ve dış veri 
boyutları arttıkça, veri yönetişimi de ön plana 
çıkıyor. Bu da konunun kalitenin yanı sıra, veri 
stratejisi, organizasyonel ve güvenlik gibi konuları 
da içerecek şekilde ele alınmasını gerektiriyor. 

Yeni nesil şirketlerle 
rekabete hazır mısınız? 

©istock.com/Sergey Nivens
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D
eloitte’un, “Lüks Tüketimin Küresel 
Güçleri 2015” raporuna göre lüks 
tüketim alanında faaliyet gösteren 
dünyanın en büyük 100 firması 2013 

mali yılında kurlardaki dalgalanma ve teknolojideki 
karmaşaya rağmen 214,2 milyar dolarlık satış 
geliri elde etti. Bu şirketlerden her birinin ortalama 
satış rakamı ise 2,1 milyar dolar oldu. 

Lüksün lideri bu yıl da değişmedi: Louis 
Vuitton 
Rapora göre, lüks tüketimin küresel güçleri 
sıralamasında ilk üç firma (Louis Vuitton, 
Compagnie Financière Richemont, Estée Lauder) 
konumlarını korurken, ilk on şirket arasına iki yeni 
firma katıldı; ABD’li tekstil firması PVH (Calvin 
Klein) ve Hong Kong’lu mücevher firması Chow 
Tai Fook… Bu firmaların katılması ile Shiseido ve 
Rolex ise ilk 10 dışına çıktı. En hızlı büyüyen yirmi 
şirketin ilk sırasında ise Hong Kong’lu Michael 
Kors yer aldı. 

Deloitte Danışmanlık Hizmetleri Perakende 
Sektörü Lideri Hakan Göl konuya ilişkin 
olarak “Lüks Tüketimin Küresel Güçleri İlk 100 
listesine henüz Türkiye’den bir markamız girmiş 
olmasa da, Türk hazır giyim üreticilerinin lüks 
ürün üretim gücü, Türkiye’nin gelişen hazır 
giyim perakende pazarı, lüks segmentine 
odaklanan ve bu segmentte oluşmaya başlayan 
markalar dikkate alındığında, gelecekte  
lüks kategorisinde Türk markaları da yerlerini  

alma potansiyeline 
sahiptir” dedi. Lüks 
segmentte marka 

olmanın zorlu ve maliyetli bir yolculuk olduğunu 
ifade eden Göl, lüks pazarının sunduğu yüksek 
finansal potansiyelin ve prestijin ise girişimcilere 
cazip geldiğini belirtti. Lüks markası yaratma 
yolculuğunda lüksün merkezlerinde markalaşma, 
kültür ihracı rüzgârından faydalanma ve niş 
segmentlere odaklanma gibi inovatif stratejilerin 
izlenebileceğini sözlerine de ekledi.

Türkler gösterişi seviyor
Deloitte Türkiye tarafından hazırlanan ve Türkiye 
lüks pazarını ve Tük markalarının durumunu analiz 
eden çalışmaya göre, bir ülkede lüks pazarının 
gelişiminin beş temel fazdan geçtiği belirtiliyor. 
Türkiye ise birçok gelişmekte olan ülkede olduğu 
gibi “Gösteriş Zamanı” fazında bulunuyor ve 
lüks hala ekonomik statünün sembolü olarak 
görülüyor.

Türkiye’nin mevcut 5,3 milyar TL’lik lüks pazarının, 
arz ve talep tarafındaki gelişimler doğrultusunda 
2018 yılına kadar her yıl %7’lik artış ile 7 milyar 
TL’ye yükseleceği öngörülüyor. 

Bu büyümeyi tetikleyecek unsurlar arasında ise;

• Üst gelir grubunun yaptığı harcamalar ile 
orta gelir grubunun ulaşılabilir lüks markalara 
gösterdiği talep,

• Kadınların hem iş yerlerinde hem sosyal 
ortamlarda çanta ve ayakkabı kategorilerini 
statü sembolü olarak görmeleri, aynı zamanda 
lüks markaların güzellik ve kişisel bakım 
ürünlerini kullanarak kişisel bakımlarına özen 
göstermeleri, 

• 

Ünlülerin özellikle sosyal medya ile daha da 
görünür hale gelmelerine paralel olarak genç 
kuşağın bu kişilerin satın aldıkları markalara 
artan ilgisi,

• Lüks markalara yönelik alışveriş merkezlerinin 
başta İstanbul olmak üzere İzmir, Ankara ve 
Bursa’da artması; Adana, Antalya, Gaziantep, 
Mersin gibi Anadolu şehirlerinde ise çok katlı 
lüks mağazaların açılması ile lüks markalarının 
bu şehirlerdeki tüketiciler ile buluşması,

• Türkiye’yi ziyaret eden Arap ve Rus turistlerin 
alım gücü, 

• Düzenlenen moda festivalleri/haftaları, 
• Türk dizilerinin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve 

Doğu Avrupa ülkeleri gibi pek çok ülkede 
yayınlanması ve izleyicilerin oyuncularla 
kendilerini bağdaştırarak, onların giyim ve 
aksesuarlarına ilgi duyması yer alıyor. 

Lüksün dijital tüketiciye uyum sağlaması 
gerekiyor
Marka ve tasarımlarını koruyabilme düşüncesiyle 
lüks sektöründe dijitalleşmenin daha geç 
gerçekleştiğini belirten rapora göre, günümüzde 
dijital ve lüksün birbirinden ayrı düşünülmemesi 
gerektiği belirtiliyor. Özellikle de firmaların 
geleceğin lüks tüketicilerini çekebilmek için üç 
noktada teknolojiyi entegre etmeleri gerekiyor: 

• Ürün geliştirme (3 boyutlu baskı, akıllı saatler, 
giyilebilir teknolojiler, vb.), 

• CRM sistemleri ile tüketici bilgilerinin toplanması 
ve mağaza içi ve online deneyimin tüketiciye 
özelleştirilmesi,

• Tüketicilere online ve offline tüm platformlarda 
(kısa filmler, uygulamalar, mikro siteler, vb.) 
entegre bir deneyim sunulması. 

Türkiye’nin ise e-ticaret payının büyümesine 
rağmen lükste dijitalleşme yolunda gelişmiş 
ülkelere kıyasla daha hızlı adım atması gerekiyor.

Sıra Lüks Markalar Ülke FY13 Satış gelir 
(milyon dolar)

1 LVMH (Louis Vuitton, Fendi, Donna Karan, Loewe, 
Marc Jacobs, Céline)

Fransa 21.761

2 Compagnie Financière Richemont (Cartier, Lancel, Van 
Cleef, Chloé, Baume&Mercier, IWC, Mont Blanc)

İsviçre 13.429

3 Estée Lauder ABD 10.969

4 Chow Tai Fook Hong Kong 9.979

5 Luxottica Group (Alain Mikli, Arnette, Ray-Ban, Persol, 
Oliver Peoples)

İtalya 9.713

6 The Swatch Group (Blancpain, Breguet, Longines, 
Omega, Rado)

İsviçre 8.822

7 Kering (Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent) Fransa 8.594

8 L'Oréal Luxe (Biotherm, Clarisonic, Kiehl, Lancôme) Fransa 7.791

9 Ralph Lauren (Ralph Lauren Collection, Blue Label, 
Black Laber, RLX, Purple Label)

ABD 7.450

10 PVH (Calvin Klein) ABD 6.200

Lüks tüketimin en çok gelir elde eden 10 şirketi

       Lüks pazarının lideri 
Louis Vuitton,
       en hızlı büyüyeni 
Michael Kors oldu
Dünyanın en büyük 100 lüks tüketim firması 2013 mali yılında 214,2 milyar dolar 
satış geliri elde etti. Lüksün anavatanı sayılan ülke markalarının baskın olduğu listede Çin, Hong 
Kong ve Hindistan’dan toplam sekiz yeni firma küresel güç haline geldi. Henüz “gösteriş zamanı” 
fazını yaşayan Türkiye’de ise lüks ürünler ekonomik statü sembolü olarak görülüyor. Demografik 
trendler, artan turizm ve Türk dizilerinin etkisi ile 2018’de pazar 7 milyar TL’ye ulaşacak.

Seçkin  
zumre 

Servet  
birikimi

Ü
BRIC Ülkeleri

Lüksün merkezi ülkeler

Türkiye

> Kapak yazısının devamı...
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D
eloitte’un bu sene dokuzuncusunu 
yayımladığı “Küresel Finansal 
Hizmetler Risk Yönetimi Anketi”, 
dünya çapında toplam varlıklarının 

büyüklüğü 18 trilyon doları bulan 71 finansal 
kurumda riskten sorumlu üst düzey yöneticilerle 
Ağustos-Kasım 2014 tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. Ankete göre, finans sektöründe 
yasal düzenlemelerle ilgili gerekliliklerin kapsamı 
giderek genişliyor ve katılaşıyor. Gelişen bu 
yasal düzenlemeler karşısında, kurumlar da risk 
yönetimi konusunda gelişmeye devam ediyor.

Düzenleyici kuruluşların kurumsal yönetim, 
risk iştahı, sermaye yeterliliği, stres testleri, 
operasyonel risk, teknoloji veri ve bilgi sistemleri 
ve risk kültürü gibi alanlara odaklanması finansal 
kuruluşlardan beklentileri giderek artırıyor ve 
önemli etkileri bulunuyor. Katılımcıların %87’si 
bu yasal reformların uyum maliyetlerini artırdığını, 
%62’si daha yüksek sermaye tutmaya ve 
%60’ı da ürün gamlarının/iş alanlarının gözden 
geçirilmesine yol açtığını belirtiyor. 

Yönetim kurulları risk yönetimi konusuna giderek 
daha fazla zaman ayırıyor. Sektörde CRO (riskten 
sorumlu üst yönetici) pozisyonuna ve kurumsal 
risk yönetimi programına sahip olmak yaygın bir 
uygulama haline geliyor. Rapora göre, finansal 
kurumların %92’si hali hazırda bir risk yönetimi 
programı izliyor ya da izlemek için aktif çalışmada 
bulunuyor. 

Deloitte Türkiye Kurumsal Risk Hizmetleri 
Direktörü Itır Soğancılar Gülüm, risk yönetimi 
konusunda Türkiye’deki finansal kuruluşları 
değerlendirirken şunları söyledi: “Deloitte 
Küresel Finansal Hizmetler Risk Yönetimi Anketi 
sonuçları ile paralel olarak, Türkiye’de de finansal 
kuruluşlarda risk kültürü giderek olgunlaşıyor 
ve risk yönetimi daha bütünsel bir yaklaşımla 
kurumun karşı karşıya olduğu tüm risklerin 
ve birbirleriyle etkileşimlerinin göz önünde 
bulundurulduğu bir bakış açısı ile yönetiliyor. 
Finansal sektördeki kuruluşlar, regüle bir piyasada 

faaliyet göstermeleri dolayısıyla risk algıları 
yüksek ve risk yönetimini sahiplenici bir tutum 
sergileyerek tüm diğer sektörler için de örnek 
ve yol gösterici oluyorlar. Özellikle son dönemde 
bankaların da Basel gereklilikleri ile birlikte içsel 
derecelendirmeye dayalı yaklaşımlar ile ileri ölçüm 
yaklaşımını da kendi bünyelerinde değerlendirerek 
bu yönde uygulamalara ilişkin aksiyonları hayata 
geçirmeye başladıklarını görüyoruz.” 

Raporda öne çıkan diğer noktalar şöyle: 
• Yönetim kurulları risk yönetimine daha fazla 

odaklanıyor: Katılımcıların %85’i yönetim 
kurullarının artan yasal gereklilikler paralelinde 
risk yönetimine iki sene önceye oranla daha fazla 
zaman ayırdığını belirtiyor. Yönetim kurullarının 
bu alanda geniş kapsamlı sorumlulukları 
bulunuyor. Bu sorumlulukların başında ise 
katılımcıların %89’u tarafından belirtilen 
kurumsal risk iştahı bildiriminin onaylanması 
geliyor. Yasal bir beklenti haline gelen ve ileri 
bir uygulama sayılan ‘yönetim kurullarının risk 
yönetimi görevleri konusunda bir yönetim 
kurulu risk komitesini görevlendirmeleri’ ise 
giderek artan bir trend olarak karşımıza çıkıyor 
(%51).

• Risk yönetimi kurumlarda üst seviyede 
temsil ediliyor: Anket katılımcılarının %92’si, 
bünyelerinde riskten sorumlu bir CRO (Chief Risk 
Officer) ya da bu seviyede bir yetkili olduğunu 
ifade ediyor. CRO’ların yönetim kuruluna 
doğrudan raporlaması ileri bir uygulama olsa da, 
ankete göre CRO’ların sadece %48’i Yönetim 
Kurulu’na, %68’i ise CEO’ya bağlı çalışıyor. 

• Kurumsal risk yönetimi daha standart 
bir uygulama haline geliyor: Rapora göre, 
finansal kurumların %78’inin Yönetim Kurulu 
ve Yönetim Komitesi tarafından onaylanan bir 
kurumsal risk yönetim çerçevesi bulunuyor. 
Kurumlar daha geleneksel risk tiplerini (krediler, 
varlıklar, yükümlülükler, likidite, pazar vb.) 
yönetmede daha etkin olduklarını belirtirken, 
bazı operasyonel risklerin tanımlanması ve 
ölçülmesinde ise zorlanılıyor. Katılımcılar 
önümüzdeki iki senede yasal uyumluluk, siber 

güvenlik ve stratejik riskleri kurumları için en 
çok önem kazanacak riskler olarak belirtiyor. 
Risk yönetiminde en zorlanılan üç konu olarak 
ise artan yasal gereklilikler (%79), risk bilgi 
sistemleri ve teknoloji altyapısı (%62) ve risk 
verisi (%46) öne çıkıyor. 

• Basel III sermaye gereksinimlerini karşılama 
konusunda gelişim söz konusu: Finansal 
zorlukların yaşandığı dönemlerde finansal 
kuruluşların likiditesi konusunda duyulan 
endişe, düzenleyici kuruluşların bu kurumlardan 
daha fazla sermaye tutmalarını beklemesine 
yol açmış durumda. Bu, Amerikan bankalarının 
bu yasal düzenlemeye uyum sağlamak için 
68 milyar dolar daha fazla sermaye tutmaları 
anlamına geliyor. Katılımcıların %89’u mevcut 
durumda Basel III’e tabi bankaların minimum 
sermaye rasyolarını karşıladığını belirtiyor. 

• Stres testleri artık daha fazla kullanılıyor: 
Düzenleyici kuruluşlar sermaye yeterliliği 
konusunu değerlendirmek için stres testlerini 
giderek daha fazla kullanıyor. Finansal kurumlar 
da stres testi kullanımını bu doğrultuda 
artırıyor. Stres testleri, ileriye dönük risklerin 
tanımlanmasına yardımcı oluyor (%86), 
sermaye ve likidite planlama prosedürlerini 
besliyor (%85) ve risk toleransının belirlenmesi 
gibi (%82) alanlarda kullanılıyor. Düzenleyici 
kuruluşların stres testine odaklanması ve 
finansal kurumlarda da bu testin kullanımının 
yaygınlaşması, gerekli yetkinlik ve uzmanlığa 
sahip çalışanları bulmayı zorlaştırıyor. 

• Operasyonel risklere daha çok dikkat 
edilmeli: Anketi yanıtlayanların yaklaşık üçte 
ikisi, kurumlarının vergi, hukuk ve mevzuata 
uyum gibi geleneksel sayılabilecek riskleri 
yönetmede çok başarılı olduğunu düşünürken; 
katılımcıların yalnızca %44’ü üçüncü partiler, 
%42’si siber güvenlik, %40’ı veri bütünlüğü 
ve %37’si modellemelerde etkili risk yönetimi 
olduğunu söylüyor. 

• Risk odaklı bir kültür oluşturulması için 
daha fazla çaba gerekiyor: Ankete katılan 
yöneticilerin yalnızca %60’ı, Yönetim Kurullarının 
şirkette bir risk kültürü oluşturmak ve bu 

konunun konuşulmasını sağlamak için çalıştığını 
belirtiyor. Son yıllarda finansal kuruluşlardaki 
teşvik/prim mekanizmalarının kurumun risk 
iştahı ile uyumlu olup olmadığı ve aşırı risk almayı 
cesaretlendirip cesaretlendirmediği tartışılan 
bir konu haline gelmiş durumda. Katılımcıların 
sadece %63’ü Yönetim Kurullarının ya da 
yönetim kurulu risk komitelerinin teşvik/prim 
sistemlerini risk bakış açısıyla değerlendirdiklerini 
belirtiyor. Bununla birlikte, anketi yanıtlayanların 
yarısı, kurumlarının risk yönetim programlarının 
teşvik mekanizmalarını risk kültürüne ve 
iştahına etkisini değerlendirmek adına gözden 
geçirdiğini belirtiyor.

• Yasal gerekliliklerin önemi ve maliyeti 
giderek artıyor: Kurumları açısından hangi risk 
türlerinin önümüzdeki iki senede daha önem 
kazanacağı sorulduğunda yasal düzenlemelere 
uyum ilk 3 arasında geliyor ve %79’u artan 
yasal gereklilikleri ve beklentileri en büyük zorluk 
olarak görüyor. Anketi yanıtlayanların %87’si, 
yasal reformların en büyük etkisi olarak bu 
mevzuatlara uyum sağlamaktan kaynaklanan 
maliyet artışını belirtiyor. 

• Veri ve teknoloji riskleri zorluk arz etmeye 
devam ediyor: Anket sorularını yanıtlayanların 
%48’inin teknoloji sistemlerinin, değişen 
mevzuatların gerektirdiği esnekliğe yanıt 
verebileceği konusunda şüphesi bulunuyor. 
Risk bilgi sistemleri ve teknolojik altyapının ‘çok 
zorlayıcı’ olduğunu düşünenlerin oranı %62 
iken, bu oran risk verisi için %46 dolaylarında 
seyrediyor. 

Finansal kuruluşlar mevcut yasal gereksinimlerin 
yanı sıra yeni beklenen yasal düzenlemelere 
de esnek bir şekilde cevap verebilmeli. Bu da 
firmaların güçlü risk yönetimi yetkinliklerine, 
sağlam bir risk altyapısına ve kurum çapından 
zamanında toplanan yüksek kalitede risk 
verisine sahip olmalarını gerektirecek. Aynı 
zamanda kurumların firmalarında çalışanların etik 
davranışlar sergilemesini teşvik edecek şekilde risk 
kültürünü geliştirmeleri de gerekiyor.

Deloitte’un ‘Küresel Finansal Hizmetler Risk Yönetimi Anketi’ne göre şirketlerin risk konusuna 
ilgileri giderek artıyor. Kurumların %92’sinde risk yönetimi üst seviyede (CRO) temsil ediliyor. Risk 
yönetiminde en çok, sürekli artan yasal gerekliliklere (%79) uyum konusunda zorluk yaşanırken, 
katılımcıların %87’si yasal reformlara uyum sağlamanın maliyetinin arttığını düşünüyor. 

Finansal kurumlar risk yönetiminde 
“yeni norma” uyum sağlamalı
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TİDE bu yıl 20. yaşını kutluyor. Geçtiğimiz 
yirmi yılı değerlendirdiğinizde Türkiye’de iç 
denetim konusunda önemli mihenk taşları ne 
idi?

Yurtsever: Türkiye’de son yirmi yılda iç denetim 
konusunda gerçekten önemli gelişmeler sağlandı. 
Bu konudaki en önemli mihenk taşının ise Türkiye 
İç Denetim Enstitüsü’nün (TİDE) kurulması 
olduğuna inanıyorum. TİDE, 47 kurucu üye ile 19 
Eylül 1995 tarihinde kuruldu ve kısa sürede hızlı 
bir gelişim göstererek 1996 yılında Uluslararası İç 
Denetçiler Enstitüsü (IIA) ile Avrupa İç Denetim 
Enstitüleri Konfederasyonu (ECIIA) üyeliğine kabul 
edildi. 

1997 yılında ilk Türkiye İç Denetim Kongresi 
gerçekleştirildi. 1998 yılında Uluslararası İç 
Denetim Standartları TİDE tarafından dilimize 
çevrildi. 2000 yılında İç Denetçi Sertifikası 
(CIA) sınavları yine TİDE aracılığıyla ülkemizde 
yapılmaya başlandı. 2001 yılında İç Denetim 
Dergisi yayın hayatına başladı. 2010 yılında ilk 
Akademik Forum düzenlendi ve TİDE Akademi 
kuruldu. 2011 yılında İç Denetim Farkındalık 
Ödülleri verilmeye başlandı. 2015 yılında ise ilk 
Gelecek Zirvesi gerçekleştirildi. Bunlar iç denetim 
konusunda önemli mihenk taşlarıydı. TİDE’nin 
iç denetim alanındaki bu tanıtım, paylaşım ve 
gelişim platformları sayesinde iç denetim giderek 
yaygınlaştı. 

Bunun yanı sıra iç denetimle ilgili önemli 
düzenlemeler yapıldı. Bankacılık ve sermaye 

piyasası kanunları kapsamında BDDK tarafından 
2001 yılında yayımlanan iç denetim ve risk 
yönetim sistemleri yönetmeliği, yine BDDK 
tarafından 2006 yılında yayımlanan ve 2014 
yılında revize edilen iç sistemler yönetmeliği, 
SPK tarafından 2003 yılında yayımlanan aracı 
kurumlarda iç denetim tebliği, 2003 yılında 
yayımlanan kamu mali yönetimi kontrol kanunu 
iç denetim alanında önemli dönüm noktalarıydı. 
2011 yılında yayımlanan yeni Türk Ticaret Kanunu 
ise reel sektörde iç denetimin önemini artıran bir 
diğer önemli dönüm noktası oldu.

İç denetim uygulamaları konusunda 
Türkiye’deki şirketleri nerde görüyorsunuz?
Yurtsever: Türkiye’deki şirketlerimiz iç denetimin 
öneminin giderek daha fazla farkına varıyor. Bu 
kapsamda iç denetimle ilgili yapılan yatırımlar 
giderek artıyor. İç denetim birimi kurma 
zorunluluğu bulunmayan bir çok şirket ve kurum 
ihtiyaç olduğunu görerek iç denetim departmanı 
kuruyor, iç denetçi görevlendiriyor veya dışarıdaki 
uzmanlardan bu hizmeti alıyor.

Bunun yanı sıra şirketlerimiz iç denetim birimlerinde 
görevli personelin mesleki gelişimlerine daha fazla 
önem vermeye başladı. Bunun için ilgili personelin 
sertifika programlarına ve sınavlarına katılmalarını 
teşvik ediyor, kurum içi ve kurum dışından 
eğitimler aldırıyor, kongre, konferans, seminer 
gibi mesleki gelişim platformlarına katılımlarını 
destekliyor. Ayrıca iç denetim birimlerinin 
yazılım gibi teknik ihtiyaçlarının karşılanması 
için önemli bütçeler ayırıyor. Alınacak daha çok 
mesafe olmasına rağmen, bu gelişmeleri gelecek 
adına umut verici olarak değerlendiriyorum. 
Şirketlerimiz bu konuda giderek gelişiyor ve 
bilinçlenmeye devam ediyor.

İç denetim firmalarımız için neden önemli ve 
firmalar iç denetim konusunda nelere öncelik 
vermelidir?
Yurtsever: İç denetimin temel amacı kuruma 
değer katmaktır. İç denetim faaliyeti, kurumların 
iç kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetim 
sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunur, 
iş süreçlerin iyileştirilmesini, kaynakların etkili 
ve verimli kullanılmasını sağlar, hata, hile ve 
suistimallerin önlenmesine yardımcı olur, risklerin 
neden olabileceği kayıpları azaltır, kurumların 
itibarını korur, hedeflerine ulaşmasına katkı sağlar. 

Dünya piyasalarındaki yüksek rekabet ortamında 
büyüme, gelişme ve varlıklarını gelecek nesillere 
aktarmayı hedefleyen, yani küresel rekabet 
gücüne sahip olmak isteyen tüm kurumların ve 
şirketlerin iç denetim faaliyetlerine ihtiyacı vardır. 
İç denetim, gerek kurumlarımızın ve gerekse de 
ülkemizin küresel rekabet gücünün artmasına 
önemli katkı sağlayan bir faaliyettir.

Etkin ve başarılı iç denetim uygulaması için 
yönetim kurullarının konuyu sahiplenmesi, 
destek olması, yeterli kaynak ve bütçe ayırması 
gerekiyor. Bu kapsamda nitelikli iç denetçilerin 
istihdam edilmesi, iç denetim birimlerinin teknik 
ihtiyaçlarının karşılanması, iç denetçiler için eğitim 
ve sertifikasyon programının oluşturulması, iç 
denetçiler tarafından tespit edilen ve raporlanan 
eksikliklerin öncelikle giderilmesi konusunda 
yönetim kurulları tarafından üst yöneticilere 
gerekli yönlendirmeler yapılması gibi hususlar 
büyük önem taşıyor.  

Özellikle önümüzdeki 3-5 sene içerisinde iç 
denetim konusunda ne tür yeni gelişmeler 
bekliyorsunuz?
Yurtsever: Dünyanın global hale geldiği ve 
risklerin giderek arttığı bir dünyada kaçınılmaz 
olarak iç denetime olan ihtiyaç da artıyor. 
Bu da çeşitli sektörlerdeki iç denetimle ilgili 
düzenlemeleri artırıyor. Bu nedenle önümüzdeki 
dönemde iç denetim konusunda düzenlemelerin 
daha da artmasını bekliyorum. Bunun yanı sıra iç 
denetimin zorunlu olmadığı sektörlerde faaliyet 

gösteren firmaların da ihtiyacı görerek artan 
biçimde iç denetime yöneleceğini düşünüyorum.

İç denetimin katma değer sağlayan yönünün 
ortaya çıkması için uluslararası standartlara göre 
sertifikalı meslektaşlar tarafından yürütülmesi 
büyük önem taşıyor. Bu nedenle yakın gelecekte 
uluslararası standartları temel alan iç denetim 
uygulamalarının daha da artmasını  ve daha 
fazla meslektaşın sertifikasyona yönelmesini 
bekliyorum.

TİDE olarak önümüzdeki dönemde hangi 
alanlarda faaliyetlere öncelik vermeyi 
hedefliyorsunuz?
Yurtsever: TİDE olarak yirmi yıldır iç denetim 
standartlarının dilimize çevrilmesi, sertifikasyon, 
eğitim, kongre, yayıncılık, farkındalık ödülleri, 
akademik forumlar, kamu konferansları, denetim 
kulüpleri, gelecek zirvesi gibi çok boyutlu 
hizmetlerimiz ile bu iç denetimin daha fazla 
tanınması, yaygınlaşması ve yetkin meslektaşlar 
tarafından uluslararası standartlarda yürütülmesini 
sağlamaya çalışıyoruz. 

Önümüzdeki dönemde de bu faaliyetlerimizi 
artırarak sürdüreceğiz. Bunların yanı sıra iç 
denetimin akademik gelişimine ve  üniversiteli 
gençlerimize mesleğimizi tanıtmaya özel 
önem veriyor ve bu kapsamda pek çok faaliyet 
yürütüyoruz. Bu faaliyetlerimizi önümüzdeki 
dönemde daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.

20. yılını kutlayan bir kuruluş olarak kurumsal/
bireysel üyelerinizden beklentileriniz nelerdir?
Yurtsever: TİDE, günümüzde 900’den fazla şirket 
ve kurumun temsilcisi olan 2.400’ü aşan üye 
sayısıyla büyük bir aile haline geldi. Çalışmaları ve 
projeleriyle örnek bir sivil toplum örgütü olarak 
gösterilen TİDE’nin bu başarılarında gönüllü katkı 
veren üyelerinin büyük bir payı var. Bir çok üyemiz 
Enstitümüzün çalışma komitelerinde hiç bir karşılık 
beklemeden gönüllü olarak katkı sağlıyorlar. 
Bunun için kendilerine öncelikle teşekkür 
ediyor ve şükranlarımı sunuyorum. Bundan 
sonra da başta üyelerimiz olmak üzere tüm 
meslektaşlarımızdan TİDE’nin faaliyetlerine katkı 
sağlamalarını, etkinliklerimize katılımlarını, her 
türlü eleştiri ve önerilerini bizimle paylaşmalarını 
bekliyoruz.

GÜRDOĞAN YURTSEVER, 
TÜRKİYE İÇ DENETİM 
ENSTİTÜSÜ BAŞKANI

Bu sene 20. yaşını kutlayan Türkiye İç Denetim 
Enstitüsü’nün (TİDE) Başkanı Gürdoğan Yurtsever 
ile iç denetim faaliyetlerinin Türkiye’de gelişimi, 
firmaların olgunluk seviyesi, enstitünün faaliyet 
alanları ve gelecek öngörüleri çerçevesinde 
sohbet ettik.

Küresel rekabet 
gücü için 
iç denetim…
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B
ilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), bilgi 
ve iletişim teknolojileri sektörüyle ilgili 
dört yıldır hazırladığı, Deloitte Türkiye’nin 
proje danışmanlığını üstlendiği “Bilgi ve 

İletişim Teknoloji Sektörü 2014 Pazar Verileri”ni 
açıkladı. 

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Kemal Cılız, ekonominin genel seyrinin, küresel 
ve yerel dinamiklerin ve tüketici finansmanına 
yönelik düzenlemelerin tüm sektörlerde, özellikle 
de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne etkilerini 
hissettirdiğini dile getirdi. Döviz kurlarındaki 
oynaklığın dönemsel etkilerinin altını çizen Cılız, 
teknoloji kullanımının tüm iş kollarına doğrudan 
sağladığı verimlilik artışına ek olarak, sektör 
büyümesinin Türkiye’nin ekonomik performansına 
katma değer sağladığını belirtti. TÜBİSAD’ın 
dört yıldır gerçekleştirdiği ve Türkiye açısından 
böylesine stratejik öneme sahip bulunan bilgi ve 
iletişim teknolojileri sektörünün boyutu ve gelişimi 
hakkında güvenilir veri sağlayan çalışmanın 
önemine dikkat çeken Cılız, “Bu çok önemli konuya 
önderlik etmeye devam ediyoruz. Paydaşlarımızla 
paylaştığımız bu sorumluluk, sadece sektör 
açısından değil, iş dünyasının geneline yayılan bir 
fayda üretiyor. Sektörün ilgisi ve çalışmanın tüm 
kamu raporlarında referans olarak kullanılmasından 
aldığımız güç ile her yıl çalışmamızı bir üst seviyeye 
taşıyoruz” dedi.

Bu sene de Bilgi Merkezi projesinde sektör 
danışmanı olarak yer almaktan ötürü mutluluk 
duyduklarını ifade eden Deloitte Türkiye 
Ortaklarından ve Teknoloji, Medya, 
Telekomünikasyon Endüstri Lideri Tolga 
Yaveroğlu da TÜBİSAD’ın dört yıl önce bu 
çalışmayı başlattığından bu yana sektörün 20 
milyar TL’nin üzerinde büyüdüğünü ve özellikle 
yazılım sektöründeki sürekli büyüme ve ihracata 
olan katkısının sevindirici olduğunu belirtti. 
Öte yandan hizmet sektörünün toplam Bilgi 
Teknolojileri pazar büyüklüğü içindeki payının 
küçük kalmaya devam ettiğini ve burada %5 
seviyesinde gerçekleşen büyüme oranının tatmin 
edici olmadığını paylaşan Yaveroğlu, “sektör 
oyuncularının da en sık dile getirdiği nitelikli iş 
gücü açığı ve fiyat odaklı kamu ihale politikaları 
gibi belli başlı sorunların giderildiği bir ortamda, 
hizmet sektöründe de bir atılım öngörüyoruz” 
dedi.

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü 2014 yılı 
pazar verilerini paylaşan TÜBİSAD Bilgi Merkezi 
Komisyonu Başkanı Mustafa Çağan, önemli 
paydaşlarla işbirliği yaparak, 2032 firmanın yanı 
sıra, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden sağlanan 
bilgilerle çalışmanın her yıl daha da 

kapsayıcı bir hale geldiğini belirtti. Çağan ayrıca, 
2014 yılında çalışmaya, sektörde son yılların sıcak 
gündemini oluşturan Bulut Bilişim pazarı hakkında 
detaylı verilerin de eklendiğini belirtti. 

Türkiye bilişim sektörü 2014 yılında 69,4 
milyar TL’ye ulaştı 
• Bilgi ve iletişim teknolojileri toplam sektör 

büyüklüğü %12,1’lik büyüme ile 2014 yılında 
69,4 milyar TL’lik hacme ulaştı. 

• Toplam sektör büyüklüğünü, 48,9 milyar TL 
ile iletişim teknolojileri, 20,4 milyar TL ile bilgi 
teknolojileri oluşturdu.

• 20,4 milyar TL’ye ulaşan bilgi teknolojileri 
sektörünün alt kategorilerinde 2014 yılı 
hacimleri şöyle oldu: 
- Bilgi teknolojileri donanım: 10,6 milyar TL 
- Bilgi teknolojileri yazılım: 6,3 milyar TL 
- Bilgi teknolojileri hizmet: 3,6 milyar TL 

2013 yılına göre en yüksek büyüme %12,3 
ile bilgi teknolojileri yazılım ve donanımda 
gerçekleşti. Böylece, yazılım sektörünün toplam 
bilgi teknolojilerindeki payı, bilgi teknolojileri 
alanında arzu edilen dağılım doğrultusunda 
öngörülen %30’lar oranına ulaşmış ve az da olsa 

(%30,8) geçmiş oldu. 48,9 milyar TL büyüklüğe 
sahip iletişim teknolojileri sektörünün alt 
kategorilerindeki büyüklükler ise donanım 13,4 
milyar TL ve elektronik haberleşme 35,5 milyar TL 
olarak gerçekleşti.

İhracat 1,5 milyar TL’ye yaklaşıyor, en büyük 
pazar Azerbaycan 
Sektörün sağladığı istihdam, bu yıl 2 bin 500 
artışla 103 bin oldu. Sektörün, toplam ihracat 
rakamı 1,34 milyar TL’ye ulaştı. Toplam ihracatın 
yarısından fazlası 800 milyon TL ile yazılımdan 
geldi. Yazılımdan elde edilen cironun %12,7’lik 
kısmı, ihracattan elde ediliyor. Ankete katılan 
firmalara göre, en çok sayıda firmanın ihracat 
yaptığı ülkeler arasında Azerbaycan başta geliyor. 
Azerbaycan’ı Almanya, Türkmenistan, Amerika, 
Hollanda ve İngiltere takip ediyor.

2015 yılı büyüme beklentisi
Ankete katılan firmalar, 2015 yılında sektörde 
%11 ile 15 arasında büyüme beklediklerini ve 
büyümede Ar-Ge yatırımı ve inovasyonun en 
önemli faktör olacağını belirttiler. Diğer yandan 
araştırma sonuçlarına göre, sektörde yer alan 
şirketler büyümede kamu alımlarının olumlu etkisi 
hakkında 2015 yılına daha iyimser bakıyorlar.

TÜBİSAD “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü 
2014 Yılı Pazar Verileri” çalışmasına göre 
sektör, TL bazında yıllık yaklaşık %12 
büyümeyle 69,4 milyar TL’ye ulaştı. İstihdam 
gücünü 103 bin kişiye çıkaran sektörün 
ihracatı da 1,34 milyar TL olarak gerçekleşti.

%78%76 %48%56 %31%36 %29%28 %29%27 %26%25
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D
eloitte tarafından hazırlanan “2015 
Küresel Elektrik Enerjisi Sektörünün 
Geleceği” raporuna göre, küresel 
elektrik enerjisi sektörünün geleceği 

konusunda kabul edilmiş tek bir vizyon olmasa 
da, sektörün değişimin eşiğinde olduğu su 
götürmeyen bir gerçek… Şirketlerin bu değişime 
vereceği yanıt ise, bulundukları bölgedeki 
regülasyonlara, sundukları ürünlere, tüketici 
taleplerine ve teknolojiye adaptasyonlarına bağlı 
olarak değişecek. 

Rapora göre hangi ortamda olursa olsun, elektrik 
enerjisi alanında faaliyet gösteren kurumlar fiyat 
indirimleri, hizmet kalitesinin artırılması, yeni 
ürün ve hizmetler için gelen talep, çevrenin 
korunmasına daha yüksek önem verilmesi, 
geleneksel iş yapış biçimini değiştiren teknolojik 
gelişmeler gibi etkenlerle değişen ortama ayak 
uydurabilmek için yönetim modelini değiştirmeli.

Deloitte Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar 
Endüstrisi Lideri Uygar Yörük, konuyla ilgili 
olarak şunları kaydetti: “Raporda yer verilen 
global trendlerin Türkiye’de de yansımalarını 
gözlemliyoruz. Örneğin yenilenebilir enerji, 
ülkemizde de ulusal stratejilerin önemli bir 
parçası haline gelmiş durumda. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı’nın 2015-2019 Stratejik 
Planı yenilenebilir enerji için iddialı hedefler 
içerirken 2014 yılında lansmanı gerçekleştirilmiş 
ve AB Direktifleri ile uyumlu şekilde hazırlanmış 
olan, Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı ile 
yenilenebilir enerji hedeflerine yönelik bir yol 
haritası ortaya konmuş durumdadır. Söz konusu 
hedeflerin hayata geçebilmesinin çok kolay 
olmadığının, bu doğrultuda başta kamu olmak 
üzere STK’lar, yatırımcılar, finans kurumları 
ve diğer kritik paydaşlara önemli görevler 
düştüğünün altını çizmekte fayda var.

Avrupa uygulamalarına paralel şekilde Türkiye’de 
de dağıtık üretimin giderek daha fazla ilgi 
çektiğini ve yaygınlaştığını gözlemliyoruz. Yine 
Türkiye açısından baktığımızda yenilenebilir 
enerji sektörüne ayrıca endüstriyel gelişim ve 
istihdam açısından da vurgu yapmakta fayda 
var: Özellikle lisanssız dediğimiz dağıtık üretimin 

yaygınlaşması ile Türkiye’de hızlı diyebileceğimiz 
bir sürede proje geliştiren, söz konusu projelerin 
mühendisliğini yapan, ekipmanlarını ve yardımcı 
bileşenlerini üreten, kurulumlarını gerçekleştiren 
bir sektör oluşmuş durumda. Sektör, konusunda 
uzmanlaşmış kişiler ile şimdiden önemli bir 
istihdam yaratmıştır. Kesintili üretim yapan 
rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilirlerin ülkenin 
üretim portföyündeki ağırlığının artması ancak 
şebekenin bu artışı desteklemesi ile mümkün 
olmaktadır. Ülkemizde de yatırımcının giderek 
artan rüzgâr ve güneş yatırımı iştahı şebekede 
iyileştirmeye yönelik inisiyatiflerin artmasına yol 
açmaktadır. Söz konusu inisitayiflerin önemli bir 
bileşeni olan akıllı şebekeler konusunda da gerek 
kavramsal altyapısına yönelik çalışmalar, gerekse 
pilot uygulamalar ile mesafe katedilmektedir.” 

Rapora göre elektrik enerjisi sektöründe yer alan 
kurumlar için önümüzdeki dönem trendleri şöyle:

• Üretim portföyü 
optimizasyonu: Fiyatlarda 
görülen dalgalanma ve sürekli 
değişen çevresel etkenler 
sebebiyle kurumların, bu gibi 
değişkenlerden etkilenmeyi 

minimuma indirmek için daha ‘esnek’ stratejiler 
geliştirmesi faydalı olabilir.

• Akıllı şebekelerden
avantaj elde etmek:
Akıllı şebekelerde, bilgi 
teknolojilerinin etkin 
kullanımı gerçek zamanlı 
altyapı yönetimini destekliyor; 

güvenirliğini, ulaşılabilirliğini ve etkinliğini 
artırıyor.

• Yenilenebilir enerjiye 
dayalı dağıtık üretimi 
desteklemek: Özellikle akıllı 
şebekeler ve yenilenebilir 
teknolojilerin geliştirilmesi 
ve daha düşük maliyetler ile 

yenilenebilir enerji kapasitesinin kurulabilmesi, 
dağıtık üretimin daha uygun fiyatlı olmasının 
yolunu açıyor.

• Müşteri bağlılığının 
dönüşümü: Müşteri 
beklentilerinin artması, 
tüketicilerin online dünyada 
varlıklarını artırması ve dağıtık 

ü r e t i m i n ivme kazanması, enerji 
sektörünün müşteri odaklı olmayan yapısını 
değişmeye itiyor. Özellikle ayrıntılı tüketim 
bilgisi, şeffaf ve doğru fatura bilgisi alamayan 
tüketicilerin, alternatif bir enerji sağlayıcı kuruma 
geçme özgürlüğüne sahip olması söz konusu. 
Gelişmiş ülkelerdeki tüketicinin sosyal ağlara 
yüksek erişimi ile memnun kalmadığı durumda 
alternatif firmalara yönelebilmesi müşteri 
bağlılığı yaratmayı zorlaştırırken; gelişmekte 
olan ülkelerde artan teknoloji kullanımı, müşteri 
ilişkileri dinamiklerini değiştiriyor. Bu çerçevede 
enerji sağlayıcı kurumların, müşterinin değişen 
ihtiyaçlarını anlayan çözümler geliştirmesi 
gerekiyor. 

• Verimliliği artırma ve 
maliyeti azaltmak: Elektrik 
fiyatı, bir ülkenin rekabetçi 
avantajını ve vatandaşın 
refahını belirleyen temel 
etkenler arasında yer alıyor. 

Fiyat indiriminin gerçekleştirilebilmesi 
için ise kurumların süreçlerinde verimliliği ve 
etkinliği artırması gerekiyor. Bu ise, verimsiz işleri 
bertaraf etme, hiyerarşiyi ortadan kaldırarak 
organizasyonlarını yalınlaştırma, akıllı şebeke 
uygulamalarını artırma, etkin müşteri hizmetleri 
ile müşteri odaklı bir iş kültürü inşa etme gibi 
yollarla mümkün…

• Regülasyonları değere 
çevirmek: Dünyanın birçok 
bölgesinde enerji sektörüne 
ilişkin regülasyonlar, 
genelde çevre, hizmet 
kalitesi ve tedarik süreçlerine 

o d a k l a n ı y o r. Düzenleyici yapı geliştikçe, 
elektrik üretiminin kârlılığı da değişiyor. 
Belirsizlikleri giderebilmek için, rasyonel ve 
öngörülebilir bir düzenleyici yapı sağlamak 
gerekiyor. Bu değişimlere ayak uydurmak isteyen 
enerji şirketlerinin, düzenleyici değişikliklerini 

öngörebilmesi ve iş modellerini değişikliklere 
göre uyarlayarak rekabet avantajı sağlamaları 
gerekiyor. 

• ‘Uluslararası’laşma: Ulusal 
pazardan uluslararası pazara 
geçiş yapan şirketlerin çoğu 
Avrupa Bölgesi’nden… Zira 
bu ülkelerdeki piyasalar 
olgun ve düşük büyüme 

oranlarına sahip. Kimi şirketlerin nakit akışını 
sürdürülebilir kılması için ise, rekabet avantajına 
sahip olacakları uluslararası piyasalara açılması 
gerekiyor. 

• Yeni yönetim modelleri 
ve yetkinlikler: Elektrik 
sektörünün geleceğe 
ilişkin pek çok öngörüsü, 
teknolojik inovasyonun 
dönüşüm yaratma 

potansiyeline dayanıyor. Kamu teşvikleri, 
tüketici talepleri, daha etkin bir varlık yönetimi 
ihtiyacı gibi faktörler, pek çok kurumu –bazı 
bölgelerde ekonomideki düşük büyüme oranları 
köklü bir değişim yapılmasına engel olmasına 
rağmen- yeni modeller geliştirmeye itiyor. 

• Yetenek yönetimini 
geliştirme: Sektördeki 
değişime paralel olarak 
sektör oyuncuları, bu 
değişimi yönetecek yeni 
yeteneklere gereksinim 
duyacak. Yaşlanan iş gücü 

ve giderek artan yetkinlik açığı hali hazırda 
devam eden operasyonları tehlike altına almaya 
başladı. Enerji firmaları daha karmaşık, veriye 
dayalı ve akıllı teknolojileri benimsedikçe, 
kurumlar analitik, yönetsel ve ticari 
yetkinliklere sahip profesyonellerin istihdamına 
odaklanacak. Tüm bu değişimler firmaların yasal 
düzenleyicilerle işbirlikleri yapan, müşteri odaklı 
düşünen, hizmetlerde inovasyona odaklanan 
yeni bir kültür benimsemelerini gerekecek. 

Elektrik sektöründe yeni akım

Deloitte’un ‘2015 Küresel Elektrik Enerjisi Sektörünün Geleceği’ raporuna göre elektrik 
enerjisi sektöründe talep giderek artıyor, regülasyonlar sıkılaşıyor ve sektör oyuncuları 
benzeri görülmemiş zorluklarla karşılaşıyor. Elektrik üreticilerinin ise maliyetleri azaltmaya, 
akıllı şebekelere geçmeye, iş modellerini gözden geçirmeye, müşteriye ve yeni yeteneklerin 
yönetimine odaklanmaya ihtiyacı var. 
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Ekonomideki tıkanmışlık için 
yeni bir makro hikâye şart!
İlk çeyrek büyüme oranı her ne kadar beklentilerin üzerinde olsa da zayıf görünüm hala sürüyor. 2015 
yılının %2,5 büyüme ile tamamlanması, enflasyonun yine hedefin belirgin üzerinde kalması, cari açığın ise 
GSYH’ye oranla görece yüksek seyrini koruması bekleniyor. Ekonomideki zayıf büyüme, yüksek cari açık ve 
enflasyon tıkanıklığını aşmak için kısa vadede kırılganlıklara, orta vadede ise üretkenlik artışına odaklanan bir 
makroekonomi politikası ise şart…

D
eloitte Türkiye Ekonomi Danışmanı 
Dr. Murat Üçer tarafından hazırlanan 
“Ekonomik Görünüm: Soru ve 
cevaplarla dünya ve Türkiye 

ekonomisi” Temmuz 2015 raporu yayımlandı. 
Rapora göre, Türkiye seçim sonrası belirsizlik 
ortamını beklenildiği kadar olumsuz karşılamadı. 
Öte yandan zayıf büyüme ve kırılganlıklar ile 
FED’in kademeli bir şekilde de olsa parasal 
normalleşmeye gitmesi, bir an önce uyumlu 
bir koalisyonun -ve bu bağlamda güvenilir 
bir ekonomi kadrosunun- ortaya çıkmasını 
gerektiriyor. 

Deloitte Türkiye CEO’su Hüseyin Gürer, rapora 
ilişkin yaptığı açıklamada; belirsizliklerin uzun 
zamandır olmadığı kadar arttığına dikkat çekti 
ve “bütün bu gelişmeler doğal olarak önümüzü 
görmeyi hiç olmadığı kadar zorlaştırıyor” dedi. 

Global ekonomide büyümenin tatmin edici bir 
güçte olmasa da devam ettiğini belirten Gürer’e 
göre, bu bağlamda Yunanistan, Fed ve Çin en 
yakından izlenmesi gereken riskler arasında. 

Gürer, Türkiye tarafına dair ise “üretkenliğe 
odaklanmak ve ülke olarak yeni bir reform 
seferberliği başlatmak elzem olmakla birlikte, 

bunun hayata geçirilmesi kısa vadede –
bulunduğumuz konjonktür gereğince – zor 
gözüküyor. Bütün bunların sonucunda, en 
azından yeni bir hikâye ve oyun planı ortaya 
çıkana kadar, bir müddet daha oynaklığın sürmesi 
oldukça olası, hesapların buna göre yapılması 
gerekiyor” dedi.

2015’de %2,5 büyüme
İlk çeyrekte %2,3’lük büyüme oranının 
değerlendirildiği raporda, bunun en büyük 
sebebinin, beklentinin üzerinde gelen özel 
tüketim harcamaları olduğu belirtiliyor. Her 
ne kadar beklentilerin üzerinde bir rakam 
yakalanmış olsa da büyümenin hem düzey hem 
de kompozisyondaki görece zayıflığı sürüyor.  
Deloitte’un, 2015 yılı büyüme beklentisi ise %2,5 
civarında, riskler ise aşağı yönlü… 

Kapsamlı bir makroekonomi politikası şart
Raporda, ekonomi açısından şu an bulunduğumuz 
noktada en önemli ihtiyacın, kapsamlı bir makro 
ekonomi politikası olduğu belirtiliyor. Ayrıca bu 
politikada, kısa vadede kırılganlıklara, orta vadede 
ise üretkenlik artışlarına yönelik reformlara 
odaklanılması gerektiği vurgulanıyor.  

Enflasyondaki dönemsel düşüş kalıcı 
olmayacaktır
Yılbaşındaki iyimser enflasyon beklentilerine 
rağmen, gıda fiyatları ve kurdaki değer kaybı, 
beklentilerin aksine enflasyonda belirgin bir 
artışı beraberinde getirdi. Nisan dönemi sonrası 
gıda enflasyonunun azalmaya başlaması ve 
Türk Lirası’nın göreli istikrarı, enflasyondaki 
genel düşüşün önümüzdeki aylarda da devam 
edebileceğine işaret ediyor. Fakat rapora göre, 
arz talep dengesizliği ve beklentilerdeki katılık 
sebebiyle ileride yeniden yukarı yönlü bir seyir 
görmek de kaçınılmaz olacaktır…

Para politikasında mecbur kalınmadıkça 
değişiklik beklenmiyor
Piyasalarda ciddi bir çalkantı, önemli bir satış, kurda 
sert bir hareket olmaz ise Merkez Bankası’nın, 
para politikası duruşunda en azından kısa vadede 
pek bir değişiklik yapması beklenmiyor. Bunun 
yanı sıra, enflasyonun gerçek görünümü ve dış 
finansman/kur tarafındaki tablo, faiz indirimine 
geçit vermediği gibi büyüme tarafındaki zayıf 
görünüm de, mecbur kalmadıkça, faiz artırımına 
el vermiyor. 

Kredi notunda şimdilik indirim yok
Rapora göre, TCMB üzerinde baskıların tekrar 
artması ve zamansız bir faiz indirimi gibi 
ekonomide çok büyük bir çalkantı yaşanmaz ve 
bariz iktisat politikası hataları yapılmaz ise kredi 
notunda bir indirim beklenmemeli deniyor. 

Global’de dört temel risk ve belirsizlik 
izlenmeli
Raporda, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin 
yakından izlemesi gereken şu dört temel riskten 
söz ediliyor: 
1. Yunanistan borç krizi
2. ABD Merkez Bankası’nın faiz hareketlerinin 

zamanlaması ve derinliği
3. Çin’de ekonomik dönüşüm süreci ve piyasaların 

buna vereceği tepki
4. Tahvil piyasalarında tekrarlanabilecek sert 

dalgalanmalar

Yunanistan ve Çin ile direkt ticaret ve kredi-
finansman ilişkimiz çok güçlü değil; dolayısıyla 
buradan gelecek etkilerin sınırlı olacağı öngörülen 
raporda, ABD Merkez Bankası’nın faiz hareketleri 
ise Türkiye için en önemli risk başlığı niteliğinde. 
Zira olası artırımların başladığı dönemde bundan 
en çok etkilenecek ülkelerin başında Türkiye yer 
alıyor. 

©istock.com/ismagilov
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TCMB	  verileri	  :	  Türkiye	  ortalaması	  (2011-‐2013)	  
TÜM	  FİRMALAR	  

TCMB	  verileri	  :	  Türkiye	  ortalaması	  (2011-‐2013)	  
İMALAT	  

S&P	  500	  (ABD)	   AlGn	  Oran	  

İ
lk defa 1509 yılında İtalyan matematikçi 
Luca Pacioli tarafından “İlahi Oran” olarak 
adlandırılmış olsa da, aslında bu oran M.Ö 
4.yy’da ünlü matematikçi Öklid tarafından 

1,618 olarak belirlenmişti. Aritmetiksel ifadeyle iki 
sayının birbirine olan oranı, bu iki sayıdan büyük 
olanının, bu iki sayının toplamına olan oranına 
eşitse, iki sayı arasında altın oran var demektir. Bu 
katsayı, piramitlerin mimari yapısında, dünyaca 
ünlü portrelerin kadrajında, deniz kabuğunun 
kıvrımlarında, ayçiçeklerinin tohumlarında 
ve insan yüzünde de karşımıza çıkarak 
bizleri şaşırtmaktadır. Peki bu oran şirketlerin 
operasyonel ve finansal yapılarına da uygulansa 
acaba sonuç ne olurdu?

Basitçe, aktif toplamı 100 milyar TL olan bir şirket 
için “altın oran” varsayımlarına dayalı bir finansal 
tablo oluşturduk ve aşağıdaki kalemlere altın 
oranı uyguladık: 
• Toplam Yükümlülükler/Toplam Borç = 1,618
• Toplam Özkaynaklar/Toplam Birikmiş Kârlar = 

1,618
• Toplam KV+UV Yükümlülükler/U.V. 

Yükümlülükler = 1,618
• Toplam Varlıklar/Duran Varlıklar = 1,618
• Dönen Varlıklar/Nakit ve Nakit Benzeri Hariç  

Dönen Varlıklar = 1,618
• Nakit ve Nakit Benzeri Hariç Dönen Varlıklar/

Stoklar = 1,618

• Satışlar/Satışların Maliyeti = 1,618
• Brüt Kâr/Satış, Pazarlama ve Genel Yönetim 

Giderleri = 1,618
• Faaliyet Kârı/Finansman Geliri-Gideri = 1,618
(Türkiye’de geçerli olan %20’lik vergi oranı 
dikkate alınmıştır.)

Bu varsayımsal finansal tablonun Türkiye’de 
faaliyet gösteren şirketlerin gerçek verileriyle 
ne derece örtüştüğüne bakmak için, Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından 
yayınlanan 9.115 adet firmanın ve imalat sektörü 
altında tanımlanmış olan 3.506 adet firmanın 
2011-2013 dönemi finansal tablo verileri ile S&P 
500 (ABD) FT 500 ve FG 500 listelerinde yer alan 

dünyanın önde gelen şirketlerinin 2014 yılsonu 
verilerini inceleyerek, aşağıdaki ilginç sonuçlara 
ulaşmak mümkün: Grafiklerde özellikle dikkati 
çeken birkaç madde var. Her şeyden önce brüt 
kârlılık ve faaliyet kârlılık oranlarında altın oran 
senaryosu ile S&P 500 ortalamasının birbirine 
bu derece yakın çıkması oldukça şaşırtıcı. Öte 
yandan, Türkiye ortalamaları brüt ve faaliyet 
kârlılığı anlamında her ne kadar geriden geliyor 
gibi görünse de, net kârlılık oranlarında altın oran 
senaryosuna oldukça yakın sonuçlar çıkıyor. O 
halde şu sonuca varmak mümkün: Nette kârlılık 
seviyeleri birbirine yakın, ancak gider kalemlerinin 
gelir tablosu içindeki dağılımı farklı. Şu kadar 
ki, Türkiye’deki şirketlerin toplam giderlerinin 

yaklaşık %90’ı satışların maliyetine dağıtılırken, 
S&P 500’de bu oran %70’ler seviyesinde kaldığını 
yine elimizdeki verilerle hesaplayabiliyoruz. 
Buradan iki çıkarım yapılabilir: Ya ABD’de de 
üst düzey yönetici ücretleri, Ar-Ge giderleri gibi 
dolaylı harcamalar satışlara oranla Türkiye’deki 
şirketlere göre oldukça yüksek düzeyde ya da 
Türkiye’de gider dağılımında satışların maliyetine 
olması gerekenden daha fazla pay veriliyor.

Finansal yapıya ilişkin oranlara baktığımızda cari 
oran altın oran senaryosunun bir miktar gerisinde 
kalmış olmakla beraber S&P 500 ortalamasına 
göre daha likit bir görüntü sergiliyor. Borç/Toplam 
Varlık Oranı’na baktığımızda Türkiye’deki oranların 
altın oran senaryosuna oldukça yakın olduğunu 
görüyoruz. Kredi sözleşmelerinin bir çoğunda 
da önemli bir koşul olarak karşımıza çıkan 
60:40 (borç/özkaynak) oranı genel sonuçlara 
yansımış durumda. Ne var ki, bu oranın S&P 500 
ortalamasında %26 gibi düşük oranda seyretmesi, 
Türkiye’deki şirketlerin olabilecek azami düzeyde 
krediyle finanse edildiğine, ABD’deki şirketlerin 
ise bu anlamda daha güçlü özkaynak yapılarına 
sahip olduğuna işaret etmektedir. Devir hızlarına 
baktığımızda, altın oran senaryosunda alacak 
süresinin 2 hafta olduğu, buna karşılık, Türkiye’de 
de ABD’de de ortalama alacak sürelerinin iki 
ayın üzerinde kaldığı görülüyor. Benzer bir yapı 
stok devir hızlarında da karşımıza çıkıyor ve 
sonuç olarak, şirketlerin finanse etmesi gereken 
net işletme sermayesi, altın oran senaryosunun 
oldukça üzerinde kalıyor. Toparlayacak olursak, 
her şeyden önce altın oran senaryosunun 
varsayımsal bir teori olduğunu ve ideal finansal 
tablo beklentisi yaratmaması gerektiğini her 
zaman akılda tutmak şart. Ancak, dünyada göze 
güzel görünen irili ufaklı her varlıkta karşımıza 
çıkan bu altın oranı, finansal tablo analizlerinizde 
de göz önünde bulundurmak bakış açınıza farklı 
bir renk katacaktır. 

Kaynaklar: www.tcmb.gov.tr; http://csimarket.com/
Industry/industry_Financial_Strength_Ratios.php; 
en.wikipedia.org; fortune.com/global500/; www.ft.com

Nakit ve Nakit Benzerleri 14.592     Ticari Borçlar 9.018        Satışlar 202.225

Ticari Alacaklar 9.018       Kısa Vadeli Krediler 14.589      Satışların Maliyeti (124.975)

Stoklar 14.589     Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.608      Brüt Kar 77.250

Dönen Varlıklar 38.200     Satış, Pazarlama ve Genel Yönetim Giderleri (47.741)

Uzun Vadeli Krediler 38.192      Faaliyet karı 29.510

Duran Varlıklar 61.800     Uzun Vadeli Yükümlülükler 38.192      Finansman Geliri/Gideri (18.237)

Vergi öncesi kar 11.273
TOPLAM VARLIKLAR 100.000   Ödenmiş Sermaye 14.592      Vergi Gideri (%20) (2.255)

Dağıtılmamış Karlar 14.589      Net kar 9.018

Dönem Karı 9.018        

Toplam Birikmiş Karlar 23.608      

Toplam Özkaynaklar 38.200      

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 100.000    

BİLANÇO KAR/ZARAR

Finansal tablolarda 
“Altın Oran” 
En az 2400 yıldır Da Vinci’den Öklid’e, Pisagor’dan Kepler’e kadar pek çok bilim 
adamının, ressamın, heykeltıraşın hayranlığını kazanan altın oran, finansal tablolara uygulansaydı acaba 
sonuç ne olurdu? Son 3 yıllık Türkiye ortalamaları, Standard & Poors 500 (Amerika Birleşik Devletleri – 
S&P 500), Financial Times 500 (FT 500) ve Fortune Global 500 (FG 500) şirketleri altın oranın neresinde? 
Şirketinizin finansal göstergelerine farklı bir gözlükle bakalım…

HAKAN ERTEN, 
DELOITTE TÜRKİYE, 

ORTAK, DENETİM HİZMETLERİ
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Net	  işletme	  sermayesi	  /	  Toplam	  Varlık	  

Net	  işletme	  sermayesi	  /	  Toplam	  SaUşlar	  

Net	  İşletme	  Sermayesi	  oranları	  

%24	  

%9	  

%4	  

%38	  

%15	  

%13	  

%3	  

%8	  

%39	  

%14	  

%10	  

%4	  

%3	  

%15	  

%7	  

%7	  

%3	  

%3	  

%14	  

%5	  

Özkaynak	  karlılık	  oranı	  

Varlık	  karlılık	  oranı	  

Net	  kar	  marjı	  

Brüt	  kar	  marjı	  

Faaliyet	  kar	  marjı	  

Karlılık	  oranları	  

	  42.026	  	  	  	  

	  16.054	  	  	  	  

	  25.972	  	  	  	  

	  48.714	  	  	  	  

	  69.364	  	  	  	  

	  118.80	  	  	  	  

	  104.636	  	  	  	  

	  67.939	  	  	  	  

	  56.265	  	  	  	  

	  83.963	  	  	  	  

	  67.464	  	  	  	  

	  58.352	  	  	  	  

Stok	  devir	  süresi	  (gün)	  

Alacak	  devir	  süresi	  (gün)	  

Net	  işletme	  sermayesi	  devir	  hızı	  (gün)	  

Devir	  Hızı	  

%62	  

%162	  

%162	  

%202	  

%26	  

%132	  

%132	  

%33	  

%60	  

%148	  

%145	  

%119	  

%58	  

%137	  

%144	  

%101	  

Borç	  /	  Toplam	  varlık	  oranı	  

Borç	  /	  Toplam	  özkaynak	  oranı	  

Cari	  oran	  

AkSf	  devir	  hızı	  

Finansal	  yapıya	  ilişkin	  oranlar	  

%15	  

%7	  

%14	  

%43	  

%26	  

%22	  

%20	  

%19	  

Net	  işletme	  sermayesi	  /	  Toplam	  Varlık	  

Net	  işletme	  sermayesi	  /	  Toplam	  SaUşlar	  

Net	  İşletme	  Sermayesi	  oranları	  

©istock.com/Janka Dharmasena
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Daha güzel 
yaşamak için...

FARUK ŞÜYÜN, 
DÜNYA GAZETESİ, KÖŞE YAZARI

“Yazmasam çıldıracaktım” demişti Sait Faik. 
“Çizmesem”, “bestelemesem”, “sahneye 
çıkmasam” gibi sözcükler de koyabiliriz 
“çıldıracaktım”ın önüne eğer söz konusu olan, 
delilik ile deha arasında savrulan edebiyatçının, 
sanatçının, bestecinin kaderiyse. 

Bir ân önce üretmek, içlerinde biriken duyguları 
dışarıya yansıtmak zorundadır onlar. Çünkü, yeni 
bir esere daha gebe olan beynin doğum öncesi 
serüveni, çocuğa hamilelikten çok daha zor 
geçmekte, sancıları – fiziksel olmasa da – çok 
daha ağır hissedilmektedir duygularda. Ne süresi, 
ne sancı zamanları bellidir bu doğurma sürecinin.

Ve hiçbir sınırı yoktur: Ne yaş, ne zaman, ne 
mekân... Yani fiziksel o kadar az şeye ihtiyacı 
vardır ki edebiyatçıların, sanatçıların, tabii ki bilim 
insanlarının. İşte Hawking, bir deha. İşte Lautrec, 
işte Borges hangisi bedenlerini kullandılar ki? 
Tarih boyunca hangi eserler fiziki güzelliklerden 
yararlanmıştır?

Gerçek şu ki o güzellikler geçicidir; yıllar geçer, 
bedenler eprir. Yaşlanma kaçınılmazdır. Oysa 
beyinsel üretim her seferinde daha da gençleşip 
tazeleşerek sürer, hatta yaşlanan bedenin kimi 
zorunlu zaaflarını örter, kimilerini cilalar. Hayran 
olunan usta bir ismin güzel veya çirkin olduğu 
kimin umurundadır ki?

Ama sanatçıya gelince şu paradoksu da daima 
yaşar o: Bedene karşı kazandığı bu zafer, beyin 
tarafından kolay kolay kabul edilmeyecektir. 
O harika eserleri üreten organ, kendini taşıyan 
bedene, onun bütünlüğüne, estetiğine de saygı 
duymaktadır çünkü. Bunlardan vazgeçmesi o 
kadar kolay mıdır?!

Aslında sonucu belli büyük bir mücadele sürecidir 
sanatçının üretimi ile bedensel güzellikler arasında 
yaşanan. Finalde her zaman beden kaybedecek, 
üretim kazanacaktır.

Zaten tarihe de üretilen o eserler kalacaktır. 
Aristo’nun, Sokrat’ın yüzünü kim bilmektedir, 
ama yapıtları bugün de klasik olarak okunmakta. 
Sevdiğimiz kaç yazarı, ressamı, besteciyi yolda 
görsek tanırız ki? Ama bir eseriyle karşılaştığımızda 
ismini görmesek bile kısa bir süre içinde “hah, işte 
onun çalışması” demez miyiz?

“Çıldırmamak” için üreten sanatçıların, 
edebiyatçıların, bestecilerin iç dünyalarına, 
kendileriyle kavgalarına yaptığımız bu kısa dalıştan 
sonra soluk almaya kafamızı kaldırdığımızda şu 
dört sözcükle karşılaşırız, diye düşünüyorum:

En önemli üretim, yaşamaktır...

Hadi, daha güzel yaşamak için daha çok çalışalım, 
okuyalım, dinleyelim, seyredelim...
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Deloitte Türkiye, yeni ortaklarıyla güçlenmeye 
devam ediyor. Cem Tovil, Hakan Erten ve 
Volkan Becerik Denetim, Orhan Kahraman 
Vergi, Sibel Yorohan Yönetim Destek Hizmetleri, 
Cem Yılmaz Danışmanlık, Ali Yılmaz Kumcu ve 
Barış Bağcı Kurumsal Risk Hizmetleri, Hande 
Özdiler ise Finansal Danışmanlık Ortağı olarak 1 
Haziran 2015 itibariyle yeni görevlerine atandı.

Deloitte Türkiye CEO’su Hüseyin Gürer 
konuya ilişkin olarak “Günümüzde kurumların 
geçmiş ve gelecek arasında köprü kurmaları ve 
bu sayede geleceği tasarlamaları, ancak insan 
kavramına hak ettiği değeri vererek mümkün. 
Biz, Deloitte Türkiye’de çalışanlarımızı bir 
kıymet olarak görüyoruz ve çalışanlarımızın 

her zaman bir üst sorumluluk düzeyine çıkması 
için olanaklar sunuyoruz. Şirket ortaklığı ise, 
kariyer planlamasının zirvesini oluşturuyor. 
Büyük başarıların altına imza atan çalışanlar 
yetiştirmek ise kolay değil. Bu nedenle 
ortaklarımızı, aynı zamanda çalışanlarımızı 
yetiştirecek liderler olarak görüyoruz. Bu 
sebeple liderlik gelişimi bizim için büyük öneme 
sahip. Müşterilerimizle uzun soluklu ilişkiler 
geliştirebilecek, onlara ilham vererek iz bırakan 
etki yaratacak profesyonellere dönüşmelerini 
sağlayacak liderler yetiştirmek bizim amacımız. 
Her yıl, yeni şirket ortakları ile büyümeye, 
gücümüze güç katmaya ve liderler yetiştirmeye 
devam ediyoruz” dedi. 

Deloitte Türkiye, 56 ortağıyla güçlenmeye devam ediyor


