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İmalat sanayi ülkelerin refahına ve ekonomik 
büyümeye önemli katkılar sağlamaktadır. Kriz 
döneminde, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte 
olan ülkeler arasındaki kişi başı milli gelir farkı 
azalırken, imalat sektörü güçlü ve rekabet gücü 
yüksek olan ülkeler bu farkı daha belirgin bir 
şekilde azaltmaktadır. 

2001-2013 arasındaki dönemde türkiye’nin kişi 
başı milli gelirinin yüksek gelirli ülkelerin kişi başı 
milli gelirine oranı %20,4’den %27,4’e çıkarken, 
son yıllarda, türkiye ile üst gelir grubu ülkeler 
arasındaki farkın kapanma hızı yavaşlamaktadır. 
Diğer yandan, 2001 yılı sonrası dönemde, 
imalat sanayi ise bu performansa sınırlı katkı 

yapmıştır. 
2023        
hedeflerine 
ulaşmanın kilit noktası, 
ihracat sepetinin ve üretimin 
niteliğini artıracak bir sanayi 
dönüşümünden geçmektedir. 

makine, kimya ve sağlık ile ilgili 
ürünler ve elektronik sektörlerinin 
gelişimini destekleyecek bir imalat 
sanayi politikası, kişi başı milli gelirde 
yıllık %5 ve üzerindeki reel büyüme 
ile 2023 hedeflerine yaklaşılmasına 
yardımcı olacaktır. Sayfa 6

Yeni bir imalat sanayi stratejisi 
kişi başı milli gelirde yıllık %5 

reel büyüme getirir

Deloitte bu sene üçüncü kez Gartner 
tarafından güvenlik danışmanlığı konusunda 
global lider olarak adlandırılmıştır. Güvenlik 
danışmanlığı Gartner tarafından güvenlik 
konusunda teknoloji stratejilerinin ve 
operasyonlarının analizi ve etkinliğinin 
geliştirilmesi için şirketlere yardımcı olmak 
adına  sağlanan güvenlik odaklı danışmanlık 
hizmetleri olarak tanımlanmaktadır.  Gartner 
tarafından yayımlanan “market share: 
security consulting services, Worldwide, 
2014” analizine göre, Deloitte, ciro açısından 
global olarak birinci sırada yer alıyor. 

Deloitte 
güvenlik 
danışmanlığında 
Gartner tarafından 
3. kez 
global lider!

Senenin ilk yarısı geride kalırken hem gelişmeleri değerlendirmek hem de 
geleceğe ilişkin öngörüleri masaya yatırmak için son tüketiciye oldukça yakın duran 
ve dinamizmi iş yapış şekillerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmiş üç farklı şirketin CFO’su 
ilk yarıyıla ait değerlendirmelerini ve 2. yarıyıla dair beklentilerini paylaştılar. 

Leasing sektörü 

5 senede 2 kat 
büyüyecek
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2015 Türk bankacılık 
sektörü için zorlu 
bir yıl olacak
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Sağlık ve yaşam 
bilimlerinde 

dönüşüm şart
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CFO’lar 2015 ikinci 
yarıyılı değerlendirdi

Burcu Geriş 
tav havalimanları holding, cfo

Önder Şenol
Defacto, cfo

Erdinç Güzel
Koton, cfo

İlk yarıyıl sektörümüz için genel olarak olumlu geçti. İlk 3 ayda, 
gelirlerimizin ana belirleyicisi olan yolcu sayılarında tav’ın 
işlettiği 14 havalimanı genelinde %7’lik bir artış oldu. Bu rakam, 
yılbaşında bütçelediğimiz %6-8 projeksiyonu dahilinde. Bununla 
birlikte, 2014 yılında kişi başı duty-free harcamasında yaşadığımız 
düşüşün sene başından itibaren geri alındığını görüyoruz ki bu 
çok olumlu bir gelişme. İkinci yarı yılda, seçim süreci, büyümedeki 
relatif durgunluk, kurlardaki oynaklık çok ideal bir ekonomik ortam 
yaratmamakla birlikte, bir şok olayı yaşanmaması durumunda, 
yolcu rakamları ve finansallarımızın yine yılbaşında bütçelediğimiz 
değerler aralığında gerçekleşeceğini düşünüyoruz. 

tl’nin gelişmiş ekonomi para birimlerine karşı olan değer kaybı, 
türkiye hazır Giyim sektörünü hem artan maliyetler hem de kira 
giderleri gibi döviz bazlı operasyonel giderleri konusunda sıkıntıya 
sokmuştur. sektörün geçen seneye kıyasla %22,1 büyüdüğünü, 
aynı oranın bir önceki yıl ise %27,3 olduğunu ve büyüme oranında 
yaklaşık %5 civarında bir düşüş olduğunu görüyoruz. havaların 
mevsim normallerinden farklı seyretmesi, kurdaki hareketlilik, 
tüketici güven endeksinin düşmesi gibi iç talebi olumsuz etkileyen 
konular, performans kayıplarının başlıca sebeplerinden. seçim 
döneminin getirdiği belirsizliklerle beraber ikinci çeyrek dönemin 
de beklentilerin altında gerçekleşmesini bekliyorum.

2015’in ilk yarısı perakende sektörü için oldukça hareketli geçti. Bir 
yanda, hareketli kur piyasası, seçim ajandası, hava durumundaki 
dalgalanmalar, diğer yandan yurt dışında yaşanan kriz. 2015’in 
ilk yarıyılında Defacto’yu etkileyen en önemli etkenin hava 
koşulları olduğu görülmektedir. İlk çeyrekte ocak ayını oldukça iyi 
geçirirken, şubat ve mart aylarında hava koşullarının beklendiği 
gibi gitmemesi tüm sektörü etkilediği gibi bizim satışlarımızı da 
etkiledi. fakat yine de 2015’in ilk yarısının, geçen yıla kıyasla yine 
yüksek büyümelerin yaşandığı bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. 
İkinci yarıyıla dair beklentilerimiz, iklim etkilerinin telafi edilmesi, 
dolayısıyla büyüme hızının daha da artması yönünde. 

Havacılık sektöründe 
büyüme ülke büyümesinin 
2-3 katı olacak

İklim etkileri, kurdaki 
hareketlilik, tüketici güven 
endeksindeki düşüş, talebi 
olumsuz etkiliyor

Yılın ikinci yarısında 
büyüme hızı 
daha artacak



1930’lu yıllarda Gandhi aşramında dinlenirken; elinde şeker 
ile küçük bir oğlan ve yanında da annesi gelir. Küçük oğlanın 
annesi, Gandhi’ye oğlanın sürekli şeker yeme alışkanlığı 
olmasından duyduğu rahatsızlığı söyler. ne yaptıysa bu 
alışkanlığı geçiremediğini söyleyerek, Gandhi’den yardım 
talep eder. Bunun üzerine Gandhi; önce oğlana bakar, sonra 

da oğlanın annesine: “lütfen bir hafta sonra tekrar gelin, 
oğlunla o zaman konuşacağım” der. oğlanın annesi de bunun 
üzerine oğluyla aşramdan çıkar. oğlanın annesi ve oğlan, 
bir haftanın geçmesinin ardından Gandhi’yi tekrar ziyarete 
gelirler. aşramın girişinde oğlanı ve annesini gören Gandhi 
gülümser. Gandhi yanına kadar gelen oğlana eğilir ve oğlana: 
“şeker yemeyi bırakmalısın” der. Bunun üzerine oğlan ise: 
“sizi dinleyeceğim” der. oğlanın annesi ise, olanlar karşısında 
şaşkındır ve dayanamaz; Gandhi’ye: “İyi de yüce ruh, çocuğa 
bunu söylemek için neden bir hafta bekledin? madem sadece 
bunu söyleyecektin neden geçen geldiğimizde söyleyemedin?” 
der. Gandhi de bu serzenişin üzerine: “Bak kardeşim, geçen 
hafta söyleyemezdim, çünkü geçen haftaya kadar ben de 
şeker yiyordum. Ben de şekeri bırakmamıştım. İstediğin dünyayı 
görmek istiyorsan değişmelisin” der...

Bizler, değişen bir dünyanın parçasıyız. zannetmeyin ki bu 
yeni bir durum. m.Ö 535-475 yılları arasında, yani bugünden 
neredeyse 2500 yıl önce efes’te yaşamış filozof herakleitos da 
“Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” demiş ve değişimin 
aslında vazgeçilmez bir süreç olduğunu ortaya koymuş.  

ancak bu değişim sırasında, hem kurumların hem bireylerin 

hem de toplumların korumaları gereken bir takım hasletleri 
de bulunuyor. aslında hiç değişmeyecek olan bu özellikler 
kurumlar için atılan bir demirdir ya da pergelin sabit tarafıdır. Bir 
yandan kurumların sürdürülebilir olmasını sağlarken bir yandan 
da değişim için onlara temel oluşturur. 

Bizim demirimiz, dünyaya sağladığımız katkı ve varoluş 
nedenimiz…  Biz bunu 150’den fazla ülkede 200 binden fazla 
çalışanımızın katılımıyla belirledik. amacımız “Deloitte neden 
var?” sorusunun cevabını hep birlikte vermek ve Deloitte’un 
hikayesine beraber katkı sağlamak idi. Geldiğimiz noktada 
gördük ki, Deloitte çalışanları, müşterileri ve içerisinde yeşerdiği 
toplum için sürdürülebilir ve iz bırakan bir etki yaratmak için var 
(making an impact that matters). Bizim pergelimizin sabit ucu 
bu. müşterilerimize sunduğumuz her hizmette, çalışanımıza 
dokunduğumuz her ortamda, toplumdan aldığımızı topluma 
geri verdiğimiz her anda sürdürülebilir ve anlamlı bir etki yarattık 
mı diye soruyoruz, sorguluyoruz. Bu sayede hem pergelimizin 
ucu daha sağlam saplanıyor hem de biz değişimi daha kolay 
sağlıyoruz.

Dilediğiniz değişimlerin sürdürülebilir gerçeklere dönüşmesi 
dileğiyle…

HÜSEYİN GÜRER, DELOITTE TÜRKİYE, CEO

İNSAN İÇİN

Piyasaları hareketli günler bekliyor

Deloitte türkiye ekonomi Danışmanı Dr. murat 
üçer tarafından hazırlanan ekonomik görünüm 
raporuna göre türkiye ekonomisi kritik bir eşiğe 
geldi. türkiye görece olarak düşük büyüme 
ancak yüksek enflasyon ve cari açık denkleminde 
takılmış durumda ve bunun aşılması için genel 
seçim sonrası ekonomi yönetimi tarafındaki 
belirsizliklerin ortadan kalkması ve ‘yeni bir hikâye’ 
oluşturulması gerekiyor.

Deloitte türkiye ceo’su hüseyin Gürer konuya 
ilişkin şu açıklamada bulundu: “Küresel 
ortamın çalkantılı seyri devam ediyor ve dünya 
ekonomisinde ılımlı büyümenin sürmesine 
rağmen riskler listesi halen kabarık görünüyor. Bu 
listenin başında ise yunanistan yer alıyor. Diğer 
taraftan aBD merkez Bankası fed’in ilk çeyrekte 
aBD ekonomisinin zayıf görünümüne nasıl tepki 
vereceği merakla bekleniyor. Bu karar doğal 
olarak türkiye’yi de çok yakından ilgilendirecek. 

türkiye açısından bir diğer önemli parametre ise 
petrol fiyatı. petrol fiyatındaki sert düşüş nedeniyle 
yıla olumlu ve umutlu bir başlangıç yapan türkiye 
ekonomisinde, gelişmeler pek beklendiği gibi 
olmadı. seçim sonrasında oluşacak senaryolara ve 
olası belirsizliklere odaklanmış yatırımcılar, düşük 
büyüme, görece yüksek seyreden enflasyon, 
merkez Bankası üzerinde devam eden baskılar 
ve yapısal reformların gecikme olasılığı karşısında 
tedirgin olmuş durumda. Bu sebeple de, yeni 
bir yatırım hikâyesinin oluşturulması elzem ve 7 
haziran seçimleri bu anlamda çok kritik bir eşik 
niteliği taşıyor.”

2015 zorlu bir yıl olacak
Deloitte baz senaryosuna göre 2015 yılının zorlu 
bir yıl olacağına dair beklentisini koruyor. makro 
tahminlerinin, belirsizlikler ve kurda yaşanan sert 
değer kaybı nedeniyle revize edildiğini belirten 
Deloitte, 2015 büyüme beklentisini %2,5’a 
düşürürken, enflasyon beklentisini ise %7,5-
%8 bandına doğru yukarı çektiğini söylüyor. 
rapora göre cari açığın yılı Gsyh’ya oranla %4,5 
seviyelerinde kapanacağı varsayılıyor.

raporda mali tarafta nispeten kırılgan bir 
görüntünün olduğu, ancak henüz belirgin bir 
bozulma yaşanmadığı vurgulanırken; ikiz açık 
riskine dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.

para politikası başlığında faiz tartışmalarına ve 
merkez Bankası üzerindeki baskıya dikkat çekilen 
raporda; hem büyüme, hem de sermaye girişleri 
güçlü olmadıkça, bu endişe ortamı devam 
edecek. rapora göre bu durum aynı zamanda 
merkez Bankası’nın içinde bulunduğu ikilemi de 
özetler niteliktedir.

Global tarafta 2015 yılının makro hikâyesinin 
şekillenmesinde, yılın kalanında petrol fiyatlarının 
seyrinin, fed’den gelecek faiz hamlesinin ve 
yunanistan’ın akıbetinin belirleyici olacağı 
belirtiliyor. 

riskler tarafında ise, özellikle Gelişmekte olan 
ülkeler cephesinde fed’in faiz artırım sürecine 
bağlı olarak dolarda yaşanan güçlenme ve 
sermaye akımlarının yön değiştirmesinden 
kaynaklı finansal riskler, listenin en başında yer 
alıyor. Gelişmiş ekonomilerde krizden miras 

kalan sorunların (zayıf finansal sistemler, yüksek 
borçluluk vb.) hala büyümenin önünde engeller 
oluşturduğu görülüyor. euro Bölgesi’nde yeniden 
alevlenen ‘Grexit’ (yunanistan’ın euro’dan 
çıkması) endişesi ise en acil kalem olarak 
karşımızda duruyor. Bunun yanı sıra çin’de devam 
etmesi beklenen yavaşlama ve bunun seyri ise bir 
diğer risk başlığı olarak öne çıkıyor.

2016’nın temel meselesi kırılganlıklar ve 
büyüme
rapora göre 2016 yılında da temel mesele, 2015 
yılında olduğu gibi enflasyon ve cari açık başta 
olmak üzere kırılganlıklar azaltılırken, görece 
vasat bir düzeye oturan büyümenin artırılması 
olacak gibi görünüyor. 

Türkiye ekonomisi kritik bir eşiğe gelmiş durumda. Yeni bir ‘yatırım hikâyesi’nin 
ortaya çıkması ve bu doğrultuda da her şeyden önce ekonomi yönetimi tarafında 
süregelen belirsizliklerin ortadan kalkması gerekiyor.

©istock.com/shannonstent
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CFO’lar 2015 ikinci 
yarıyıldan neler 
bekliyor? 

İlk yarıyılın sektörümüz için genel olarak olumlu 
geçtiğini söyleyebiliriz. İlk 3 ayda, gelirlerimizin ana 
belirleyicisi olan yolcu sayılarında tav’ın işlettiği 14 
havalimanı genelinde %7’lik bir artış oldu. Bu rakam, 
yılbaşında bütçelediğimiz %6-8 projeksiyonu dahilinde. 
Bununla birlikte, 2014 yılında kişi başı duty-free 
harcamasında yaşadığımız düşüşün sene başından 
itibaren geri alındığını görüyoruz ki bu çok olumlu bir 
gelişme. ayrıca tav olarak gelirlerimiz ağırlıklı olarak 
euro ve dolar cinsinden olduğu için ve gelirlerimizle 
giderlerimiz arasında kur cinsleri açısından doğal bir 
hedge sözkonusu olduğu için kurdaki dalgalanmalardan 
minimum düzeyde etkileniyoruz. Örneğin, doların euro 

karşısında güçlenmesi bir kısmı dolar olan gelirlerimiz 
nedeniyle finansallarımızı olumlu yönde etkilerken, 
tl’nin euro’ya karşı geçen seneye kıyasla güçlü kalması 
ise personel giderleri çoğunlukla tl olduğu için bir miktar 
olumsuz etki yarattı. ama bütün bu etkileri netlersek, 
genel etkinin pozitif olduğunu ve rakamlarımızın 
bütçelediğimiz düzeylerde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 
Bundan sonrasına bakarsak, seçim süreci, büyümedeki 
relatif durgunluk, kurlardaki oynaklık, bütün bunlar çok 
ideal bir ekonomik ortam yaratmamakla birlikte, bir 
şok olayı yaşanmaması durumunda, yolcu rakamları 
ve finansallarımızın yine yılbaşında bütçelediğimiz 
değerler aralığında gerçekleşeceğini düşünüyoruz. 

orta vadeli ekonomik plan ve ımf tarafından belirtilen 
büyüme hedeflerini takip ediyoruz. çok dinamik 
ve henüz doyuma ulaşmamış bir sektör olarak 
havacılık sektöründeki büyümenin -son yıllarda da 
olduğu gibi- yine ülke büyümesinin 2-3 katı kadar 
olacağını öngörmekteyiz. finansal projeksiyonlarımızı 
güncel kurlardaki gelişmelere göre revize etmekle 
birlikte büyüme hedeflerimizi, atatürk havalimanı 
dış hat yolcularda %8-10, grubumuzun işlettiği 
14 havalimanındaki toplam yolcu sayısında %6-8, 
konsolide ciroda %10-12, favÖK’te %12-14 ve net 
karımızda %5-10 olarak korumaya devam ediyoruz.

havacılık sektöründe büyüme ülke büyümesinin 2-3 katı olacak

türkiye hazır Giyim sektörü 2000’li yıllarla birlikte, 
alışveriş merkezleri yatırımlarına da paralel olarak, çok 
hızlı bir büyüme içerisindedir. hem tekstil bilgisi ve 
üretim gücü olan yerli/ulusal oyuncuların hem de güçlü 
uluslararası markaların bulunduğu zorlu ve rekabet 
yoğun bir sektördür. her geçen gün tüketicilerin 
fiyat ve kalite beklentisi de arttığı için ayakta 
kalmak, sürdürülebilir ve karlı büyümeyi sağlamak 
zorlaşmaktadır. son zamanlarda yaşanan, tl’nin 
gelişmiş ekonomi para birimlerine karşı olan değer 
kaybı, sektörü hem artan maliyetler hem de kira giderleri 
gibi döviz bazlı operasyonel giderleri konusunda 
sıkıntıya sokmuştur. maliyet tarafındaki olumsuz etkiyi 
uluslararası oyuncular ve özellikle de franchise olarak 
faaliyette bulunan markalar, yerli markalara göre çok 
daha net ve sert olarak hissetmişlerdir. markaların 

pazardaki pozisyonlarına göre değişmekle birlikte, 
artan maliyet ve giderleri yönetmek, bu etkiyi doğrudan 
fiyatlara yansıtarak kolaylıkla üstesinden gelmek gibi 
basit bir yöntem ve yönetim şekli olmaktan artık çok 
daha zordur. 

hazır Giyim, rekabet yoğun ve büyüyen bir sektör 
olsa da henüz halka açıklık ve pazar ile ilgili raporlar 
konusunda oldukça kısıtlı bir sektördür. en son 2015 
yılı ile ilgili ocak ve şubat verileri ac nielsen tarafından 
yayınlanmıştır ve 2 aylık toplam verilere bakıldığında 
sektörün geçen seneye kıyasla %22,1 büyüdüğünü, 
aynı oranın bir önceki yıl ise %27,3 olduğunu ve 
büyüme oranında yaklaşık %5 civarında bir düşüş 
olduğunu görüyoruz. Bu büyümeyi detaylandıracak 
olursak, metrekare büyümesi %10,5 olmuştur, 

kabaca büyümenin yarısı yeni yatırımlardan yarısı 
da mevcut mağazaların performansından gelmiştir 
yorumunu yapabiliriz. mart ayının da sektörde geçen 
yıl kadar iyi olmadığı bilgilerini alıyoruz. havaların 
mevsim normallerinden farklı seyretmesi, kurdaki 
hareketlilik, tüketici güven endeksinin düşmesi gibi 
iç talebi olumsuz etkileyen konuların, bahsettiğim 
performans kayıplarının başlıca sebeplerinden 
olduğunu düşünüyorum. seçim döneminin getirdiği 
belirsizliklerle beraber ikinci çeyrek dönemin de 
beklentilerin altında gerçekleşeceğini bekliyorum. 
Böyle bir ortamda şirketlerin rekabet avantajlarını 
korumak ve güçlendirmek adına tüm süreçlerini ve iş 
yapış modellerini tekrar gözden geçirmesinin özellikle 
verimlilik konularına daha çok zaman ve kaynak 
ayırmasının önemli olduğunu düşünüyorum.

mevsim normallerinden farklı seyreden hava, kurdaki hareketlilik, tüketici güven endeksindeki düşüş talebi 
olumsuz etkiliyor

2015’in ilk yarısı perakende sektörü için oldukça 
hareketli geçti. Bir yandan hareketli kur piyasası, diğer 
yandan seçim ajandası bir yandan hava durumundaki 
dalgalanmalar, diğer yandan ise yurt dışında yaşanan 
kriz ortamları. Bu dalgalanmalar genelde perakende 
sektöründe sürekli takip edilmesi ve değerlendirilmesi 
gereken unsurlar. çünkü tüketicinin etkilenebileceği, 
satın alma eğilimlerini değiştirebileceği durumlar. 
Bununla birlikte, 2015’in ilk yarıyılında Defacto’yu 
ne etkiledi diye bakıldığında en önemli etkenin hava 
koşulları olduğu görülmektedir. çünkü kur etkisi ve diğer 

ekonomik etkenleri yönetmekte oldukça deneyimliyiz. 
İlk çeyrekte ocak ayını oldukça iyi geçirirken, şubat 
ve mart aylarında hava koşullarının beklendiği gibi 
gitmemesi tüm sektörü etkilediği gibi bizim satışlarımızı 
da etkiledi. fakat yine de 2015’in ilk yarısının, geçen 
seneye kıyasla yine yüksek büyümelerin yaşandığı 
bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. İkinci yarıyıla 
dair beklentilerimiz, iklim etkilerinin telafi edilmesi, 
dolayısıyla büyüme hızının daha da artması yönünde. 
İlk yarıyıl Defacto için yatırımlar ve ortaklıklar anlamında 
da hareketli geçti. Bir yandan türkiye’ye yaptığımız 

yatırımlar, Batman’da açtığımız fabrika ile devam 
ederken, bir yandan yabancı yatırımları da türkiye’ye 
çektik. Globalleşme vizyonumuz doğrultusunda yurt 
dışındaki ülkelerde derin deneyimleri olan franklin 
templeton ile anlaşarak stratejik ortaklığa imza attık. 
yurt dışı yatırımlarımıza sağlam adımlar ile ilerleyerek, 
hızlı büyümeye devam edeceğiz. 2015 yılsonuna kadar 
toplam 10 yeni ülkeye mağaza açmayı planladık. yurt 
içi ve yurt dışı toplamında ise 85 yeni mağaza açmayı 
planlıyoruz. Özetle, yılın ikinci yarısında da aynı hızla 
yatırımlarımıza devam ediyor olacağız.

yılın ikinci yarısında büyüme hızı daha artacak

CEM SEZGİN, DeloItte türkİye, 
ortAk, CFo HİZMetlerİ lİDerİ

Burcu Geriş 
tav havalimanları holding, cfo

Önder Şenol
Defacto, cfo

Erdinç Güzel
Koton, cfo

senenin ilk yarısını geride bıraktık. İçeride ve dışarıda 
öylesine yoğun bir ajanda var ki, hızına yetişmek 
mümkün değil… ama tüm bu akış içerisinde bazen 
şöyle arkamıza doğru yaslanıp hem geride kalan 
zamanı ve gelişmeleri değerlendirmek; hem de 
geleceğe ilişkin öngörülerimizi tekrar masaya 
yatırmak gerekiyor. İşte bu noktada piyasanın 
nabzını tutmak adına cfo’lar konumları 
gereği özel bir yere sahipler. Bizler de, Deloitte times’ın 
bu sayısında son tüketiciye oldukça yakın duran ve 
dinamizmi iş yapış şekillerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmiş üç farklı şirketin cfo’suna 
danıştık. Başarılı ve vizyonist cfo’lar olması dışında bu üç firmanın başka ortak özellikleri de var: her biri 
tanınırlığı yüksek, hızlı büyüyen, yabancı sermayeyi ülkemize çekmiş, aynı zamanda global operasyonları yaygınlaşan ve 
yatırım iştahları yüksek firmalar. Bu nedenle cfo’ları sadece iç değil, dış piyasaları da gayet yakından takip ediyor. Biz de, 2015 yılı ilk yarısını 
geçtiğimiz şu günlerde, cfo’lara ilk yarıyılı değerlendirmelerini ve ikinci yarıyıla dair de beklentilerini sorduk. Bu keyifli röportaj ve paylaştıkları değerli bilgi ve 
değerlendirmeler için kendilerine çok teşekkür ederiz.

©istock.com/zinco79

3nİsan - mayıs 2015 The Deloitte Times



Türkiye’de 2013’ten itibaren yeniden bir ivme 
yakalayan leasing sektörü işlem hacminin 2014 – 
2018 arasında yaklaşık 2 kat büyüyerek 33 milyar 
TL’ye ulaşması bekleniyor. Aynı zaman diliminde 
aktif büyüklüğünün 64 milyar TL, net kira 
alacağının ise 41 milyar TL olması öngörülüyor. 

Deloitte “leasing sektörü: sürdürülebilir Büyüme 
yolunda adımlar” raporunu yayınlandı. Deloitte 
raporda leasing sektöründeki gelişmeleri 
değerlendirirken sektörün gelişimi için politika 
önerilerine de yer veriyor. 

Küresel leasing sektörü 2013 yılında 884 milyar 
dolar büyüklüğe ulaşmıştır. pazarda ilk üçü, 
sırasıyla (335,1 milyar dolar işlem hacmi ile) 
Kuzey amerika  (333,6 milyar dolar işlem hacmi 
ile) avrupa ve çin’in etkisiyle (177,3 milyar dolar 
işlem hacmi ile) asya oluşturuyor. türkiye ise 
2014 yılı itibariyle yaklaşık 7,6 milyar dolar işlem 
hacmine sahip durumda. 

leasing işlem hacminin milli gelire oranına 
bakıldığında, 2013 yılında türkiye 0,63 
penetrasyon oranı ile dünyadaki ilk 50 ülke 
sıralamasında 41. sırada geliyor ve sektörün 
mevcut potansiyelinin altında olduğu görülüyor. 
leasing piyasasındaki ‘operasyonel leasing’ ve 
‘sat-geri kirala’ gibi ürünlerle çeşitliliğin ancak 
son dönemlerde artmasının, bu oranın türkiye’de 
yüksek olmamasında etkili faktörlerden biri 
olduğunun altı çiziliyor. raporda ayrıca leasingin 
şirketler tarafından çoğunlukla KDv avantajından 
yararlanmak için kullanılan bir finansal enstrüman 
olarak algılanması; sektörün gelişmesi için gerekli 
altyapının tam anlamıyla oluşmamış olması; özel 
sektörde bankalara ve krediye erişimi sınırlı, mali 
yapısı zayıf görülen şirketlerin leasing yoluna 
gittiği yönündeki algı; bankaların küresel kriz 
sonrası dönemde KoBİ bankacılığına yönelmesi 
ve türkiye’deki şirketlerin “mülkiyet sahipliği” 
konusuna yaklaşımlarının da leasing sektörünün 
gelişmesi önündeki engellerden olduğu belirtiliyor.

yayınlanan rapora ilişkin olarak Deloitte türkiye, 
finansal hizmetler sektörü lideri hasan Kılıç şu 
açıklamalarda bulundu: “2015 ve sonrasında 
küresel ölçekte beklenen parasal sıkılaşma 
ve gelişmekte olan ülkelere fon girişinin 
yavaşlamasının beklenmesi başta öz kaynakları 
kısıtlı şirketlerin krediye erişimini zorlaştırabilir. 
leasing sektörünün daha geniş bir işlem hacmine 
ulaşması ölçek ve sektör farkı gözetmeksizin 
şirketlerin sermaye yatırımlarına destek vererek 

katkı sağlayacaktır. mevcutta potansiyelinin 
altında olan leasing sektörünün geliştirilmesi 
için, leasing konusunda başarılı ülkelerde olduğu 
gibi hem satıcılar hem de kiracılar açısından 
sektörün cazibesinin artırılması, özellikle 
özendirilmesi istenen sektörlerde captive leasing 
uygulamalarına yönelik teşvik programları 
oluşturulması etkili olabilir. Böylelikle leasing 
yoluyla da satışlarını artırabileceğini gören üretici 
firmaların ülkeye yatırım yapmaları sağlanabilir. 
sektörün gelişebilme potansiyeli olan bir alanı 
da operasyonel leasing. Bu açıdan, özellikle 
operasyonel leasingin kullanıldığı durumlarda 
etkin bir ikinci el piyasasının oluşması önem 
taşımaktadır.” 

Leasing işlemlerinin vergilendirilmesine 
yönelik konular leasing talebini etkiliyor
türkiye’de şu anda 31 şirketin yaklaşık 50 bin 
müşteriye yaklaşık 1500 çalışanla hizmet verdiği 
leasing sektöründe büyüklük olarak ilk 10 
şirketin tamamını banka iştiraklerinin oluşturması 
bankacılık ve leasing faaliyetlerinin diğer ülkelere 
oranla daha paralel yürümesine yol açıyor. 
raporda, 2007 yılından önce kredi piyasalarındaki 
büyümeye paralel bir ivme yakalayan leasing 
sektörünün küresel kriz sonrasında, vergi 
düzenlemelerinin de etkisiyle aynı başarıyı 
tekrarlayamadığı belirtiliyor. 

Konuya ilişkin olarak Deloitte türkiye, finansal 
hizmetlerden sorumlu vergi Direktörü Gündoğan 
Durak ise şunları belirtti: “leasing işlemlerinin 
vergilendirilmesine yönelik teşvikler şirketlerin 
leasinge olan taleplerinde temel belirleyiciler 
arasında yer alıyor. 2008-2011 yıllarında yapılan 
değişikliklerle bazı kiralama işlemlerinde %1 KDv 
oranının 2007 öncesinde olduğu gibi yeniden 
getirilmesi sektörü canlandıran bir gelişme 
olmuştur. yine taşınmaz sat-geri kiralamalarına 
sağlanan vergi istisnaları, 2013 yılından itibaren 
taşınmaz kiralamalarında bir artış meydana 
getirmiştir. yine de sat-geri kirala işlemlerine 
sağlanan vergisel avantajlar esasen bugün 
itibariyle istenilen seviyede olmayıp yapılacak ilave 
değişiklikler neticesinde bu alandaki ivmelenme 
hızlanacaktır. ayrıca farklı sektörlerde de leasingin 

teşvik edilmesini 
sağlayacak 
şekilde %1 
KDv’ye tabi 
olan makine 
ve ekipman 
listesinin 
genişletilmesi 
ve leasing 
şirketlerine 
mali kolaylık 
sağlayacak 
ve işlem 
maliyetlerini 
azaltacak 
politikaların 
hayata 
geçirilmesi 
sektörün 
gelişimini daha da olumlu etkileyecektir”.

Leasingin büyümesi, KOBİ’lere de pozitif 
yansıyacak 
raporda, türkiye’de leasing sektörünün daha 
geniş bir işlem hacmine ulaşmasının özellikle 
büyüme potansiyeli yüksek KoBİ’ler ve rekabet 
gücü yüksek sektörler üzerinde olumlu bir 
etki yaratacağı belirtiliyor. makine ve ekipman 
alanındaki leasing faaliyetleri ile bu alandaki 
toplam yatırımlar arasında uzun dönemli 
ve pozitif bir dengenin olduğunu, leasing 
faaliyetlerinde %1’lik bir artışın toplam makine ve 
ekipman yatırımlarını %0,3 oranında artıracağını 
gösteriyor.  

Dünyada leasingi en çok tercih eden 
sektörler incelendiğinde imalat, tarım, kamu, 
madencilik, inşaat, sağlık hizmetleri gibi geniş 
bir yelpazede faaliyet gösteren bir şirket 
portföyüyle karşılaşılıyor. türkiye’de ise inşaat 
sektörü ve gayrimenkul türkiye’deki leasing 
faaliyetlerinin yarısını oluşturuyor. leasing 
sektörünün katkısının inşaat gibi ekonomik 
konjonktürle beraber hareket eden sektörlerle 
sınırlı kalmaması ve sürdürülebilir büyüme için 
stratejik önem taşıyan sektörlerde de kullanılması, 
finansmana erişimin ve sermaye yatırımlarının  

         zorlaşmasının beklendiği 2015 ve 
sonrası için de önem taşıyor.
Özellikle yapısal reformların 

detaylandırılması ve sektörel bakış 
açılarının değişeceği aşamada leasing 

sektörünün kendisini yeniden 
konumlaması ihtiyacı oluşacaktır.

Başarılı büyüme için adım atılması şart 
leasing sektörünün 2013’ten itibaren 

bir ivme yakalaması ve 2018 yılında 
yaklaşık 64 milyar tl’lik bir aktif büyüklüğe 

ulaşması bekleniyor. ayrıca net kira 
alacakları bakımından da yaklaşık 

41 milyar tl’lik bir büyüklük öngörülüyor. 
raporda ayrıca 2015-2018 arasında sınırlı bir 
ekonomik büyüme performansı yakalanacağı 

böylece sektörün yıllık ortalama (nominal) 
büyüme hızının %20’nin biraz altında olacağı, 
özellikle makine-teçhizat ve taşınmaz mallarda 

işlem hacminin 2014-2018 arasında yaklaşık 
2 katına çıkacağı vurgulanıyor.  

son dönemde vergi oranlarındaki düzenlemeler 
başta olmak üzere sektörün başarılı bir büyüme 
ivmesi yakalaması için de önemli adımlar atıldığını 
aktaran rapora göre, sektörün sürdürülebilir bir 
büyümeye ulaşması için; 

1. Derin bir ikinci el piyasasının oluşturulması ile   
operasyonel leasingin geliştirilmesi,

2. sektördeki bilgi ve veri akışının iyileştirilmesi, 

3. sektörde uzmanlaşmış nitelikli işgücünün 
yetiştirilmesi, 

4. uluslararası makine/ekipman üreticileriyle 
distribütörlük anlaşmalarının kurularak leasing 
ağının geliştirilmesi,

5. Bürokratik katılıkların azaltılması, 

6. ‘captive leasing’ uygulamalarının devletin de 
destek olacağı mekanizmalarla özendirilmesi, 

7. şirketler tarafında leasing faaliyetlerinin 
sağlayacağı avantajlara yönelik bilgilendirme 
çalışmalarının yapılması gerekiyor. 

Leasing sektörü 

5 senede 2 kat 
büyüyecek
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Deloitte’un yayımladığı “Değişim çağrısı: türkiye 
Bankacılık sektörü 2015 Öngörüleri” raporuna 
göre, mevzuat, makroekonomik konjonktür 
ve diğer pazar dinamikleri ile birlikte şekillenen 
bankacılık sektöründe karlılık üzerindeki baskı 
devam ederken artan maliyetler rekabeti zorluyor. 
2014-2018 yılları arası yıllık bileşik kredi büyümesi 
beklentisinin geçmişteki büyüme oranı ile paralel 
olarak dolar cinsinden %12 seviyesinde devam 
etmesi, bu oranın mevduat tarafında, özellikle 
tasarruf oranı tahminleri ile paralel olarak yine 
dolar cinsinden geçmişteki (2007-2014) %6 
seviyesinden %11’e yükselmesi beklenmekte. 
net faiz marjının ise 2014’teki %3,2 seviyesinden 
2018’de %2,8’e düşmesi tahmin edilmesine 
rağmen, bu oranın 2018’deki %1,6 olan dünya 
ortalaması tahmininin üzerinde seyredeceği 
gözlenmekte. 

türk bankalarının mevcut fiyatlama stratejilerini, 
hedef segmentlerini, operasyon modellerini, 
yatırımlarını ve maliyet kalemlerini gözden 
geçirmeleri gereken bir dönemden geçiliyor. 

Deloitte türkiye finansal hizmetler lideri hasan 
Kılıç rapora ilişkin görüşlerini şu şekilde dile 
getirdi: “marjların daraldığı, volatilitenin arttığı 
ve bu doğrultuda maliyet yönetiminin özellikle 
daha fazla ön plana çıkacağı 2015 yılında, 
bankalar aynı anda dijital transformasyon, 
müşteri deneyimi, veri yönetimi, mobil bankacılık, 
siber tehditler, yenilikçilik gibi pek çok konuyu 
da göz önünde bulundurmaya devam etmeli. 
risk yönetimi perspektifi bankanın süreçlerine, 

organizasyonuna ve tüm Dna’sına işlenmiş bir 
yapıda kurgulanmalı. Bankalar veri kalitesini risk, 
otoritelerin gözetimi ve müşteri gereksinimleri 
açısından değerlendirerek karar alma süreçlerinde 
etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacak biçimde 
artırmaya odaklanmalı.”

Türk bankacılarının gündeminde yeni 
şube modelleri ve yeni jenerasyona uygun 
çözümler var
türkiye bankacılık sektörü üst düzey yöneticilerinin 
2015 yılı görüşlerine de yer verilen raporda, 
bankacılar 2015 yılında maliyet yönetiminin yanı 
sıra dijital bankacılığın ve yeni şube modellerinin 
ön plana çıkacağını belirtmekte. yine önümüzdeki 
yıllarda, yeni jenerasyon ile birlikte internet, 
mobil ve sosyal medya bankacılığının da giderek 
büyüyeceği ve genç neslin bankacılık faaliyetlerini 
sürdürmeleri için dijital kanallar üzerinden sunulan 
hizmetlerin hızla genişletileceği görüşündeler… 

net faiz marjının küçülmesinin ve operasyonel 
ve finansman maliyetlerinin artmasının türk 
bankalarını zorladığının altı çizilen rapora göre, 
bankaların hem kârlılıklarını sürdürebilmek için 
hem de risklerini en iyi şekilde yönetebilmek için 
iş kollarını yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor. 

Bankalara öğütler
raporda, türk bankacılık sektörünün içinde 
bulunduğu ortamdaki zorlukların üstesinden 
gelebilmesi için birbiri ile ilişkili olan risk, 
operasyonel ve müşteri perspektifiyle önemli 
çıkarımlara yer veriliyor.  

• Risk perspektifi
- Mevzuat değişikliklerine göre yeniden 

strateji geliştirme: Değişen mevzuatlara 
ayak uydurmanın zorlaştığı günümüzde, 
türk bankaları özellikle yeniden fiyatlandırma 
ve kredi yönetimi uygulamalarına ilişkin 
stratejilerini gözden geçirmeli. 

- Etkin risk yönetimi: Bankalar risk yönetimi 
model ve yapılarını gözden geçirmeli;  
özellikle içsel derecelendirmeye dayalı 
yaklaşımlar, risk bazlı fiyatlandırma, veri 
kalitesine yatırım, riske yönelik performans 
göstergelerinin belirlenmesi, erken uyarı 
sinyallerinin belirlenmesi ve davranış 
modellerinin kurgulanması gibi konulara 
odaklanmalılar. 

• Operasyonel perspektif
-  Maliyet verimliliği: Özellikle kısa dönemli 

maliyet düşürücü “hızlı kazanım” aksiyonları 
alan türk bankaları için maliyetin uzun vadeli 
olarak kontrol altına alınması büyük önem 
arz ediyor. operasyonel verimlilik ve etkinliği 
artırmak için süreçler ve organizasyonel 
yapının yenilenmesine, şube modellerinin 
gözden geçirilmesine, nakit yönetimi ve 
alternatif dağıtım kanallarının etkinliğine 
odaklanılmalı. 

- Etkin performans yönetimi modelleri: Genel 
müdürlük ve şubelerde uygulanacak ve 
bireylere indirgenmiş performans modelinin 
kurgulanması ve birimlerdeki performans 
yönetiminin analitik modellerle ölçülmesi 
konuları ön planda olmalı. 

• Müşteri perspektifi 
- Kanallar arası entegrasyon: Önümüzdeki 

yıllarda doğru kanal entegrasyon stratejisi, 
hizmet fiyatlandırması, kullanılan sistemlerin 
tutarlılığı, çok kanallı uygulamalar ve süreçler 
bankacılık sektörünün öncelikleri arasında 
yer alacak. Bunun yanında entegre müşteri 
deneyimi sunma ve dijitalleşme de öne çıkan 
konular arasında yer almalı. 

- Gelişmiş müşteri analitiği: Bankalar, müşteri 
deneyimini geliştirmek için yeni yaklaşımlara 
odaklanmalı. Bu kapsamda, analitik 
yaklaşımlarla değer bazlı müşteri geliştirme 
planları yapılmalı, müşterilere tüm ürün ve 
hizmetleri satmaya çalışma yaklaşımından 
vazgeçilerek, ihtiyaç bazlı yaklaşımlara 
geçilmeli ve sosyal medyada müşteri için 
anlamlı değer önerileri kurgulanmalı. 

Makro ekonomik konjonktür, pazar ve müşteri dinamikleri ile mevzuattaki değişimler Türk 
bankalarının kârlılıklarını 2015 yılında da etkilemeye devam ediyor. Bankalar kısa ve uzun vadeli 
risklerini yönetmeye çalışırken, bir yandan da maliyet etkinliği konusuna eğilmeyi sürdürecekler. 
Türkiye bankacılık sektörünün önde gelen bankalarının üst düzey yöneticilerine göre, önümüzdeki 
yıllar için dijital bankacılık ve yeni şube modelleri ön plana çıkarken, genç jenerasyona uygun 
bankacılık çözümlerinin de önem kazanması bekleniyor.

2015 Türk bankacılık sektörü 
için zorlu bir yıl olacak
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Deloitte türkiye’nin “2023’e Doğru türkiye İmalat sanayi” 
çalışmasına göre, makine, kimya ve sağlık ile ilgili ürünler ve 
elektronik sektörlerinin gelişimini destekleyecek bir imalat 
sanayi politikası, kişi başı milli gelirde yıllık %5 ve üzerindeki reel 
büyüme ile 2023 hedeflerine yaklaşılmasına yardımcı olacak.

Deli cesareti olan 
imalatçılar ve dönüşüm

Kişi başına milli gelirin değişimi 
(2005 fiyatlarıyla ABD $, 1993-2023)
(yıllık bileşik büyüme hızı)

1993 - 2003 %1,3

2003 - 2013 % 3,5

2013 - 2017 %3,1

2017 - 2023 %5,6

Yeni bir imalat sanayi stratejisi, 
   kişi başı milli gelirde yıllık 
   %5 reel büyüme sağlar 

  Deloitte türkiye’nin “2023’e  
   Doğru türkiye İmalat sanayi”  
  çalışmasında, imalat sanayinin  
  ülkelerin refahına ve ekonomik  
  büyümeye önemli katkılar sağladığının 
 altı çiziliyor ve yaşanılan küresel finansal  
 kriz döneminde gelişmiş ülkeler ile  
 gelişmekte olan ülkeler arasındaki kişi  
  başı milli gelir farkının  
  giderek azaldığına dikkat  
   çekiliyor. ayrıca imalat  
    sektörü güçlü ve rekabet  
   gücü yüksek olan ülkelerin  
  bu farkı daha belirgin bir  
 şekilde azalttığı ve imalat sanayisi güçlü  
    olan ekonomilerin krizden de daha  
       az etkilendiği belirtiliyor.

   2001-2013 arasındaki dönemde  
   türkiye’nin kişi başı milli gelirinin  
    yüksek gelirli ülkelerin kişi başı milli  
  gelirine oranı %20,4’den %27,4’e  
 çıkarken, son yıllarda, türkiye ile üst  
 gelir grubu ülkeler arasındaki farkın 
kapanma hızı yavaşlamaktadır. Diğer yandan, 
2001 yılı sonrası dönemde, imalat sanayi bu 
performansa sınırlı katkı yapmıştır. Bu sebeple 
çalışma, türkiye’nin üretim ve ihracat niteliğini 
yükseltecek iki aşamalı yeni bir imalat sanayi  

     stratejisine dikkat  
   çekiyor. strateji kapsamında 
önce kısa vadede odaklanılması gereken sektörler 
belirtilirken, bu sektörlere odaklanılması ile 
sağlanan üretim becerileriyle orta-uzun dönemde 
yüksek nitelikli sektörlere sıçranmasının etkin bir 
yol olacağı vurgulanıyor. 

Ekonomik büyüme ve ihracat açısından imalat 
sanayi kritik öneme sahip
Deloitte türkiye stratejik planlama, İş Geliştirme 
ve pazarlama ortağı uğur süel çalışmaya ilişkin 
şu değerlendirmede bulundu: “türkiye, 2001 
sonrası dönemde uygulanan makroekonomik 
istikrar politikalarının da etkisiyle yüksek bir 
büyüme hızı yakaladı. Özellikle 2002 – 2008 yılları 
arasında bu hız, türkiye’nin 2023 hedeflerine 
yansıdı. ancak en büyük ihracat pazarımız olan 
aB’deki durgunluk gibi küresel faktörlerin etkisiyle 
büyüme ve ihracatın hız kaybetmesi, 2023 
hedeflerine ulaşılmasında zorluk yaratabilecek.” 

süel ayrıca küresel kriz sonrasında gelişmiş 
ülkelerin sanayi politikalarını revize etmelerinin 
ve ülke içinde yaratılan katma değeri artırma 
çabalarının neticesinde küresel imalat sanayinin 
dönüşeceğine dikkat çekti ve türkiye’nin de 
küresel değişimleri iyi okuyan bir sanayi vizyonuna 
ihtiyacı olduğunun altını çizdi. Bu nedenle, 
yüksek katma değer yaratmada sınırlı kalan ve 
milli gelir içindeki payı düşme eğiliminde olan 
imalat sanayinin türkiye için kritik önem taşıdığını 
vurguladı. 

Deloitte türkiye üretim endüstrisi lideri Gaye 
şentürk de çalışmaya ilişkin olarak “2023 
hedeflerine ulaşmanın kilit noktası, ihracat 
sepetinin ve üretimin niteliğini artıracak bir sanayi 
dönüşümünden geçiyor” dedi.

Dönüşüm için yeni strateji önerisi 
Deloitte türkiye İş analitiği lideri Güneş süsler 
ise şu değerlendirmede bulundu: “sanayide 
yapısal dönüşümün sağlanabilmesi için gereken 
sektörel önceliklendirme sorusuna cevap vermek 
amacıyla, analitik bir yaklaşım kullanarak, 
türkiye’nin ihracatının ortalama niteliğini 
yükseltme potansiyeline sahip odak sektörleri 
belirlemeyi amaçladık. yapılan analizler ülkenin 
ortalama üretim ve ihracat niteliğini yükseltirken 
aynı zamanda ülkedeki mevcut yetkinlikler 
itibariyle gelişme ihtimali yüksek olan üç sektör 
grubunu ön plana çıkardı: makine, kimya ve 
sağlıkla ilgili ürünler ve elektronik. analizlerimiz, 
kısa dönemde yüksek teknolojili alt sektörleri 
doğrudan hedeflemek yerine önceliğin mevcut 
beceriler dikkate alındığında kolay sıçranabilecek 
sektörlere verilmesinin, daha sonra da kısa vadede 
sağlanan üretim becerileriyle orta-uzun dönemde 
yüksek nitelikli sektörlere sıçranmasının etkin bir 
strateji olacağını ortaya çıkardı”.

Yeni strateji %5 büyüme getirir
yapılan çalışmada, kısa vade için önerilen 44 alt 
sektörün, türkiye için ulaşılması daha kolay alt 
sektörler olduğundan, sağlayacağı büyümenin de 
geçmiş performansa yakın olacağı tahmin ediliyor.

ancak orta-uzun vade odak sektörlerinin 
daha yüksek büyümeye yol açacağı belirtilen 
çalışmada, türkiye’nin yüksek nitelikli 46 alt 
sektörde de rekabetçi olması durumunda 2017 
- 2023 dönemindeki kişi başı milli gelir yıllık 
bileşik büyüme hızının %5,6 olacağı öngörülüyor. 
çalışma, makine, kimya ve sağlık ile ilgili ürünler ve 
elektronik sektörlerinin gelişimini destekleyecek 
bir imalat sanayi politikasının %5 ve üzerindeki 
reel büyüme ile 2023 kişi başı milli gelir hedeflerine 
yaklaşılmasına yardımcı olacağının altını çiziyor.

çalışmada ayrıca, imalat sanayinin türkiye’nin 
ekonomik performansına katkı sağlayabilmesi 
için, ekonomide Dönüşüm programı’na paralel 
olarak, belirlenen her bir sektörün ve alt sektörün 
yol haritasının geliştirilmesine ve aksiyon planının 
belirlenmesine ihtiyaç olacağı vurgulanıyor. 
2023’e doğru ilerlerken, gelişmiş ülkelerdeki 
yeniden sanayileşme ve gelişmekte olan ülkelerin 
imalat sanayisini çeşitlendirme eğilimleri de 
dikkate alındığında, söz konusu sektörlerde 
rekabetçiliğin sağlanması için türkiye’nin hızlı 
aksiyon almasının önemine vurgu yapılıyor. 

hemen hemen tüm ekonomilerde imalat 
sanayinin gayri safi milli hasıla içindeki payı 
azalıyor. 1980 yılında dünya ekonomik üretiminin 
yüzde 50’sini yaratan hizmet sektörü bugün 
payını yüzde 70’e çıkarmış durumda. İmalat 
sanayinin Gsmh içindeki payının en yüksek 
olduğu bölge Doğu asya (%31), en düşük 
olduğu bölge ise sahra altı afrika (%9). Dünya 
Bankası verilerine göre bu oranlarda aBD %13, 
İngiltere %10, hindistan %17, türkiye ise %18 
seviyesinde... hemen hemen her ülkede imalat 
sanayinin milli hasıladaki payı düşerken bunu 
tersine çeviren ülkeler de var: Örneğin çek 
cumhuriyeti son 5 yılda oranı yüzde 23’ten 25’e, 

macaristan ise yüzde 22’den 23’e yükseltmiş.
İmalat sanayiinin güçlendirilmesinin önemi konu 
edildiğinde, son dönemin popüler kavramı 
sürdürülebilirlik ön plana çıkıyor. avrupa’nın 
bir türlü içinden çıkamadığı krizde, yaşlı kıtanın 
imalat sanayiinden kopuşunun etkisi sürekli 
vurgulanıyor. üretmeyen sadece tüketen bir 
zenginliğin çok sürdürülemediği, en azından yeni 
kuşaklara aktarılamadığı ortada. avrupa Birliği 
de durumu teşhis ederek bir süre önce, halen 
yüzde 16 olan birliğin imalat sanayi üretiminin 
milli hasılaya oranını 2020 yılına kadar yüzde 
20’ye çıkarma hedefini açıkladı. Birlik bu yolda 
otomotiv sanayiinde büyüme planlıyor. türkiye de 

bu alanda gidişatın tehlike sinyalleri verdiğini artık 
sivil toplum örgütlerinden iş dünyası önderlerine 
ve hükümet temsilcilerine kadar net biçimde 
ortaya koyuyor. ekonomik Dönüşüm programı 
adı altında bu yolda yapılması planlananlar 
açıklandı ancak ekonomide yeniden büyümeye 
geçilebilmesi için ‘hızlı aksiyon alma gerekliliği’ şu 
an ortada kalmış gibi görünüyor.

Bir ülkede üretim gücü olmadığında, o pazarın 
rekabet yapısı çarpıklaşıyor, dışarıdan hem 
kalitesiz hem de en pahalı ürünler gelmeye 
başlıyor. üretilmeyip sadece ithal edilen ürünleri ilk 
kez türkiye’de üretmeye başlayan imalatçılar bize 

her zaman yüzlerinde mahzun bir gülümseme ile 
anlatır: “Biz üretime başladıktan sonra pazarda 
fiyatlar düştü, global firmalar rekabet oluşunca 
daha kaliteli ürün göndermeye başladı”. Bu 
noktada sorunun tespit edilmesi aşaması geçildi, 
somut adımların atılması bekleniyor. aksi halde 
işadamları birbirlerine, arazilerini satınca 30 yıllık 
sanayicilikten daha fazla kazandıklarını anlatmaya 
devam edecek. İso Başkanı erdal Bahçıvan’ın 
bir sohbetimizde dediği gibi: “Deli cesareti 
olan daracık bir kesim artık sanayiye yatırım 
yapıyor. onları bulduğunda, o girişim arzusunu 
gördüğünde de devletin bu yatırımcının önünü 
açması gerekiyor.”

ÖZlEM ErMİş BEyhaN, İStİHbArAt ŞeFİ, DüNyA
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Ödeme ve menkul kıymet mutabakat 
sistemlerine, ödeme hizmetlerine, ödeme 
kuruluşlarına ve elektronik para kuruluşlarına 
ilişkin usul ve esasları düzenleyen 6493 sayılı 
Ödeme ve menkul Kıymet mutabakat sistemleri, 
Ödeme hizmetleri ve elektronik para Kuruluşları 
hakkında Kanun (“Kanun”) 20.06.2013 tarihinde 
kabul edilerek 27.06.2013 tarihli ve 28690 sayılı 
resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe 
girmiştir. 

türkiye’de faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ve 
elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve 
faaliyetleri ile ödeme hizmetleri ve elektronik para 
ihracına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Ödeme 
hizmetleri ve elektronik para İhracı ile Ödeme 
Kuruluşları ve elektronik para Kuruluşları hakkında 
yönetmelik (“Ödeme hizmetleri yönetmeliği”) ise 
27 haziran 2014 tarihli ve 29043 sayılı resmi 
Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe 
girmiştir. türkiye cumhuriyeti merkez Bankası 
tarafından yürürlüğe konulan Ödeme ve menkul 
Kıymet mutabakat sistemlerinin faaliyetleri 
hakkında yönetmelik 28 haziran 2014 tarihli ve 
29044 sayılı resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Kanun’un yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödeme 
hizmetleri sunmakta olup Kanun kapsamında 
ihdas edilen ödeme kuruluşu kategorisine dâhil 
edilebilecek olan kuruluşlar, Ödeme hizmetleri 
yönetmeliği’nin yayımı tarihinden başlayarak 
bir yıl içinde (en son 27 haziran 2015 tarihinde) 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na 
(“Kurum”) başvurarak gerekli izinleri almak 
zorundadır. anılan süre içinde faaliyet izni alması 
gereken kuruluşlar, söz konusu izni almamaları 
durumunda Kanun kapsamında faaliyette 
bulunamayacaklardır.

Kanun, ödeme ve menkul kıymet mutabakat 
sistemlerini, ödeme hizmetlerini, ödeme kuruluşları 
ile elektronik para kuruluşlarını kapsamaktadır. 
Kanun’la birlikte, önceden regülasyona tabi 
olmayan ödeme kuruluşlarının ve elektronik 
para kuruluşlarının gözetimine yönelik kurallar 
getirilmiştir. Kanun’un ve ikincil düzenlemelerin, 
finansal sistemin bu önemli aktörlerini gözetime 
tabi tutması, modern hukukta ve özellikle avrupa 
Birliği hukuku’ndaki gelişmelere koşut önemli 
adımlardır. finansal faaliyetler perspektifinden 
bakıldığında, Kanun’un aslî düzenleme alanı, 
ödeme hizmetleri ile elektronik paranın ihracı ve 
tedavülüdür.

Ödeme 
Hizmetleri
Ödeme hizmetleri, 
Kanun’un 12. 
maddesinde sayılmaktadır. 
Ödeme hizmetleri kavramı, 
•	Ödeme	hesabına	para	

yatırılması 
ve ödeme 
hesabından para 
çekilmesine imkân 
veren hizmetler de 
dâhil olmak üzere 
ödeme hesabının 
işletilmesi için 
gerekli tüm 
işlemleri,

•	Ödeme	hizmeti	
kullanıcısının 
ödeme hizmeti 
sağlayıcısı 
nezdinde bulunan 
ödeme 

  hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya 
mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma 
işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla 
yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri 
dâhil para transferini,

•	Ödeme	aracının	ihraç	veya	kabulünü,
•	Para	havalesini,
•	Gönderen	 tarafından	 ödeme	 işleminin	

yapılmasına ilişkin onayın bir bilişim veya 
elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla 
verildiği ve ödemenin ödeme hizmeti kullanıcısı 
ile mal veya hizmet sağlayan arasında sadece 
aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim veya 
elektronik haberleşme işletmecisine yapıldığı 
ödeme işlemini,

•	Fatura	ödemelerine	aracılık	 edilmesine	 yönelik	
hizmetlerini ifade etmektedir.

Kanun’un, ödeme hizmeti kavramını geniş 
tanımlaması karşısında, ödeme hizmeti olarak 
nitelendirilmeyecek hallerin de tanımlanması 
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Kanun’un 12. maddesinin 
2. fıkrasında on beş ayrı istisna hali sayılmaktadır.  

Özellikle taraflardan birinin faaliyet konusu 
ödeme işlemlerini yürüten veya ödeme işlemlerine 
aracılık eden bir teşebbüs olmadığı durumlarda 
yapılan ödeme, Kanun anlamında ödeme hizmeti 
kapsamında mütalaa edilmemektedir. Kanun’un 
amacı, bir finansal faaliyet olarak ödeme işlemini 
gerçekleştirmeyi veya buna aracı olmayı amaç 
edinen teşebbüslerin faaliyetlerinin gözetim 

altına alınmasıdır. 

Ödeme Kuruluşlarının 
Tabi Olduğu Hükümler

Kanun’un 14. maddesi 
hükmü uyarınca ödeme kuruluşu 

Kurul’dan izin almak kaydıyla 
faaliyette bulunabilir.

Ödeme 
kuruluşunun;

•	Anonim	şirket	
şeklinde kurulması, 

•	Sermayesinde	
yüzde on ve 

üzerinde paya sahip 
olanların ve kontrolü 

elinde 
 bulunduranların 
5411 sayılı Kanun’da 
banka kurucuları için 
aranan nitelikleri 
haiz olması,

•	Pay	 senetlerinin	 nakit	 karşılığı	 çıkarılması	 ve	
tamamının nama yazılı olması,

•	Nakden	ve	her	 türlü	muvazaadan	ari	ödenmiş	
sermayesinin Kanun’un 12. maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendinde yer alan hizmetleri sunan 
ödeme kuruluşları için en az bir milyon türk 
lirası, diğer ödeme kuruluşları için ise en az iki 
milyon türk lirası olması,

•	Kanun	 kapsamındaki	 işlemleri	
gerçekleştirebilecek yönetim, yeterli personel 
ve teknik donanıma sahip olması ve şikâyet ve 
itirazlarla ilgili birimleri oluşturması,

•	Kanun	 kapsamında	 yürütecekleri	 faaliyetlerin	
sürekliliğine ve ödeme hizmeti kullanıcılarına 
ilişkin fon ve bilgilerin güvenliğine ve gizliliğine 
dair gerekli tedbirleri alması,

•	Kurumun	denetimini	engellemeyecek	şeffaf	ve	
açık bir ortaklık yapısı ve organizasyon şemasına 
sahip olması şarttır.

Ödeme kuruluşu, ödeme hizmeti sunarken 
sadece ödeme işlemi için kullanılıyor olması 
şartıyla ödeme hesabı tutabilir. Ödeme ve 
elektronik para kuruluşlarının ödeme hizmeti ile 
ilgili olarak aldığı fonlar, 5411 sayılı Kanunun 
60. maddesine göre mevduat veya katılım fonu 
veya Kanun kapsamında elektronik para olarak 
değerlendirilmez. 

ancak ödeme hesabının ne şekilde işletileceği 
de Kanun ve ikincil düzenlemeler ışığında 
katı kurallara bağlanmıştır. nitekim ödeme 

fonları, Ödeme hizmetleri yönetmeliği’nin 26. 
maddesinde “Ödeme fonları; bir ödeme işleminin 
gerçekleştirilmesi için ödeme kuruluşunun, 
şubelerinin, temsilcilerinin veya ödeme kuruluşu 
adına hareket eden üçüncü taraf bir hizmet 
sağlayıcısının ödeme hizmeti kullanıcısından 
veya bir ödeme hizmeti kullanıcısı adına diğer 
bir ödeme hizmeti sağlayıcısından aldığı ve 
ödeme hizmeti kullanıcısı adına uhdesinde 
tuttuğu ancak henüz alıcıya ya da alıcının 
ödeme hizmeti sağlayıcısına ödenmemiş fonların 
toplamından oluşur”  şeklinde tanımlanmakta ve 
ödeme fonlarının diğer fonlardan ayrıştırılarak 
takip edilmesi zorunlu tutulmuştur. Böylelikle 
Kanunkoyucu, ödeme kuruluşlarına emanet 
edilen fonların korunmasını ve zamanında 
sahibine ulaştırılmasını hedeflemektedir. 

Ödeme kuruluşu kredi verme faaliyetinde 
bulunamaz. Kurul, ödeme kuruluşu tarafından 
yapılamayacak faaliyetleri belirlemeye 
yetkilidir. Ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme 
hesabını müşteri bazında tutması gerektiği 
ve fakat bankaların koruma hesabı için böyle 
bir zorunluluğunun bulunmadığı dikkate 
alınmalıdır. Bu durumda, gün sonunda ödeme 
hizmeti sağlayıcısının bankayla hesaplara ilişkin 
mutabakat sağlaması gerektiği ve bu konudaki 
temel yükümlülüğün şirketlerde olduğu hususları 
önem arzetmektedir.

Ödeme hizmetlerinin ve elektronik para ihracının 
yasal bir düzenlemeyle ele alınması, finans 
sistemindeki gelişmelere cevap veren önemli bir 
adımdır. finansal işlemlerin bir kısmının finans 
sisteminin ana aktörlerinden olan bankaların 
kısmen veya tamamen kontrolünden çıkması, 
ödeme işlemlerinin ve son yılların finansal ürünü 
olan elektronik paranın Devlet’in kontrolü 
dışında gerçekleşmesine yol açmaktadır. 
Kontrol edilemeyen finans akışı, başta kayıt dışı 
ekonominin güçlenmesi olmak üzere birçok 
finansal riski beraberinde getirmektedir. 

Ödeme hizmetlerinin ve elektronik para 
ihracının denetim altına alınması, banka dışında 
ödeme aracılarını ve finansal ürün ihraççılarıyla 
çalışmayı tercih eden finans tüketicilerinin 
haklarının korunması yönünden çok önemli bir 
adımdır. yürürlüğe konulan mevzuatın işlevsel 
ve hukuk güvenliği anlayışına uygun bir biçimde 
uygulanması açısından, özellikle BDDK’nın 
ve türkiye cumhuriyeti merkez Bankası’nın 
bu alanda kılavuz yayınlaması, büyük yararlar 
sağlayacaktır.

Ödeme 
hizmetlerine 
ilişkin yenilikler    lErZaN NalBaNTOĞlU    

AVUkAt
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Deloitte ‘2015 Küresel sağlık hizmet sektörü 
Görünümü’ ve 2015 Küresel yaşam Bilimleri 
Görünümü’ raporlarını yayınladı. sağlık hizmetleri 
ve yaşam bilimleri sektörlerini etkileyen küresel 
gelişmelere yer verilen raporlara göre, bu alandaki 
şirketlerin gelirlerini artırabilmeleri için ciddi 
dönüşüm yoluna gitmeleri gerekiyor.  

Deloitte türkiye sağlık ve İlaç endüstrisi lideri 
Güler hülya yılmaz raporlarla ilgili olarak şunları 
söyledi: “İletişim ve teknolojinin ilerlemesi ve 
ekonomik gelişmeler sonucu giderek daha fazla 
bilinçlenen ve talepleri artan hastaların yerini artık 
“ilaç ve sağlık hizmetleri tüketicileri” alacaktır. 
hem nicelik hem de nitelik olarak artan bu talepleri 
karşılamak isteyen devletler ise bir yandan kısıtlı 
gelir kaynakları dolayısıyla maliyet düşürme, bir 
yandan da bilinçli tüketicilerin talepleri nedeniyle 
kaliteyi yükseltme baskısı altında bulunacaklardır. 

Dijital ilaç, mobil sağlık hizmetleri, kişiye özel ilaç 
ve tedavi uygulamalarının tüm dünyada giderek 
yaygınlaştığı bu dönemde sağlık sektörünün 
geleceği, artan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni 
ürün ve hizmet üretebilme ve bunları etkin bir 
biçimde sunabilme kapasitesine bağlıdır. Düşük 
maliyet ve yüksek kalite baskısı altında; gerek 
ilaç üretip satan gerekse sağlık hizmetleri veren 
işletmeler için ar-Ge faaliyetleri yürütmek ve ar-
Ge alanında yaratıcı ve etkin işbirliği modelleri 
oluşturmak kaçınılmaz olacaktır.”

Sağlık hizmetleri sektörü giderek 
artan beklentileri karşılamak
durumunda 
Global ekonomi uzun süreli bir resesyondan 
çıkarken, artan ve yaşlanan nüfus, kronik 
hastalıkların yaygınlaşması, gelişmekte olan 
ülkelerdeki büyüme ve gelir seviyelerinin 
artması, altyapısal iyileştirmeler ve tedaviye 
yönelik ve teknolojik gelişmelerin etkisi ile 
sağlık harcamalarının 2014-2018 arasında yılda 
ortalama %5,2 hızla büyüyerek 9,3 trilyon aBD 
dolarına ulaşması beklenmektedir.

sağlık sektöründe hükümetler, sağlık hizmetlerini 
veren kurumlar ve sigorta şirketleri bir yandan 
giderek daha fazla bilinçlenen tüketici konumuna 
gelen hastaların sağlık hizmet taleplerini 
karşılamaya, bir yandan da artan bu taleplerin 
yarattığı maliyetleri azaltmaya uğraşmaktadırlar. 
ana odak maliyetlerin azaltılmasında olsa da, 
kamu ve özel sağlık sistemlerinin gelişmesiyle 
başta asya ve orta Doğu olmak üzere bazı 
gelişmekte olan pazarlar sağlık harcamaları 
açısından hızla büyüyecek ve coğrafi büyüme ve 
gelir artışı arayan uluslararası hastane zincirleri, 
ilaç firmaları ve medikal ekipman üreticileri için 
çeşitli fırsatlar sunacak. 2015 yılında sektör için 
dört ana konu çok önemli olacak:  

1. Maliyetlerin kontrolü: 
sektörün en önemli konusu 
olmaya 2015 yılında da devam 
edecek. politik ve ekonomik 

belirsizlikler, birçok ülkede 
alınan tasarruf tedbirleri akıllara kamu sağlık 
fonlamasının sürdürülebilirliğine ilişkin birçok 
soruyu getiriyor. Belirli tedavilerin, kişiye özel 
ve genetiğe dayalı ilaçların pahalılığı, ilaç israfı, 
dolandırıcılığı ve suistimali sektöre yük getirmeye 
devam ediyor olacak. Bununla birlikte, hacim 
odaklı sağlık anlayışından değer odaklı (daha 
düşük maliyetli ve daha kaliteli) sağlık anlayışına 
geçiş giderek daha fazla desteklenecek. hastalar 
açısından daha iyi sonuçların elde edilmesine 
odaklı bu anlayış, sağlık değer zincirinden ilaç 
şirketlerini de içine alacak şekilde yaygınlaşacak 
ve yeni yatırımları gerektirecek. 

2. Değişen piyasa 
koşullarına uyum: 
piyasada hızla değişen koşullara 
uyum sağlamak geleneksel iş 

modellerinde değişimi gerekiyor. 

•	Hükümetlerin baskın rolü: Devletlerin tüm 
dünyada ödeyen, düzenleyen ve pazar 
belirleyen rolü göz ardı edilmemeli. hem 
maliyetleri kontrol eden hem de kaliteyi artıran 

sistemlerin kurulması için gerekli reformların 
devlet tarafından yapılması gerekiyor. referans 
fiyat uygulaması pek çok ülkede fiyatları aşağıya 
çekmiş olsa da, kamu düzenleyicileri için artan 
ilaç harcamalarını minimize etmeye yönelik 
halen en büyük odak konusu fiyatlandırma 
ve geri ödeme koşulları. ek olarak pek çok 
ülkede, jenerik ilaçların önerilmesini teşvik eden 
politikalar da artıyor.

•	Büyümek	 için	 işbirliklerinin	 artması: Ölçek 
ekonomisinden faydalanmak, yeni yetkinlikler 
elde etmek, satın alma gücü kazanmak, 
maliyetleri azaltmak için sektörde işbirliği 
yapmak ve sinerji yaratmak üzere dikey (ayakta 
tedavi, teşhis, evde bakım vb. merkezlerin 
alınması) ve yatay (diğer hastanelerin alınması) 
konsolidasyon artacak. çeşitli ülkelerde kamu 
ve özel hastaneler arasında medikal teknoloji 
kaynakları ortak kullanılarak işbirliği yapılıyor. 
Kamu-Özel ortaklığı modelleri uygulanıyor.  

•	Yetenek için rekabet: nüfus ve sağlık hizmet 
ihtiyaçları arttıkça, gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkeler eğitimli, nitelikli sağlık sektörü 
profesyonelleri bulmakta zorlanıyorlar. sağlık 
hizmet sağlayıcılarının liderlik becerilerine sahip 
yöneticileri ve 21. yüzyılın sağlık modelleri 
gereksinimlerine cevap verecek hemşireleri, 
medikal teknoloji uzmanlarını ve bilgi 
teknolojileri çalışanlarını kurumlarına çekmeleri 
ve elde tutmaları gerekecek.

•	Sağlık hizmetlerine erişim: sağlık hizmet 
personeli sayısının yetersiz olması, hastanın 
bulunduğu yerde yeterli sağlık hizmeti 
bulunamaması,  kimi ülkelerdeki altyapı 
eksiklikleri ve miadını doldurmuş tesisler, hala 
dünya genelinde sağlık hizmetine erişimi 
kısıtlayan faktörler arasında geliyor. talep ve 
arz arasındaki bu açığı gidermek ve geleneksel 
hastane ortamı dışında daha uygun maliyetli 
evde, sanal vb. ortamlarda hizmet sunabilmek 
ciddi seviyede altyapı yatırımlarını ve inovatif 
çözümleri gerektirecek.

•	“Hasta” konumundan “tüketici” konumuna 
geçiş: hastalar, internet, teknoloji ve sosyal 
medyanın gelişiminin etkisiyle giderek daha 
fazla bilinçlenen tüketiciler durumuna geliyorlar. 
tedavi seçeneklerini, hizmet maliyetini, hizmet 
kalitesini ve şeffaflığı sorguluyorlar.  tüketicilerle 
ilişkileri kuvvetlendirmek marka sadakati 
yaratmak için önem kazanıyor. aynı zamanda 
sağlık alanında elektronik sağlık kayıtları, tele 
ilaç, mobil sağlık gibi bilgi teknolojileri de hastayı 
merkezine alan sağlık hizmetlerine dönüşümde 
önemli olacak.

3. Dönüşüm ve sağlık 
teknolojilerindeki

 yenilikler: 
    sağlık teknolojilerindeki 
gelişmeler, mobil sağlık hizmetleri uygulamaları, 
tele-ilaç, yapay zekâ çalışmaları, 3 boyutlu baskı, 
giyilebilir teknolojiler, teşhis araçları gibi dijital 
yenilikler hastadan doktora, tedarikçiden diğer 
paydaşlara kadar herkesi etkiliyor. Bununla birlikte, 
internetle giderek daha fazla bağlantılı hale gelen 
yeni ortamda bilgi güvenliği ve mahremiyetin 
sağlanması ise önemli bir zorluk olarak firmaların 
karşısına çıkıyor. Büyük veri ve analitik ise farklı 
kaynaklardan toplanan hasta verilerinin analizi 
ile belirli tedavi yöntemlerinin klinik değerinin 
belirlenmesi ve geliştirilmesi konusunda önemli 
bir fırsat sunuyor.

4. Yasal düzenlemeler: 
mevcutta sağlıkla ilgili 
düzenlemelerin ana odağı 
ilaçlar ve hasta güvenliği olsa 

da, globalde sağlık sektöründe özellikle 
hasta bilgilerinin gizliliğinin korunması, teknolojik 
gelişmeler, daha gelişmiş risk izleme teknikleri 
ve ilaç şirketlerinden sağlık hizmet sağlayıcısı 
kurumlara ve doktorlara yapılan ödemelerin 
şeffaflığına yönelik yasal düzenlemeler önem arz 
ediyor.

sağlık harcamalarındaki artış beklentisi karşısında kamu ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının maliyetlerin azaltılması, tedavi sonuçlarının 
iyileştirilmesi ve değer yaratılmasına yönelik çabaları sağlık sektöründe dönüşüm gerektirecek. maliyetlerin aşağı çekilmesi, değer 
odaklı sağlık anlayışına geçiş, yatay ve dikey işbirlikleri, yetenek stratejileri, hastayı tüketici olarak iş yapış şeklinin merkezine 
alma, sağlık teknolojileri ve büyük veri, gelişmekte olan pazarlardaki büyüme fırsatları, uyum programları ve şeffaflık konuları 
önümüzdeki dönemde ön plana çıkacak.

Sağlık ve yaşam bilimlerinde 
dönüşüm şart
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sağlık turizmi, insanlık tarihi kadar eski 
bir turizm türü. antik yunan’dan bu 
yana tedavi olmak isteyenler termal 
merkezlerde, uzak diyarlardaki şifacılarda 
ve otlarda dertlerine derman aradılar. 
yüzyıllarca sağlık peşinde yollara düşen 
insanların seyahatleri günümüzde turizmin 
en çok gelir getiren türlerinden biri haline 
geldi. hal böyle olunca, türkiye de bu 
pastadan aldığı payı artırmak için harekete 
geçti. türkiye’nin sağlık turizminden elde 
ettiği gelir 2,5 milyar düzeyinde, ağırladığı 
yabancı hasta sayısı ise 480 bini geçmiş 
durumda. türkiye’ye medikal amaçla 
gelen yabancıların kamu hastanelerine 
gelenleri ortalama 9 bin dolar, özel 
hastanelere gelenleri ise ortalama 12 bin 
dolar gelir bırakıyor. 

sağlık turizminde pasta büyük olunca, 
hedefler de büyük belirleniyor. Başbakan 
ahmet Davutoğlu’nun da paylaştığı üzere, 
yapısal dönüşüm paketinin ilk sıralarında 
sağlık turizminin yer alması bunun bir 
göstergesi. 2023’te sağlık turizminde 
hedef; 2 milyon uluslararası hasta ve 20-25 
milyar dolar seviyesinde gelir elde etmek. 

peki bu hedefe nasıl ulaşılacak? türkiye, 
zorunlu ve estetik tıbbi müdahaleleri 
düşük maliyetle yapma kapasitesini 
rekabette koz olarak kullanıyor. Dünyada 
favori sağlık turizmi destinasyonları 
karşılaştırıldığında, türkiye’nin avrupa 
ülkelerine göre yaklaşık yüzde 60 daha 
ucuz medikal operasyonlar sunabildiği 
ortaya çıkıyor. jcı akreditasyonu olan 
hastanelere bakıldığında, örneğin bir 
kalp by-pass ameliyatı olmanın faturası 
türkiye’de 9 bin dolarla 21 bin dolar 
arasında iken bu rakam İspanya’da 43 
bin dolara çıkıyor. omurga ameliyatını 
türkiye’de 7 ile 20 bin dolara yaptırmak 
mümkün iken, almanya’da fatura 29 
bin dolara yükseliyor. türkiye’nin en çok 
tercih edildiği alanlardan biri olan göz 
ameliyatlarında da benzer bir fiyat tablosu 
ortaya çıkıyor. 

türkiye’nin maliyet avantajı sunduğu tek 
alan zorunlu tıbbi operasyonlar değil, 
estetik amaçlı operasyonları da türk 
hastanelerinde ya da sağlık merkezlerinde 
çok daha ekonomik şartlara yaptırmak 
mümkün. Örneği özellikle ortadoğu 
kökenli turistlerin yoğun olarak tercih 
ettiği saç ekiminden verelim: türkiye’de 
saç ektirmenin ortalama fiyatı 5 bin tl. 
aynı işlem, avrupa’da 10 bin euro, aBD’de 
ise 25 bin dolara yapılıyor. 

türkiye’ye gelen sağlık turistleri, deyim 
yerindeyse, bir taşla iki kuş vurmak istiyor. 
Bunu, sağlık turistinin geldiği zaman 
ve destinasyonlardan net bir şekilde 
görmek mümkün. her şeyden önce sağlık 
Bakanlığı verilerine göre, türkiye’de sağlık 
arayan yabancıların en yoğun geldiği ayın 
temmuz ayı olması ilk işareti veriyor. yaz 
aylarında hem tatil yapmak isteyen hem de 
operasyonunu olmak isteyen yabancılar, 
en çok antalya ve İstanbul’u tercih ediyor. 
her iki şehrin de 100’er bine yakın sağlık 
turisti bulunuyor. 

sonuçta, medikal ya da estetik kaygılı, 
sağlık turisti türkiye’de düşük maliyete 
hem tedavi oluyor, hem de gelmişken 
gezme fırsatı buluyor. tabii ki sadece 
maliyet avantajıyla rekabet etmek yeterli 
değil. türkiye ilgili kurum ve kuruluşlar 
arasında koordinasyonu sağlayacak ve 
sağlık turizmi stratejisini uygulayacak 
bir yapı kurmaya hazırlanıyor. 2014 yılı 
bitmeden kurulacak olan sağlık turizmi 
Koordinasyon Kurulu, sağlık Bakanlığı, 
turizm Bakanlığı ve turizmcilerle 
beraber çalışacak. 16 kişilik bu kurul ile 
birlikte sağlık turizmindeki hareketlilik 
kayıt altına alınacak, veri tutulacak ve 
işlemler denetlenecek. Bu kurul, atılacak 
adımlardan sadece bir tanesi. Bu kurulun 
çalışmalarına paralel olarak, sağlık 
turizmi tanıtımının ve pazarlamasının ilgili 
hastaneler ve turizmciler tarafından el ele 
yapılması gerek.

türkiye, avrupa’ya 
göre %60 ucuz 
tedavi ediyor

Yaşam Bilimleri sektöründe de
transformasyon şart
2015’te yaşlanan nüfus, artan kronik hastalıklar, 
tedavi yöntemlerinde ve teknolojideki gelişmeler 
yaşam bilimleri sektöründe büyümeyi tetikleyecek 
faktörler arasında yer alıyor. 2014-2018 arasında 
ilaç satışlarının yılda ortalama %6,9 büyümesi ve 
bu büyümeden de en çok payı onkoloji ve kalp 
ve damar ilaçlarının alması bekleniyor. 2015’te 
yaşam bilimleri sektörünün dönüşmesi gereken 
ve gündeminde olan dört ana konu ise şöyle 
sıralanıyor: 

1. İnovasyon ve büyüme 
arayışı: jenerik ilaçlara artan 
talep, patent koruma sürelerinin 
dolmasından kaynaklı ciro kaybı, 

hem ar-Ge’ye dayalı şirketleri hem de 
jenerik ilaç üreticilerini inovasyon ve büyüme 
fırsatları yaratabilmek için çeşitli satın alma 
fırsatlarını araştırmaya itiyor.  

2. Değişen mevzuat ve 
risk ortamına alışma: İlaç ve 
ürün güvenliği, gizlilik ihlalleri, fikri 
mülkiyet hakları konularındaki yasal 

düzenlemeler sektörü zorluyor. yaşam 
bilimleri alanında faaliyet gösteren şirketlerin 
ar-Ge, tedarik zinciri, ticari operasyonlar gibi 
klinik operasyonlar ve diğer iş kollarında aktif ve 
kapsamlı uyum programlarına sahip olduklarını 
göstermeleri gerekiyor. aynı zamanda yaşam 
bilimleri firmaları tarafından sağlık sektörü 
çalışanlarına yapılan ödemeler ve klinik 
araştırma/deney sonuçları konularında devletin, 

yatırımcıların ve kamunun şeffaflık beklentisi 
artıyor.

3. Paydaş değeri yaratma 
ve koruma: ar-Ge çalışmalarının 
verimliliğinin artması, genişleyen 
ürün gamları ve maliyetlerin kontrol 

altında tutulması paydaş değerini 
artırma konusunda etkili oluyor. ancak özellikle 
yeni ve inovatif ilaçlara yönelik fiyatlandırma 
mekanizmaları, jenerik ilaçlar ve tedarik zinciri 
operasyonları paydaş değerinin aşağı ya da yukarı 
doğru gelişmesini etkileyecek unsurlar olarak 
görünüyor.

4. “Gelecek dalga” için hazır 
olma: şirketler ‘gelecek dalga’lara 
hazırlıklı olabilmek ve ortaya çıkacak 
fırsatlardan faydalanabilmek 

adına iş modellerini revize ediyor. 
ürünlerin pazarda tutunabilmesi için olumlu 
tedavi sonuçlarını kanıtlayan verileri sunabilecek 
yetkinliklerin geliştirilmesi; ‘herkes için aynı 
hizmet’ ve marka odaklı pazarlama yaklaşımından 
tüm kritik karar vericileri hedefleyen ve müşteriyi 
merkeze koyan pazarlama yaklaşımına geçilmesi; 
sağlık hizmet sağlayıcıları ile işbirlikleri kurarak 
kişiselleştirilmiş tedavi ve ilaçlar sunulması; 
karşılanamayan sağlık ihtiyaçlarını tespit 
etmek için teknolojinin ve sağladığı verinin 
kullanılması; gelişmekte olan pazarlardaki 
faaliyetlerin artırılması ve yetenekleri elde etmek 
ve geliştirmeye yönelik stratejilere sahip olunması 
şirketlerin önümüzdeki döneme uyum sağlaması 
için kritik faktörler olarak öne çıkıyor.

Sağlık harcamalarını tetikleyen faktörler

MElTEM ErSOy 
MUHAbİr, HAbertürk 

©istock.com/teraDat santıvıvut
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Deloitte’un yayımladığı 
“tüketici ürünlerinin Küresel 
Güçleri 2015” raporu, ülke 

ve bölge bazında piyasa analizleri, birleşme 
ve satın alma aktiviteleri ile tüketici ürünleri 
şirketlerini etkileme potansiyeli bulunan temel 
trendleri masaya yatırıyor.

2013’te ortalama firma büyüklüğü 12,3 milyar 
dolar olarak gerçekleşirken, raporda en çok satış 
yapan 250 şirket 3,1 trilyon dolar düzeyinde 
toplam satış rakamı ve %9,6 net kar marjı ile 
dikkat çekti. Konsolide halka açık verilerden 
yola çıkılarak hazırlanan raporda, 2013 yılı net  

         satış rakamlarına 
göre dünyanın 
en büyük 250 
tüketici ürünleri 
firması arasına 3 
türk firması girdi. 
türk markaları 
arçelik (126), 

anadolu efes (153) ve vestel (232) dünya 
devleri arasında yerini aldı. anadolu efes aynı 
zamanda 2008-2013 arasında en hızlı büyüyen 
tüketici ürünleri firmaları arasında 18. sırada 
yerini alırken, arçelik ev gereçleri ve mobilya 
kategorisinde 7. sırada geldi.

Devir artık “B2ONE” devri
Dünyanın en büyük tüketici ürünleri 
şirketlerinin sıralamasının yanı sıra tüketici 
ürünleri firmalarının karşı karşıya oldukları 
değişime ve atmaları gereken adımlara da 
değinen rapor, artık firmaların B2one devrine 
uyum sağlamaları gerektiğini savunuyor. 
Deloitte türkiye tüketim endüstrisi lideri Özgür 
yalta, günümüzde arzın talebi şekillendirdiği 
bir dünyadan, tüketicinin kontrolde olduğu 
ve talebin arzı şekillendirdiği bir dünyaya 
dönüşümün gerçekleşmekte olduğunu 
belirtti. yalta açıklamasını şu şekilde sürdürdü: 
“aralarında arçelik, anadolu efes ve vestel’in de 
bulunduğu başarılı 250 şirketi incelediğimizde, 

pazarlama dünyasında yeni bir yaklaşımın 
öne çıktığını gözlemliyoruz. Günümüzde 
tüketiciler hem son kullanıcı, hem de yaratıcı 
konumundalar. Diğer bir deyişle bir ürün ya 
da hizmetin fikir, tasarım ve üretim süreçlerine 
de katkıda bulunuyorlar. tüketicilerin bu 
rolünü benimseyerek stratejilerini oluşturan 
markalar ise, rekabette öne çıkıyor. pazarda 
hâkim olmaya başlayan ve tüketici gruplarının 
iç görüsünden yola çıkarak kişiselleştirilmiş 
çözümler sunmaya yarayan bu trendi, 
‘kalabalığın kişiselleşmesi’ (‘billion-to-one’ ya 
da ‘B2one’) olarak tanımlıyoruz.”

firmaların başarılı olabilmesi için üç kritik 
konudan bahseden Özgür yalta, “İlk olarak, 
firmaların tüketiciye dokunulan tüm noktalarda 
doğru tüketici deneyimini yaratmaları, büyümeyi 
ve inovasyonu tetikleyecek şekilde tüketici ile 
etkileşim içinde olmaları büyük önem taşıyor. 
Bunun için sadece ‘ürün satışına’ odaklanmak 
yeterli olmuyor. firmaların çalışanlarını 
yetkilendirerek tüketicilerini bilgilendirmeleri, 
yönlendirmeleri ve eğitmeleri; teknoloji ve 
analitik yetkinliklere yatırım yaparak istenilen 
deneyimin sunulabilmesi için tüm kanallarını 
entegre bir şekilde yönetmeleri gerekiyor. 
Karşımıza çıkan diğer bir konu ise, firmaların 
daha etkin ve hızlı geri bildirim mekanizmaları 
kurarak, hem tüketicilerden bireysel olarak 

hem de toplu şekilde aldıkları görüşleri değer 
zincirlerine entegre etmeleri. son olarak, 
tüketiciler her ne kadar ürünlerin/hizmetlerin 
kendilerine özelleştirilmesinden hoşlansalar da 
birçoğu bilgilerinin güvenliği konusunda endişe 
duyuyor. tüketicilerin %80’i kişisel bilgilerini 
koruyacaklarını düşündükleri firmalardan 
satın alma eğilimi gösteriyor. Dolayısıyla, 
tüketicilerin güvenlik ihtiyacına cevap verilmesi, 
bilgi paylaşımının isteğe bağlı olması ve bilgi 
güvenliği ve mahremiyetin, firmalar tarafından 
önceliklendirilmesi gerekiyor” dedi.

Samsung, Apple ve Nestlé ilk üçte
listede ilk 10 içerisinde 4 teknoloji şirketi 
yer alıyor. samsung, tüketici ürünleri 
şirketleri arasındaki liderliğini 7’nci yılında da 
pekiştirirken, ikinci sırada ise apple bulunuyor. 
sony ve lG ilk 10’daki diğer iki teknoloji şirketi 
oldu. İsviçreli nestlé 99,4 milyar dolarlık satış 
geliriyle samsung ve apple’ın ardından üçüncü 
sırada. aynı klasmanda yer alan pepsi 66,4 
milyar dolarlık satış geliriyle 6’ncı, coca-cola ise 
46,8 milyar dolarlık satış geliri ile 9’uncu sırada 
yer aldı. İlk 10’a giren tamamen yeni bir şirket 
ise satış gelirini %22,7 oranında artıran ve 43,3 
milyar dolarlık satış geliri elde eden Brezilya 
menşeili jBs oldu.

Tüketici ürünleri sektörü, 2013 mali yılında 3,1 
trilyon dolarlık toplam net satış elde etti. Global 
ekonomik belirsizliğin hâkim olduğu endüstride 
Türkiye’den Arçelik, Anadolu Efes ve Vestel, net 
satışlarda dünyanın ilk 250 
firması arasına girdi. Üç Türk 
markası aynı zamanda “Afrika 
ve Ortadoğu” bölgesinden dünya 
ligine girmeyi başaran 4 firma 
içerisinde yer aldı.

Tüketici ürünleri endüstrisinde 
üç Türk şirketi 
dünya liginde 

 

2013 
sıra

Şirket Ülke 2013 net satış 
(milyon $)

2013 net satış 
büyümesi (%)

1 samsung electronics co. Güney Kore 210.397 %13,7

2 apple ınc. aBD 170.910 %9,2

3 nestlé s.a. İsviçre 99.485 %2,7

4 the procter & Gamble 
company

aBD 83.062 %-1,3

5 sony corporation japonya 66.756 %17,4

6 pepsico, ınc. aBD 66.415 %1,4

7 unilever Group hollanda 
- İngiltere

66.143 %-3,0

8 lG electronics ınc. Güney Kore 53.489 %14,1

9 the coca-cola company aBD 46.854 %-2,4

10 jBs s.a. Brezilya 43.306 %22,7

BYBO* 
sıralaması

Firma ismi Ülke 2008-13 BYBO 
Net Satışlar

1 (172) Green mountain coffee roasters, ınc.** aBD %54,20

2 (164) Boparan holdings limited*** Birleşik Krallık %41,50

3 (2) apple ınc. aBD %35,40

4 (147) Kweichow moutai co., ltd. çin %30,30

5 (165) lao feng Xiang co., ltd. çin %27,90

6 (95) pvh corp. aBD %26,90

7 (193) Wuliangye yibin co., ltd. çin %25,50

8 (10) jBs s.a. Brezilya %25,10

9 (92) marfrig Global foods s.a.**** Brezilya %24,80

10 (155) arca continental, s.a.B. de c.v. meksika %24,40

İlk 10 tüketici ürünleri şirketi 2008-2013 en hızlı büyüyen tüketici ürünleri firmaları

*ByBo: Bileşik yıllık Büyüme oranı **artık Keurig Green mountain, ınc.’dir. ***aka 2 sisters food Group 
****eskiden marfrig alimentos s.a.’du. () İlk 250 firma içindeki sıralaması

*
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E-ticaret, yurt dışı açılımda sunduğu fırsatlarla Türk markalarının stratejilerinde 
giderek daha önemli bir rol oynayacak.

Yurt dışı açılıma dijital 
kanallarla farklı bir bakış hakaN GÖl, DeloItte türkİye, 

Dİrektör, DANIŞMANlIk HİZMetlerİ

“Dünya nüfusunun 
yarısından fazlasının 
30 yaş altı olduğu 

düşünüldüğünde mobil 
hayatımıza daha da 

girecek. Y kuşağının %53’ü 
cep telefonlarını kaybetmek 
yerine koku duyularından 

vazgeçmeye hazır.”
“Dünyada mobil cihaza 

sahip insan sayısı diş 
fırçasına sahip insan 

sayısından fazla.”

teknolojinin hızla geliştiği şüphesiz. Daha 
1960’larda plaklarla müzik dinlerken (1 plak 45 
dakikaya eşit yaklaşık 10 şarkı), şu anda spotify 
üyeliği ve ınternet bağlantısı ile 20 milyon şarkıya 
yakın online müziğe erişme imkânımız var… her 
bir teknolojik gelişimle sınırlar biraz daha zorlanıyor 
ve teknolojinin bize sunduğu imkânlar daha da ileri 
boyuta taşınıyor. 

teknolojinin hayatımıza girmesi, her an her yerden 
ınternete erişim ve mobil cihazların yaygınlaşması 
ile e-ticaret pazarı da gün geçtikçe büyüyor. 

e-ticaret büyüklüğü açısından İngiltere, amerika, 
almanya, fransa ve japonya gibi gelişmiş ülkeler 
dünyada ön sıraları çekerken, İngiltere yine 
e-ticaretin toplam perakende içindeki payı en 
büyük ülke olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan 
çin, rusya, Brezilya’da e-ticaret pazarı büyük olsa 
da toplam perakende pazarı içindeki payı henüz 
daha sınırlı. ancak oldukça büyük bir potansiyele 
sahip.

yurt dışı açılımda e-ticaret pek çok açıdan kendi 
mağazalarını açarak bir pazara girişe kıyasla daha 
güvenli ve maliyet etkin bir yöntem. Bu bağlamda 
yurt dışı büyümede e-ticaret kanalı farklı şekillerde 
kullanılabilir. Kendi online mağazası ile ilerleyenler 
varken B2B pazar yerlerinden faydalanan markalar 

da olduğunu görüyoruz. Bu anlamda, 
doğru kurgulandığında bir pazara girişte 
test amaçlı, fiziksel olarak mağaza 
açılacak pazarları seçmede ve ödeme 
açısından risk teşkil eden ya da büyük 
bir coğrafyaya sahip zorlu pazarlarda 
e-ticaret etkin bir yöntem. Birkaç örnek 
vermek gerekirse…

“lululemon athletica” 6 ülkede 
mağazası olan bir spor giyim 
perakendecisi. mağaza büyümesi %0 

iken, online kanalda her sene %30’lar 
seviyesinde bir büyüme söz konusu. 
online mağaza üzerinden 83 ülkeye 
satış ve sevkiyat yapabiliyor. firma 
yeni bir ülkeye girmeden önce online 
mağazası ile pazarı test ediyor, ancak 

ürünlerine talep olması durumunda o ülkede 
fiziksel mağaza açıyor.

“Borderfree.com” ise dünyanın en tanınmış 
markalarına e-ticaret hizmetler ile uluslararası 
büyümede teknoloji ve servis altyapısı sağlayan 
bir şirket. tüketicilere yerel dilde, yerel ödeme 
seçenekleri ve para birimi ile hizmet sunuyor. 
100’den fazla ülkede 60 para birimi ile faaliyet 
gösterirken aynı zamanda markalara yeni bir ülkeye 
girişte destek hizmetleri ve pazar bilgisi de sunuyor. 
Bu sebeple, neiman marcus, nine West, oscar De 
la renta, pB teen gibi markalar bazı pazarlarda 
kendi e-ticaret sitelerini açmak yerine bu tür pazar 
yerlerini tercih edebiliyor. Özellikle firmalar bazı 
büyük ve karmaşık pazarlara girişte yine pazar 
yerlerini kullanıyor. Örneğin, “alibaba.com” alt 
markalarıyla birlikte çinli müşterilere erişim için 
bir “dijital kapı” olarak kendisini konumluyor. ann 
taylor, saks fifth avenue gibi markalar bu kanalla 
çinli tüketicilere rahatlıkla erişebiliyor.

pazar yerleri yine gelişmiş ülkelerdeki markaların 
gelişmekte olan ülkelerin düşük kredi kartı 
penetrasyonu, yerel kredi kartlarından doğan 
riskler ve lojistik problemlerine de çözüm sunuyor. 
Bu anlamda “mall for africa” amerikan ve İngiliz 
markalarına önemli bir satın alma potansiyeli olan 
nijeryalı tüketicilere güvenli erişim fırsatı verirken, 
Kenya ve Gana’yı da portföyüne katmış durumda. 
2016’da ise 23 afrika ülkesine daha erişim fırsatı 
vaat ediyor.

Bazı pazar yerleri ise kendilerini bir bölgeye erişimde 
dijital portal olarak konumlandırıyor. Dubai menşeli 
“souq.com” arap dünyasının amazon’u olarak 
konumlandırılmakta ve Bae’nin yanı sıra suudi 
arabistan, mısır, Kuveyt’de de e-ticaret siteleriyle 
arap tüketicilere erişim sunmakta. tüketicilere 
online ödemenin yanı sıra ürün teslimatında kapıda 
ödeme ve ücretsiz iade gibi güvenli kolaylıklar da 
sağlayarak e-ticaretin payını artırıyor.

Peki tüm bu global örneklere baktığımızda 
e-ticarette başarı için neler gerekiyor? 
Başarısız örnekler bu anlamda başarı kriterlerine 
ışık tutuyor. “boo.com” 1998’de açıldığında 
dünyanın ilk online spor giyim perakende şirketi 
olmayı hedefleyen bir şirketti. 18 ülkede aynı anda 
devreye alındı, katalog çekimi için 6 milyon dolar 
para harcandı. sonuç… İlk gün 50 bin tekil ziyaretçi 
siteyi ziyaret etti. her bin kişiden 4’ü sipariş verdi. 
ancak 1 çift ayakkabı almak 81 dakika sürüyordu. 
İlk hafta sonunda 229 bin ziyaret, 609 sipariş ve 
64 bin dolar gelir elde edildi. toplamda 6 ayda ise 
188 milyon dolar gelir elde edilirken buna karşın 
135 milyon dolarlık bir yatırım yapıldı. yani sonuç 
tam bir hüsran… hedef ziyaretçi sayısı, satışa 
dönüşüm oranı, ortalama sepet büyüklüğü gibi 
soruların cevabının düşünülmemiş olması, tüketici 

deneyimini olumsuz etkileyen teknik alt yapı ve 
bu kadar hazırlıksızken çoklu ülkede aynı anda 
lansman yapmaya çalışmak firmayı başarısızlığa 
iten faktörlerin başında gelmiştir.

e-Ticarette başarı için reçete
esnek fiyatlandırma, yani ürünün tl fiyatını kur 
ile çarparak değil yerel fiyat dinamiklerini dikkate 
alarak fiyatlandırma tüketicileri alışverişe teşvikte 
önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. yerel 
para birimi ve yerel ödeme seçenekleri sunma 
yine oldukça önem taşıyor ve ziyaretçilerin alımını 
kolaylaştırıyor. lojistik ve vergisel boyut firmalar için 
çözülmesi gereken hem maliyetleri hem de müşteri 
memnuniyetini etkileyen kritik unsurlar. hem akla 
hem kalbe hitap edecek yaratıcı, kolay bir müşteri 
deneyiminin sunulması ise olmazsa olmaz. 

Globalde e-ticaret trafiğinin %50’sinin mobilden 
geldiğini düşünürsek, siteye akıllı telefon – 
bilgisayar – tablet; tüm farklı cihazlardan 
ulaşabilme imkânı oldukça önem taşıyor. 

tüketicilerin %14’ü markaların yaptıkları reklamlara 
güvenirken, %90’ı ise diğer tüketicilerin önerilerine 
güveniyor. Bu anlamda bu önerilere en iyi ulaşma 
mecrası olan sosyal medyanın rolü yadsınamaz 
ve firmalar tarafından da dijital kanallar etkin bir 
şekilde yönetilmeli. e-ticaret sitesinin sosyal medya 
ile entegrasyonunun sağlanarak tüketicilerin 
görüş alışverişinde bulunabilecekleri, duygu ve 
düşüncelerini objektif olarak paylaşabilecekleri bir 
platform sağlanması da önemli başarı faktörlerinin 
başında yer alıyor.

türk markalarının günümüzde yurt dışı açılımda 
önceliğini her ne kadar toptan kanal ve mağazacılık 
oluştursa da yurt dışı açılımda sunduğu fırsatlarla 
e-ticaretin giderek markaların stratejilerinde önemli 
bir rol oynayacağına inancımız tam… 

Nüfus ve takipçi sayısı bazında 
bakıldığında dünya sıralaması:

1. facebook

2. çin

3. hindistan

4. tencent.com

5. Whatsapp

6. Google plus

7. linkedin

8. aBD

9. ınstagram

10. twitter
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Eğitim Takvimi

uluslararası İç Denetçiler enstitüsü’nün (the 
ınstitute of ınternal auditors-ııa) kabul etmiş 
olduğu iç denetimin tanımı incelendiğinde 
aslında iç denetim faaliyetinin temelde 
“güvence sağlama” ve “danışmanlık” şeklinde 
iki fonksiyonunun olduğu görülmektedir.

Bu fonksiyonlardan “danışmanlık” hizmetleri; 
herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeden, 
bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve 
onlara değer katmak amacını güden, niteliği 
ve kapsamı müşteri/denetlenen ile birlikte 
kararlaştırılan istişari faaliyetler ve bununla 
bağlantılı diğer hizmetler olarak tanımlanmıştır. 
usul ve yol göstermek, tavsiyede bulunmak, işleri 
kolaylaştırmak ve eğitim vermek bu kapsamdaki 
faaliyet örnekleridir. Danışmanlık hizmetleri bu 
anlamda iç denetim fonksiyonlarının katma 
değer yaratan ve önem arz eden hizmetlerinden 
biri olarak değerlendirilmelidir.

ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik 
değişimle birlikte iç denetimin rolü de yeni 
risklerin oluşması ile giderek değişmektedir. 
Geleneksel görev tanımı varlıkların korunması ve 
uygunluk sağlamak olan iç denetimin, artık üst 
düzey kararların alınmasında, organizasyonun 
risklere karşı korunmasında ve kontrol 
sistemlerinin geliştirilmesinde daha etkin rol 
aldığı gözlenmektedir. İç denetimin değişen rolü 
ile birlikte amacı sadece hata ve hileleri ortaya 
çıkarmak değil, aynı zamanda kurumun ihtiyaç 
duyduğu alanlarda gerekli danışmanlık desteğini 
vermektir. 

Kurum çalışanlarının sürekli açıklarını arayan, 
noksanlarını tespit eden “hata avcısı” rolünden 
uzaklaşmak iç denetim fonksiyonlarının 
kaçınılmazıdır. Bu noktada iç denetim 
fonksiyonunun bir yönetim aracı olduğu 

göz ardı edilmemelidir. İç denetimin süreç 
sahiplerinin hatalarını bulmaya yönelik değil, 
bu hataların oluşmasını önlemeye yönelik bir 
mekanizma olduğu dikkate alındığında ve 
kurum hedeflerine ulaşabilmek adına süreç 
sahiplerine destek olmak ve kuruma katma 
değer sağlamak için “aynı geminin yolcusu” 
olunduğu hissettirildiğinde denetlenen-
denetleyen işbirliği ve aralarındaki bilgi paylaşımı 
seviyesi de artacaktır. 

Bununla birlikte yoğun rekabet koşullarında, 
maliyetlerin aşağıya çekilmeye çalışıldığı bir 
konjonktürde, iç denetim fonksiyonları kurumlar 
için tasarruf sağlayabilecek alanların ortaya 
çıkarılmasına destek olmalıdır. ayrıca çalışmalar 
esnasında denetlenen süreçte tespit edilen 
hatalardan ziyade sürecin iyileştirilmesine yönelik 
öneriler getirilmesi iç denetim fonksiyonunu 
kurum içinde daha etkin hale getirecektir. 

sonuç olarak; iç denetim fonksiyonu, kurum 
içinde uygunluk, verimlilik, muhtemel hata ve 
risklere karşı uyarıcı ve tespit edici bir görev 
tanımına sahip olsa da; usul ve yol göstermek, 
tavsiyede bulunmak, işleri kolaylaştırmak ve 
eğitim vermek gibi hizmetlerde de bulunmalıdır. 
zira hizmet verdiği kurum hakkında önemli bilgi 
birikimine sahip olan iç denetim fonksiyonları, 
danışmanlık faaliyetleriyle kuruma ilave 
katma değer sağlamalıdır. İç denetimin 
fonksiyonelliğinin artması ve güncellenmesi; 
iç denetim fonksiyonunun teminatı olarak 
değerlendirildiğinde değişen koşullarda 
değişen/gelişen roller üstlenmesi kaçınılmazdır. 
Danışmanlık faaliyetleri de iç denetim 
fonksiyonunun çok önemli bir alanını oluşturan, 
etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi zaruri faaliyetler 
olduğu da dikkate alınmalıdır.
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Danışmanlık 
hizmeti:

şükrü GÖlBaşı, DeloItte türkİye, kIDeMlİ 
MüDür, kUrUMSAl rİSk HİZMetlerİ

Institute of Internal Auditors’ın Türkiye’deki 
temsilcisi olan Türkiye İç Denetim Enstitüsü 
(TİDE), “Farkındalık Ayı” kapsamında 
düzenlediği “Farkındalık Ödül Töreni”ni 20 
Mayıs’ta Feriye Sarayı’nda gerçekleştirdi. 
Deloitte Türkiye, bu yıl TİDE 20. Yıl Özel 
Ödülü ile birlikte mesleki farkındalık ve 
kurum içi tanıtım faaliyetlerine yönelik 

çalışmalarından ötürü bu yıl ikinci kez 
“İç Denetim Farkındalık” ödülüne layık 
görüldü. Deloitte Türkiye adına TİDE 20. 
Yıl Özel Ödülü’nü Deloitte Kurumsal Risk 
Hizmetleri Lideri Cüneyt Kırlar, İç Denetim 
Farkındalık Ödülü’nü ise Kurumsal Risk 
Hizmetleri Direktörlerinden Burcu Seskir ve 
Itır Soğancılar teslim aldı.

Bir iç denetim rolü

TİDE Farkındalık Ödülünü kazandık!
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