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Perakende sektörü eğitim raporuna
göre, 2013-2023 arasında, 675 bin
kişiyi istihdam edecek gıda dışı modern
perakende sektöründe, eğitim - öğretim
alt yapısının tasarlanması şart!

İ

ş
analitiği,
birçok
sektörde
operasyonel
verimlilikten
risk
yönetimine, pazarlama yatırımlarının
geri
dönüşünün
artırılmasından,
inovasyon stratejilerine kadar pek çok
alanda uygulanıyor. Performansını
yükseltmek ve stratejik kararlar almak
amacıyla iş analitiğine yönelen firmalar
rakiplerine oranla belirgin avantajlara
sahip oluyor. Sabancı Üniversitesi’nin
“büyük veri”yi yönetebilmek için
gereken
yetkinliklerle
donanımlı
iş gücünü yetiştirmek vizyonu ile
tasarladığı profesyonellere yönelik Tezsiz
Veri Analitiği Yüksek Lisans Programı’na,
Deloitte stratejik eğitim ortağı olarak iş
dünyasının pratik bakış açısını ve konu
uzmanlığını getiriyor olacak.
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Sırasıyla: Özgür Yalta (Deloitte Türkiye, Tüketim Endüstrisi Lideri), Hüseyin Doğan (BMD Eski Başkanı), Sami Kariyo (BMD Başkanı)

T

ürk markalarının yurt içi ve yurt dışı
açılımları hızlanırken, Birleşmiş Markalar
Derneği (BMD), Deloitte ile markaların
geleceğinde önemli rol üstlenecek insan kaynağını
değerlendirme raporunu BMD Eski Başkanı
Hüseyin Doğan, BMD Başkanı Sami Kariyo ve
Deloitte Türkiye Tüketim Endüstri Lideri Özgür
Yalta’nın katılımıyla 10 Şubat’ta gerçekleştirilen

basın toplantısında açıklandı. BMD Eski Başkanı
Hüseyin Doğan, Türkiye’nin marka ekonomisine
dönüşümünü sağlamak için güçlü bir alt yapıya
ve eğitime sahip, nitelikli insan kaynağına
ihtiyaç duyulduğunu belirtti. BMD Başkanı Sami
Kariyo ise, çalışanların üçte ikisinin meslek lisesi,
yüksekokul veya üniversite ve üstü diplomasının
bulunmadığına işaret ederek yeni mezunların
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%63’ünün perakende sektörünün sorunlarına
çözüm üretebilecek bilgi birikimiyle kariyerlerine
başlamadıklarını ifade etti. Deloitte Türkiye Ortağı
Özgür Yalta ise perakende sektörünü en çok
etkilemesi beklenen uluslararası büyüme, büyük
veri, hızlı moda ve yeni teknolojiler gibi trendleri
değerlendirerek merkezde ve mağazalarda ihtiyaç
duyulacak insan kaynağı yetkinliklerini ele aldı.
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eloitte’un her sene yayınladığı
Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon
(TMT) sektörlerine yön veren firmaların
üst düzey yöneticileri ve yatırımcılarıyla
görüşerek hazırladığı ve tüm dünyada geniş
ilgi uyandıran TMT Öngörüleri 2015 raporu
12 Mart’ta Deloitte Values House’ta sektör
temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlik
ile açıklandı. Deloitte Kanada TMT Endüstrisi
Direktörü ve TMT Öngörüleri iki yazarından biri
olan Duncan Stewart, bu toplantıda TMT’nin

geleceğine dair tahminleri ve sektöre etkileri
hakkındaki görüşlerini paylaştı. Deloitte’un
14.’sünü yayınladığı rapora göre, 2015 yılında
akıllı telefonlarını yenileyenlerin sayısı 1 milyarı
aşacak. Mağazalarda akıllı telefonları ile ödeme
yapanlar artacak. Bununla birlikte, basılı kitap
satışları e-kitap satışlarından beş kat fazla
olacak. Giyilebilir teknoloji, 3D baskı çözümleri,
nesnelerin interneti (IoT), insansız hava
araçları gibi teknolojiler tüketicilerden ziyade
işletmelerden talep görecek.
Sayfa 6

B

loomberg Businessweek Türkiye
ve Realta Danışmanlık 80 farklı
üniversiteden 17.000’in üzerinde
öğrencinin en çok çalışmak istediği şirketleri
ortaya koyan En Gözde 50 Şirket sıralamasını
yayınladı. 2015’de de Deloitte bu sıralamada,
denetim, vergi, danışmanlık, kurumsal risk
hizmetleri ve kurumsal finansman hizmetleri
sağlayan dört büyük (Big 4) firma arasında 1.
sırada yer aldı.
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adet veri topluyor. Bu ne sağlıyor? Hasta muayenesinde erken
teşhis edilen değişimlerin bir hastalık durumu ile ilişkilendirilmesi
avantajını ve erken teşhis / tedavi yoluyla daha sağlıklı toplumlara
doğru hızla ilerlemeyi... Bu kapsamda analitik sistemler tam da
bu arayış içerisindeki kurumlar için bir gereklilik haline gelmiş
durumda…

İNSAN İÇİN
HÜSEYİN GÜRER, DELOITTE TÜRKİYE, CEO

‘Dijital Devrim’in ikinci
aşamasını yaşıyoruz…
Büyük verinin şekillendirdiği çağımızda kurumlar, rakiplerinden
ayrışmanın yolunu arıyor. Günümüzde rekabet avantajını
yakalamanın sırrı ise büyük verinin etkin kullanımında yatıyor.
Dünyadan bir örnek verecek olur isek, Ontario Üniversitesi, her
gün, erken doğan (prematüre) bebeklerden yaklaşık 100 milyon

EMC’nin Dijital Dünya Araştırması’nın sonuçlarına göre, 2020
yılına kadar dijital dünyanın 4,4 trilyon GB’den 44 trilyon GB’ye
çıkarak 10 kat büyümesi bekleniyor.
Veri artık çok değerli bir hammadde... Bu aşamada veriyi doğru
şekilde işleyen, veriden bulgular ve öngörüler çıkarmayı başaran
kurum ve kuruluşlar hem kendileri hem de çalışanları için
mükemmeli yakalama şansını elde edecekler.
Dijital dünyanın boyutlarının, kurumların sınırlarının yanı
sıra ülkelerin de sınırlarını aştığı günümüzde, kurumların asıl
başarısını bu teknolojiyi insan için nasıl hayata geçirecekleri
belirleyecek. Her şeyden önce insan için mükemmele ulaşmak
adına kullanılan bu teknoloji, kurum içinde ve dışında oluşan
verileri analiz etme yetkinliğine sahip olan, stratejik ve
operasyonel hedefleri doğrultusunda doğru kararlar almak için
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gerekli iç görü ve öngörüleri oluşturabilen kurumlar önemli bir
rekabet avantajına sahip olacaklar.
Büyük veri, bilgi teknolojileri, istatistik kullanımı gibi kavramlar
İş Analitiği yetkinliklerini oluşturmak için önemli ancak yeterli
değil. Gerçek anlamda rekabet avantajı oluşturabilmek için iş
analitiğini stratejinin bir parçası haline getirmek gerekiyor. Bu
anlamda başarılı olan kurumlar yola teknolojiden veya veri
analizinden değil, iş ihtiyacından ve bu ihtiyaca yönelik doğru
soruları sorarak başlıyor.
Sonuç olarak, veri büyüyor ve o veriyi anlamlı bir bilgiye
dönüştürmek giderek zorlaşıyor. Ancak yapısal ve yapısal
olmayan veriden yüksek tutarlılıkta öngörüler yapmak kurumlar
için geleceği bir adım yakına getiriyor. Biz Deloitte olarak bu
mesafeyi hem kendimiz hem de müşterilerimiz için kısaltmaya
çalışıyoruz.
Bugün kurumlar için artık yeni bir yolculuk tipi söz konusu:
Büyük veri yolculuğu…
Sizlere de iyi yolculuklar dilerim.

Deloitte Türkiye Sabancı Üniversitesi Veri
Analitiği Programının stratejik eğitim ortağı oldu
“Büyük veri”yi yönetebilmek için gerekli yetkinliklere
sahip donanımlı iş gücüne ihtiyaç giderek artıyor. Sabancı
Üniversitesi de bu ihtiyacı karşılama vizyonuyla Veri Analitiği
Yüksek Lisans Programı’nı hayata geçirdi. Deloitte, stratejik
eğitim ortağı olarak programa iş dünyasının gerektirdiği pratik
bakış açısı ve konu uzmanlığı ile destek sağlıyor olacak.
Büyük verinin yönetimi dolayısıyla iş analitiği,
birçok sektörde operasyonel verimlilikten
risk yönetimine, pazarlama yatırımlarının
geri dönüşünün artırılmasından, inovasyon
stratejilerine kadar farklı iş amaçlarına yönelik
olarak uygulanıyor. Performansını yükseltmek
ve stratejik kararlar almak amacıyla iş analitiğine
yönelen firmalar ise büyüme hızı ve maliyet
anlamında rakiplerine oranla belirgin avantajlara

sahip oluyor. Kurumların iş analitiğini bilen, büyük
veriyi yönetebilecek iş gücüne ihtiyacı giderek
artıyor.
İş dünyasının bu ihtiyacını gören Deloitte Türkiye
ve Sabancı Üniversitesi stratejik bir işbirliğine imza
attı. Tezsiz Veri Analitiği Yüksek Lisans Programı’na
Deloitte Türkiye, programa müfredat içeriğinin
oluşturulmasından eğitimci sağlanmasına kadar

öğrencilerin pratik hayatta uygulayabilecekleri
yöntem ve deneyimleri getiriyor olacak.
Programa ilişkin olarak Deloitte Türkiye İş
Analiği Hizmetleri Lideri Güneş Süsler şu
değerlendirmede bulundu: “Dijital dünya her
iki senede bir, iki kat büyüyor. 2013-2020 yılları
arasında dijital dünyanın 4.4 trilyon gigabayttan
44 trilyon gigabayta çıkarak 10 kat büyümesi
bekleniyor. Şu anda dijital dünyadaki verilerin
yüzde 60’ını gelişmiş pazarlar üretirken 2020
senesine gelindiğinde bu oranlar tersine dönecek
ve gelişmekte olan pazarlar verilerin çoğunluğunu
üreten pazarlar olacak. Bu, ülkemiz ve global
rekabet içerisinde olan sektör ve işletmelerimiz
için çok önemli bir fırsat. Büyük veriyi analiz etme
yetkinliğine sahip olan ve bu yetkinliği stratejik
ve operasyonel hedefleri doğrultusunda doğru
kararlar almak için kullanan kurumlar önemli bir
rekabet avantajına sahip olacaklar. Ancak kurum
ve kuruluşların bu yönde hareket edebilmeleri için
veri analitiği yetkinlikleri ile sektör ve fonksiyonel
perspektifi bir potada eritebilmeleri gerekiyor.
Sabancı Üniversitesi ile Deloitte ortaklığı bu
ihtiyacı desteklemek amacıyla oluştu. Deloitte
olarak farklı sektör ve disiplinlere yönelik iş
ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiğimiz analitik
bakış açısını programa yansıtmayı amaçlıyoruz.”
Sabancı Üniversitesi Veri Analitiği Yüksek
Lisans Program Direktörü H. Sait Ölmez ise
şunları söyledi: “Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi profesyonel yüksek lisans programları
kapsamında geçen yıl eğitime başladığımız Veri
Analitiği programı, veri analizi ve modellemesi ile
yeni iş modelleri üretecek ve iş süreçleri için katma
değer yaratacak insan kaynağı ihtiyacına cevap
vermek üzere tasarlandı. Katılımcılarımızın teknik
yeterliliğini sağlamak üzere müfredatı oluşturan
derslerin kapsam ve içerikleri titizlikle tasarlandı.
Bu alandaki ideal mesleki profilin interdisipliner
bir yapı taşıdığını ve teknik yeterliliğe ek
olarak iş dünyasındaki mevcut uygulamalar,
kullanılan yöntemler ve benimsenen yaklaşımlar
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konusunda da bilgi sahibi olması gerektiğini
biliyoruz. Deloitte ile olan iş birliğini program
içeriğine kazandıracağı endüstriyel perspektif ve
öğrencilerimize aktarılacak olan saha deneyimi
açısından önemli buluyoruz.”
Müfredat iş hayatının ihtiyaçlarına cevap
verecek
Program kapsamında, hem Türkiye hem de
yurt dışındaki Deloitte ofislerinden uzmanlar
programa konuşmacı olarak katılacak, iş
dünyasından örneklerin, uygulamaların ve
deneyimlerin paylaşıldığı bir ortam yaratılacak.
Deloitte Türkiye, program müfredatının iş hayatı
ihtiyaçlarına cevap vermesi için şekillendirilmesine
yardımcı olurken aynı zamanda öğrencilerle
çalışmalar gerçekleştirerek, onları yönlendirecek.
Deloitte Türkiye ve Sabancı Üniversitesi, bu
işbirliği kapsamında veri analitiği konusunda
ortak araştırmaları tasarlayacak ve yürütecek.
Programa her sene 25 öğrencinin katılması
hedefleniyor
Her sene 25 öğrenciyi/yöneticiyi yetiştirmeyi
hedefleyen program, ilk sene seçilen 24 kişi
ile 2014-2015 akademik yılı Güz döneminde
başladı. Programa finansal hizmetlerden
teknolojiye çeşitli sektörlerden yoğun talep
bulunuyor. Önümüzdeki dönemde sektörel
katılımın çeşitlendirilerek özellikle iş analitiği ile
rekabetçiliğin ve performansın artırılabileceği
perakende, kamu, enerji gibi sektörlerden
programa katılımın artması hedefleniyor.
Öğrencilere inovatif ortam fırsatı
Yenilikçi çözümler üretmek ve fikirleri
şekillendirmek
için
tasarlanan
Deloitte
Values House Veri Analitiği Lab aracılığı ile
proje çalışmaları, uzmanlarla görüşmeler ve
proje sunumu amacıyla öğrencilere Deloitte
uzmanlarıyla bir araya gelebilecekleri inovatif bir
ortam sağlanması hedefleniyor.
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Petrol fiyatları aşağı,
Türkiye ekonomisi yukarı?
©istock.com/Talaj

Deloitte Türkiye Ekonomi Danışmanı Dr. Murat
Üçer tarafından hazırlanan “Petrol fiyatları aşağı,
Türkiye ekonomisi yukarı? Ekonomik Görünüm
Ocak 2015” raporunda Türkiye’nin 2014
ekonomik değerlendirmesinin yanı sıra 2015 yılına
ait beklentilere de yer veriliyor.
Deloitte Türkiye CEO’su Hüseyin Gürer konuya
ilişkin görüşlerini şu şekilde ifade etti: “Dünya
ekonomisi yeniden tarihi gelişmelere sahne
oluyor. Petrol fiyatının neredeyse yarı yarıya
düşmesi, petrol ithalatçısı ülkeler ile petrol
ihracatçıları arasındaki dengeleri kökünden
sarsıyor. Analistler kısa vadede petrol fiyatının
değil eski 100 dolar seviyelerine çıkmasını, 70-80
dolar seviyelerini bile zor göreceğini düşünüyorlar.
Son günlerde 40 doların altı seviyeler dahi telaffuz
edilir oldu. Öte yandan ABD ekonomisinden
gelen olumlu işaretler, ancak buna karşın Avrupa
kaynaklı deflasyon kokuları ve Japonya’nın parasal
genişlemeye bütün hızıyla devam etmesi; Doları,
Euro ve Yen karşısında güçlendirmeye devam
ediyor. Gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde
de genelde büyümede de bir yavaşlamanın
olduğunu gözlemliyoruz. Global piyasalardaki risk
algısı da –düşük büyüme ortamı, Avrupa merkezli
siyasi gelişmeler, jeopolitik riskler vb. sebeplerle—
göreceli olarak düzenli bir seyir izlemiyor.”
2014 yılı kötü bir başlangıca rağmen görece
olumlu bitti: Son çeyrek rakamı henüz elimizde
olmamasına rağmen, ekonominin geçen yıl
%2,5-%3 bandında büyüdüğü tahmin ediliyor.
Yıla girerken finansal piyasalardaki aşırı çalkantı
ve yüksek tansiyon hatırlanacak olursa ve global
ortam göz önünde bulundurulduğunda, yılı pozitif
büyüme ile kapatmak bir ölçüde başarı. 2014
yılında cari açık da, ‘yeniden dengelenmenin’
yarattığı dinamikle gözle görülür bir şekilde
daralmaya başladı. Son rakamlara göre seneyi 45
milyar dolar civarında veya GSYH’ye oranla %5,5
gibi bir cari açık ile kapatacağız gibi görünüyor.
Ancak bu seviyede bir cari açık yine de ‘makul’
veya ‘rahatlıkla finanse edilebilir’ sayılabilecek
düzeyin üzerinde. Buna ek olarak, enflasyon yılı
%8,2 ile yine %5 olan hedefin üzerinde kapattı.

Deloitte’un Ekonomik Görünüm raporuna göre 2015 Türkiye için dalgalı
bir yıl olacak. Petrol fiyatındaki sert düşüşün makro dengeleri olumlu
etkileyeceği, ama yine de büyümenin potansiyelin altında seyredeceği
vurgulanıyor. Büyümenin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da %3 civarında
kalacağı, enflasyonun yılı %6,5-%7 bandında kapatacağı, cari açığın ise
GSYH’ye oranla %4,5 düzeylerine gerileyebileceği öngörülüyor.
Yılın son aylarında iki önemli seçimin geride
kalmasıyla siyasi atmosferin nispeten yatışması,
hükümetin yeni reform tedbirleri açıklama gayreti
ve petrol fiyatlarındaki sert düşüş gibi etkenler,
yatırımcıların Türkiye’ye olan algısını bir miktar
iyileştirdi. Bunlardan, özellikle Ekim ayında
başlayan petrol fiyatındaki sert düşüş, Türkiye için
önemli bir avantaj teşkil etti.
2015’te Türkiye ekonomisini etkileyecek
riskler: Raporda petrol fiyatının Türkiye
ekonomisini etkileyen parametrelerden sadece
biri olduğu ve bunun diğer risklerle birlikte
bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği
vurgulanıyor. Bu açıdan bakıldığında ise 2015’in
Türkiye açısından kolay bir yıl olmayacağı ifade
ediliyor.
Global tarafta 2015’in başı itibariyle en çok
tartışılan risk unsuru, küresel büyümenin dengesiz
ve zayıf görünümü ve bu bağlamda sıklıkla telaffuz
edilen ‘deflasyon’ korkusu... Bu açıdan, Avrupa
Merkez Bankası tarafından Haziran’dan bu yana
adımların yeterli olmadığı görülüyor. Banka’nın
2015’in başlarında ABD benzeri, ‘gerçek’
anlamda bir miktarsal genişleme programını
başlatması bekleniyor. Gelişmekte olan piyasa
ekonomilerine bakıldığında da, genel olarak
büyümede bir yavaşlama söz konusu. ABD’de
para politikasında yaşanacak ‘normalleşme’
süreci tüm GOP’lar gibi Türkiye’ye olan sermaye
akımlarında da görece bir azalmaya neden
olacak. Öte yandan Avrupa’daki olası genişlemeci
para politikasının Türkiye’ye ne derece olumlu
etkisi olacağı ise net olarak kestirilemiyor.
Raporda, global olarak bir başka sorun,
Rusya tarafındaki gelişmeler olarak ele alınıyor.
Rusya krizinin finansal piyasalar üzerinde
‘bulaşıcılık’ riskinin 2015’de de gündemde
olması kaçınılmaz görülüyor. Bunlara
ek olarak Türkiye’nin kendine özgü
risklerinin de sürdüğü ifade ediliyor.
Bölgedeki jeopolitik riskler,
içeride “Çözüm Süreci” ve
Haziran ayında yapılacak

genel seçimler piyasalarda tansiyonun yüksek
seyretmesine sebep olabilir.
2015 Türkiye için dalgalı bir yıl olacak:
Deloitte’un baz senaryosuna göre, 2015 yılında
temel makro büyüklüklerde petrol fiyatının düşük
seyrine bağlı olarak bir miktar toparlanma olacağı
öngörülüyor. Ancak 2015’in yine dalgalı ve ‘düşekalka’ bir yıl olacağı beklentisi korunuyor. 2015
yılında büyümenin yine %3 civarında yani OVP
hedefinin (%4) altında olacağı; enflasyonun yıl
ortasında daha düşük düzeyler görülse de yılı
%6,5-7 bandında kapatacağı, cari açığın ise
görece zayıf büyüme ve petrol fiyatlarının etkisi ile
35 milyar dolar seviyelerine veya GSYH’ye oranla
%4,5 düzeylerine gerileyebileceği öngörülüyor.
Raporda bu performans kabul edilebilir
olmakla birlikte, Türkiye’nin potansiyelinin
altında bir dinamiğe işaret
ediyor deniliyor.
Mali taraftaki bozulma henüz
kritik boyutlarda olmasa da,
2015 yılında büyümenin
zayıf seyrini sürdüreceği
ve Haziran ayında
bir genel seçim
gündemi
olacağı

düşünüldüğünde,
bütçedeki bozulmanın
daha belirgin hale gelmesi
olası. Bu açıdan bakıldığında
2015 yılı için Orta Vadeli
Program’daki 21 milyar TL’lik
bütçe açığı (GSYH’ye oran olarak
%1,1) ve 33 milyar TL’lik faiz dışı fazla
(GSYH’ye oran olarak %1,7) hedefleri
bir miktar iyimser kalıyor.

faizlerde yumuşama olması için,
önce kur tarafında kalıcı bir
istikrar oluşması gerekiyor.
Bu çerçevede TCMB’nin en
azından bir müddet daha
temkinli duruşunu devam
ettirmesi olası.
Dinamiği değiştirmek
için yapısal
reformlar şart:

		

Petrol fiyatlarında ki sert
düşüş net etki olarak bakıldığında
kısa vadede Türkiye’ye nefes aldıracak
bir gelişme gibi duruyor. Ama ortavadede büyüme dinamiklerini değiştirmenin yolu
– sıklıkla dillendirildiği gibi – tasarruf oranlarını
artırıcı, rekabet düzeyini ve yatırım ortamını
iyileştirici yapısal reformlardan geçiyor.
Raporda, genel seçimlere kadar bu başlıklarda
belirgin bir ilerleme sağlanmasının veya tatmin
edici adımların atılmasının zor olacağının altı
çiziliyor. Ancak seçimlerin hemen ardından
önceliklerin belirlenmesi, uygulamaya geçilmesi
ve yatırımcıların bu yönde ikna edilmesi Türkiye’yi
diğer GOP’lardan pozitif anlamda ayrıştırabilecek
bir unsur olarak görünüyor.
Siyasi takvim de göz önünde bulundurulduğunda
önümüzdeki dönemde işsizlik oranındaki
gelişmeleri ve bunun iktisat politikaları üzerinde
yaratacağı olası baskıyı yakından izlemek
gerekiyor.

Para politikası tarafı ise ciddi belirsizlikler içeriyor.
Enflasyonda yıl ortalarına doğru bariz bir iyileşme
olacağı tüm analistlerin beklentisi dahilinde, ama
bunun kalıcı olmama olasılığı da yüksek. Ayrıca
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Perakendeden elde edilen gelir ve kâr arttı
Ekonomik zorluklara rağmen, dünyanın en büyük 250 perakende şirketinin
gelirleri 4,4 trilyon dolara ulaşırken, listenin tek Türk temsilcisi BİM oldu.
Deloitte’un 2015 Perakende Sektörünün Küresel
Güçleri raporuna göre, 2013 mali yılında
dünyanın en büyük 250 perakende şirketi
toplamda yaklaşık 4,4 trilyon dolar gelir elde etti.
Listede bulunan şirketlerin yıllık ortalama geliri ise
17,4 milyar dolar oldu. Bu yıl 18’incisi yayınlanan
raporda, dünyanın en büyük 50 e-perakende
şirketi bilgilerine ve geçen senelerden farklı olarak
sektördeki yenilikçi trendlere de yer verildi.

2013 mali yılında da yavaşlamaya devam etti.
Rapora göre, satışa göre ağırlıklandırılmış, kur
farkı dikkate alınarak hesaplanmış perakende
cirosu 2012 mali yılında %4,9 artarken, bu seneki
artış oranı %4,1 oldu. Düşük büyümeye rağmen
listede yer alan perakendecilerin yaklaşık %80’i
(199 şirket) 2013 mali yılında kâr açıkladı.
Büyükler liginde Türkiye’yi BİM temsil ediyor
Son yıllarda listede bulunan BİM Birleşik
Mağazalar A.Ş. bu sene 16 basamak yukarı
çıkarak 151’inci sıraya yükseldi. Geçtiğimiz sene
5,8 milyar dolar olan gelirini bu sene 6,2 milyar
dolara yükselten BİM, 2008-2013 arası %22,8
büyüme sağlamış oldu ve en hızlı büyüyen 50
perakendeci arasında 17. sırada yerini aldı.
Ekonomi dalında sıkça kullanılan Q oranı analizine
göre ise BİM (4.76), H&M (6.46) ve Tractor Supply
(5.18) şirketlerinden sonra tüm dünyada üçüncü
sırada yer alıyor. Bu oran sıralamasında BİM,
geçtiğimiz sene dördüncü sırada bulunuyordu.

Deloitte Türkiye Tüketim Endüstrisi Lideri Özgür
Yalta “Perakende sektörü yeni teknolojiler, bilgiye
erişim hızı ve değişen tüketicinin etkisiyle hızla
dönüşmeye devam ediyor. Perakende sektörüne
bu sene özellikle beş yeni trend damgasını
vuracak.
Seyahat
perakendeciliği,
mobil
perakendecilik, deneyim perakendeciliği, “daha
hızlı” perakende ve yenilikçi perakendecilik adını
verdiğimiz bu trendlere uyum sağlayabilmek için
perakendecilerin pazar verisini kullanarak ürün/
hizmet sunumlarını, iş modellerini ve sundukları
müşteri deneyimini gözden geçirmeleri; büyük
veri ve teknolojiden faydalanarak kendi yenilikçi
uygulamalarını hızlı bir şekilde hayata geçiriyor
olmaları gerekecek. Bu anlamda, daha çevik, kolay
uyum sağlayan ve yenilikçi olan perakendeciler
diğerlerine göre bu değişime adapte olmada bir
adım önde olacaklar.”

Raporda bu sene ilk defa geleceğe yönelik
perakende sektörü trendlerine de yer verildi:
• Seyahat perakendeciliği: Küresel jeopolitik
ve ekonomik sıkıntılara rağmen uluslararası
turizm, beklentilerin ötesinde büyümeye devam
ediyor. Gelişen pazarlarda büyüyen orta sınıf
metropollere seyahat ediyor ve alışveriş yapıyor.
Örneğin Fransa’nın 16 milyar Euro değerindeki
lüks endüstrisinin neredeyse yarısı turistlere ait.
Dolayısıyla 2015 yılında turistlerin büyümeye
katkı sağlayacağı öngörülüyor. Havaalanları
bu kitleye ulaşabilmek için perakendeciler için
önemli bir destinasyon haline dönüşüyor ve
havaalanı perakende tasarımı diye bir kavram
oluşuyor. Havaalanlarındaki satış noktalarında

Zorlu bir yıla rağmen perakendeciler net gelir
ve kârını artırdı
Avrupa’daki durgunluk ile Amerika ve Çin’deki
büyümenin yavaş seyretmesi gibi sebepler,
hem tüketicilerin finansal hareket kabiliyetlerini
sınırladı; hem de perakende satışlarının düşmesine
sebep oldu. Buradan hareketle, dünyanın en
büyük 250 perakendecisinin 2011 yılında aşağı
yönlü harekete geçen cirosal büyüme oranları,

2013 mali yılının en büyük 10 perakendecisi:
Gelir düzeyine göre
sıralama (FY13)

Şirket adı

Ülkesi

2013 yılı perakende geliri

1

Wal-Mart

ABD

476.294

2

Costco

ABD

105.156

3

Carrefour S.A.

Fransa

98.688

4

Schwarz

Almanya

98.662

5

Tesco

İngiltere

98.631

6

The Kroger

ABD

98.375

7

Metro

Almanya

86.393

8

Aldi

Almanya

81.090

9

The Home Depot

ABD

78.812

10

Target

ABD

72.596

2013 mali yılının en büyük 50 e-perakende şirketi:
E-perakende
sıralaması

Perakende
sıralaması

Şirket adı

Menşei

1

15

Amazon.com

ABD

60.903

2

92

JD.com

Çin

10.826

3

1

Wal-Mart

ABD

10.000

4

46

Apple

ABD

9.000

5

70

Otto

Almanya

8.188

6

5

Tesco

İngiltere

5.250

7

99

Liberty
Interactive
Corporation

ABD

4.884

8

13

Casino
GuichardPerrachon

Fransa

3,952

9

59

Sunning
Commerce
Group

Çin

3.536

10

34

Macy’s Inc

ABD

3.100

en iyi hizmeti sunabilmek için havaalanlarındaki
turist verilerini analiz etmek markalar için kritik
hale geliyor.
• Mobil perakendecilik: Önümüzdeki dönem
mobil perakendeciliğin agresif büyümeye
devam etmesi bekleniyor. 2015 yılında
dünya nüfusunun %65’i akıllı- mobil telefon
kullanacak ve internet kullanımının %83’ü bu
mobil cihazlarla olacak. Perakendecilerin bu
duruma, mağaza içinde ücretsiz Wi-Fi sunarak
ve mobil dostu web sitelerini optimize ederek
cevap vermeleri bekleniyor. Bunun yanında,
mahremiyet ve güvenliğin önemi giderek
artacak; güven, şeffaflık ve müşterilerin özel
bilgilerini koruma, sadakati sağlamak adına
kritik faktörler haline gelecek.
• Daha hızlı perakende: Hız, perakendede
önemli bir trend olarak önemini koruyor.
Modanın hızlı değişimi, sadece belirli bir süre
için satışta olan ürünler ve sürpriz indirimler,
ürünlere ve hizmetlere hızlı bir şekilde
ulaşılmasını sağlayacak pop-up satış noktaları,
self-servis kiosklarla ödeme sırası beklemenin
önlenmesi, aynı gün teslimat ve bilgiye
anında erişim gibi uygulamalar bu kapsamda
karşılaşacağımız trendlerden sadece birkaçı…
• Deneyim perakendeciliği: Perakende artık
sadece ürün değil, aynı zamanda deneyim ile de
doğrudan alakalı. Perakendeciler müşterileri için
sosyal medya kampanyaları, müzik festivalleri,
moda gösterileri ve interaktif ekranlar gibi satın
alma tecrübesini geliştiren yenilikçi çözümler

E-perakende satışları (mil
ABD $)

sunmaya devam edecek. Müşteriler ise ister
mağazada olsunlar ister online, ister evlerinde
olsunlar ister sokakta, tüm kanallarda kesintisiz
ve tutarlı bir müşteri deneyimi beklemekteler.
Perakendecilerin müşterilere özelleştirilmiş
mesajlar, bilgiler, teklifler sunabilmek için bir
yandan büyük veriye yatırım yaparken, diğer
yandan da müşterilerde bağlılık yaratabilmek
için bilgi güvenliği/gizliliği ve bu verilerin ne
amaçla kullanılacağı gibi konularda müşterileri
eğitmeleri ve şeffaflık sağlayarak güven
yaratmaları gerekiyor.
• Yenilikçi perakendecilik: 2015 yılında
perakende sektörü, yeni teknolojiler ve yenilikçi
rakipler ile değişmeye devam edecek. 3 boyutlu
baskı, nesnelerin interneti vb. yeni uygulamaların
hayatımıza girmesi ile perakendecilerin pazar
verisini de kullanarak yeniliklere hızlıca cevap
vermesi ve üründe, müşteri deneyiminde, iş
modelinde kendi yeni uygulamalarını yaratması
gerekiyor.
E-perakendeye bu yıl da Amazon damgasını
vurdu
Dünyaca ünlü perakendeci Amazon, e-perakende
alanında en yakın rakibinin altı katı gelir elde
ederek ilk sırayı kaptırmadı. İkinci sıraya ise
geçtiğimiz sene beşinci olan JD.com otururken,
Wal-Mart üçüncülüğünü korudu. Dünyanın en
değerli markalarından kabul edilen Apple ise
geçen sene ikinci sıradayken bu sene dördüncü
sıraya geriledi.
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> Kapak yazısının devamı...

675.000 nitelikli çalışana ihtiyaç var
2013-2023 yılları arasında 675.000 kişiyi istihdam edecek gıda dışı modern perakende sektörünün
nitelikli eleman sorununun çözümü ve Türk markalarının global sıçrayışı yapabilmeleri için eğitim ve
öğretim alt yapısının bu çerçevede tasarlanması gerekiyor.
Türk markalarının yurt içi ve yurt dışı açılımları
hızlanırken, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD),
Deloitte ile markaların geleceğinde önemli rol
üstlenecek insan kaynağına dayalı değerlendirme
raporunu 10 Şubat’ta açıkladı. BMD Eski Başkanı
Hüseyin Doğan, BMD Başkanı Sami Kariyo
ve Deloitte Türkiye Tüketim Endüstri Lideri
Özgür Yalta düzenledikleri basın toplantısında
“Perakende Sektörü Eğitim İhtiyaç Raporu”’nun
sonuçlarını paylaştılar.
BMD Eski Başkanı Hüseyin Doğan, Türkiye’nin
marka ekonomisine dönüşümünü sağlamak için
güçlü bir alt yapıya ve eğitime sahip, nitelikli insan
kaynağına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Gıda dışı modern perakende sektörünün
2014’ü 93 milyar dolar düzeyinde bir ciro ile
tamamladığını anlatan Doğan sözlerini şöyle
sürdürdü:
• 2023 yılında gıda dışı modern perakende
sektörünün cirosunun 201 milyar dolar
olacağını öngörüyoruz.
• BMD üyesi moda markaları olarak 2015 yılında
planlarımızı, en az yüzde 15-19 aralığında bir
büyüme öngörüsüne göre kurguluyoruz.
• 2015 yılında yurt içi mağaza sayısında yüzde 10,
metrekare büyüklüğünde yüzde 11-12 civarında
bir büyüme öngörümüz var. İstihdamda ise
yüzde 10 seviyesinde artış beklentisi gerçekçi bir
yaklaşım olarak gözüküyor.
• 2014 sonu itibarıyla gıdadışı modern perakende
sektöründe yaklaşık 130 bine yakın mağaza
bulunuyor. Çalışan sayısı ise yaklaşık 850 bin kişi.
BMD açısından baktığımızda ise 2014 sonunda
65 bin mağazamızın, 385 bin çalışanımızın
olduğunu görüyoruz.
• Bugün 141 Türk markasının 99 ülkede 4200
kadar mağazası bulunuyor. Sektörel dağılımda
hazır giyim yüzde 75 ile en önde geliyor. Bunu
yüzde 12 ile mobilya-ev dekorasyonu-ev tekstilimutfak ürünleri sektörleri izliyor. Ayakkabı
sektöründeki satış noktalarının oranı yüzde 8,
mücevher-aksesuar sektörü yüzde 2 ve diğer
sektörler de yüzde 3 oranında sıralamada yer
alıyor.
• Türkiye’nin markalı ekonomiye dönüşümünde
önemli bir faktör olan yurt dışı mağazalaşma
faaliyetlerinde 2015’te de önemli atılımlar
olmasını bekliyoruz. Yaptığımız ayrıntılı
değerlendirmede, BMD markalarının 2011-

2023 yılları arasında yurt dışında mevcut ve
yeni hedef pazarlarda büyüme potansiyellerini
belirledik. Böylece 2023 yılında yurt dışında BMD
markalarının 20 bin mağazaya ulaşabilecekleri
öngörüsünü oluşturduk.
• Globalleşmek için güçlü bir insan kaynağına
ihtiyacımız var. Özellikle yurt dışında büyüme
odaklı bir insan kaynağı politikasına ve
çalışanlara sunabileceğimiz global kariyer
planlamasına ihtiyaç duyuluyor. İnsan kaynağı
havuzunu eğitimle güçlendirmeliyiz.
• Yurt dışı operasyonlarda, ürün tasarımı, ürün
geliştirme, görsel tasarım, mağazacılık ve
franchise yönetimi, pazarlama, ürün planlama,
satın alma, tedarik ve lojistik, finans gibi
alanlarda güçlü bir insan kaynağı ihtiyacı dikkat
çekiyor.
• Perakende sektörünün özellikle genç çalışanlar
veya iş arayışında olanlar arasındaki olumsuz
algısı dikkat çekiyor. En çok istihdam yaratan
ikinci sektör olmamıza rağmen sektör daha
iyi bir iş bulana kadar bir sıçrama tahtası,
ikinci bir seçenek olarak görülmekte. Oysa ki
sektörümüzde çok ciddi bir kariyer planlaması
yapmak mümkün.
SAMİ KARİYO: En büyük eksiğimiz nitelikli
çalışan
BMD Başkanı Sami Kariyo ise sektörde öne çıkan
problemlere değinerek, bunun başında nitelikli
çalışan sorununun geldiğini söyledi. Çalışanların
üçte ikisinin meslek lisesi, yüksekokul veya
üniversite ve üstü diplomasının bulunmadığına
işaret eden Kariyo, yeni mezunların yüzde
63’ünün ise perakende sektörünün sorunlarına
çözüm üretebilecek bilgi birikimiyle kariyerlerine
başlamadıklarının ortaya çıktığını ifade etti.
Sami Kariyo, perakende sektöründeki tek
istihdam yolunun “satış danışmanlığı” gibi yanlış
bir algının hakim olduğunu belirterek sözlerini
şöyle sürdürdü, “Çeşitli trendlerin önümüzdeki
dönemde sektörü etkilemesi bekleniyor. Bu
trendlere karşı firmaların hazırlıklı olabilmeleri
için hem merkezde hem mağaza çalışanları
açısından gerekli yetkinliklerin geliştirilmesi son
derece önemli. Bunun için sektöre yeni girecek
iş gücünün perakende sektörüne özgü bilgi ve
becerilere sahip olması gerekiyor.”

ÖZGÜR YALTA: Global beklentileri karşılamak
için eğitim şart
Deloitte Türkiye Ortağı Özgür Yalta ise perakende
sektörünü en çok etkilemesi beklenen uluslararası
büyüme, büyük veri, hızlı moda ve yeni teknolojiler
gibi trendler de dikkate alındığında merkezdeki
çalışanlar için uluslararası vizyon ve yönetim
yetkinlikleri, pazar araştırmaları yapabilme, marka
yönetimi yetkinlikleri, analitik yetkinlikler, veriye
dayalı karar verme, teknolojiye hakimiyet, sosyal
medya, pazarlama ve müşteri çözümleri, ticari
odaklı estetik bakış açısı ile ürün yönetimi, yabancı
dil bilgisinin öne çıkacağını söyledi.
Mağaza çalışanları içinse müşteri odaklılık,
iletişim, yeni teknolojilere hakimiyet ve yabancı
dil bilgisinin önem taşıyacağını anlatan
Yalta, “Mağaza içi operasyonlar için gerekli
insan kaynağını yetiştirecek meslek liseleri ve
meslek yüksekokulları müfredatı ile perakende
yönetimi alanındaki iş gücünü yetiştirecek lisans
programlarının hayata geçirilmesi kritik önem
taşıyor” dedi.
Özgür Yalta, mevcut durumdaki, konuya bazı
önemli tespitler ile açıklık getirdi:
• Türkiye’de eğitim veren 3 bin 299 meslek
lisesinin sadece 226’sında, yani yüzde 7’sinde
pazarlama ve perakende bölümü bulunuyor.
• Satış danışmanlığı dalı olan ve aktif durumda
olan ise yalnız 83 okul bulunmakta, yani yüzde
2,5’e denk geliyor.
• 10 yıllık dönemde ihtiyaç duyulacak satış
danışmanı sayısının 492.000’i bulacağı
düşünüldüğünde, mevcut kapasite yaklaşık
olarak yalnızca yüzde 9’luk nitelikli ve eğitimli iş
gücünü yaratır nitelikte.
• Toplamda var olan 1.064 meslek
yüksekokulundan ise sadece 9’unda perakende
ve mağazacılık yönetimi bölümü bulunuyor. Bu
9 okuldan ise sadece 3’ü aktif olarak eğitim
hizmeti veriyor.

Çerçevesinin
geliştirilmesi
ve
detaylı
müfredatların oluşturulması
• Mevcut meslek liselerindeki dalın isminin ve
kapsamının değiştirilmesi ve “perakende ve
mağazacılık uzmanlığı” adı verilmesi; 20142023 yılları arasında perakende sektörüne
odaklı toplam yaklaşık 492.000 satış danışmanı
yetiştirecek eğitim kapasitesine sahip olunması
• 2014-2023 yılları arasında perakende sektörüne
odaklı toplam yaklaşık 82.000 mağaza yöneticisi
yetiştirecek meslek yüksekokulu ve 50.000’nin*
üzerinde merkez çalışanını yetiştirecek lisans
programı eğitim kapasitesine sahip olunması
• Belirlenecek 5 pilot okulda programları, ilk başta
programlar belirli standarda oturana kadar,
sektör temsilcilerinin yönetmesi
• “Eğitimcilerin eğitimi” politikasının oluşturularak
sektörün gerekli eğitimcileri yaratmasının
sağlanması
• “Çalışan markası” olunması yolunda öncelikle
sektörün insan kaynaklarına ve üst yönetimine
yönelik bir markalaşma programının hayata
geçirilmesi
Organize perakende sektörünün istihdam ihtiyacı
2014-2023 döneminde yeni iş sayısı
Mağaza
Satış Danışmanı

492,000

Mağaza Müdürü

82,000

Merkez

101,200

Perakende Yönetimi (Planlama,
Kategori Yönetimi, Görsel Tasarım,
Ürün Tasarım ve Geliştirme, Lojistik
Yönetimi)

44,500

Finans ve Muhasebe

16,200

Pazarlama (Sosyal Medya, Veri
Madenciliği, CRM )

10,200

Bilgi Teknolojileri

8,100

İnsan Kaynakları

8,100

Kanal Yönetimi

8,100

Satın Alma
Perakende sektöründe hedeflenen marka
ekonomisine geçişin sağlanması ve yurt dışı
büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla
nitelikli iş gücünün sektöre çekilmesi, elde
tutulması ve geliştirilmesi için şu alanlarda gerekli
aksiyonların alınması önem taşıyor:
• Sektörün farklı seviyelerdeki insan kaynağı
ihtiyacına yönelik Ulusal bir Yetkinlik

574,000

TOPLAM

6,000
675,200

* İnsan kaynakları, finans, bilgi teknolojileri, depo, lojistik ve
toptan kanal yönetimi gibi fonksiyonlar sektöre özgü knowhow gerektirmekle birlikte diğer sektörlerdeki tecrübelerden
faydalanılabilecek ve yetkinliklerin transfer edilebileceği
alanlar olduğundan bu rakama dahil edilmemiştir.
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> Kapak yazısının devamı...

Teknoloji, tüketiciden işletmelere el değiştiriyor
2015 yılında akıllı telefonlarını yenileyenlerin sayısı 1 milyarı aşacak. Mağazalarda akıllı telefonları ile ödeme yapanlar artacak. Giyilebilir teknoloji,
3D baskı çözümleri, nesnelerin interneti (IoT), insansız hava araçları gibi teknolojiler tüketicilerden ziyade işletmelerden talep görecek.
Bu sene 14.’sü yayınlanan Deloitte’un “Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) Öngörüleri” raporuna ilişkin, Deloitte Türkiye TMT Endüstri Lideri Tolga
Yaveroğlu şu değerlendirmede bulundu: “Akıllı telefonlar henüz ‘cüzdan’ statüsüne erişmediler ancak 2015 yılının bir kırılma noktası olacağını öngörüyoruz.
Bu yıl, dünyadaki akıllı telefonların %10’u ayda en az bir kez mağazalarda ödeme yapma amacıyla kullanılacak.”

Telekomünikasyon
• Temassız mobil ödemeler hız kazanıyor:
2015 yılının sonunda, dünya çapında
mobil telefonlarla yapılan ödemeler kırılma
noktasına ulaşacak. 2015, bu özelliğin
kullanılabilmesi için finansal kurumlar,
tüketiciler ve cihaz satıcıları tarafından
ihtiyaç duyulan ön koşulların tamamen
karşılanabildiği ilk yıl olacak. 2015’te,
dünyadaki akıllı telefonların %10’u ayda
en az bir kez mağazalarda ödeme yapma
amacıyla kullanılacak. 2014 yılında bu oran,
binde 5 idi.
• Akıllı telefonunu yenileyenler ilk defa 1
milyarı aşacak: 2015 yılında dünyada 1,35
milyar akıllı telefon satılacak. Bunların 1
milyardan fazlasını, hali hazırda akıllı telefonu
olan kişilerin bir üst model ile telefonlarını
güncellemesi oluşturacak. Ekran, hız, hafıza,
yazılım ve tasarım, akıllı telefonların daha
yenileri ile değiştirilmesi için başı çeken
sebepler arasında yer almaya devam edecek.
• Genişbant hızı %20 artacak: Dünya
çapında genişbant internete sahip evlerin
sayısı %2 artarak 725 milyona ulaşacak.
Birçok ülkedeki genişbant hızı ise ortalama
%20 artacak. 2015 yılında, hızlı genişbanta
erişimi olanlar ile sıradan genişbant hızına
sahip olanlar arasındaki fark açılmaya devam
edecek. Bu fark özellikle abonelerin kesintisiz
video izleme gibi yüksek hız gerektiren
uygulamalarda elde ettiği farklı deneyimlerle
kendini gösterecek.

Teknoloji
• Bilgi teknolojilerinde tüketici öncülüğünün
sonu mu geliyor? Geçtiğimiz yıllarda akıllı
gözlükler ya da büyük ekranlı telefonlar gibi
yeni teknolojiler önce tüketiciye, sonra da iş
dünyasına sunuluyordu. Fakat 2015 yılında
bu akım tersine dönmeye başlıyor. Giyilebilir
teknoloji, 3D baskı çözümleri, insansız hava
araçları gibi teknolojiler tüketicilerden önce
işletmelerden talep görecek.
• Nesnelerin interneti, insanların değil:
Termostattan ışığa, çamaşır makinelerinden
su ısıtıcılarına kadar birçok ürününü kontrol
eden tüketiciler yerine, 2015 yılında 1 milyar
internete bağlanabilen cihazın %60’ından
fazlası işletmeler tarafından satın alınacak
veya kullanılacak. Nesnelerin interneti akımı
kapsamında birbirine bağlanabilen cihazların
değerinin 10 milyar dolar olacağı ve cihazlarla
gerçekleştirilen işlem değerinin de 70 milyar
dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.
• Niş ve yüksek profilli insansız hava araçları:
2015 yılında insansız hava araçlarının çok
çeşitli endüstriyel ve sivil yönetim uygulamaları
olacak. Askeri amaçlı olmayan insansız hava
araçları satışlarının yaklaşık 300 bin adet
olarak gerçekleşeceği, bunun da mevcut
kurulu tabanı 1 milyon adet seviyesine
yükselteceği tahmin ediliyor. Her ne kadar
tüketiciler çoğunluğunu satın alacak olsa da,
gelirin çoğunluğu işletmelerden elde edilecek.
• 3D baskı devrimi: 2015 yılında dünya
genelinde yaklaşık 1,6 milyar değerinde, 220

bin adet 3D yazıcı satılacak. Ama bu her evde
bir “fabrika”nın olacağı anlamına gelmiyor.
Bu 3D yazıcılarının toplam gelirinin %80’i
tüketicilerden ziyade işletmelerden gelecek.
Bu da demek oluyor ki asıl 3D devrimi işletme
pazarında yaşanacak.
• Akıllı telefon pillerinde ilerleme: Daha uzun
pil ömrü, tüketicilerin akıllı telefon seçimlerini
yapmalarını etkileyen önemli bir faktör. Tüm
akıllı telefonlarda kullanılan şarj edilebilen,
lityum-iyon (Li-Ion) pil teknolojisi 2015 yılında
gelişim gösterecek; fakat bu gelişim 2014
yılının modelleri ile karşılaştırıldığında %5’i
geçmeyecek.
• İnternetten sipariş verip mağazadan
gidip alma dönemi yükselişte: 2015
yılında Avrupa’da, internetten satın alınan
ürünlerin teslim alınabildiği mağaza ya da
lokasyon sayısı yarım milyona ulaşacak. Bu
da, bir önceki yıla göre %20 artış demek…
Bu özellik, tüketicilerin Internet’ten sipariş
verip, ürünlerini istedikleri yerden gidip
alabilmelerine imkân tanıyor.
• Nano uydular yükselişte: 2015’in sonunda
500’den fazla nano uydu (10 kg’ın altındaki
uydular) yörüngede olacak. Nano uydular,
geleneksel uydulardan daha ucuz ve hafif
olması, yerleştirmesi, test etmesi ve fırlatması
daha kolay olması ile bir hayli ilgi çekici
bulunuyor. Fakat tüm bu özelliklerine rağmen
mevcut uydu pazarını yerinden etmek yerine
ona dâhil olması bekleniyor.

Medya
• Videonun yükselişi televizyonu yerinden
edemiyor: Kısa online-video kliplerin ve 20
dakikadan daha kısa programların izlenme
oranı, tüm yıl boyunca izlenen videoların
%3’ünden daha az olması bekleniyor.
Kısa online içeriklerin, uzun geleneksel
televizyon programlarının yerini alması
izlenme oranları ve elde edilen gelirler
açısından değerlendirildiğinde şimdilik söz
konusu bulunmuyor.
• “Harcamaz” denilen Y kuşağı TMT’ye
para harcıyor: Kuzey Amerikalı Y kuşağı,
2015 yılında bayrağı elinden bırakmıyor;
geleneksel ve dijital içeriğe kişi başına
ortalama 750 dolar harcıyor. Y kuşağı,
televizyona, müziğe, bilgisayar oyunlarına,
kitaplara, spora, video yüklemeye ve hatta
gazetelere para harcıyor.
• Baskı ölmüyor, en azından kitaplar
için: Kitapların satışından elde edilen gelir,
e-kitap satış gelirinin 5 katı büyüklüğünde
olacak. Dijitalleşme CD, gazete ve dergi
satışlarını etkilediği gibi, e-kitap kitap
satışlarını etkileyemiyor. 18-34 yaşları
arasındaki genç nüfus, kendilerinden
önceki nesil gibi kitaplara bağlı, aynı okuma
oranına sahipler ve kitaplara para ödemeye
hazırlar.

Mobil Dünya Kongresi ve teknoloji trendleri
Meraklısı bilir; dünyanın en büyük mobil etkinliği Mobil World Congress-MWC, 2-5
Mart tarihleri arasında İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirildi.
MWC öncesi sitemizde yaptığımız bir ankette
okuyucularımıza etkinlikte hangi başlıkların öne
çıkacağını sormuştuk. Okurlarımız da bu ankette
yüzde 49 oranında yeni tanıtılacak akıllı cihazlara
işaret etmişti. Aslında anket ve MWC sonuçları
Deloitte tarafında açıklanan TMT Öngörüleri
2015 raporuyla paralellikler içeriyor. Fuarda öne
çıkan akıllı cihazlarda daha uzun süre dayanan
piller, nesnelerin interneti ve özellikle giyilebilir
cihazlar ilgi odağı olmuştu. Nesnelerin interneti
ve giyilebilir cihazların artması bir yandan da
güvenlik konusunu gündeme getiriyor. Görünen
o ki önümüzdeki
dönemde mobil
güvenlik

insanoğlunun çözmesi gereken en önemli
sorunlardan biri olacak.
4G ve 5G ile mobil genişbant yolda:
Anketimizde ikinci sırada mobil genişbant 4G/
LTE konusu yer almıştı ki bugün dünyada hızla
yayılan bu teknoloji gerçekten de önemli.
5G’nin bile konuşulmaya başlandığı günümüzde
bu teknolojileri anlamak çok önemli zira “cep
telefonumda bilmem kaç megabit hız olsa ne
olur olmasa ne olur” diyenler çoğunlukta. Bugün
4G ile İstanbul’daki bir iş makinesini Ankara’dan
yönetmek mümkün olabilecek ya da 5G ile
İstanbul’daki bir beyin ameliyatı hız
ve robotik hassasiyet

Fatİh Sarı, Yayın Koordİnatörü,
TechInside

sayesinde yüzde 100 başarı oranıyla yapılabilecek.
Bu örnekler hızın hayatımıza getireceklerini
görmek için oldukça yeterli.

uyumlu akıllı cihazlar ve kredi kartlarıyla bunlara
uygun hazırlanan uygulamalarla gelecek artık
ceplerimizde diyebiliriz.

Mobil ödemede yeni eğilimler: Ülkemizin
ödeme sistemlerindeki başarısı ve önderliği
herkesin malumu. Bu başarıyı mobil tarafa da
kaydırmak ülkemiz için çıkış yollarından bir
tanesi olacak. Özellikle yakın alan iletişimi olarak
bilinen Near Field Communication-NFC bu
alanda
önümüze çıkan en yaygın başlık. NFC

Son olarak TMT sonuçlarıyla MWC’yi kıyaslayacak
olursak raporda yer alan şu madde çok önemli.
“Akıllı telefonunu yenileyenler ilk defa 1 milyarı
aşacak: 2015 yılında dünyada 1,35 milyar akıllı
telefon satılacak fakat bunların 1 milyardan
fazlasını, hali hazırda akıllı telefonu olan kişilerin
bir üst model ile telefonlarını güncellemesi

oluşturacak”. İşte bu madde aslında en

başından beri akıllı telefon kavramının
endüstriye nasıl etki ettiğinin en büyük
göstergesi.
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Y Kuşağı’na göre geleceğin sektörü:

Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon
Y kuşağı, Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT)
sektörünü esnek, eğlenceli ve cazip buluyor. Yenilikçiliğinden
ve hızından ötürü de geleceğin sektörü olduğuna inanıyor.
Türkiye’deki Y kuşağının her iki kişisinden biri, büyük ölçekli,
global firmalara talep gösteriyor. Her 4 kişiden biri de kendi
işini kurmak istiyor.
Y Kuşağnn kariyer hedefi
Çalışan nüfusun 2025 yılında %70’i Y
kuşağı olacak. Dolayısıyla da, iş dünyasının
Y Kuşağının beklentilerini, isteklerini, bakış
açılarını anlayarak kendi organizasyonlarını,
iş yapış şekillerini buna göre adapte etmeleri
gerekiyor.

Deloitte Türkiye Strateji, İş Geliştirme ve
Pazarlama Lideri Uğur Süel ise “Bu yıl
dördüncüsünü yaptığımız araştırmanın en
çarpıcı bulgusu, Y Kuşağı içerisinde farklı sektör
tercihleri olsa da; bu kuşağın öncelikli tercihinin
TMT olması. Çünkü Y Kuşağı bu sektörü
eğlenceli buluyor; bu sektörle yenilikçiliği,
esnekliği, inisiyatif kullanabilmeyi ve hızı
eşleştiriyor; bu sektörün kariyer gelişimine
katkı sağlayacağına ve buna bağlı olarak
da merdivenleri hızla çıkacağına inanıyor.
Türkiye’deki Y kuşağının her iki kişisinden biri,
bu kriterlere sahip olduklarını düşündükleri için

Bu sebeple, Deloitte son 3 senede olduğu
gibi bu yıl da 4. kez Y Kuşağının iş hayatına
bakış açısına ışık tutmak amacıyla Davos’ta,
Dünya Ekonomi Forumu’nda ‘Y Kuşağı
Araştırması’nı
açıkladı.
Y
Kuşağı’nın
günümüzde hangi sektörleri cazip bulduğuna,

Şirketimde lider olmak/
en üst seviyede yer almak

%59

İlham
veren

%37

Stratejik
d üş ü n e n

%31

Kararl ı

%39

%30

• Y Kuşağına göre gerçek lider ilham
vermeli, stratejik düşünmeli, yenilikçiliğe
ve yeni fikirlere açık olmalı, esnek olmalı
ve kişisel ilişkileri kuvvetli olmalı: Türkiye’de
ise stratejik düşünmenin yanı sıra demokratik
yaklaşım ve hitabet gücü de ön plana çıkıyor.

%57

%47

%53

Global %53

Türkiye %55

Gelişmiş ülkeler %38

Globalde Y Kuşağının lider tanımı
Vizyoner

ölçekli, global firmalara talep gösteriyor. Her
4 kişiden biri de kendi işini kurmak istiyor.

Y Kuşağının kariyer hedefi

Gelişmekte olan ülkeler %65
S. İş hayatnzda listelenenlerden hangisini yapmay hedefliyorsunuz?—Şu anki kurumumda en üst seviyede yer almak
Baz: Tüm katlmclar=7,806; Türkiye= 300

İnsan
Y kuşağı araştırmasının Dünya ve Türkiye
i l iş k i l e r i
karşılaştırmasında ortaya çıkan sonuçlar şöyle:
© 2015. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
kuvvetli
T
Tu
u tt kkuul luu

%3300
%

%34

• Y Kuşağı’nın en çok tercih ettiği sektör
TMT: Y kuşağı öncelikli olarak çalışmak
istediği sektörü TMT olarak belirtiyor (Global
%46 – Türkiye %63). Türkiye’de sektör tercihi
kadın – erkek arasında farklılık gösteriyor.
Kadınların %58’si TMT’yi tercih ederken,
erkeklerin %67’si TMT diyor. Türkiye’de
TMT’nin ardından kadınlar için hizmet ve
kamu sektörü geliyor. Erkekler için ise ikinci
sırada enerji ve doğal kaynaklar sektörü yer
alıyor. Türkiye’de en az rağbet gören sektör
ise ulaştırma ve dağıtım…

• Y Kuşağı’na göre bir kurumu çalışanlarına
karşı davranışı lider yapar: Gelişmekte
olan ülkelerde ve Türkiye’de Y Kuşağı’nın
bir kurumu lider olarak tanımlamasında
öncelikle çalışanın refahına, eğitimine ve
kariyerine önem verme geliyor. Akabinde
ise firmanın finansal getirileri veya yenilikçi
hizmetleri geliyor. 2
•

Liderler
beklentiyi
karşılamakta
zorlanıyor: Y Kuşağı kendisi lider olduğunda
çalışanının maddi refahına ve gelişimine
önem vereceğini belirtiyor. Bugün görev
başında olan liderleri ise bu noktada
görmüyor. Mevcut liderlerin kurumların
finansal getirilerine ve kendi kişisel getirilerine
odaklı olduklarını düşünüyor. Y Kuşağına
göre çalışana verilen önem şirketlerin birinci
sırada odağında olmalı. Yeni hizmetler/
ürünlerden kazanım ve topluma geri vermeyi
ise daha sonraki sıralara oturtuyor.

Türkiye’de ilk 3 tercih edilen sektör
bu cazibeye sebep olan faktörlere, lider ve büyük ölçekli, global firmalara talep gösteriyor.
lider organizasyon olmayı nasıl tanımladığına, Her 4 kişiden biri ise girişimci ruhuyla kendi
kendilerini gelecekte nerede gördüklerine ışık işini kurmak istiyor. Y Kuşağına göre tüm bu
tutan araştırma, 1982 ve sonrasında doğan, tercihlerle ilişkili lider tanımı, stratejik düşünme,
aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmiş yenilikçi olma ve yeni fikirleri destekleme,
ve gelişmekte olan 29 ülkede, 7 bin 800 ilham verme, esnek olma ve iyi iletişim
kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu sene diğer kurma gibi özellikleri içeriyor. Bu tanımdan
senelerden farklı olarak, Y kuşağı bütünsel da anlaşılıyor ki, iş dünyasının, kurumlarını Y
olarak ele alınmak yerine, segmente edilerek kuşağına daha cazip hale getirebilmek için yeni
Ycoğrafi
Kuşağnn
kurum fikirlere
türleriaçık olmaya, inisiyatif kullanmayı ve
bakış açısı, tercih
ekonomik ettiği
gelişim seviyesi,
sosyal medyayı kullanma durumu, cinsiyet, vb. esnekliği destekleyen bir kültür yaratmaya ve
açılardan da ele alındı.
Y kuşağının kariyer gelişimine fırsat tanımaya
ihtiyacı var.”

Türkiye’de ilk 3 tercih edilen sektör
TMT

%67

Profesyonel
hizmetler

%51

%53
%48

%47

Toplam %51

Toplam %49

%58
Toplam %63

Kamu

Y Kuşağının tercih ettiği kurum türleri
51%

50%

Türkiye
35%

Gelişmiş ülkeler

Gelişmekte olan ülkeler

32%
26%

10%

14%

Büyük ölçekli, köklü, Orta ölçekli, daha az
global şirketler
tannan şirketler

22%
11%

11%
6%

Kendi yeni girişimi

5%

7% 6% 6%

Küçük ölçekli, yeni Serbest meslek sahibi
girişim

• Y Kuşağı en çok büyük ölçekli global
şirketlerde çalışmak istiyor: Ancak ilginç
nokta gelişmekte olan ülkelerdeki Y kuşağı
gelişmiş ülkelerdeki gençlere kıyasla bunu
çok daha fazla tercih ediyor. Aynı zamanda
gelişmekte olan ülkelerde girişimci ruh iki kat
daha fazla ön plana çıkıyor. Gelişmekte olan
ülkelerdeki Y kuşağı ya kendi işinin patronu
olmak istiyor ya da global köklü firmada
liderlik yolunda yürümek istiyor. Türkiye’deki
Y kuşağının her iki kişisinden biri, büyük

S. Eğer iş değiştirecek olursanz, size en uygun kurumlar hangileri olur?
Baz: Tüm katlmclar=7,806; Gelişmiş pazarlar=3,411; Gelişmekte olan pazarlar=4,395

© 2015. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.
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• Her iki kişiden biri lider olmak istiyor:
Gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler
arasında bu konuda farklılık bulunuyor.
Gelişmekte olan ülkelerdeki Y Kuşağı (%65)
gelişmiş ülkelerdeki Y Kuşağına (%38) göre
liderlik pozisyonu ile daha çok ilgileniyor.
Gelişmiş ülke Y kuşağı belli refah düzeyine
eriştiği için iş odağında değil, özel hayatına
önem veriyor. Yani işi amacı değil, aracı
olarak görüyor.

4

alarak tasarlanacak. Gayrimenkul, Telekomünikasyon, Perakende, Bilgi Teknolojileri gibi özellikli
sektörlerde haslatlarn sil baştan hesaplanacağ bu “yeni” dünyaya hazr msnz?

8Ne?

The Deloitte Times

ŞUBAT - Mart 2015

Yeni hasılatınızı

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak olan UFRS 15 “Müşterilerle Yaplan Sözleşmelerden Doğan
Haslat”, gündelik konuşmalarda daha popüler olan adyla “Yeni Haslat Standard”, daha önce UMS 18 ve
UMS 11 çerçevesinde yüzeysel olarak tanmlanan pek çok konuya oldukça detayl açklama getiriyor. US
GAAP ve UFRS’deki farkl uygulamalarn, şirketlerin finansal tablolarn karşlaştrlabilir olmaktan
uzaklaştrdğ gerekçesiyle, US GAAP’le UFRS’nin uyumlaştrlmas projesi kapsamnda gündeme gelen bu
Hakan Erten,
konu, US GAAP’ten oldukça fazla etkilenmiş gibi görünüyor. Ancak temel prensip
aslnda ayn: “MalDeloitte
veya
Yeni has
Türkİye,
lat n z ö ğr
Hakan Erte
en
m
eye haz r
n, Deloitte şekilde muhasebeleştirilmeli”.
Dİrektör, Denetİm
hizmete ilişkin satş haslat ilgili satştan elde edilecek bedeli yanstacak
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Her ne kadar admlar mevcut TMS/TFRS uygulamalaryla ayn görünse de, detaylar önemli seviyede bir
çalşma gerektirecek gibi görünüyor. Haslatn kayda alnmasna ilişkin admlar şu şekildedir:

tanmlanmas

2. Sözleşmeye

3. Satş bedelinin

konu
yükümlülüklerin
belirlenmesi

tespit edilmesi

4. Satş bedelinin
yükümlülüklere
dağtlmas

5. Yükümlülükler
yerine getirildikçe
haslatn
kaydedilmesi
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1. Sözleşmelerin

Adm
1:Yönetim
Sözleşmelerin
tanmlanmas:
Her şeyden önceBumüşterilerle
yaplan
envanterini
Son günlerde
Kurulu / Denetim Kurulu
değişken unsurlar sadece
şirketin sözleşmelerin
kontrolü bakılırken, yenibir
standartta
“kontrolün” ne zaman
Nasıl?
vb. toplantılarda sıklıkla
gündeme gelenbaşlanabilir.
“Yeni” Her ne kadar
olan “şarta
bağlı” unsurlar bir
transfer
edildiğine
bakılmaktadır. Öte yandan,
adımlar mevcut tanmlanmasnda
TMS/TFRS dışında gerçekleşecek
çkartarak
çalşmalara
Sözleşmelerin
eğer
bir sözleşme
başka
sözleşmenin
Hasılat standardı, şirketlerin alışageldiği hasılat uygulamalarıyla aynı görünse de, detaylar önemli değil, aynı zamanda şirketin kontrolünde ve müşteri sunulan hizmetten belli bir zaman aralığı
ifa
edilmesine bağl ise, bu sözleşmelerin bir bütün olarak ele alnmas veya daha önce bir bütün olarak ele
belirleme yöntemini temelden değiştirecek. seviyede bir çalışma gerektirecek gibi görünüyor. sözleşmeye dayalı olan, ciro primi, iade, indirim boyunca fayda sağlayacak ise, söz konusu hizmet
alnan
unsurlarnn
tespit
mümkün
olabilir.
Sözleşmeye sözleşmelerin
dayalı sunulan hizmetlerayrştrlabilir
yeniden Hasılatın kayda
da içermelidir.
Bu değişkenlerin satışlarına ilişkin hasılat da bu zaman aralığı
alınmasına ilişkin
adımlar edilmesi
şu gibi unsurları
ele alınacak, şirketlerin performansları bu
yeni standarda göre değerlendiriliyor olacak.
Finansal rasyolar ve kredi taahhütlerine kadar
birçok konu tekrar değerlendirilecek. Belki de
bundan sonra yapılacak sözleşmeler bile artık bu
standardın etkilerini dikkate alarak tasarlanacak.
Gayrimenkul, Telekomünikasyon, Perakende, Bilgi
Teknolojileri gibi özellikli sektörlerde hasılatların sil
baştan hesaplanacağı bu “yeni” dünyaya hazır
mısınız?

şekildedir:

gerçekleşme olasılıkları şirket yönetimi tarafından
tahmin edilmeli ve “ilk kayıt” anında satış
hasılatından düşülmelidir. Ayrıca, paranın zaman
değeri de dikkate alınmalı ve özellikle vadeli
satışlarda peşine indirgeme düzeltmesi de
kayıtlara yansımalıdır.

boyunca yansımalıdır. Eğer üretilen ürün, sadece
o müşteri için üretiliyorsa ve başka kullanım alanı
yoksa, üretim süresi boyunca da peyderpey
hasılat kaydedilebilir.

veya daha önce bir bütün olarak ele alınan
sözleşmelerin ayrıştırılabilir unsurlarının tespit
edilmesi mümkün olabilir.

yükümlülüklere dağıtılması:

tarih itibariyle henüz bitmemiş olan sözleşmeler
için geçerli olacaktır. Standardın ilk uygulamasında
geçmiş
yıl
finansal
tabloları
yeniden
düzenlenerek, sanki söz konusu sözleşmeler hep
bu standart çerçevesinde muhasebeleştirilmiş gibi
sunulacaktır. Öte yandan, söz konusu standart
finansal tablo dipnotlarında açıklanması zorunlu
bilgileri genişletmiş olup, şirket yönetimlerinin bu
zorunlulukları dikkate alması gerekmektedir.

Adm 2: Sözleşmeye konu olan yükümlülüklerin belirlenmesi: Özellikle birden fazla hizmet ve ürünün bir
Adım 1: Sözleşmelerin tanımlanması:
paket olarak sunulduğu sözleşmelerde
(ürün
satş,
montaj hizmeti, üyelik süresi, ürün kullanmna ilişkin
Her şeyden önce müşterilerle
yapılan
sözleşmelerin
envanterini çıkartarak çalışmalara
başlanabilir.
eğitim, garanti hizmeti vb.), bir
ayrştrlabilir
unsurlarn
belirlenmesi de yine söz konusu standardn getirdiği
Sözleşmelerin tanımlanmasında eğer bir sözleşme
Ne zaman?
önemli bir başlk olarak karşmza çkyor. Ayrştrlabilir unsurlarn belirlenmesi srasnda
aşağdaki şekilde
bir başka sözleşmenin ifa edilmesine bağlı ise,
Standart, 1 Ocak 2017’den sonra imzalanan
bir karar ağac kullanmak faydal
olabilibir bütün olarak ele alınması Adım 4: Satış bedelinin
bu sözleşmelerin
sözleşmelerle daha önce imzalanmış ancak bu

Ne?
1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli
olacak olan UFRS 15 “Müşterilerle Yapılan
Sözleşmelerden Doğan Hasılat”, gündelik
konuşmalarda daha popüler olan adıyla “Yeni
Hasılat Standardı”, daha önce UMS 18 ve UMS
11 çerçevesinde yüzeysel olarak tanımlanan pek
çok konuya oldukça detaylı açıklama getiriyor.
US GAAP ve UFRS’deki farklı uygulamaların,
şirketlerin finansal tablolarını karşılaştırılabilir
olmaktan uzaklaştırdığı gerekçesiyle, US GAAP’le
UFRS’nin uyumlaştırılması projesi kapsamında
gündeme gelen bu konu, US GAAP’ten oldukça
fazla etkilenmiş gibi görünüyor. Ancak temel
prensip aslında aynı: “Mal veya hizmete ilişkin
satış hasılatı ilgili satıştan elde edilecek bedeli
yansıtacak şekilde muhasebeleştirilmeli”.

Adım 2: Sözleşmeye konu olan
yükümlülüklerin belirlenmesi:
Özellikle birden fazla hizmet ve ürünün bir
paket olarak sunulduğu sözleşmelerde (ürün
satışı, montaj hizmeti, üyelik süresi, ürün
kullanımına ilişkin eğitim, garanti hizmeti vb.),
ayrıştırılabilir unsurların belirlenmesi de yine söz
konusu standardın getirdiği önemli bir başlık
olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıştırılabilir unsurların
belirlenmesi sırasında aşağıdaki şekilde bir karar
ağacı kullanmak faydalı olabilir.

Adım 3: Satış bedelinin tespit
edilmesi:
Satış bedelinin tespit edilmesi sırasında
“değişken” unsurların da dikkate alınması gerekir.

Sözleşmede birden fazla ayrıştırılabilir unsur olması
halinde, satış bedelini her bir unsura dağıtırken,
her bir unsurun ayrı satış fiyatının ağırlıklarına
göre dağıtım yapılır. Eğer her bir unsurun ayrı satış
fiyatı hâlihazırda mevcut değil ise, o zaman emsal
karşılaştırma yöntemi, maliyet artı kar yöntemi
veya artık değer yöntemi kullanılabilir. Birden fazla
hizmetin alınması halinde, müşteriye sunulan
indirim var ise, söz konusu indirim sözleşmedeki
tüm unsurlara oransal olarak yansıtılır.

Adım 5: Yükümlülükler yerine
getirildikçe hasılatın kaydedilmesi:
Son olarak, tespit edilen her bir unsura ilişkin
hasılatın hangi noktada veya ne kadarlık bir
zaman diliminde hasılat olarak kaydedileceği
daha önceki standartlarla büyük oranda
benzerlik taşıyor. Ancak daha önceki standartta
“risk ve faydanın” ne zaman transfer edildiğine

Sözleşmede yer alan tüm mal ve hizmet taahhütlerinin belirlenmesi
Birden fazla mal ve hizmet taahhüdü var mı?

1

HAYIR

EVET

Ayrıştırılabilir

Müşteri söz konusu mal veya hizmetlerden

ayrı ayrı faydalanabiliyor mu?

HAYIR

EVET

Birlikte sunulduğu
takdirde fayda
sağlayacak unsurlar
tespit edilene kadar
bu ayrı unsurlar
birleştirilmeli

Bahse konu mal veya hizmet sözleşmedeki diğer

taahhütlerden ayrı olarak sunulabiliyor mu?

HAYIR

EVET
Ayrıştırılabilir

Neden şimdi?
Her ne kadar standardın yürürlüğe girmesine
epeyce bir zaman var gibi görünse de, bugün
hazırlıklara başlamak için en doğru zaman.
Şirketlerin müşterileriyle yaptıkları sözleşmelerin
her birini tekrar masaya yatırması, rutin gibi
görünen sözleşmelerin hükümlerinin tekrar
değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkabilecek
yorum farkları, geçmişe dönük uygulama
yapılacak olması nedeniyle geçmiş dönem
verilerini temin etmekte oluşabilecek zorluklar,
mevcut
muhasebe/raporlama
sistemlerinin
bu geçişi destekleyecek nitelikte olmaması ve
şirketlerin performans kriterlerinin bu geçişten
etkilenecek olması gibi nedenlerden dolayı,
hazırlıkların bir an evvel başlatılması büyük önem
arz ediyor. Gerek bilgi işlem alt yapısı, gerek insan
kaynaklarının niteliksel ve niceliksel açıdan hazır
olması ve şirket üst yönetimlerinin bu sürece sahip
çıkarak gerekli takipleri en üst düzeyde yapması
bu geçişin daha pürüzsüz ve sürprizsiz bir şekilde
tamamlanmasına katkı sağlayacaktır.
Bugün elinizdeki müşteri sözleşmelerini tekrar
masaya yatırma ve tartışmalara başlama
zamanıdır.
NOT: Bu makalede bahsi geçen konu bilgi amaçlı olarak
paylaşılmış olup, bu tür kompleks uygulamalarda her bir
vaka kendi içinde değerlendirilmeli ve mutlaka uzman
görüşü alınmalıdır.
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2020 sağlık ve ilaç sektörü için
dijital ilaç çağı olacak

2020’ye doğru sektör dinamikleri değişecek ve yeni iş modelleri gelişecek. Giyilebilir teknolojiler ve mobil
sağlık uygulamalarının yaygınlaşması hastalıkların önlenmesine, teşhisine ve tedavisine yönelik gerçek
zamanlı veriler sağlayacak; evde sağlık hizmetleri alınması yaygınlaşacak ve kâğıtsız ortama geçilecek. Başta
akademik kurumlar olmak üzere çeşitli kuruluşlarla işbirlikleri üzerine kurulu Ar-Ge modeli ön plana çıkacak.

Deloitte Türkiye Sağlık ve İlaç Endüstrisi Lideri
Güler Hülya Yılmaz raporla ilgili olarak “2020’ye
doğru, iletişim ve teknolojinin ilerlemesi ve
ekonomik gelişmeler sonucu giderek daha fazla
bilinçlenen ve talepleri artan hastaların yerini artık
bilinçli “sağlık hizmetleri tüketicileri” alacaktır.
Dijital ilaç, mobil sağlık hizmetleri, kişiye özel ilaç
ve tedavi uygulamalarının tüm dünyada daha da
yaygınlaşacağı bu dönemde, sağlık sektörünün
geleceği, yeni ürün ve hizmet üretebilme ve
bunları etkin bir biçimde sunabilme kapasitesine
bağlı olacaktır. Bu dönemde gerek ilaç üretip
satan, gerekse sağlık hizmetleri veren işletmeler
Ar-Ge faaliyetlerini daha yoğun ve etkin hale
getirmek zorunda kalacaklardır. Geleneksel satış
ve pazarlama yaklaşımları ve iş yapış modelleri
2020 öngörüleri doğrultusunda değişecektir.
Biyoteknoloji alanında güçlü olmanın ne kadar
önemli olduğu Türkiye gibi gelişmekte olan
piyasalarda daha da fazla hissedilecektir. ArGe alanında yaratıcı ve etkin işbirliği modelleri
kaçınılmaz olacaktır” dedi.
Avrupa’nın “Sağlık 2020 Politika Çerçevesi”nde
yer alan ilkeler ve aynı zamanda dünyada
serbest ticaret alanındaki gelişmeler dikkate
alındığında, 2020 öngörülerinin sağlık ve ilaç
sektöründe hem talep eden tarafta hastaları,
hem de arz eden taraftaki ilaç şirketlerini, sağlık
hizmet sunucularını, tıbbi cihaz üreticilerini ve
tedarikçilerini ve sigorta şirketlerini etkileyeceğini
söyleyen Yılmaz, bu öngörüler çerçevesinde;
fırsat ve tehditleri zamanında görerek harekete
geçen tüm kamu ve özel sektör paydaşlarının
sektörde ilerleme ve başarı kaydedeceklerini de
sözlerine ekledi.
Sağlık Hizmetleri ve İlaç Sektöründe 10 öngörü
Güncel trendlerin ve önümüzdeki beş yıl içinde
atılacak adımların analizini yapan Deloitte,
raporda 2020’ye ilişkin 10 öngörüde bulunuyor.

1.

Sağlık hizmetleri
tüketicileri daha bilinçli
olacak: 2020’ye doğru
daha bilinçli ve ihtiyaçları
hakkındaki farkındalık
seviyeleri daha yüksek olan
hastalar, sağlık hizmetleri
konusundaki seçeneklerinin
de daha fazla olduğunun farkında olacaklar ve
etkin birer karar verici haline gelecekler. Sağlık
sektörünün de diğer sektörlerde olduğu gibi
“hasta”yı tüketici olarak iş yapış şekillerinin
merkezine koymaları gerekecek. Hastalar kendi
Healthcare and Life Sciences Predictions 2020 A bold future?
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elektronik sağlık kayıtlarına sahip olacak ve bu
kayıtları kimlerle paylaşacaklarına kendileri karar
verebilecekler. İlaçlar ve sağlık hizmetleri reyting
sistemlerine yer veren online hasta platformları
yaygınlaşacak ve zengin bir bilgi kaynağına
dönüşecek. Bu platformlarda ileri analitik
uygulamalar ile hasta yazışmaları incelenerek
hangi tedavi yöntemlerinin daha iyi sonuç
verdiği tespit edilebilecek, ilaçlar ve hizmetlere
ilişkin verilecek mesajlar gerçek zamanlı
özelleştirilebilecek.

2.

“Dijital İlaç Çağı”
gündemde olacak:
“Dijital İlaç Çağı” yeni iş
modellerini ve yeni fikirleri
tetikleyecek. Hem hastalar
hem doktorlar tarafından
uzaktan erişilebilir entegre
hasta sağlık kayıtları ile
kağıtsız ortamlara geçilecek. Sağlık görevlileri,
hastalarla web tabanlı platformlar aracılığıyla
iletişim kuracak ve evlerinde hizmet verecek.
Sağlık
sektöründe
uzaktan
muayeneleri
kolaylaştıran dijital teşhis araçları ve e-klinik
ziyaretleriyle seyahat ve bekleme süreleri azalacak
ve üretkenlik artacak. Robotlarla gerçekleştirilen
ya da desteklenen ameliyatlar yaygınlaşacak.
Medikal araçların 3 boyutlu baskı ile üretimi, yara
izi olmadan ameliyat yapılması vb. yeni teknolojiler
sağlık sisteminin gündemine oturacak.
Healthcare and Life Sciences Predictions 2020 A bold future?
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3.

“Giyilebilir Teknoloji”
ve “Mobil Sağlık”
uygulamaları
yaygınlaşacak: Giderek
gelişen, küçülen,
hafifleyen teknolojik
cihazlar sayesinde sadece
klinik bulgular değil; genel
sağlık, zindelik ve yaşam kalitesi ölçülebilecek.
Giyilebilir cihazların gönüllü kullanımı artacak
ve sağlık hizmet sağlayıcıları tarafından tedavi
ve takip amaçlı kullanımı teşvik edilecek.
Giyilebilir cihazlar sadece teşhiste değil, tedavide
de kullanılacak; böylece evler hastanelerin
uzantısı haline gelebilecek ve hastanelerde
tedavi görenler hızlı bir şekilde evlerine geçerek
bakımlarına burada devam edebilecek. Bu
teknolojik cihazların kullanımıyla sağlık alanındaki
farkındalık gelişecek, sağlık durumunu kendi
kendini yönetme ve hastalığı önleme stratejileri
oluşturulacak.

olacak ve sağlık verisinin kullanımı ülkenin
ekonomik gelişmişlik seviyesi için bir ölçüt
haline gelecek. İlaç şirketleri, hastalıklara ait
bu veri ve kayıtları kullanarak daha iyi, daha
hızlı tedavi çözümleri geliştirebilecek. Doktorlar
da hastalardan giyilebilir cihazlarla gerçek
zamanlı olarak aldıkları verileri analitik araçlarla
inceleyerek bu bilgileri karar verme süreçlerinde
kullanabilecek.

To start a new section, hold down the apple+shift keys and click
to release this object and type the section title in the box below.

5.

Yeni yasal
düzenlemeler gelecek:
Yasal düzenlemeler
teknoloji ve bilimdeki
gelişmelerin etkisi ile
şekillenecek. İşlemeyen
eski yasal sistemlerin
yerine yenileri getirilecek.
2014’te yasal düzenlemeler ağırlıklı olarak ilaçlar
üzerindeyken, 2020’ye doğru ilerleyen yıllarda
düzenlemeler hasta ve hastalıklara ilişkin veri ve
kayıtlar üzerine odaklanacak. Sağlık sektöründe
büyük veri, giyilebilir cihazlar, sosyal medya
kullanımına ilişkin yasal çerçeveler belirlenecek;
sağlık ürünleri ve ilaç geliştiriciler için onay
süreçleri hızlanacak.
Healthcare and Life Sciences Predictions 2020 A bold future?
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To start a new section, hold down the apple+shift keys and click
to release this object and type the section title in the box below.

6.

Ar-Ge işbirlikleri
artacak: Şirketlerin sadece
kendi kurumları içinde
(in-house) yaptıkları Ar-Ge
çalışmalarının payı azalacak.
Başta akademik kuruluşlar
olmak üzere işbirlikleri
üzerine kurulu Ar-Ge ağı ön
plana çıkacak. Bu ağ, ilaç şirketlerini merkezine
alacak. Hastalıkların teşhisi, önlenmesi ve
tedavisinde, hastanın da katılım gösterdiği, tıbbi
ürünler ve teknolojiyi esas alan Ar-Ge çalışmaları
bir hayli önem kazanacak. Teknoloji Ar-Ge’nin
doğasını değiştirecek ve giyilebilir cihazlardan
elde edilen gerçek zamanlı veriler teşhis amaçlı
kullanılacak.
Healthcare and Life Sciences Predictions 2020 A bold future?
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To start a new section, hold down the apple+shift keys and click
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to release this object and type the section title in the box below.

To start a new section, hold down the apple+shift keys and click
to release this object and type the section title in the box below.

4.

Savulun, büyük veri
(“Big Data”) geliyor: Geniş
ve kapsamlı sağlık verilerinin
analizi yeni modelleri ve
araçları gerektirecek. Birçok
ülke için kapsamlı sağlık
kayıtları, bir altyapı önceliği
Healthcare and Life Sciences Predictions 2020 A bold future?
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özelleştirilmesini sağlayacak. Kampanyalar global
olarak uygulanırken yüz yüze görüşmeler giderek
azalacak.

To start a new section, hold down the apple+shift keys and click
to release this object and type the section title in the box below.

7.

İlaç sektöründe ticari
iş yapış modelinde değişme
olacak: Sağlık hizmetleri
sağlayıcıları ve doktorlar ilaç
şirketlerini ilaçlar ve tedavi
yöntemleri hakkında eğitim
verme ve bilgi sağlama
konusunda sistemin önemli
bir parçası olarak görecek. 2000’li yıllarda
hüküm süren “satış teşkilatı modeli” yerini “tıbbi
eğitmenler”e ve doktorlarla söyleşiler organize
eden uzmanlara bırakacak. Bu gelişmeler
çerçevesinde, ticari iş modelleri coğrafya odaklı
olmak yerine hastalıklar çerçevesinde tasarlanacak.
Global müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri
ve doktor tercihlerinin anlaşılması, tüm kanallarda
bilgilerin doktorlara en anlamlı olacak şekilde
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8.

İlaç firmalarının yapısında
destek fonksiyonlarının
önemi giderek artacak:
Finans, İnsan Kaynakları,
Satın Alma, Bilgi Teknolojileri,
Müşteri Hizmetleri gibi destek
fonksiyonları global olarak
yönetilen, entegre ortak
hizmet ve mükemmeliyet merkezlerinden
oluşan bir organizasyona dönüşecek. Bu yapı
teknoloji kullanımı ve analitik metotlar ile yetenek
geliştirme, süreç yönetimi, performans yönetimi
gibi konulara öncülük yapacak. Kurumların
veriye dayalı karar vermesini destekleyen, maliyet
ve kaynak dağılımı kararlarında değerli bilgiler
sağlayan stratejik bir iş ortağı haline gelecek.
Healthcare and Life Sciences Predictions 2020 A bold future?
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To start a new section, hold down the apple+shift keys and click
to release this object and type the section title in the box below.

9.

Gelişmekte olan
pazarlara yönelik yeni iş
modelleri ortaya çıkacak:
Amerika, Japonya ve
gelişmiş ülkelerin pazarları
ilaç sektörü için ana pazar
olarak kalmaya devam
ederken; BRIC ülkelerini zorlayacak yeni Latin
Amerika pazarları, Vietnam, Nijerya ve Endonezya
gibi gelişmekte olan ülkeler tüm dünya için
yaratıcılık havzalarına dönüşecek. Bu ülkeler
tedavi üretiminde yer edinecek. Gelişmekte
olan ülkelerden elde edilen öğrenimler yeni iş
modellerinin ortaya çıkmasına ve hatta gelişmiş
pazarların da ticari ve faaliyet modellerinin
değişmesine yol açacak. İlaç şirketlerinin yönetim
ekipleri çok uluslu olacak ve gelişmekte olan
ülkelerden yöneticileri içerecek.
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To start a new section, hold down the apple+shift keys and click
to release this object and type the section title in the box below.

10.

Kurumsal itibar
daha fazla önem
kazanacak: İlaç
şirketleri için kurumsal
itibar birincil öncelik
olarak daha da ön
plana çıkacak ve ilaç
geliştirme,
fiyatlandırma gibi konularda güven ve şeffaflık
daha fazla önem kazanacak. Kurum markaları
hem Ar-Ge için iş ortakları bulmak hem de klinik
deneyler için hasta çekmek konusunda önem
kazanacak. Kurumsal imajı, hasta grupları ile
kurulan ilişkiler etkileyecek. Kurum markaları,
sağlık hizmetleri ve Ar-Ge ortaklıklarından mobil
uygulamalar ve sosyal medyaya neredeyse
münhasıran kullanılacak. Klinik hizmetlerde
markanın kullanılması, sosyal medya katılımı ve
hasta gruplarıyla ilişkiler sektörün algısını olumlu
yönde etkileyecek.
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Boilerplate text to go here

Deloitte’un güncel eğilimlere ve gelecek beş
yıllık dönemde alınması gereken aksiyonlara yer
verdiği ‘Sağlık ve İlaç Sektörü 2020 Öngörüleri’
raporuna göre, 2020’lerin sağlık sektöründe çok
farklı bir dünyadan bahsetmek mümkün olacak.
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Dış ticarette
gündem

Geçtiğimiz 6 Mart tarihinde Avrupa Birliği (AB)
ile oluşturduğumuz Gümrük Birliği’nde 20 yılı
tamamlamış olduk. Gümrük Birliği’nin tesis
edilmesi ile ticaret konusunda AB ve Türkiye
arasındaki entegrasyon hızlı bir şekilde artmıştır.
Rakamlarla baktığımızda, geçtiğimiz 20 yılda AB
ile ticaret hacmimizin %421 artışla 30 milyar
dolardan 158 milyar dolara ulaştığını görmekteyiz.
Bugün AB, Türkiye’nin en büyük ticaret partneri,
Türkiye ise AB’nin 6. en büyük ticaret partneri
konumundadır. Kuşkusuz o dönemlerde, Gümrük
Birliği’ne girmek ticaretin artırılmasından ziyade
AB üyeliği için atılmış önemli bir adım olarak
değerlendirilmiştir. Gelinen noktada, Gümrük
Birliği’nin özellikle yerli sanayinin daha verimli ve
rekabetçi olarak yeniden yapılanmasında sancılı
ama önemli katkılar sağladığını görmekteyiz.
Ayrıca, özellikle Gümrük Birliği sonrasında
yabancı doğrudan sermaye için Türkiye cazip hale
gelmiş ve pek çok AB kökenli yatırımcı için önemli
bir pazar ve üretim üssü olarak değerlendirilmiştir.
Gümrük Birliği’nin faydaları kadar vermiş olduğu
zararlar da son günlerde yoğun bir şekilde
tartışılmaktadır. Özellikle, ithalatta yaratmış
olduğu ciddi artışlar, halen günümüzde de devam
eden cari açığın temel nedenlerinden biri olarak
değerlendirilmektedir. Ayrıca, 1995 yılında 15 AB
üyesi iken Birliğin bugün 28 ülkeye ulaşmış olması
nedeniyle artık günün şartlarına uygun olmadığı,
AB’nin pek çok ülke ile imzaladığı Serbest Ticaret
Anlaşmalarının (STA) Türkiye için de geçerli olması
nedeniyle üçüncü ülke ürünlerinin vergisiz olarak
Türkiye pazarına girebilmesi, karşılıksız olarak almış
oldukları ödünler nedeniyle AB’nin STA imzaladığı
ülkelerin Türkiye ile STA imzalamakta isteksizliği
vurgulanmaktadır. Tüm bu olumsuzluklar
dikkate alınarak, hâlihazırda AB ve ABD arasında
müzakere edilmekte olan Transatlantik Ticaret
ve Yatırım Ortaklığı (TTİP) Türkiye için stratejik
önemde görülmektedir. Türkiye’nin söz konusu
anlaşmanın dışında kalması halinde yılda 3-5
milyar doları bulan zarara uğrayacağı tahmin
edilmektedir. Bu nedenle, anılan müzakelere
dahil olunmak üzere yoğun çaba sarf edilmekte,
bunun mümkün olmaması halinde ise, söz
konusu anlaşmanın Türkiye için de karşılıklı olarak
uygulanabilir hale gelmesine yönelik hüküm
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eklenmesi için gayret edilmektedir.
Talihsiz bir tesadüf müdür bilinmez, artılarıyla
eksileriyle 20 yıl önce atılmış olan bu cesur
adımın, bugünlerde aksi istikametinde politikalar
uygulandığını görmekteyiz. Geçtiğimiz yılın
sonlarından itibaren özellikle 1980 öncesi
dönemde uygulanmış olan ve yerli sanayinin
güçlendirilmesini hedefleyen ithal ikameci
dış ticaret politikasının hayata geçirilmeye
başlandığına şahit olmaktayız.
Geçtiğimiz yılın sonlarında açıklanan 20152017 Orta Vadeli Programı incelediğimizde ithal
ikameci politikaların tekrar hayata geçirileceği
anlaşılmaktadır. Programda özellikle ödemeler
dengesinde cari açığı azaltmaya yönelik olarak
ithalata olan bağımlılığın azaltılması ve yüksek
katma değerli ürünlerin ihracatının artırılması
yoluyla dış ticaret açığının azaltılması, ithalata
bağımlılığı ve teknoloji yoğunluğu yüksek
olan sanayi girdilerinin yurt içinde üretilmesini
sağlayacak yatırımların desteklenmesi gibi
hedefler dikkat çekmektedir.
Avantajları ve dezavantajları kuşkusuz saatlerce
tartışılabilir, ancak burada yerli sanayinin ithal
ürünlerin kalitesini yakalayıp yakalayamayacağı
son dönemde sıklıkla tartışılan bir diğer dış ticaret
gündemidir. Özellikle ekonominin başındaki
aktörlerin cep telefonu, laptop gibi elektronik
ürünlerde anti-dumping gibi uygulamalar ile
gümrük duvarlarının artırılmasına yönelik son
zamanlardaki söylemlerine karşın, tüketicilerin
tercihlerinden vazgeçerek yerli elektronik
ürünlere yönelmesinin yakın ve orta vadede
gerçekleşmesinin zor olduğu dile getirilmektedir.
İthal ikameci politikadan mı kaynaklanmaktadır
bilinmez, son zamanlarda özellikle dış ticaret ve
gümrük uygulamalarında da ithalatı ve ihracatı
kolaylaştırıcı olmadığı düşünülen bir takım
düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir.
Geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana özellikle
kaçakçılıkla mücadeleye ve kayıtdışını azaltmaya
yönelik olarak gümrükte bir takım yeni
uygulamalar hayata geçirilmiş ve geçirilmeye

devam
etmektedir. Bu tarihten itibaren Gümrük
ve Ticaret Bakanlığınca ithalatta ve ihracatta bazı
riskli görülen ürünlerde fiziki kontroller artırılmış,
Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki işlemlerde
denetimler sıklaştırılmış, özellikle antrepo
uygulamalarında yapılan bir takım mevzuat
değişiklikleri ile ithalatta maliyetler ve belirsizlikler
artırılmıştır. Transit ticareti zorlaştıran ve bazı
hallerde yasaklayan bir takım düzenlemeler
hayata geçirilmiştir.
Yine geçtiğimiz yıl gümrüklerde devrim olarak
nitelendirilen ve güvenilir firmalar için gümrük
işlemlerinin
basitleştirildiği
yetkilendirilmiş
yükümlü uygulamasının da yaygınlaştırılmasının
gözle görülür derece yavaşladığı, özellikle Ekim
2014 ayından bu yana başvuruların olmasına
rağmen yetkilendirmelerin neredeyse hiç
yapılmadığı dikkat çekmektedir.
Diğer taraftan, geçtiğimiz Aralık ayında Ekonomi
Bakanlığı’nca dahilde işleme kapatma işlemleri
ihracatçı birliklerinden alınmış ve Ekonomi
Bakanlığı’nın bürokrasisinin içine alınarak bölge
müdürlüklerine devredilmiştir. Söz konusu
düzenlemenin, izin sahibi ve denetleyenin
(kapatanın) aynı taraf olmaması amacıyla
getirilmiş olduğu belirtilmekle beraber, en önemli
ihracatı teşvik unsurlarından Dahilde İşleme
Rejiminin bu derece yaygın kullanılmasının
belki de önemli bir nedeni de bu tür kapatma
süreçlerinin birlikler kanalıyla hızlı bir şekilde
tamamlanabiliyor olmasıdır.
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Gerek
hükümetin 2023 hedefi gerek 10.
Kalkınma Planı çerçevesine 2023 yılına kadar
500 milyar dolar ihracat rakamına ulaşılması
hedeflenmektedir. Son olarak 2014 yılında
ihracatımızın %4 arttığı gerçeği karşısında
2023 yılına kadar bu hedefe ulaşmak için her
yıl %13 civarında ihracatımızda artış olması
gerekmektedir. Orta Vadeli Programda 500
milyar dolar ihracat hedefi ile de uyumlu
olması amacıyla ihracata dayalı büyüme de
hedeflenmiş, özellikle ihracattaki ara malı
bağımlılığını azaltarak, yani diğer bir değişle,
yurt içi katma değeri artırarak ihracatın yerli
üretim ve sanayileşmeye ve büyümeye katkısının
artırılması hedeflenmiştir. Ancak, ihracatımızın
yaklaşık olarak yarısına yakın bölümünün Dahilde
İşleme Rejimi kullanılarak gerçekleştirildiği dikkate
alındığında bu hedefe ulaşmada da ciddi bir
açmaz bulunduğu değerlendirilmektedir. Diğer
bir değişle, ihracatımızın başarısı bir anlamda girdi
olarak ithal ettiğimiz ürünlerdeki maliyetlerimiz
ile büyük ölçüde orantılıdır. Maliyetlerdeki olası
artışlar neticesinde dış pazarlardaki rekabet
gücünün de azalması kaçınılmazdır.
Dış ticaret politikaları ve uygulamalarında başta
tüketiciler olmak üzere, üretici, sanayici ve
ihracatçılarımız için olumlu gelişmelerin olması
dileğiyle…
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Kurumsal Yönetim halka açık

olmayan şirketlerin de gündeminde

‘Adillik’, ‘şeffaflık’, ‘hesap verebilirlik’ ve ‘sorumluluk’ ilkelerinden oluşan Kurumsal Yönetim anlayışı halka açık şirketler
için olduğu kadar, borsaya kote olmayan şirketler için de başarılı karar alma ve rekabetçilik açısından fayda sağlıyor.
Deloitte Türkiye, borsaya kote olmayan Türk şirketlerinin kurumsal yönetim
uygulamaları ile ilgili güncel durumunu ortaya koyan bir araştırma hazırladı.
Çalışma, Ağustos – Kasım 2014 tarihleri arasında borsaya kote olmayan,
50 ve üzeri çalışanı olan veya yıllık cirosu 10 milyon TL ve üzeri olan 62
firmanın katılımıyla gerçekleştirildi. Çalışmaya ilişkin olarak Deloitte Türkiye
Kurumsal Risk Hizmetleri Ortağı Evren Sezer; “Yaptığımız araştırmanın

sonuçları gösterdi ki, yasal zorunlulukları olmadan şirketler kendilerine uygun
olan kurumsal yönetim yöntemlerini buluyorlar. Önemli olan her şirketin
kurumsal şekilde yönetilmesi değil, kendi kültürlerine ve iş yapış şekillerine
uygun, uygulanabilir, denetlenebilir ortamı iyileştirilmiş en İYİ yönetim şeklini
bulmasıdır. Bir şirketin kurumsal yönetilmesi demek uygulanabilir ve kendine
uygun İYİ yönetilebilmesi demektir” dedi.

Kurumsal Yönetim
Özel ihtiyaçlar ve düzenlemeler olmamasına rağmen, kurumsal
yönetim borsaya kote olmayan şirketlerin %90’ı için öncelik arz ediyor.
• Şirketlerin %73’ünde Denetim Komitesi, %63’ünde İcra, Risk Yönetimi
ya da Yatırımlar Komitesi mevcut.
• Çalışmaya katılan şirketlerin %42’si aile şirketidir ve bu şirketlerin
yarısının biraz üzerinde bir aile protokolü mevcuttur.
• Katılımcı şirketlerin yönetim kurulları ortalamada 6 ya da 7 kişiden
oluşmaktadır. Şirketlerin yarısında bağımsız yönetim kurulu üyesi
vardır ve yönetim kurulunda kadın olan şirketlerin oranı %50’dir.
• Şirketlerin %71’inin yönetim kurulu düzenli toplantılar yaparken,
%21’i ihtiyaç duydukça, %8’i ise yılda bir kez toplanıyor. Yönetim
kurullarında en çok faaliyet/operasyon takibi ve strateji gibi konular
ele alınıyor.

Risk Yönetimi
Firmaların yarısından biraz fazlasında risk yönetiminden
sorumlu bir kişi bulunuyor.
• Şirketlerin %53’ünün iş risklerini tanımlamış oldukları bir risk envanteri
veya risk haritası mevcuttur ve %63’ü ise üst yönetime raporlama
yapmak için bir raporlama modeli kullanıyor.
• Kurumsal risk yönetimi sistemi geliştirilen şirketlerde, şirketlerin %58’i
Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesinde COSO’yu, %24’ü ISO31000
Kurumsal Risk Yönetimi standartlarını, %21’ise kendi içlerinde
geliştirdikleri modelleri veya ait oldukları şirketler grubunun merkezi
tarafından belirlenen modelleri esas alıyor.
• Ankete katılan şirketlerin %47’sinde risk yöneticisi veya birimi olduğu,
%14’ünde ise iç denetçi veya iç denetim biriminin, %6’sında ise risk
komitesinin bu alandan sorumlu olduğu görülüyor.
• Çalışmaya katılan şirketlerde finansal (%66) ve operasyon ile ilgili
(%63) riskler ön plana çıkıyor.

İç Denetim
İç denetim fonksiyonu her 10 firmadan 6’sında uygulanıyor.
• Şirketlerin %57’sinde iç denetim fonksiyonu yer alıyor.
• Genellikle kadrolu iç personel bu fonksiyonu yürütüyor ve şirketlerin
%29’u dış kaynak kullanıyor. Dünyada iç denetim konusunda dış
kaynak kullanımı şirketler tarafından giderek daha fazla tercih ediliyor.
• İç denetim fonksiyonu bulunan şirketlerin %77’sinde iç denetim
yönetim kurulu ya da denetim komitesi seviyelerine bağlı ve %86’sının
yazılı yıllık bir planı bulunuyor.
• Şirketlerde iç denetim fonksiyonu tarafından yayımlanan raporlar
en çok sırasıyla iç kurallara uyumluluk, süreçlerin ve iç kontrolün
iyileştirilmesi, iş risklerinin analizi konularına odaklanıyor.

Suistimalin Önlenmesi
Suistimale maruz kalan şirketlerin genellikle ortalama
zararı gelirlerinin %5’ine kadar ulaşmaktadır.
• Suistimal riskine karşı şirketlerin %60’ı bilgili ve yeterli seviyede bilgiye
sahip olduğunu düşünmekle birlikte, neredeyse %21’i az bilgisi
olduğunu veya hiç olmadığını düşünmektedir.
• Şirketlerinde suistimal riskini önemli olarak ele alsalar da, şirketlerin
yalnız %47’si suistimal riskine karşı bir önlem planına sahiptir.
• Şirketler tarafından en çok suistimale maruz kalan alanlar ise açık
ara satın alma (%44), daha sonra satış (%23) ve üretim/stok süreçleri
(%23) olarak belirtiliyor.

Strateji
Şirketlerin yarısından biraz fazlası yazılı bir stratejik plana sahip
olduğunu ve %80’e yakını her yıl bu planı güncellendiğini belirtiyor.
• Şirketlerin %87’sinde stratejilerin gelişimine yönetim kurulunun katılım
sağladığı, %63’ünde ise strateji geliştiren gruba iş birimlerinin de
katıldığı görülüyor.
• Şirketlerin yalnızca %36’sının stratejik yürütme yönetimi ve takibi için
bir daimi komitesi bulunuyor.
• Şirketlerin %58’i stratejilerini yazılı bir stratejik plan üzerinden
oluşturuyor.

İç Kontrol
İç kontrol sistemi öncelik olarak görülse de uygulamada
olan mekanizmaların dokümantasyonu ve formüle edilmesi
alanlarında şirketler iyileştirme ihtiyacını kabul ediyor.
• Firmaların %77’si iç kontrolün şirketleri için bir öncelik olduğunu
düşünüyor.
• Genel olarak, kote olmayan şirketlerin yarısı, iç kontrol önerileri ile ilgili
olarak dış denetçi ile yönetim kurulu veya denetim komitesi arasında
doğrudan iletişim kanalına sahipler. Şirketlerin %37’sinde ise böyle bir
iletişim bulunmuyor.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik
Günden güne artan bir öneme sahip kurumsal sosyal sorumluluk
çalışmaları firmaların %66’sında gerçekleşiyor.
• Şirketlerin %40’ında kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik
için bir fonksiyon ya da komite bulunmuyor.
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlikle ilgili yazılı politikası
olan şirket oranı %61.
• Şirketlerin %59’unun Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerine
ilişkin bir raporu bulunmuyor. Rapor hazırlayanların ise %29’u Küresel
Raporlama Girişimi’ni (GRI) takip ederken, %18’i Küresel İlkeler
Sözleşmesi’ni (UN Global Compact), %24’ü ISO26000 standartlarını
baz alıyor ve %29’u bağımsız bir tarafın onayını talep ediyor.

Atama ve Ücret
Her 10 yönetim kurulu üyesinden 3’ü ücret almıyor.
• Şirketlerin %53’ünün atama ve ücretlendirme komiteleri bulunuyor.
• Şirketlerin %39’unda yönetim kurulu, %50’sinde üst yönetim için
yazılı bir politika olduğu belirtiliyor.
• Üst yönetimin ücretlendirme yapısı olarak sabit maaş ve prim en çok
kullanılan iki kavram olarak gösteriliyor.
• Şirketlerin %71’inde ücretlendirme konusunda kararlar yönetim
kurulu tarafından alınıyor.
• Şirketlerin %73’ünde yeni kurul üyeleri yönetim kurulu başkanı ya da
yönetim kurulu tarafından atanıyor.
• Kilit yöneticilerin yedeklenmesi amacıyla şirketlerin %58’inda bir plan
bulunuyor.
• Şirketlerin neredeyse %57’si yönetim kurulunun, %39’u üst
düzey yöneticilerinin performans değerlendirmesini resmi olarak
gerçekleştirmiyor.
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Kötü insanlar
kötü şeyler
yaparlar
Bunu söylemek ya da buna inanmak kolay. Genel
olarak, kötü bir davranıştan bahsettiğimizde
bunun karakterle ilgili olduğunu düşünürüz.
“Kötü” insanlar “kötü” şeyler yaparlar.
Araştırmacılar ise bu düşünce modelinin çok
yetersiz olduğunu söylüyorlar. Çünkü “iyi”
insanlar da “kötü” şeyler yaparlar. Neden mi?
Birçok sebep sayılabilir ve tartışılabilir. Ben
sadece birkaç tanesine değineceğim…
İnsanlar etik bir karar verme aşamasındayken
verdikleri kararların etik olup olmadığını tam
anlamıyla algılayamayabiliyorlar. Psikologlar
uzun yıllar yaptıkları araştırmalarda “Bile bile
etik olmayan davranışı seçti” demenin her
zaman doğru olmadığını gösterdiler. Özellikle
bu kararın ne çerçevede verildiği, kararı ciddi
ölçüde etkileyebilmekte. Sadece hedeflere
odaklanılan bir iş çerçevesinde en büyük kaygı
başarılı olmak iken, etik olmak ikinci, üçüncü
plana düşebilmekte.
Büyük suistimal skandallarının her zaman
finansal teşvik veya baskılarla ilgili olduğunu
düşünürüz. Doğru, ama psikolog ve
ekonomistler finansal baskının yanında
insanların birbirlerine duydukları empatinin de
önemli bir etken olduğunu söylüyorlar. Özellikle
kendimizle özdeşleştirebildiğimiz insanlara
yardım etmekten hoşlanıyoruz ve başkalarına
yardım ederken yaptığımız şeyin etik olup
olmadığını düşünmüyoruz. Nasıl mı? Egzoz
emisyonlarını test eden kişilerin onayladıkları
ve onaylamadıkları emisyonlara ilişkin araba
markalarının analitik olarak incelendiği (Lamar
Pierce ve Francesco Gino tarafından yapılan)
araştırmada BMW ve Ferrari’lerin Honda’lara
göre daha fazla ceza aldıkları görülmüş. Belirli
gelir seviyesine sahip olan emisyon müfettişlerinin
daha ekonomik araba kullanıcılarına karşı daha
empati hissedip emisyon testleri olumsuz sonuç
verse de bunları görmezden geldikleri görülmüş.
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Bir topluluğa, ortama uyumlu olma çabası
insanların normal şartlarda yapmayacağı
etik dışı davranışları sergilemelerine veya bu
davranışlara göz yummalarına sebep olabiliyor.
Kişiler ortamdan soyutlanmamak, parmakla
gösterilmemek, “ispiyoncu” olmamak uğruna
etik dışı olaylara destek verebiliyorlar. Özellikle
şirketteki bir üst düzey yöneticiden gelen etik dışı
talepler, kişinin “sadık çalışan” olma güdüsüyle
kolaylıkla kabul edebildiği davranışlar olabiliyor.
İş ortamında baskın olan otoriteye boyun eğme
kültürü birçok kişinin “hayır” diyebilmesini
zorlaştırıyor.
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İnsanlar disiplin olmayan, kuralların sıkça ihlal
edildiği ortamlarda görevlerini suistimal etmeye
daha meyilli oluyorlar. Otoritenin/liderliğin zayıf
kaldğı, kontrollerin yetersiz olduğu ortamlarda
hem suistimal fırsatını daha rahat buluyorlar
hem de psikolojik olarak suça eğilimleri artıyor.
Bunun altında hem yakalanma olasılığının
düşük olması, hem de suistimalin zaten herkes
tarafından yapılıyor hissi yatıyor.
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Şirketinizde görevini suistimal eden kişilere “kötü
insan” deyip geçmek ne tam doğruyu yansıtır ne
de problemi çözer. Kontrol ortamını iyileştirmek
ve çalışanları suistimale itebilecek psikolojik ve
sosyolojik faktörleri anlamaya ve azaltmaya
çalışmak, suistimali önlemek için atılabilecek
önemli adımlar olacaktır.
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Özellikle
büyük
organizasyonlarda,
bir
bireyden ziyade bir makina veya piyon gibi
görülme, çalışanları liderlerden ve şirketten
uzaklaştırabiliyor. Bu kişiler şirketin hedeflerine
doğru birlikte koştuklarını hissetmiyor, şirketi
sadece para kazanılan bir yer olarak görüyorlar.
Motivasyonu da düşen bu kişilerin görevlerini
suistimal etme ihtimali, şirkete katkısını
hisseden, sadece bir çalışan değil “insan” olarak
görüldüğünü bilen kişilere göre daha fazla
oluyor.
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