
ISSN: 1309-0054

H A Z İ R A N  -  A Ğ U S T O S  2 0 1 4

10

AHMET COŞKUN

12

ÖZER TURAN

6

CEM YILMAZ

BARIŞ BAĞCI

8

“Gitmek istediğimiz noktaya 
emin adımlarla ilerliyoruz”

Deloitte Türkiye 
“Yılın En İyi Vergi 
Hizmeti Firması” 
seçildi

Birçok katma değerli projede Deloitte ekibi ile işbirliği içerisinde olan 
Colin’s İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu ile 10 yıllık geçmişlerini ve 
her geçen gün oyunun kurallarının değiştiği hazır giyim perakende 
sektöründeki gelecek planları üzerine sohbet ettik.

Deloitte Türkiye, 
Euromoney Grubu’na 

bağlı olan ve uluslararası 
vergi alanında dünyanın 
en prestijli dergilerinden 

biri olan “International 
Tax Review” (ITR) 

tarafından 2007 ve 
2013 yıllarından sonra 

2014 yılında da üçüncü 
kez “Yılın En İyi Vergi 

Hizmeti Firması” seçildi. 

Ciddi üretim gücü, her geçen gün 
artan mağaza sayısı ve geniş ürün 
yelpazesiyle birçok ülkede sektörün 

lideri olan Colin’s, aldığı profesyonel da-
nışmanlık hizmetleri ile stratejilerini, ope-
rasyonlarını ve sistemlerini objektif olarak 
değerlendirme, en iyi global uygulamalar ile 
karşılaştırma ve şirket içinde iyileştirilmesi 
gereken alanları tespit etme fırsatı buldu. 
Birçok katma değerli projede Deloitte ekibi 
ile işbirliği içerisinde olan Colin’s İcra Kuru-
lu Başkanı Yavuz Eroğlu ile 10 yıllık geçmiş-
lerini ve her geçen gün oyunun kurallarının 
değiştiği hazır giyim perakende sektöründe-
ki gelecek planları üzerine sohbet ettik.

The Deloitte Times (TDT): Özellikle hız-
lı modanın hayatımıza girmesiyle, hazır 
giyim markalarının rekabette ve tüketici 
karşısında başarılı olabilmeleri için hangi 

yetkinlikler önem kazanmaktadır? 
Yavuz Eroğlu (YE): Hazır giyim perakende 
sektörü çok dinamik bir sektör ve her ge-
çen gün oyunun kuralları değişiyor. Sektör 
olarak tüketicilere en iyi modayı en uygun 
fiyata sunuyor; hızla değişen ürün koleksi-
yonlarına alıştırıyor ve böylelikle tüketici-
lerin daha sık alışveriş yapmasını sağlıyo-
ruz. Hazır giyim firmaları için hızlı moda 
trendine göre pozisyon alabilmek ve başarı 
sağlayabilmek yolunda tedarik zinciri ve 
operasyonel yetkinler ön plana çıkıyor. Ülke 
sayısıyla, mağaza sayısıyla, yeni kategori-
lerle büyüyen kompleks yapıda ve bahset-
tiğimiz hızda doğru ürünü, doğru zamanda, 
doğru lokasyonda, doğru tüketiciyle bu-
luşturacak yetkinlikleri geliştirmek büyük 
önem taşıyor.
Hazır giyim firmaları öncelikli olarak mo-
dayı yakından takip etmeli, tüketici davra-

nışlarını iyi tahlil etmeli ve tüketici tercih-
lerindeki değişkenliklere hızlı şekilde cevap 
verebilmelidir.  Gelecek sezonda moda ola-
cak doğru ürünleri tasarlamanın yanı sıra 
tedarik ağının güçlenmesi ve talepteki de-
ğişimlere hızlı adapte olabilecek tedarik 
ağının oluşturulması en kritik yetkinlikler 
arasında yer alıyor. Tedarikin yanı sıra lo-
jistik operasyonlarında hız ve verimliliğin 
sağlanmasını da çok önemli görüyorum. 
Tüm bunları destekleyecek teknoloji yapısı 
ve insan kaynağı bu işin olmazsa olmazı.

TDT: Colin’s olarak yakaladığınız hızlı bü-
yüme ve rekabet avantajında etken olmuş 
temel başarı faktörleri neydi? Hangi yet-
kinlikleriniz ön plana çıktı? 
YE: Yurtdışı pazarlarda gerçekleştirdiğimiz 

Deloitte Türkiye daha önce de International 
Tax Review tarafından 2007 ve 2013 yılla-
rında “Yılın En İyi Vergi Hizmeti Firması” 

ve 2008, 2010, 2011 ile 2012 yıllarında “Yılın En İyi 
Transfer Fiyatlandırması Hizmet Firması” seçilmiş-
ti. En son 2014 yılında alınan bu ödülle beraber De-
loitte Türkiye son 10 yılda yedi kez ödül almış oldu. 
21 Mayıs 2014 gecesi Londra’da düzenlenen “2014 Yılı 
Avrupa Vergi Ödülleri” töreninde, 2013 yılı boyunca 
kendi ülkelerinde müşterilerine vergi alanında en ye-
nilikçi çözümler üretip sunan profesyonel hizmet şir-
ketleri ödüllerin sahibi oldu. ITR’ın bu yıl onuncusunu 
düzenlediği Avrupa Vergi Ödülleri Töreni’ne, Deloitte 
Türkiye adına Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Orta-
ğı Hülya Yılmaz katıldı. 

Colin’s İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu:
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Gazetemiz The Deloitte Times’ı beş yıldır sizlere 
ulaştırıyoruz. Her seferinde mükemmeli sunabil-
me arzusuyla Deloitte ekibi olarak, farklı çalışma-

lara imza atıyoruz. Sizlerden gelen geri dönüşler aslında 
emeğimizin karşılığını aldığımızı gösteriyor. Ben de artık 
‘İnsan İçin’ isimli köşemden The Deloitte Times sayesinde 
sizlerle buluşacağım. İlk yazımda ise sizlere Deloitte’un 
sahiplendiği ve DNA’larının içine entegre ettiği ‘insan için 
mükemmellik’ yaklaşımından bahsetmek istiyorum.
Yazar Brian Tracy’nin de dediği gibi mükemmelliğe 
ulaşmak uzun soluklu bir yolculuğu gerektirir. Deloitte 
Türkiye de 29 yıldır tükenmeyen enerjisi ile yolculuğu-
na devam ediyor. Tek bir amacı var; o da mükemmeliyet 
merkezi (center of excellence) olarak hizmetlerini sürdü-
rebilmek ve sunabilmek…
Deloitte çalışanlarından yani insandan başlayıp kurum-
lara ulaşan, kurumları aşıp ülkeyi dönüştüren, sonra-
sında makroekonomik yapıları değişime uğratan ve her 
şeyin yine insan faydasına dönüştüğü bir serüven içinde 
yol alıyoruz.

Günümüzde kurumların geçmiş ve gelecek arasında köp-
rü kurmalarını ve bu sayede de geleceği tasarlamaları 
ancak insan kavramına hak ettiği değeri vererek müm-
kün. Tarım toplumunda alınıp satılan ‘meta’, sanayi top-
lumunda kullanılıp tüketilen ‘kaynak’ olarak ele alınan 
insana, bugün farklı bir boyutta yaklaşmak durumunda-
yız. Çünkü biz Deloitte’da insan için en iyiyi hayal edi-
yor, bunu hayata geçirmek için en iyi şekilde tasarlıyor, 
planlıyor ve uyguluyoruz. Sonrasında ise hayat boyu dur-
madan yeniden ve yeniden tasarlamaya devam ediyoruz.
Deloitte’da kıymet addettiğimiz bireylere öncelikle ken-
dileri için en iyiyi bulma yolculuğunun imkânını sunu-
yoruz. Onlarla ve onların sayesinde çıkılan bu yolculuk 
süreç içerisinde bizi de dönüştürüyor ve daha iyiye doğru 
bir adım daha atmamıza imkân sunuyor. Tüm bu birikimi 
doğru kullanarak, biz de sektörümüzün mükemmelliğe 
doğru yolculuğuna öncülük etmeye çalışıyoruz. Hayali-
miz ve bu yolculukta hedefimiz insanın kıymet, kurumun 
bereket, sektörün de mihenk taşı olarak algılanması…
Bir sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle...

“Mükemmellik varılacak bir nokta değil; bitme-
yen bir yolculuktur.”

“Excellence is not a destination; it is a 
continuous journey that never ends.”

Brian Tracy

ŞÜKRAN ÇUBUĞUUZUN 

hızlı büyümede en büyük etken üst yöneti-
mimiz ve çalışanlarımızın girişimci ruhu ve 
denim üretimindeki bilgi birikimimiz oldu. 
İşin mutfağından geliyor olmak ve denim 
pazarını çok iyi biliyor olmak, ürün bilgi bi-
rikimi ile pazar bilgi birikimini harmanlamak 
Colin’s markasının başarısının arkasındaki 
temel faktörlerdir. Rusya’da hızlı hareket 
edip pazara giren ilk markalardan birisi ol-
duk. Pazar şartlarını iyi değerlendirerek pa-
zara girişte doğru zamanda doğru adımları 
attık diyebilirim. İnsan kaynağı yetiştirme 
ve teknolojiye yaptığımız yatırımlar saye-
sinde yeni pazarlara girme ve mağazalaşma 
konularında büyük hız kazandık.  Bugün 
yetiştirdiğimiz yönetici kadrolarımız ve ge-
liştirdiğimiz bilgi teknolojileri, mağazacılık 
ve operasyon altyapılarımızla tüm pazarları-
mızda aynı Colin’s iş yapış şeklini uyguluyo-
ruz. Bu da hızlı büyümemizi ve standardizas-
yonu kolaylıkla oluşturmamızı sağlıyor.

TDT: Turquality Programına girdiğinizden 
bu yana her yıl ihracatınızı ciddi ölçüde 
artırdığınızı görüyoruz. Programın finan-
sal destekler dışında size ne gibi faydaları 
oldu?
YE: Kurumumuz ve yurtdışı operasyonları-
mız büyürken Turquality programından sağ-
ladığı finansal destekler yanında, birçok pro-
fesyonel ve akademik destekten faydalandık. 
Bu sayede, kurum ve çalışan yetkinliklerimi-
zi geliştirdik. Deloitte ile gerçekleştirdiğimiz 
Turquality Stratejik Yol Haritası Geliştiril-
mesi çalışmaları sayesinde stratejilerimizi ve 
operasyonlarımızı objektif olarak değerlen-
dirme, en iyi global uygulamalar ile karşılaş-
tırma ve şirket içinde iyileştirmemiz gereken 
alanları tespit etme fırsatına sahip olduk. Bu 
çalışmalar sonucunda Deloitte’un belirledi-
ği iyileştirme projelerini hayata geçirmeye 
başladık ve kısa zamanda bu projelerin so-
nuçlarını aldığımızı gördük. İlk çalışma dö-
nemimizde toptan odaklı satış yapımızdan 
perakende odaklı bir yapıya geçişi sağladık, 
yakın zamandaki çalışma sonrasında ise sa-
tışa dönüşüm oranlarımız, fatura başı adet-
lerimiz gibi temel perakende göstergelerinde 
önemli iyileşmeler sağladık. 
Profesyonel danışmanlık hizmetlerinden fay-
dalanmaya ek olarak Turquality programı-
nın sağladığı Yönetici Geliştirme Programları 
sayesinde birçok çalışanımızın kişisel gelişim 
ve yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesine 
ciddi katkılarda bulunduk.

TDT: Yakın zamanda Ürün Yönetiminde 
kategori bazlı bir organizasyonel yapılan-
ma sürecinden geçtiniz. Nasıl bir ihtiyaç ile 
yola çıktınız? 
YE: Uzun süredir Ürün Yönetimi organizas-
yon yapımızı daha etkin bir hale getirmeyi  

hedefliyorduk. Buying, tasarım, teknik teda-
rik ve planlama ekiplerimizin bir arada ça-
lışmasını sağlamak ve her kategorinin deyim 
yerindeyse patronunu tanımlamak, sorum-
lulukları en alt seviyelere kadar indirmek 
ve hızlı karar alıp hareket etmek amacıyla 
Deloitte ile Ürün Yönetimi organizasyonunu 
tasarlama konusunda bir çalışma gerçek-
leştirdik. Bugün organizasyonumuz geçiş 
planına uyumlu olarak, tasarladığımız doğ-
rultuda işliyor. 

TDT: Deloitte ile Turquality programının 
başından bu yana öncelikle Stratejik Yol 
Haritası Geliştirilmesi ve ardından ikinci 
beş yıl için Stratejik Yol Haritası sürecinden 
geçtiniz. En son olarak da kategori yönetimi 
organizasyon tasarımı konusunda Deloitte 
ile çalıştınız. Deloitte’u bu yolda iş ortağı 
olarak seçmenizin size ne gibi faydaları 
oldu? 
YE: Her iki 5 yıllık Stratejik Yol Haritası Ge-
liştirilmesi çalışmasında da Deloitte ekibi ile 
yaptığımız işbirlikçi çalışmalardan hem üst 
yönetimimiz hem de departman yöneticile-
rimiz büyük faydalar sağladı. 10 yıllık geçmi-
şimizi ve gelişimimizi yakından takip eden, 
şirketimizi ve perakende sektörünü yakın-
dan deneyimleyen bir iş ortağı ile çalışmak 
istedik. Deloitte, daha ileriye gitmemizde ve 
operasyonlarımızı yapılandırmamızda bize 
destek oluyor, üst yönetim olarak yapılan-
maya ilişkin karar almamızda kolaylaştırıcı 
rol üstleniyor ve süreci hızlandırıyor. Biz de 
gitmek istediğimiz noktaya emin adımlarla 
ilerliyoruz. Her geçen gün de şirketimizin 
büyümesine paralel olarak ortaya çıkan yeni 
ihtiyaçlarımıza göre Deloitte’tan destek ala-
rak büyümeye ve operasyonlarımızı iyileştir-
meye devam ediyoruz. 

TDT: Yurtdışında 37 ülkeye ihracat yapar-
ken özellikle Rusya ve Ukrayna gibi pazar-
larda kendi mağazalarınız ile varlık gösteri-
yorsunuz. Yurtdışı büyüme planlarınızdan 
bahseder misiniz? Hangi ülkeler sizin için 
öncelikli olacak? Yakın zamanda yeni açıla-
cak mağazalarınız olacak mı?
YE: Rusya ve Ukrayna markamızın uzun 
yıllardır bulunduğu ana pazarlar. Rusya’da 
206, Ukrayna’da 86, Türkiye’de ise 194 ma-
ğazamız bulunuyor. Rusya pazarı mevcut 
durumda satışlar ve mağaza sayısı açısından 
en büyük pazarımız konumunda bulunu-
yor. Rusya pazarında Colin’s en çok bilinen 
markalar arasında yer alıyor, Ukrayna’da ise 
geçtiğimiz yıl “En Beğenilen Jean Markası” 
ödülüne layık görüldü. Bugün dünyanın dört 
bir yanından franchising başvuruları alıyo-
ruz, bu da markamızın global tanınırlığının 
geldiği noktayı bizlere gösteriyor.
Avrupa’da da kendi mağazalarımızı açma-

ya başladık. Gelecek dönemde ana pazar-
larımız olan Türkiye, Rusya ve Ukrayna’da 
karlılığımızı artırırken, Avrupa pazarındaki 
varlığımızı ve mağaza sayımızı artırmak 
ana önceliğimiz olacak.  Avrupa ve mev-
cut pazarlarımız için diğer bir önemli kanal 
e-ticaret olacak. Günümüzde global jean 
markaları satışlarının %14-15’ini online 
kanallardan gerçekleştiriyor.  Colin’s mar-
kasının ana tüketici kitlesi de hayatını on-
line kanallarda yaşıyor, zamanının çoğunu 
internette geçiriyor ve online alışveriş yap-
mayı tercih ediyor.  Colin’s olarak bizler de 
pazar ve tüketici trendlerine cevap vermek 
amacıyla global e-ticaret sitemizi yakın za-
manda hayata geçirdik.  Hem mevcut pa-
zarlarımızda hem de mağazamız olmayan 
pazarlarda global e-ticaret sitemiz üzerin-
den markamızı gençlerle buluşturmayı he-
defliyoruz.  

TDT: Gelecek dönemde özellikle yerelleş-
tiğiniz pazarlara yönelik nasıl bir organi-

zasyon yapısı ile faaliyet göstereceksiniz? 
Bu pazarlarda başarı için yeni projeleriniz 
nelerdir?
YE: Markamız çok pazarlı bir yapıda büyü-
dükçe operasyonlarımızı merkez ofisimiz-
den yönetmek bizim için daha önemli hale 
geliyor. Ürün ve koleksiyon yönetimi, teda-
rik ve lojistik yönetimi gibi temel süreçleri-
mizde merkezi olarak mükemmellik sağla-
ma yönünde çalışmalarımızı büyük ölçüde 
tamamlamış durumdayız. Deloitte ile üze-
rinde çalıştığımız Global Hedef Operasyon 
Modeli Tasarımı projesinde global operas-
yonları yönetecek merkez organizasyonu-
muzu kurguluyoruz. Daha önce de bahsetti-
ğim gibi Colin’s perakende sektöründe genç 
yetenekleri yetiştirmeye çok önem veren ve 
buna yatırım yapan bir marka. Merkez orga-
nizasyonumuzun tasarlanmasını takiben, 
yetkin insan kaynağının merkez ofislerimiz-
de istihdam edilmesi ve genç yeteneklerin 
yetiştirilmesi en önemli projelerimiz arasın-
da yer alıyor. 

HÜSEYİN GÜRER,  DELOITTE TÜRKİYE, CEO
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Deloitte’un “Lüks Tüketimin Küresel Güçleri 2014: Tüke-
ticinin ellerinde” raporuna göre Fransız, İtalyan, İspan-
yol, İsviçreli, İngiliz ve Amerikan şirketleri, en çok satış 

elde eden 75 şirketin toplam gelirinin yüzde 87’sini ve dünyada 
gerçekleşen toplam lüks tüketim ürünleri satışının yüzde 90’ını 
elinde tutuyor. Lüks ürün satış kategorisinde Fransa ve İsviçre, 
en büyük 75 şirket listesinin ortalama 12,6 olan bileşik büyüme 
oranını geçmiş bulunuyor: Fransa büyüme oranı 14,8 olurken, 
İsviçre için yüzde 14,8 seviyesinde gerçekleşiyor. İtalya için bü-
yüme oranı ise 12,4 seviyelerinde seyretti.
Deloitte Tüketim Endüstri Lideri ve Ortağı Özgür Yalta “Yap-
mış olduğumuz çalışmada en öne çıkan üç konuya baktığımız 
zaman şunları gözlemliyoruz: Lüksün demokratikleşmesi ve 
neredeyse kitleler için bulunabilir ve ulaşılabilir olması, özel 
olmayı tehdit eder boyuta geliyor. İkincisi, hızla artan tu-
rizm hacmi, lüks segment satışı önemli ölçüde destekliyor. 
Türkiye’ye ise baktığımızda Türkiye’nin dünya ekonomisindeki 
payı  %1,35 iken, lüks ürünler tüketimindeki payı yalnızca %0,9, 
sektör turizmdeki potansiyelden güç alarak hızlı büyümekte.”

BİRLEŞME VE SATIN ALMALAR İÇİN KÜRESELLEŞME, 
ENTEGRASYON VE KONSOLİDASYON
Lüks tüketim alanını etkileyen trendlerin incelendiği rapora 
göre bu alandaki birleşme ve satın almaları etkileyen 3 temel 
etken şöyle:  
Küreselleşme – Gelişmekte olan ülkelerde üst orta sınıf tüketi-
cilerin artması, birleşme ve satın alma aktivitelerini tetikleyen 
en büyük etkenlerin başında geliyor. 2013 yılı itibariyle Asya Pa-
sifik, Latin Amerika, Ortadoğu ve Afrika bölgeleri lüks tüketim 
pazarının yüzde 19’una sahip. Araştırma şirketi Euromonitor’e 
göre ise bu bölgeler, 2025 yılında yüzde 25’e kadar büyüyecek.
Değer zinciri entegrasyonu – Lüks tüketim markaları, ham-
maddenin üretiminden ürünün dizaynına, üretimden pazarla-
ma ve dağıtıma kadar sıkı bir kontrol süreci uyguluyor. Böy-
lesine dikey bir kontrol ürün kalitesini arttırdığı gibi, o şirketi 
satın alma veya birleşmeye açık, potansiyel sahibi bir marka 
haline getiriyor. 
Büyüme stratejisi olarak konsolidasyon – Deneyimli yatırım 
firmalarının, özellikle farklı alt markalara sahip lüks şirketle-
rin konsolidasyon süreçlerine büyük katkı sağlaması da birleş-
me ve satın almalar açısından etken bir unsur olarak değer-
lendiriliyor. 

“Lüks Tüketimin Küresel Güçleri 2014: Tüketicinin ellerinde” raporuna göre 2012 mali yılında dünyanın 
en büyük 75 lüks tüketim şirketinden elde edilen gelir 171,8 milyar dolar olurken, Fransa, İsviçre, İtalya 
ve Amerika lüks tüketim markalarının en ön planda bulunduğu ülkeler arasında yer aldı. Gelişmekte olan 
ülkelerdeki lüks tüketim gelirlerinin ise 2025’e kadar %25 oranında büyüyeceği öngörülüyor.

Lüksün 
sonu yok!

ünyanın en büyük 75 lüks tüketim marka-
sının rakamlarına göre lüks tüketim 2012 
yılında 170 milyar doları aştı. Fransa, İs-
viçre, İtalya ve Amerika lüks tüketim mar-
kalarının en ön planda bulunduğu ülkeler 
olarak yine ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye 

belki bu ülkeler arasında yer almıyor ama son yıllarda lüks 
tüketim markalarının gözdesi durumunda...  

Lüks tüketime yıllık 25 milyar lira civarında paranın 
harcandığı Türkiye’de mağaza açmayan lüks dün-
ya markası kalmadı demek yanlış olmaz. İşin ilginç 
tarafı her lüks markanın Türkiye’ye gelmesi değil, 
Türkiye’de yaptıkları ciro! Zira aralarında Gucci’den 
Louis Vuitton’a, Brioni’den Prada’ya tüm dünya mar-
kalarının İstanbul’da açtıkları mağazalar ciro rekoru 
kırıyor. Büyük bölümü kendi grubu içinde kısa sürede 
dünyada en çok satış yapılan ilk 10 mağaza arasına gi-
riyor. Christian Louboutin gibi bazı butiklerin metre-
karede 125 bin TL satış ile dünyadaki en başarılı satış 
noktaları arasında... 
 
EN İYİ MÜŞTERİYİZ
Lüks markaların kümelendiği İstinyePark’taki lüks 
markaların cirosunun 100 milyon Euro’nun çok üzerin-
de olduğu ifade ediliyor. Sadece çanta, ayakkabı, akse-
suar değil otomotivde de lüksü seviyoruz. Türkiye’de 
her yıl ortalama 25 tane Ferrari otomobil satılıyor. Sayı 
az gibi görünebilir ama en ucuz Ferrari’nin 400-450 bin 

Euro olduğunu düşünürseniz rakam epey büyük oluyor. 
Dünya devi bir markanın sahibinin “Türkiye’deki sa-
tışlarımızdan çok memnunuz. Keşke Türkiye’de daha 
önce yapılansaymışız” sözleri bu durumu özetliyor. 
Chanel gibi markalar ise Bağdat Caddesi’nde 20 milyon 
dolara bina alarak daha fazla insana ulaşma planları 
yapıyor.
Aslında sadece Türkiye değil Türkler de lüks markalar 
için velinimet... Zira dünyada da en çok lüks alışveri-
şi yapan tüketiciler arasında Türkler de var. Yine bir 
dünya markasının patronunun “Bizim Avrupa ve ABD 
mağazalarında hep iyi Türk müşterilerimiz vardır. 
Milano’nun meşhur caddesi Via Monte Napoleone’de 
personelimiz hep iyi Türk müşterileri anlatır” sözleri 
bu durumu net biçimde gözler önüne seriyor.
Yeni yatırımlar, yeni kurulan şirketler ve bunlarla bir-
likte sayıları artan yeni zenginler, genç ve eğitimli nü-
fus, kaliteli ve ulaşılabilir lüks tercihi; Türkiye’de lüks 
tüketimin önümüzdeki dönemde de büyümeye devam 
edeceğini gösteriyor. 

NECLA DALAN, KÖŞE YAZARI, VATAN GAZETESİ

Lüks pazarı 2012’de 
171,8 milyar gelir elde etti
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Deloitte tarafından dünya çapın-
da gerçekleştirilen “Geleneksel 
Perakende Bankacılık Modelleri 

Araştırması” bankacılığın yüzleştiği uzun 
vadeli tehditleri ortaya koyuyor. 
Raporda, 1990’lı yıllarda bankaların sa-
dece telefon ve internet bankacılığını iş 
modellerine entegre etmekle yetindikleri 
belirtiliyor. Oysa günümüzde bankaların 
iş modellerini yeniden gözden geçirmesi 
gerekiyor. Çünkü yeni teknoloji dalgası 
ile beraber maliyetlerin azaltılması ve 
stratejilerin yeniden belirlenmesi kaçı-
nılmaz bir hal alıyor. 
Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan 
Deloitte Türkiye Finansal Hizmetler En-
düstri Lideri Hasan Kılıç görüşlerini şu 
şekilde dile getirdi: “Türk bankacılık sek-
töründe teknolojik gelişmeler, marjların 
daralması, karlılığın düşmesiyle daha da 
ön plana çıkacak bir yapı sergileyecektir. 
Diğer taraftan, artan düzenlemelerle de 

teknoloji yatırımı olmadan uyum süreç-
lerinin layıkıyla iyileştirilmesi çok zor gö-
züküyor. Bu nedenle bankalar teknolojik 
yatırımlarını kesintisiz olarak sürdüre-
cektir. Bir taraftan sürdürülebilir karlılık 
ve daha fazla müşteriye ve faaliyet alanı-
na nüfuz etmek, diğer taraftan da iş ya-
pış modelini geliştirmek ve değiştirmek 
için teknolojiden yararlanarak analitik 
modeller ve sistemleri kuvvetlendirmek 
bankacıların sıcak gündemini oluştur-
maktadır. Türk bankacılık sisteminde şu-
besiz bankacılık özellikle bireysel işlem-
lerde daha popüler ve yaygın hale gelmiş 
olmakla birlikte şubecilik hala eski 
önemini devam ettiriyor. Bu açıdan da 
bankalar hem telefon bankacılığı, mobil 
bankacılık ve internet bankacılığı gibi 
teknolojik yatırımlarını devam ettirecek 
hem de şube ağının daha da yaygınlaş-
ması için yine teknolojik yatırımlarını 
sürdürecektir. Avrupa Birliği bünyesinde 

yeni girişlerin geleneksel bankacılığı zor-
ladığı belirtilmekte, ancak Türk bankacı-
lık sektöründeki yeni girişler kurumsal 
bankacılık ve niş pazar faaliyetleri ile ön 
plana çıkmaktadır.”

Araştırmada öne çıkan diğer bulgular 
şöyle: 
Avrupa bankaları, 1990’larda internet 
bankacılığına geçiş sürecini deneyimle-
dikleri için günümüzde yaşanan değişim 
sürecini normal karşılıyor. Ancak günü-
müzde, geçmişe oranla banka müşteri-
leri teknolojiye hızlı adapte olduğundan, 
bankalardan da bu konuda daha etkin bir 
geri dönüş talep ediyor.  
Düşük baz oran, bankaların hesap işle-
tim ücreti olmayan cari hesap sunma-
larını imkânsız kılıyor. Baz oran %5 iken 
cari hesaplar tarafından yaratılan 200 
puanlık bir marj, baz oran %0,5 azaldı-
ğında 110 puan marjına geriliyor. 
Teminat garantisi ve yeni teknolojiler 

bankacılık sektörüne yeni girişler için ba-
riyerleri aşağıya çekiyor. Göreceli olarak 
küçük ve temel bankacılık faaliyetlerini 
yerine getiren bir banka kurmak 10 mil-
yon İngiliz pound’undan daha az mikta-
ra mal olabilirken, yıllık 5 milyon pound 
aynı bankayı işletmek için yeterli olabi-
liyor. 
Gelişen teknoloji ve elektronik ödeme, 
hem bağımsız bankalar hem de sermaye 
piyasalarından gelen rekabeti artırıyor. 
Bankalar, rekabet etmeyi sürdürebilmek 
için bilgi teknolojileri tarafında yüklü 
yatırımlar yapmak zorunda kalıyor. Orta 
ölçekli bir banka için “tüm bilgi teknoloji-
si yapısını dönüştürmeyen” bu değişimin 
yıllık maliyeti ise 100 milyon Euro’yu ge-
çiyor. 
Son olarak bankalara, uzun vadede 
müşterilerin işlemlerini ve yatırımlarını 
günümüze daha uygun şekilde yapabile-
cekleri ve rahatlıkla kredi alabilecekleri 
bir strateji benimsemeleri öneriliyor. 

6
Konsolidasyon, tüm bunlara doğal bir 
cevap oluşturabilir. Ancak diğer yandan 
yasal düzenlemeler konsolidasyonu 
önleyebilir de. Bankaların bir an önce 
kendi iş modellerini müşteri odaklı bir 
bakış açısı çerçevesinde yeniden 
düzenlemeleri gerekiyor.           

4

5

 
 

Uygun fiyatlı fona oligopolistik erişim tehdit 
altında. Teknolojinin yönettiği yeni rekabet 
koşulları ve yeni yasal düzenlemeler bankaların 
müşterilerine öncelikli erişimlerini ve yüksek 
karlı çapraz satış olanaklarını engelliyor.

Tüm bankaların gelir havuzları daralıyor 
ve sistemde yeni verimsizlikler ortaya 
çıkıyor. Bütün bu etkenler geleneksel 
bankacılık değer zincirinin eski işlevini 

yerine getirememesine yol açıyor. 

2

1

3

Avrupa bankaları, 1990’lı yılların sonlarında 
internet bankacılığının yükselişi neticesinde 
bugünküne benzer tehditlerle o dönem de 
karşı karşıya kaldılar. Amerika para piyasaları 
ise, menkul kıymetler borsasındaki eşi benzeri 
görülmemiş yükseliş sonucunda aynı sürece 
maruz kaldı.

Bugünkü durumdan farklı olarak 
internet bankacılığındaki ilk dalgayı 

tedarikçiler yönetti. Bugünün 
dünyasını ise tüketicilerin 

beklentileri ve talepleri belirliyor. 
Her şeyden önce kullanıcılar, 

bankalardan taleplerine sonsuz 
hızda çözüm üretmelerini bekliyor.

Bugün, bankaların rekabetçi 
avantajlarını korumak için 

benimsemiş oldukları yöntemler 
artık işe yaramıyor. Bugünün banka 
dışı aktörleri web 1.0’dan çok daha 

güçlü…

Teknoloji, Avrupa bankacılık 
modelini tehdit ediyor

Deloitte’un Bankacılık Raporu’na göre geleneksel perakende bankacılığının rekabetçi üstünlüğü, teknoloji 
ve sektöre yeni giren oyuncuların varlığı ile zayıflıyor; bankalar sürekli düzenleme ve finansal krizlere 
uyum sağlamaya çalışırken teknolojiyi gözden kaçırıyor.
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Deloitte Türkiye CEO’su Hüseyin Gü-
rer, konuya ilişkin görüşlerini şu 
şekilde ifade etti: “2014 yılının geri-

de bıraktığımız ilk yarıyılına baktığımızda, 
Dünya ekonomisinde her ne kadar iyileşme 
devam ediyor olsa da, büyümenin zayıf ve 
dalgalı bir seyir izlemekte olduğunu görüyo-
ruz. ABD ekonomisinin -- mevsim koşulları 
gibi özel durumları yansıtsa bile – ilk çeyrek-
te %2,9 daralmış olması piyasalar nezdinde 
olumsuz bir etki yarattı. Avrupa tarafında 
ise iyileşme kırılgan olmakla birlikte halen 
devam ediyor. Bu ortamda Türkiye ekono-
misinin ilk çeyrekte yıllık %4,3 büyümesi, 
bunun yarısının da dış talep, yani net ihra-
cattan gelmesi oldukça olumlu bir tablo ola-
rak karşımıza çıkıyor. Ancak enflasyonumuz 
halen hedefe göre çok yüksek bir oranda; 
cari açığın ise, daralma gösterse de seneyi 
yine GSYH’ye oranla yüksek sayılabilecek bir 
seviyede --%5,5-%6 civarı-- tamamlayacağı 
tahmin ediliyor.”

KÜRESEL EKONOMİ 
“KIRILGAN” DA OLSA 
İYİLEŞME DEVAM EDİYOR
Dünya ekonomisinde iyileşme devam ediyor; 
büyüme beklentileri bu sene için hafif aşa-
ğı revize edilirken, genel trend iyimserce ve 
değişim beklenmiyor. ABD’nin 2014’ün ilk 
çeyreğinde, son 5 yılda görülen en sert daral-
mayı yaşamış olmasına rağmen bunun geçici 
olduğu düşünülüyor. Euro Bölgesi’nde ise iyi-
leşmenin temellerinin daha da zayıf olması 
– örneğin İtalya ve Yunanistan’ın hala daralı-
yor olması -- küresel ekonomide kırılganlığın 
devam ettiğini gösteriyor. Toparlanmada Ge-
lişmekte Olan Piyasa (GOP) ekonomilerinin 
başı çekmesi beklentisinin yanı sıra bu eko-
nomilerin ancak yapısal reformlarla hatırı 
sayılır oranda büyüyeceği vurgulanıyor. Risk 
ve likidite ortamının en azından kısa vadede 
destekleyici olmaya devam edeceği belirtilir-
ken, önümüzdeki süreçte dikkatle izlenmesi 
gereken risklerin ise ABD’deki iyileşmenin 
gücü, Avrupa Merkez Bankası’nın düşük enf-
lasyon ile mücadelesi, Çin’de emlak balonu 
ve jeopolitik riskler olduğu ifade ediliyor. 

TÜRKİYE 2012’DEKİ GİBİ 
“YENİDEN DENGELENME” 
SÜRECİNE GİRİYOR 
2014’te Türkiye’nin 2012’dekine benzer bir 
şekilde ‘yeniden dengelenme’ sürecinden 
geçtiği belirtilen rapora göre orta vadede, 
Türkiye’nin yeni bir hikâye oluşturma ihti-
yacı var. Türkiye’nin temel hedefi olan %4 

üzeri büyüme, hedefle uyumlu bir enflasyon 
ve daha makul bir cari açık / GSYH oranına 
ulaşmak için ekonominin üretkenlik / arz 
tarafına yoğunlaşmak gerekiyor. Fakat başta 
Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimle-
ri, gelecek sene genel seçimler olmak üzere 
önümüzdeki yoğun siyasi tablo netleşene ka-
dar bu hedefin gerçekleşmesinin zor olduğu 
ifade ediliyor. Buna ek olarak Türkiye eko-
nomisinin yüksek dış finansman ihtiyacı göz 
önüne alındığında, ekonominin önümüzdeki 
dönemde küresel rüzgarlara son derece ba-
ğımlı bir seyir izleyeceği öngörülüyor.

TÜRKİYE’NİN 2014 YILI 
BÜYÜME ORANINI %3,5’A 
REVİZE ETTİ 
Küresel ortam ve risk iştahı yılbaşına göre 
beklentilerden daha iyi seyrederken, Türkiye 

ekonomisi de yılın ilk yarısı itibariyle görece 
olumlu bir görünüm sergiledi. Öte yandan 
son verilerde büyümede görece bir yavaşla-
ma sinyali söz konusu. Bu gelişmeler ışığın-
da yılsonu büyüme oranının, resmi hedefin 
altında ama daha önceki tahminlerimizin 
üzerinde, %3,5 seviyesinde olacağı tahmin 
ediliyor. Bunun ardında ise dış koşulların 
olumluya dönmesi, tüketimin beklenenden 
az gerilemesi ve yüksek seyreden kamu har-
camaları yatıyor.  Özel yatırımlar ise halen 
durgun.

CARİ AÇIK GİDEREK 
AZALIYOR
Her ne kadar ekonomi beklenin üzerinde 
büyüse de cari açıkta daralma devam edi-
yor. Nisan ayı itibariyle 57 milyar doların 
altına gerileyen cari açığın, Mayıs ayında 54 

milyar dolar civarına gerilemesi bekleniyor. 
Böylelikle yılsonunda cari açığın -geçen yıla 
göre ortalama 2 puanlık bir küçülme yaşa-
yarak- GSYH’ye oranla %5,5’e yaklaşması 
bekleniyor. 

ENFLASYON YILIN İKİNCİ 
YARISINDA DÜŞECEK
Enflasyon tarafında ise Mayıs ayı itibariyle en 
kötünün geride kaldığını söylemek mümkün; 
Mayıs ayında – ağırlıklı olarak kur ve gıda fi-
yatlarındaki sert yükselişler sonucu – hedefin 
neredeyse iki katına çıkan enflasyonun, Ha-
ziran ayı itibariyle düşüşe geçeceği ve yılso-
nunu %8’lerde kapatacağı değerlendiriliyor. 
Ancak enflasyonda katılığın devam ettiği ve 
%5 hedefine ulaşılmasının çok düşük ihtimal 
olduğu belirtiliyor.

BELLİ KOŞULLARDA KISA 
VADEDE FAİZ İNDİRİMİNİN 
DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR 
TC Merkez Bankası’nın, küresel ortamın 
verdiği desteği kullanarak oldukça hızlı 
bir şekilde faizleri düşürmesi üzerine; ser-
maye hareketlerinde bir ani tersine dönüş 
yaşanmadıkça ve lira üzerindeki baskılar 
artmadıkça indirimlerin en azından kısa 
vadede devam etmesi bekleniyor. Yüksek 
seyreden enflasyon ve cari açığımız, faiz 
indirimlerinde son derece temkinli olma-
yı gerektirirken, TCMB’nin siyasi ortam 
ile ekonomik realiteler arasında bir den-
ge tutturmaya çalıştığı değerlendiriliyor. 
Merkez Bankası’nın haftalık repo faizini 
indirirken, %8 olan faiz koridorunu ve %12 
olan gecelik borç verme faiz oranını de-
ğiştirmemesi bunun önemli bir göstergesi 
olarak ifade ediliyor. 

KREDİ NOTLARINDA AŞAĞI 
YÖNLÜ RİSK VAR AMA 
DEĞİŞİM BEKLENMİYOR
Haziran ortası itibariyle kredi derecelendir-
me kuruluşları Moody’s (Baa3) ve Fitch (BBB-) 
Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir 
seviyede, S&P ise bunun bir basamak altın-
da (BB+) tutmaya devam ediyordu. Öte yan-
dan görünüm değerlendirmesinde ise S&P 
Şubat ayında, Moody’s ise Nisan ayında no-
tunu durağandan negatife çevirmişti. Fitch 
ise ‘durağan’ görünümü korumaya devam 
ediyor. Deloitte’a göre ise, kredi derecelendir-
me kuruluşlarından Türkiye’ye doğru aşağı 
yönlü riskler olmakla birlikte, kısa vadede 
Türkiye’nin kredi notunda bir değişim olma 
ihtimali düşük. 

Dış talebin büyümeye katkısı artıyor 

Türkiye ‘yeniden 
dengelenme’ sürecinde
Deloitte Türkiye Ekonomi Danışmanı Dr. Murat Üçer tarafından hazırlanan “Ekonomik Görünüm: 
Merkez Bankalarının Gölgesinde” raporuna göre küresel ekonomi yavaş da olsa iyileşmeye devam ediyor, 
Türkiye ekonomisinde ise büyümede görece bir yavaşlama söz konusu. 2014 yılsonunda büyümenin 
%3,5, enflasyonun ise %8,5 civarında olacağı tahmin ediliyor. Cari açığın ise GSYH’ye oranla %5,5-%6 
bandında gerçekleşmesi öngörülüyor. 

Temel Makro Göstergeler

1/2010-2012 arası 1 haftalık repo faizi, 2013 ve sonrası gecelik bankalararası para piyasası faizi.
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Farklı Bir Bakış Açısıyla 
Türkiye’de Kamu Sektörü 

Kamu sektörü, Türkiye’nin her dönem-
de iyi ve etkili yönetim gerektiren ön-
celikli alanlarından birisi olmuştur ve 

olmaya da devam edecektir. Kamu sektörü 
derken aslında sayıca çok fazla bir paydaş 
kitlesinden bahsediyoruz. Merkezi kurum ve 
kuruluşlar, bu kurum ve kuruluşların yerel 
teşkilatları, yerel yönetimler, eğitim kurum-
ları ve nihayetinde kamusal hizmetin uç 
noktası olan vatandaşlar akla gelen önemli 
paydaşları oluşturuyor. Kamu sektörü günü-
müze kadar farklı politikalar, programlar ve 
mevzuata dayalı uygulamalar eşliğinde evri-
lerek gelmiştir. Kamu sektörünün ekonomik 
ve sosyal hayata doğrudan etkisinin olduğu 
yadsınamaz bir gerçek. Yürürlükteki yasal 
düzenlemeler ve geleceğe dönük politikalar 
ve stratejiler, özel sektörün ve ekonominin 
de yol haritasını yakından ilgilendirmekte 
ayrıca sosyal hayata dönük önemli etkiler 
yapmaktadırlar. Çok fazla geçmişe gitmeye 
gerek kalmaksızın şunu net bir şekilde ifade 
edebiliriz ki; Kamu Sektöründeki kurumsal 
anlayış, gelişim ve değişim hiçbir zaman ye-
rinde durmadı ve bundan sonrasında da aynı 
ivmeyle devam edecektir. Mevcut durumda 
bu gelişimi ve değişimi destekleyen pek çok 
politika ve program yayınlanmıştır. Kalkınma 
Planları, Orta Vadeli Programlar, 2023 Hedef-
leri gibi politika ve program dokümanlarının 
birleştiği ortak nokta; performans esaslı yö-
netime dayalı, teknolojinin hem kurumların 
hem de vatandaşların tamamen hayatına 
girdiği, şeffaf ve hesap verilebilir uygulama-
ların ön plana çıktığı bir Kamu Sektörü ya-
pılanmasının önünü açacak hedefleri ortaya 
koymak olmuştur. Gelinen durum itibariyle 
bakıldığında, önümüzdeki 10 sene içerisinde, 
bu güne kadar yapılanlardan daha fazla sayı-
da hayata geçirilmesi gereken aksiyon adımı 
bulunmaktadır. Aslında şu şekilde düşünmek 
hiç de yanlış olmaz: “Etkili, verimli ve değişi-
me odaklı bir Kamu Sektörü, ülkenin toplam 
refahına giden yolun başlangıcıdır. Peki nedir 
bu etkililik ve verimlilik?”
Etkili kurumsal dönüşümleri hayata geçi-
ren yurt dışı kamu kurumlarını ve ayrıca 

Türkiye’nin önde gelen özel sektör kuruluş-
larını detaylıca analiz ettiğimizde aslında ku-
rumsal değişim ve dönüşümün birkaç temel 
parametre üzerine kurgulandığını görmek-
teyiz. Bunlar; yetkin insan kaynağını sürdür-
meye odaklılık, veriye ve analitik çözümlere 
dayalı karar verme, iş süreçlerinde verimlilik, 
risk odaklı yönetim, bütünsel teknoloji bile-
şenlerini hayata geçirme, etkin performans 
yönetimi ve değişim yönetimi prensipleri-
dir. Bardağa dolu taraftan bakacak olursak, 
Türkiye’de Kamu Sektöründe özellikle son 5 
yıl içerisinde bu parametrelerin tümüne iliş-
kin önemli ölçüde bir ilerlemeyi görmekteyiz. 
Ancak bardağın boş tarafı dolu tarafından bi-
raz daha fazla olup, tüm bu alanlar Türkiye 
için geleceğe dönük gelişme ve iyileşme alan-
ları olarak da ön plana çıkmaktadır. 
Bugün Türkiye’de e-devlet kapısı uygula-
malarını kullanan kayıtlı kullanıcı sayısının 
2018 senesine kadar 15 Milyon kişiden 30 
Milyon kişiye çıkması hedeflenirken aslında 
hedeflenmesi gereken en önemli konulardan 
birisi de bu 30 Milyon vatandaşın kullandığı 
uygulamaların temel aldığı veri, bilgi ve içe-
riğin de tutarlılığı ve kalitesi olmalıdır. Günü-
müzde artık vatandaşlar nasıl her kuruma ya 
da o kurumun web sayfasına ayrı ayrı gidip 
sorgulama yapmak zorunda değillerse ve 
e-devlet uygulamalarını yakın bir geçmişten 
itibaren yoğun bir şekilde kullanmaya baş-
ladılarsa, bundan sonrasında artık hizmetin 
kapsamının daha da ilerleyerek, birbiriyle 
bağlantılı tüm kamu kurumlarının sahip ol-
duğu verilerin analitik çözümler sayesinde, 
alınacak kararları daha etkin kılacak şekilde 
birleşmesi, “açık veri” ve “entegre veri (linked 
data)” kavramlarının bu şekilde Türkiye’nin 
vazgeçilmez bir hedefi olması gerekmektedir. 
Başta İngiltere olmak üzere pek çok ülkede 
bir hükümet politikası olarak kabul edilen 
“açık veri” inisiyatiflerinin, başta o ülkenin 
ekonomik göstergelerine olmak üzere toplam 
vatandaş memnuniyetine de önemli katkıla-
rı olmuştur ve bu katkılar sayısallaştırılarak 
raporlanmıştır. İngiltere’de açık veri kullanı-
mının, tüketici, özel sektör ve kamu sektörü-

nün kendisine 2011 yılı itibariyle faydasının 
£1.8 Milyar olduğu tespit edilmiştir. Verinin 
sosyal alanda değerine yönelik tahminlerin 
eklenmesiyle birlikte kamusal açık verinin de-
ğerinin £6.2 ile £7.2 Milyar tutarında olduğu 
belirlenmiştir. Açık veriye dayalı uygulama ve 
çalışmaların sadece EU27 ülkelerinin ekono-
milerine yılda 140 Milyar Euro katma değer 
sağladığı tahmin edilmektedir. Verinin, ku-
rumların tekelindeyken değil, paylaşıldığı ve 
farklı kurumların verileriyle bir araya geldiği 
müddetçe değer yarattığı artık tüm ülkelerin 
kabul ettiği bir gerçek haline gelmiştir.
Kamu Kurumlarında kurumsallaşma ihtiyacı 
ise orta ve uzun vadede önemli bir gereklilik 
olarak kendini göstermektedir. 2003 senesi so-
nunda yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu her ne kadar 
merkezi yönetim kapsamındaki kamu ida-
releri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî 
idarelerden oluşan genel yönetim kapsamın-
daki kamu kurumları için, kamu kaynakları-
nın etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde 
edilmesi ve kullanılmasını, aynı zamanda he-
sap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak 
üzere belli aksiyonları gündeme getirmişse 
de, gerçek anlamda kurumsallaşma ve etkin 
performans yönetimi için kamu kurumlarının 
önünde hala önemli bir yol haritası bulun-
maktadır.
Kurumsallaşma değer zincirinin halkalarına 
baktığımız zaman; ortaya konulan politika-
ların uygulanabilir ve izlenebilir stratejiler ile 
desteklenmesi, stratejik inisiyatiflerin tutar-
lı ve kurum bütçeleri ile uyumlu bir şekilde 
uygulanması, iş süreçlerinin etkililik ve ve-
rimliliği destekleyecek şekilde yeniden tasar-
lanması, organizasyonel verimsizliklerin or-
tadan kaldırılarak “iyi yönetişim” felsefesinin 
benimsenmesi, risk odaklı denetimlerin ön 
plana çıkarılması, iş süreçlerinin doğru bir şe-
kilde hayata geçirilmiş yönetim bilgi sistemle-
ri ve karar destek sistemleri ile desteklenmesi, 
kamuda yetkin insan kaynağını tutabilmek 
için eğitim ve performans yönetimi sistem-
lerinin hayata geçirilmesi ve aynı zamanda 
Ar-Ge ve teknoloji faaliyetlerine çok daha faz-

la destek verilerek bu faaliyetler için ayrılan 
bütçelerin artırılması elzemdir. Bu değer zin-
cirinin tüm bileşenleri birbirlerinin ayrılmaz 
parçalarıdır. Örnek olarak; doğru inisiyatiflere 
odaklanmamış bir stratejik plan, diğer tüm 
bileşenlerin hayata geçmesinin önünde ciddi 
bir engel olacaktır. Ya da, yöneticisinin veya 
çalışanının performansını, kurumsal strateji-
ye paralel tanımlanmış ve somut veriye dayalı 
performans göstergeleri ile ölçemeyen kamu 
kurumlarında tam kurumsallıktan bahset-
mek çok kolay olmayacaktır. Performansın 
doğru ölçülmesi, etkin performans sistemi 
altyapılarının tüm kamu kurumlarında bir an 
evvel kurulması ve ölçüm sonuçlarının da iyi 
performansı ödüllendirmeye yönelik olması 
amacıyla gerekli mevzuat düzenlemeleri bir 
an evvel yapılmalıdır. Altyapısı doğru oluş-
turulmuş bir performans sisteminin temel 
gereklerinden birisinin de vatandaş odaklı-
lık olması gerektiği unutulmamalıdır. Kamu 
kurumlarının hizmet sunumu kapsamında 
vatandaşa taahhüt etmiş olduğu hizmetlerin 
kalitesinin de kurumsal performans gösterge-
leri içerisinde tanımlanması ve düzenli bir şe-
kilde izlenmesi şeffaflık ve hesap verebilirlik 
kriterleri perspektifinden fazlasıyla önemlidir. 
Değer zincirinin bütünlüğüne ilişkin bir başka 
örnek de kamuda yürütülen bilgi teknolojileri 
projeleri için verilebilir. Geçmiş deneyimler 
net bir şekilde göstermiştir ki, bilgi teknoloji-
leri uygulama geliştirme projelerini münferit 
BT projeleri olarak ele almak, artık istenen 
başarıyı ve performansı getirememektedir. BT 
uygulama projeleri; mutlaka mevzuat birim-
lerinin ya da başka bir deyişle iş birimlerinin 
sahiplendiği, öncesinde doğru iş analizlerinin 
ve süreç tasarımlarının gündeme geldiği, ta-
sarım aşamasında diğer tüm iç ve dış sistem-
lerle entegrasyonun öncelikli olarak ele alın-
dığı ve kurumsal değişimin doğru bir şekilde 
yönetildiği projeler olarak ele alınmalıdır.
Değer zincirinin önemli bileşenlerinden bi-
risi olan “iyi yönetişim” konusuna da değin-
mek yerinde olacak. Kamu kurumları son 
dönemde yetkin insan kaynağına daha kolay 
ulaşabilir ve uzmanlık gereksiniminin altını 
geçmişe göre daha fazla doldurabilir durum-
da. Buna karşılık kamuda yaşanan en büyük 
sorunlardan birisi de kurumların hem kendi 
içlerinde hem de farklı kurumlarla birlikte 
çalışabilirliği konusu. İlave olarak birtakım 
kurumların birbirleri arasında ortaya çıkan 
görev, yetki ve sorumluluk çakışmaları ve ça-
tışmaları sebebiyle birtakım bürokratik süreç-
lerin uzaması, hem kurumların verimsizliğine 
sebep olmakta hem de vatandaşın kamu ku-
rumundan aldığı hizmetin kalitesine olumsuz 
etki yapmaktadır. Bu sorun birçok kamu ku-
rumunda sadece vatandaş boyutunda kalma-
yıp aynı zamanda Türkiye’ye yatırım yapacak 
olan büyük ölçekli firmaların da motivasyo-
nuna olumsuz etki yapmaktadır. Bu amaçla 
iyi yönetişim prensibinin tüm kamu kurumla-
rı bünyesinde öncelikli olarak ele alınması, bu 
hedefe yönelik olarak gerekli yapılandırmala-
rın süratle hayata geçirilmesi gerekmektedir.
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Dijital para birimleri, elektronik or-
tamda üretilen ve saklanan para 
birimleridir. Dünyanın elektronik 

para birimi konseptiyle tanışması 1981’de 
David Chaum’un yayınladığı bir makale 
ile olmuştur. Chaum bu makalesinde bir 
network üzerinde anonim olarak kriptolu 
mesajlarla haberleşme konusundan bah-
setmiş daha sonra bu düşüncesini geliştire-
rek kriptolanmış bu mesaj ve numaraların 
dijital para olarak kullanabileceği sonucuna 
varmıştır. Bunun akabinde David Chaum 
aynı zamanda, 1990 yılında ilk elektronik 
para birimi olan DigiCash’i kurmuştur. 
Digicash’in ardından 1996 yılında elektro-
nik altın konseptiyle gelen E-gold kurulmuş 
ve 2009 itibari ile 5 milyonun üzerinde kul-
lanıcıya ve yaklaşık 2 milyar ABD doları yıl-
lık işlem hacmine ulaşmıştır. 
E-Gold’un bu başarısının akabinde onu tak-
lit eden birçok şirket kurulmuştur ve bu 
şirketler büyük işlem hacimlerine ulaşmış-
lardır. E-Gold aracılığıyla yapılan yüksek 
hacimli, anonim işlemler ABD hükümeti-
nin dikkatini çekmiş ve anonim işlem gö-
ren yüksek miktarda paranın bir kısmının 
illegal aktivitelerden kaynaklandığının fark 
edilmesi üzerine E-Gold kapatılmıştır. Bu-
nun üzerine E-Gold imitasyonları aynı ha-
taya düşmemek ve E-Gold kapatılması son-
rası yapılan yeni düzenlemelere uyabilmek 
üzere, yapılan işlemler için kimlik doğrula-
ması zorunluluğu getirmişlerdir. Böylelikle 
dijital para birimlerinde anonim işlemler 
bir kenara bırakılarak yeni bir döneme gi-
rilmiştir.
Bu gelişmelere paralel, 2008 yılında dijital 
para birimlerinde devrim niteliğinde bir 
gelişme olmuş, Satoshi Nakamoto adında 
gerçek kimliği bilinmeyen bir kişi veya grup 
“peer to peer electronic cash” adını verdik-
leri elektronik para birimini ve arkasında 
çalışan algoritmayı bir makaleyle tanıtmış-
lardır. Bu algoritma son derece profesyo-
nelce hazırlanmış olup güvenlik anlamında 
neredeyse her detayın düşünüldüğü ve o 
güne kadar var olan diğer tüm para birimle-
rinden daha güvenli bir algoritmadır. Fakat 
bu gelişmenin devrim niteliği taşımasının 
sebebi, diğer para birimlerinin aksine bu 
para biriminin tamamen merkezi olmayan 
yapıda (decentralized) olmasıdır. Bitcoin adı 
verilen bu proje, tüm dünyaya açık kaynak 
kodları olan ve kendi ağındaki bilgisayarlar 
üzerinden yürüyen bir para birimidir. Bir 
başka deyişle sahibi ve hisse sahipleri olma-
yan, üzerine kurulmuş olduğu algoritmanın 
ve projenin tüm dünyaya açık olduğu bir 
para birimidir Bitcoin.
Herkesin görebildiği algoritma tarafından 
ağa gönderilen dijital şifre içeren blokların, 
ağa bağlı bilgisayarların gücü ile çözümlen-
mesine bağlı olarak 10 dakikada bir 25 bit-
coin (İlk ortaya çıktığında bu miktar 50 idi. 4 

yılda bir üretim hızı yarıya inmektedir) ağda 
şifreyi çözen kişiler arasında paylaştırılır. 
Algoritma bitcoin tedariği maksimum 21 
milyon bitcoin olacak şekilde tasarlanmış-
tır. Nisan 2014 itibariyle piyasadaki bitcoin 
miktarı 12 milyonun üzerindedir.
Diğer tüm para birimlerinde olduğu gibi 
bitcoinin değeri de insanların onları elde 
etmek için vermeyi göze aldıkları kadardır. 
Fakat diğer birçok para biriminin aksine bit-
coin herhangi bir merkez tarafından üreti-
lememekte ve yönetilememektedir. Bitcoin 
transferleri için hiçbir aracı kuruma ihtiyaç 
yoktur, e-posta gönderir gibi bitcoin trans-
feri yapılabilir ve o ana kadar yapılmış tüm 
transferler görüntülenebilmesine rağmen 
herkes sınırsız sayıda bitcoin cüzdanına sa-
hip olabileceğinden bu transferler neredey-
se anonimdir. Bitcoinin yükselişinin sebebi 
de öncelikle sağladığı transfer kolaylığı ve 
gizliliğidir. Fakat bu gizlilik aynı zamanda 
devletler ve kurumların bitcoine mesafe-
li yaklaşmalarının da temelini oluşturur. 
Çünkü bitcoinin takibi neredeyse imkan-
sızdır, dolayısı ile bitcoin üzerinden elde 
edilen kazançların vergilendirilmesi kazanç 
sahibinin kendi rızası dışında neredeyse 
mümkün değildir.
Bitcoin ilk çıktığında sadece bahsedildiği 
gibi ağa gönderilen blok şifrelerin çözülme-
si ile kazanılırken bitcoinin artık bir pazarı 
vardır. Bitcoine artan ilgi, bitcoin almak is-
teyen ve elindeki bitcoini satmak isteyenleri 
buluşturmayı amaçlayan organizasyonla-
rın ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. 
Bu organizasyonların başında düne kadar 
mt.gox sitesi gelmekteydi. Var olan bitco-
inlerin büyük bir çoğunluğunun işlem gör-
düğü bu site, aynı zamanda bitcoinin değeri 
hakkında fikir edinmek için iyi bir yerdi. İlk 
bitcoin takası on bin bitcoine karşı bir pizza 
olmuştur. Fakat aradan geçen kısa sürede 
bir bitcoinin değeri 5 yılda neredeyse 650 
bin kat artarak 2013 Aralık ayında 1.100 do-
ları bulmuştur.
Bitcoin hakkında yürütülen olumsuz tartış-
maların bir diğer sebebi de arkasında hiçbir 
devlet garantisinin olmamasıdır. Bugün her 
ne kadar bir bitcoin alabilmek için 650 dolar 
veriyor olmanız gerekse de, yarın azalan ilgi 
sebebi ile arkasında hiçbir garanti olmadı-
ğından milyonlarca bitcoine hiçbir değer bi-
çilmeyebilir. Bu açıdan her ne kadar kırılgan 
ve kullanıcılarının ilgisine bağlı gözükse de 
aradan geçen zaman bitcoinin hiç de öyle 

kolay kolay sarsılmayacağını ve belli bir is-
tikrarı yakaladığını ispat etmiştir. Bunun en 
temel sebebi transferinin kolay olması, sağ-
ladığı yüksek güvenlik ve gizliliktir. Bitcoi-
nin yakaladığı istikrar, takasının en yoğun 
yapıldığı yer olan mt.gox sitesinin iflasının 
açıklanması ve bitcoin açık kaynak projesi 
CEO’sunun ölü bulunmasının ardından bile 
değerini korumasıyla net bir şekilde görü-
lebilir. Mt.gox iflası birçok kişi ve kurumlar 
tarafından bitcoinin çöküşü olarak görülse 
de şirket yöneticileri iflasın asıl sebebinin 
mt.gox’a ait 100 bin ve müşterilerine ait 750 
bin bitcoinin sistemlerindeki zafiyet yüzün-

den çalınması olduğunu duyurmuştur.
Bugün teknolojinin geldiği nokta dijital 
para birimlerinin varlığını zorunlu hale ge-
tirmiştir. Nasıl ki postacılık sisteminin or-
taya çıkması sonrasında güvercinle haber-
leşme dönemi sona erdi, internetle gelen 
e-posta alt yapılarının kurulması sonrası 
mektup ile haberleşme geçerliliğini yitir-
di, elektronik para birimleri sonrası basılı 
banknotlar da ileride geçerliliğini yitirebilir. 
Gerçek para birimleri geçerliliğini yitirmese 
bile dijital para birimleri, sundukları kolay-
lık ve işlevsellikleri sayesinde mutlaka var 
olacaklardır.

Dijital Para Birimlerinin Yükselişi: 
Bitcoin

1 http://markets.blockchain.info/
2 https://financesonline.com/the-many-sides-of-bitcoin/
3 http://www.forbes.com/sites/ericmack/2013/12/23/the-bitcoin-pizza-purchase-thats-worth-7-million-today/
4 http://www.theguardian.com/technology/2013/oct/29/bitcoin-forgotten-currency-norway-oslo-home
5 https://bitcointalk.org/index.php?topic=175996.0
6 http://www.forbes.com/sites/reuvencohen/2013/11/28/global-bitcoin-computing-power-now-256-times-faster-than-top-500-supercomputers-combined/
7 http://business.time.com/2013/10/30/worlds-first-bitcoin-atm-launched-in-canada/
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Halka açık şirketlerde yeni 
bilgi teknolojileri yönetimi

Halka açık şirketlerde, bilgi sis-
temleri ile finansal bilgi üreti-
mine ilişkin sistemler üzerinde 

tasarlanmış ve uygulamaya alınmış 
iç kontrol mekanizmasının belirli bir 
standarda getirilmesi amacıyla 2013 yılı 
Kasım ayında Sermaye Piyasası Kurulu 
tarafından Bilgi Sistemleri Yönetim İlke-
leri Hakkında Tebliğ Taslağı yayımlan-
mıştır. Bu taslak tebliğin yürürlüğe gir-
mesi ile birlikte, şirketlerin faaliyetlerini 
gerçekleştirmekte kullandıkları yazılım, 
donanım, altyapı ve insan gibi tüm bil-
gi sistemi unsurlarının, bilgi sistemi 
süreçlerinin, finansal veri üretiminde 
kullanılan bilgi sisteminin, uygulama-
ların akışları ile ilgili olarak tesis edilen 
iç kontrollerin nitelik, işleyiş, yeterlilik, 
gizlilik, tutarlılık ve güvenilirliklerinin 
sağlanması amaçlanmaktadır.
Şirketlerde işlerin devamlılığının sağ-
lanması, işletmelerin etkin ve verimli 
çalışmalarının yanı sıra kamuoyu nez-
dinde itibarlarının korunmasını da ge-
rektirmektedir. Bu sebeple, şirketlerin 
gün geçtikçe artan ölçüde iş süreklili-
ğine önem vermesi gerekmektedir. Ger-
çekleştirilen iş faaliyetlerindeki artan 
teknoloji bağımlılığı ile birlikte teknoloji 
sürekliliği de çok önemli bir hale gelmek-
tedir. Örneğin, bir süt üretim çiftliğinde 
süt veriminin optimizasyonunu sağla-
yan teknolojik sistemler ile hayvanlara 
uygun miktarda ve karışımda yem sağ-
lamak amacıyla her bir hayvanın sağlık 
durumu ile birlikte hava koşullarını da 
dikkate alarak karmaşık bir karar verme 
sürecinin kolaylaştığını görmek müm-
kündür. Ancak teknolojik sürekliliğin 
sağlanamadığı durumda düşen sadece 
süt verimliliği değil işletmenin kâr ve 
verimi de olacaktır. Teknolojik süreklilik 
bir anda şirket yönetimi ve hissedarlar 
açısından en önemli unsurlardan biri 
olmaktadır.
Geçmişte mahalle bakkalları ön plan-
da iken artık hepimiz az ya da çok öl-
çüde süpermarketlerden alışveriş yap-
maktayız. Belki de bazılarımızın en sık 
karşılaştığımız durumlardan birisi de 
özellikle kampanya günlerinde sistem-
lerin yetersiz kalması sonucu ödeme 
işlemlerimizin uzun sürmesidir. Bu du-
rumun doğal bir sonucu olarak uzun 
süren ödeme işlemleri sonucu yaşanan 
izdiham bazılarımızın alışverişten vaz-
geçmesine, sabırlı olanlarımızın çok 
sayıda şikâyette bulunmasına, süper-
marketin gözümüzde azalan değerine, 
azalan ödemeler sonucu maddi, artan 
şikâyetler sonucu itibar kayıplarına se-
bep olmaktadır. Oysa yapılması gere-
ken teknoloji altyapısındaki kapasite ve 
performansın yönetilmesi ile bu sürecin 
etkin bir şekilde işletilmesine yönelik 
kontrolleri hayata geçirmektir.
Hiçbirimiz, havayolu şirketlerinin web 
sitelerinde bilet alımı, rezervasyon veya 
diğer online işlemleri gerçekleştirmek 

isterken çalışmayan web sitesi ile kar-
şılaşmak istemeyiz. Günün sonunda bir 
daha ki sefer farklı bir havayolu şirketi 
ile yolculuğumuzu gerçekleştirmek is-
temekten kendimizi alamayız. Yine bir 
mağaza zincirinin online alışveriş site-
sinde kendimize bir ürün alırken girdi-
ğimiz bilgilerin farklı amaçlarla kulla-
nılmayacağından emin olmak isteriz. 
Oysa ister havayolu şirketlerinde isterse 
mağaza zincirlerinin teknolojik altya-
pısında gerekli bilgi ve sistem güvenliği 
önlemlerinin alınmaması sonucu bu tür 
örneklerle karşılaşmak kaçınılmaz ol-
maktadır.
Kendine özgü tasarımları ile dünya piya-
salarında önemli yere sahip olan üretim 
şirketlerimiz, örneğin tekstil şirketleri-
miz, yatırımlar sonucu pek çok Ar-Ge 
çalışmalarına önemli bütçeler ayırmak-
tadır. Bu çalışmalar neticesinde ortaya 
çıkan ürünler bu şirketlerimizin kayda 
değer bir süre boyunca özgün tasarım-
ları ile dünya piyasalarındaki satış güç-
lerini artırmaktadır. Elbette ki bu özgün 
tasarımlara ilişkin bilgi birikimini koru-
mak en önemli konuların başında gel-
mektedir. Bu sebeple, bilgi güvenliğine 
yatırım yapan şirketlerimizin yatırım-
larının karşılığını alabilecekleri nitelikte 
bilgi sistemleri kontrollerine sahip olup 
olmadıklarının irdelenmesi şirketleri-
mizin bilgi birikimini ve piyasa değerini 
korumak açısından son derece kritiktir.
Yine bir sanayi tesisinde üretim bandın-
da kullanılan bir programda gerçekleş-
tirilen bir değişiklik ile öngörülmeyen 
hataların oluşması sonucu üretim ban-
dının durması aslında işletmelerimizin 
rutin olarak başına gelen olaylardandır. 
Genel kabul görmüş yaklaşımlardan 
uzak bir değişim sürecinin işletilmesi, 
şirketlerin maddi ve çoğu zaman itibar 
kayıplarına uğramasının yanı sıra tek-
nolojiye duyulan güvenin azalmasına 
ve inovasyondan kaçınılmasına sebep 
olmaktadır.
Hepsinden öte, hisseleri sıradan vatan-
daşlar tarafından alınan şirketlerimiz-
de, hisselerin değer bulması ve kişilerce 
rağbet edilmesi sebeplerinin başında 
finansal durumları ve yatırımların doğ-
ru yerlere yapılacağına duyulan güven 
gelmektedir. Bu amaçla finansal dene-
timlerin yanı sıra faaliyet raporları dü-
zenlenmektedir. Finansal raporlarda yer 
alan bilgilerin doğru olduğu, manipüle 
edilmediği, finansal bilgilerin bulun-
duğu sistemlerin manipülasyona açık 
olmadığı ve gerçekleşen tüm değişiklik-
lerin güvenilir ve değiştirilemez şekilde 
kayıt altına alındığını bilmek tüm his-
sedarların hakkıdır. Tüm bunların yanı 
sıra faaliyet raporları içerisinde yer alan 
geleceğe dönük kararların alınması es-
nasında faydalanılan bilgilerin doğru, 
güvenilir ve tutarlı olduğu tüm hisse-
darların ve kamuoyunun önem verdiği 
noktalardır.

Halka açık şirketler için yönetilmesi ge-
reken en önemli risklerden birisi itibar 
riskidir. İtibar riskini yönetebilmek için 
alınacak önlemlerden birisi de suisti-
mal ihtimalini azaltmaktır. Bu sebep-
le, şirket yönetimleri kritik görevleri ve 
işlemleri tespit ederek, bu görevlere ve 
işlemlere ilişkin görevlerin ayrımını te-
sis etmeye çalışırlar. Görevler ayrımının 
gerektiği ölçüde tesis edilemediği du-
rumlarda da başka telafi edici kontrol-
leri uygulamaya almak gerekir. Bilgi sis-
temlerindeki görevlerden ve işlemlerden 
bazıları da bu açılardan bakıldığında 
yönetilmesi gereken unsurlar arasında-
dır. Bilgi sistemlerinin geliştirilmesinde, 
devreye alınmasında, işletilmesinde ve 
yönetilmesinde görevler ayrılığı ilkesi 
uygulanmalı ve gerekli kontroller tesis 
edilmelidir.
Pek çok şirket için bilgi teknolojileri, 
tedarikçilerden hizmet alınan önemli 
alanlardandır. Bilgi sistemlerinin gelişti-
rilmesi, sistemlerin barındırılması, bilgi 
sistemleri donanımlarının bakımları, 
bilgilerin yönetimi ve arşivlenmesi, tüm 
bilgi teknolojileri faaliyetlerinin dış kay-
nak yöntemi ile temin edilmesi gibi çok 
yaygın hizmet alımları söz konusudur. 
Bu sebeple, bilgi teknolojileri hizmet 
alımlarına özgü riskleri yönetmek için 

şirketlerin doğru kontrolleri tesis etmesi 
gerekir. Örneğin, yazılım geliştirme des-
teği alınan firmanın varlığını ve hizmeti-
ni devam ettirebilmesi, bu hizmeti alan 
tüm işletmeler için hayati olabilir. İşlet-
melerin normal çalışma süresince aldık-
ları hizmetleri iş ve BT sürekliliği plan-
larının devrede olduğu dönemde de aynı 
seviyede alabilmeleri beklenmektedir. 
Hizmetin alınması esnasında zorunlu 
olarak paylaşılması gereken kurumsal 
bilgilerin korunması için bilginin güven-
liği açısından destek hizmeti firmaları 
en az şirketlerimiz kadar hassasiyet gös-
termeli ve gerekli kontrolleri tesis etmiş 
olmalıdır. Destek hizmeti firmalarının 
iç kontrol ortamlarının gelişmiş olması 
sadece hizmet verdikleri şirketlerin her 
biri için ayrı ayrı değil aynı zamanda 
sektörün de güvenilirliği, tutarlılığı ve 
itibarı için önemlidir.
2013 yılı Kasım ayında Sermaye Piyasa-
sı Kurulu tarafından yayımlanan taslak 
düzenlemelerin hayata geçmesi ile bir-
likte tüm bilgi sistemleri kontrollerinin 
hayata geçirilmesi halka açık şirketle-
rimiz için zorunlu hale gelecektir. Bu-
nun sonucu olarak da şirketlerimizin 
tıpkı bankacılık sektöründe olduğu gibi 
uluslararası piyasalarda değeri ve itibarı 
daha da artacaktır.

BARIŞ BAĞCI, DELOITTE TÜRKİYE, DİREKTÖR, KURUMSAL RİSK HİZMETLERİ



9HAZİRAN - AĞUSTOS 2014

TÜBİSAD Başkanı Prof. Dr. M. Ke-
mal Cılız ve Türkiye Bilişim Vakfı 
Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın açılış 

konuşmalarını gerçekleştirdiği toplantı-
da proje ortağı TOBB Telekomünikasyon 
Meclisi’nin Başkanı Yusuf Ata Arıak ve 
proje danışmanı Deloitte Türkiye’nin Or-
tağı Tolga Yaveroğlu da birer konuşma 
yaptı. TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu 
Başkanı Mustafa Çağan da proje detayları 
ile ilgili bilgi verdi. Deloitte Türkiye’nin Or-
tağı Tolga Yaveroğlu yaptığı konuşmasın-
da  “Sektörde önemli bir ihtiyacı karşılayan 
ve referans olarak kullanılan bu çalışma-
da bir TÜBİSAD üyesi olarak bu sene biz 
de rol oynadığımız için çok memnunuz. 3 
senedir başarı ile yürütülen bu çalışma ile 
sektörün ve bileşenlerinin tanımlanması 
ve büyüklüğünün ölçümlenmesi için kul-
lanılan yöntemin artık iyice oturduğunu 
ve çalışmanın bundan sonraki yıllarda da 
sağlıklı bir referans olarak sektöre ve ka-
muya yön göstermeye devam edeceğini 
düşünüyorum” dedi.

Bilgi ve iletişim teknolojileri toplam sektör büyüklüğü % 11,3’lik büyüme ile 2013 yılında 61,6 milyar TL’lik hacme ulaştı. 
Toplam sektör büyüklüğünü, 43,7 milyar TL ile iletişim teknolojileri, 17,9 milyar TL ile bilgi teknolojileri oluşturdu.

43,7 milyar TL büyüklüğe sahip iletişim teknolojileri sektörünün alt kategorilerindeki büyüklükler 
ise şöyle oldu:
İletişim Teknolojileri donanım – 11,4 milyar TL
İletişim Teknolojileri elektronik haberleşme – 32,3 milyar TL

Sektörün istihdamı bu yıl da artarak 100.500 oldu.  Sektörün, toplam ihracat rakamı 1,3 milyar TL’ye ulaştı. Toplam ihracatın 
yarısından fazlası 721 milyon TL ile yazılımdan geldi. Bu rakam, yazılımdan elde edilen cironun yüzde 14,8’lik kısmına denk 
geliyor.  
Ankete katılan firmalara göre, en çok sayıda firmanın ihracat yaptığı ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya’yı, Amerika, 
Hollanda, İngiltere ve Azerbaycan takip ediyor.

17,9 milyar TL’ye 
ulaşan bilgi teknolojileri 

sektörünün alt 
kategorilerinde 2013 yılı 

hacimleri şöyle oldu: 
Bilgi teknolojileri donanım

10 milyar TL 
Bilgi teknolojileri yazılım

4,9 milyar TL 
Bilgi teknolojileri hizmet

3 milyar TL 
2012 yılına göre en yüksek 

büyüme yüzde 15,1 ile bilgi 
teknolojileri yazılımda gerçekleşti. 

Böylece, bilgi teknolojileri 
alanında arzu edilen dağılıma 

yaklaşılarak yazılım sektörünün 
toplam bilgi teknolojilerindeki 

payı yüzde 27,1’e yükseldi. 

Türkiye bilgi ve iletişim 
teknolojileri sektörünün büyüklüğü 

61,6 Milyar TL oldu
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüyle ilgili kamuoyuna güve-
nilir ve doğru bilgi sağlama misyonuyla üç yıldır düzenli olarak hazırladığı  “Bilgi ve İletişim Teknoloji 
Sektörü Pazar Verileri”ni 2013 yılı için açıkladı. Deloitte Türkiye’nin proje danışmanlığında hazırlanan 
rapor Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün 2013 yılına ilişkin pazar verilerini içeriyor. 

2012
952 Firma

Yeni eklenen firmalar

61,6

Toplam sektör büyüklüğü (milyar TL)

52,7

2013
2,555 Firma

2014
(Büyüme Beklentisi)

58,6

%11,3

%11-15
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17,9

43,7%11,3
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojilere kırılımı (milyar TL)
Yüzde değerler 2012 yılına göre büyümeleri göstermektedir

2013 Yılında eklenen şirketlerin payı

2012 Yılından gelen şirketlerin payı
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Sizin için televizyon dizileri, sade-
ce zaman öldürmek ya da iş mo-
lalarında arkadaşlarınızla sohbet 

malzemesi yapmak dışında bir anlam ta-
şımayabilir. Ya da kim bilir, belki de gü-
nünü sabırsızlıkla beklediğiniz hayatınızın 
önemli anlarından biri de olabilir. Yine de 
sonuç değişmez: Dizi dünyası bugün 750 
milyon lira büyüklüğe ulaşmış devasa bir 
sektör. Ancak bu günlerde sektörün kimya-
sı bozulmuş durumda. 
Reyting ölçümlerinde usulsüzlük yapıldı-
ğı gerekçesiyle Aralık 2011’de başlatılan 
operasyon ve sonrasında gerçekleştirilen 
köklü değişiklik televizyon dünyasında-
ki kurulu düzeni yerle bir etti. Aradan üç 
yıl geçti. Hala taşlar yerine oturmuş değil. 
Bu değişimin en belirgin sonucu, yapımcı-
sından kanal yöneticilerine kadar hemen 
herkesin ezberinin bozulması oldu. Artık 
sektörde bütün tahminler körün fili tarifini 
andırıyor. Hal böyle olunca milyonlar ya-
tırılan ve kesin “tutacak” gözüyle bakılan 
birçok dizi sezon sonunu göremeden ya-
yından kaldırılıyor. 
Bu durum bazı yapımcılar için büyük ha-
yal kırıklıkları demek. Medyapım’ın sahibi 
Fatih Aksoy bunlardan biri. İstanbul’un 
fethini konu alan “Fetih 1453” filmi ile si-
nemada rekorlar kıran Aksoy, bu başarıyı 
bu sezon televizyon ekranına taşımayı de-
nedi. Sonu ise tek kelime ile hüsran oldu. 
Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu 
alan “Fatih”in önce Show TV’de yayımla-
nacağı konuşuldu. Ancak kanalın, dizinin 
bütçesini kaldıramayacağını anlaması ad-
res değişikliğine neden oldu ve dizi Kanal 
D’de seyirciyle buluştu. Ama işler yolunda 
gitmedi. “Fatih”in sadece beş bölüm yayın-
lanmasının ardından ekrandan kaldırıl-
ması Aksoy için tam bir yıkım oldu. Fatih 
Aksoy’un “Reytinglerde kötü çakıldık” söz-
leriyle özetlediği durum, haberin ilk satır-
larında sözü edilen ezberlerin bozulduğu-
nun en çarpıcı örneği. 
Sezon boyunca reytinglere çakılan tek pro-
je “Fatih” değildi. FORBES Türkiye’nin ana-
lizine göre sezon içinde önceki yıldan de-
vam eden ve yenilerle birlikte ekrana tam 
83 dizi geldi. Bunlardan 22’si 10 bölüm bile 
yayınlanamadan ekrandan kaldırıldı. Yeni 
döneme adapte olmaya çalışan Kanal D, bu 
kıyımda dokuz diziyle zirvede yer alıyor. 
Bu durum ölçüm sistemin değişmesinin 
ardından reytingleri en çok düşen kanal 
olmasıyla ilgili. İkinci sırada ise altı dizi ile 
geçirdiği kötü günlerden kurtulmaya çalı-
şan Show geliyor. TRT ve Atv üçer ve FOX 
ise iki diziyle yayından kaldırma açısından 
nispeten daha durağan.
Ama ironik bir şekilde, bu kaotik ortam 

dizi yapımcılığı işini büyütürken yapımcı sayısını 
da hızla artırıyor. Çünkü deneme yanılma yönte-
miyle çok sayıda dizi üretilmesi, önemli bir kıs-
mı zarar hanesine yazılsa da, pastayı büyütüyor. 
Sektörün içinde olup dizi yapımcılığına ağırlık 
vermemiş birçok isim de taşların yerinden oyna-
dığı bu dönemde aradan sıyrılma umuduyla dizi 
yapımcılığına soyunuyor. Yine de her şeye rağ-
men piyasayı sadece belirli isimler domine etme-
ye devam ediyor. 83 dizinin ekrana geldiği geçen 
sezonda 45 yapımcının yarattığı ciro yüzde 16 bü-
yüyerek 750 milyon liraya ulaştı. Ancak cironun 
yüzde 83’ü (622 milyon lira) ve karın yüzde 80’i (59 
milyon lira) sadece 20 yapımcının elinde. Bu, dizi 
sektörünü para kazanmak kadar kaybetmenin de 
çok kolay olduğu bir kumara çevirmiş durumda.

ÖZER TURAN, KÖŞE YAZARI, FORBES DERGİSİ

Rol Çalmak
Dizi sektörü, içinde bulunduğu 
kaotik ortama rağmen 
büyümeye devam ediyor. 750 
milyon lira büyüklüğe ulaşan 
sektör kazananlar kadar 
kaybedenleri de barındırıyor. 

10
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Deloitte Danışmanlık Müdürlerin-
den Özen Demircan ise konuya 
ilişkin olarak “Her sezon yayına 

giren 60-70 civarındaki dizinin yarısın-
dan fazlası, yoğun rekabet nedeniyle 
sezon sonunu göremiyor. Son dört yayın 
dönemi incelendiğinde, yayına başladığı 
sezon iptal edilen dizilerin %22’sinin he-
nüz ilk 6 bölüm içinde, %29’unun ise 7. 
ve 12. bölümler arasında iptal edildiğine 
şahit olduk. Artan rekabetle birlikte ilk 
bölümlerde dizilerin yayından kaldırıl-
ma oranı da son yıllarda hızla artıyor. 
İzleyiciler kurguda ya da oyuncu kali-
tesinde belli bir seviyeyi tutturamayan 
yapımlara alternatiflerin bolluğu nede-
niyle ilgi göstermiyor; yayıncı kuruluşlar 
da genelde prime timeda yayınlandığı 
için kanalın genel performansını olum-
suz etkileyebilecek reyting performansı 
düşük bu yapımlara karşı sabırlı olamı-
yorlar” dedi.

EN UZUN SÜRE YAYINDA 
KALAN DİZİ: ‘ARKA 
SOKAKLAR’
Araştırmaya göre, 2013-2014 yayın se-
zonu sonu itibariyle yayında olan diziler 
arasında bölüm sayısı dikkate alındığın-
da en uzun haftalık dizilerin başında 
336 bölümle Arka Sokaklar dizisi geliyor. 
Onu, Kurtlar Vadisi Pusu (229 bölüm) ve 
Çocuklar Duymasın (156 bölüm) dizileri 
takip ediyor. 

Dizilere bölüm başına ödenen meblağ, 
dizinin türü, rekabet durumu, senaryo 
gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gös-
terse de dizilerin yapım maliyetleri 200 
bin ile 700 bin dolar arasında değişiyor. 
Bu tutarın içerisinde en büyük maliyet 
kalemini oyunculara ödenen ücretler 
oluşturuyor; ünlü oyuncuların oynadığı 
büyük yapımlarda oyuncu maliyetleri-
nin payı %45’e kadar ulaşabiliyor.

DİZİ İHRACATI GELİRLERİ 
2008 - 2013 YILLARI 
ARASINDA 15 KAT ARTTI
Araştırmaya göre Türk dizileri, yakın 
geçmişte Ortadoğu ve Arap ülkelerine 
bölüm başına ortalama 500 dolar civa-
rında satılırken, kalite ve bilinirlikteki 
artış ile bu fiyat bölüm başına 200 bin 
dolar seviyelerine kadar çıkıyor. Balkan 
ülkeleri ve Arap dünyası ile sahip oldu-
ğumuz bağlar (kültür, tarih vb) ile fizik-
sel yakınlığın da etkisiyle dizi ihracatı 
gelirlerinin 2008’deki toplam 10 milyon 
dolarlık seviyesinden, 2013’de 150 mil-
yon dolarlık seviyeye ulaşarak 15 kat 
arttığı tahmin ediliyor. Dizi ihracatı 
Türkiye’ye olan ilgiyi de artırıyor, örne-
ğin dizilerin yayınlandığı ülkelerde ya-
pılan araştırmada; 2011 ile 2012 ve 2013 
yılları karşılaştırıldığında uçuş arama 
motorlarında Türkiye’yi arayan kişi sa-
yısı iki katına çıktığı belirtiliyor. Türk 
yapımcılarının son dönemdeki kurgu, 

çekim kalitesi ve oyunculuk alanların-
daki gelişen performans grafiğini de-
vam ettirmeleri halinde, Türk dizilerine 
olan ilginin artarak devam edeceği ön-
görülüyor.  

HIZLA BÜYÜYEN 
YAPIM SEKTÖRÜNDE 
KURUMSALLAŞMA İHTİYACI 
DAHA DA ARTMAKTADIR
Dizi sektörüne yönelik spesifik dev-
let teşviklerinin olmaması, sektördeki 
yoğun rekabet, geleneksel televizyon 
kanalları dışındaki internet, ağları gibi 
potansiyel satış kanallarının henüz 
emekleme aşamasında olması sektör 
oyuncularını yapımcı kuruluşların sür-
dürülebilir bir yapıda faaliyet göster-
melerinin önündeki en büyük engeller-
den birisidir. Yapımcılar şu aşamada 
televizyonlardan bölüm başına alınan 
ücretler ve başarılı diziler için yurt dı-
şındaki kanallara yapılan satışlardan 
elde edilen gelirlerle operasyonlarını 
devam ettiriyorlar. Burada da çok ciddi 
bir rekabet bulunuyor; gelir gider den-
gesini ve nakit akışını iyi yönetemeyen, 
doğru projeleri seçip başarılı bir şekilde 
hayata geçiremeyen, kurumsallaşma 
konusunda kendini geliştiremeyen ya-
pım şirketleri, başarısızlık oranının bu 
denli yüksek olduğu bir piyasada risk-
leri daha iyi yönetme ihtiyacı ile karşı 
karşıya olacaklar. 

Deloitte Türkiye TMT Lideri ve Ortağı Tolga Ya-
veroğlu konuya ilişkin görüşlerini şu şekilde 
dile getirdi: “Günlük hayatımızda gittikçe daha 

fazla yer almaya başlayan dizilerle ilgili bir çalışma 
yapmamızın başlıca nedeni, sektör paydaşlarının nite-
likli veriye olan ihtiyacını dizilerle ilgili oluşturduğu-
muz veri tabanındaki bilgilerle karşılaştırmak, her se-
zon yayına giren yeni dizilerin yarıdan fazlasının sezon 
sonunu göremediği sektörümüzün belli başlı sorunla-
rını ele almak ve özellikle yurtdışı pazarlarda rekabet 
gücünün daha da artması için öneriler sunmaktır”.

DİJİTAL MECRALAR BÜYÜSE DE 
TÜRKİYE’DE REKLAM YATIRIMININ 
YARISINDAN ÇOĞU HALA 
TELEVİZYONA GİDİYOR
Türk izleyicisi 2008 yılında günde ortalama 4,4 saat 
televizyon izlerken, internetin yaygınlaşması ve artan 
online video izleme oranı etkisiyle bu rakamın günü-
müzde ortalama 3,9 saate düştüğü görülüyor.  Düşüşe 
rağmen Türkiye, günlük ortalama televizyon izleme 
süresi bazında 3,5 saatlik OECD ortalamasının üstün-
de yer alıyor. Dijital reklam yatırımlarında 2009’dan 
bu yana yaşanan yıllık ortalama %30’luk büyümeye 
karşın Türkiye’de televizyon, medya yatırımlarında 
%58’lik bir payla hala açık ara en çok tercih edilen 
mecraların başında geliyor.  Bu oran Avrupa’da %25, 
dünya genelinde ise %40 düzeyinde bulunuyor. 
 
TÜRKLER EN ÇOK ROMANTİZM 
DİZİLERİNİ SEVİYOR
2013-2014 döneminde prime timeda yayınlanan 
programların süre olarak dağılımına bakıldığında % 
62,5’luk ortalama ile diziler ve bunların tekrar bölüm-
leri birinci sırada yer alıyor. Buna ek olarak izleyiciler, 
farklı dizi temaları arasında en çok romantizm öğeleri 
barındıran dizileri beğeniyor.  Dizilerden sonraki ken-
disine prime timeda en fazla yer bulan program türü-
nün ise %1 7’lik bir pay ile yarışma ve eğlence prog-
ramları olduğu görülüyor. 

UZUN DİZİLERİN SEBEBİ FİNANSAL 
NEDENLER
Rapora göre reklam süreleri de dâhil olmak üzere 
Türkiye’deki dizilerin % 60’ının uzunluğu, 120 ile 180 
dakika arasında değişirken, 60 dakikanın altında süren 
diziler diğer birçok ülkenin aksine Türkiye’de neredey-
se yok denecek kadar az. Gelişmiş ülkelere göre daha 
uzun olan dizi sürelerinin Türkiye’de önümüzdeki dö-
nemde kısalmayacak olması da, araştırmada öne çıkan 
sonuçlardan bir diğeri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun 
en önemli sebebi ise reklam sürelerine kısıtlama geti-
rilmesi ile oluşan finansal nedenler... Ayrıca dizi tek-
rarları ve özetleri, yayıncı kuruluşlar için önemli bir 
ek gelir kaynağı olmaya devam edecek. Öyle ki dizi 
tekrarları ve özetler yayınlanan toplam dizi süresinin 
yaklaşık % 60’ını oluştururken, yeni bölümler sadece % 
40’ını oluşturuyor. Bilinirliği yüksek dizilerin tekrarları 
ya da özetleri de izleyiciler tarafından rağbet görüyor;  
son sezonda gün bazında yapılan analizde ilk beşte yer 
alan programların yaklaşık % 14’ü sadece dizi tekrar ve 
özetlerinden oluşmakta. Prime time’in yaklaşık 17’si 
de yine dizi özet ve tekrarlarından oluşuyor.

Deloitte Türkiye tarafından gerçekleştirilen ‘Dünyanın En 
Renkli Ekranı: Türkiye’de Dizi Sektörü’ araştırmasına göre 
Türkiye’de diziler ve tekrarları gelir açısından kanallar için 
yüksek öneme sahip. Ülkemizden ihraç edilen dizilerden elde 
edilen gelir son beş yılda 15 kat artarken,  günde yaklaşık 
4 saatini televizyon karşısında geçiren izleyiciler en çok 
romantik dizileri tercih ediyor.  Bununla birlikte sektörde çok 
hızlı bir tüketim de söz konusu; yayına başlayan dizilerin 
yarıdan fazlası sezon sonunu göremiyor.

TV’lere diziler nefes aldırıyor
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FATCA Risklerinin 
Denetimi ve Raporlama 
Açısından İç Kontrolün 
Önemi

Bu yazıda, 18 Mart 2010 tarihinde Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) Kongresi’nde yasalaştırılan Ya-
bancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA)’nın, 

Yabancı Finansal Kurumlar (FFI)’ın iç kontrol sistemleri 
üzerinde oluşturacağı etkiye dikkat çekilecektir.
1 Temmuz 2014’ ten itibaren yabancı finansal kurum-
ların, bu kurumlarda hesapları bulunan ABD vatandaş-
larının hesapları hakkında ABD Gelir İdaresi’ne (IRS) 
kapsamlı bir şekilde raporlama yapmaları gerekmekte-
dir. Aksi taktirde yabancı finansal kurumlar, ABD gelir 
kaynaklarından elde ettikleri gelirler üzerinden veya 
birtakım işlemleri üzerinden %30 stopaj vergisine tabi 
olacaktır.
FATCA’nın esas maksadı, ABD’nin, yurtdışında yaşa-
yan kendi vergi mükelleflerinin vergi kaçırmalarını ön-
lemek maksadıyla global bir bilgi paylaşımı sistemi kur-
maktır. Bu amacı gerçekleştirmek maksadıyla yabancı 
finansal kurumlar, kanunda belirlenen standartları ta-
şıyan müşterilerinin hesap bilgilerini ABD Gelir idaresi’ 
ne bildirecektir. FATCA’nın hedefinde sadece finansal 
kurumlar değil, kanunda sayılan belli şartları taşıma-
sı halinde, finansal olmayan kurum ve kuruluşlar da 
vardır. Dolayısıyla FATCA en azından şimdilik stopaja 
tabi ödeme yapan ya da alan tüm yabancı kurumları 
kapsamaktadır. İleriki dönemlerde FATCA kapsamına 
alınacak ürünlerin, tarafların ve işlemlerin artacağı 
beklenmektedir1.
FATCA’ya uyulmaması, yabancı finansal kurumların 
kurumsal itibarını, yani ABD’nin finansal ve finansal 
olmayan pazarında çalışabilme gücünü etkileyecektir.
Son zamanlara kadar FATCA denetimlerinden hiç bah-
sedilmez iken, ABD Gelir İdaresi’nin Large Business & 
International Division (LB&I) bölümü program yönetici-
sinin 12 Haziran 2014 tarihinde yaptığı bir açıklamaya 
göre2, yabancı finansal kurumların FATCA kapsamında 
raporladığı bilgilerin denetlenmesine 2016’nın başla-
rında başlanacaktır. Bu gecikmenin nedeni, hesaplan-
dığı üzere; bilgilerin 2014 yılında alınması, 2015 yılında 
derlenip toparlanması ve denetiminin yapılması için 
2016 yılında ABD Gelir İdaresi denetçilerine sunulacak 
olmasıdır.
Bankacılık açısından iç denetim sisteminin amacı, üst 
yönetime banka faaliyetlerinin Kanun ve ilgili diğer 
mevzuat ile banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler 
doğrultusunda yürütüldüğü ve iç kontrol ve risk yö-
netimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususunda 
güvence sağlamaktır. İç denetim sisteminden beklenen 
amacın sağlanabilmesi için, iç denetim faaliyetleriyle; 
banka içi herhangi bir kısıtlama olmaksızın bankanın 
tüm faaliyetleri, yurt içi ve yurt dışı şube ve genel mü-
dürlük birimleri dâhil diğer birimleri dönemsel ve riske 
dayalı olarak incelenir ve denetlenir, eksiklik, hata ve 
suistimaller ortaya çıkarılır, bunların yeniden ortaya 
çıkmasının önlenmesine ve banka kaynaklarının etkin 
ve verimli olarak kullanılmasına yönelik görüş ve öne-
rilerde bulunulur ve kuruma ve üst yönetime iletilen 

bilgi ve raporlamaların doğruluğu ve güvenilirliği de-
ğerlendirilir.3

Raporlamanın hatalı olması durumunda FATCA’ya 
göre vergi mükellefi olmayan taraflar vergi mükelle-
fi yapılacak, bu tür müşterilerin ödemelerine stopaj 
konacak, müşteri hizmetleri departmanları sorunlara 
çözüm bulmaya çalışacak ve operasyonlar tıkanacak, 
devamında hukuki riskler ortaya çıkacak ve neticede 
kurumun hem itibari hem de ticari risklere katlanması 
kaçınılmaz olacaktır. İç denetimin, yukarıda belirttiği-
miz amacı işte tüm bu sonuçlar düşünüldüğünde daha 
iyi anlaşılacaktır.
Finansal kurum olsun ya da olmasın, yasadaki şart-
ları taşıdığında FATCA’ya göre raporlama yapması 
gereken kurumlar zaman içerisinde ABD Gelir İdaresi 
tarafından denetlenecek ve uyum çabaları derecelendi-
rilecektir. Uyum projelerinin hız kazandığı bu günlerde 
kurumların iç denetim departmanlarının belirginleşen 
fonksiyonları arasında:
- FFI anlaşmasına uyumun devam edip etmediğinden 
emin olmak ve bu konuda Uyum birimleriyle koordineli 
çalışmak,
- FATCA uyum süreçlerini ve sistemlerinin esaslarını 
gözden geçirmek,
- Finansal suçların izlenmesine yarayacak sistemleri 
(AML/KYC) FATCA maksatlı kullanmak suretiyle FAT-
CA projesinde zaman ve maliyet unsurlarını kontrol 
altında tutmak,
- FATCA kontrollerini kurumsal risk yönetimi ilkelerine 
göre oluşturmak,
- bilgi sistemleri departmanlarının oluşturacağı rapor-
lama sistemi üzerinde çeşitli sızma testleri yaparak ola-
sı hatalı raporlama risklerin önüne geçmek,
- Kurumun FATCA sorumluluklarının ürün ve müşteri 
sözleşmelerine eklendiğinden emin olmak, bulunmak-
tadır.
FATCA’ya bağlı olarak ABD Gelir İdaresi, FATCA gerek-
liliklerini göz önüne alarak finansal kurumların hesap 
açma ve raporlama süreçlerini değiştirmesini ve bun-
lara yönelik iç yönergelerini genişletmesini gerekli kıl-
mıştır. Yabancı finansal kurumlar, FFI anlaşması imza-
landıktan sonra bir ve iki yıl sonrasında, müşterilerin 
analizine ilişkin FATCA uyumluluğunu da ABD Gelir 
İdaresi’ne bildirmek zorundadırlar. ABD Gelir İdaresi, 
FATCA’dan sorumlu görevlilerden ayrıca yinelenen 
kontrolleri ve sertifikasyonları yürütmesini beklemek-
tedir. Bu gereklilikler, FATCA projeleri esnasında dik-
kate alındığı taktirde raporlama aşamalarında ortaya 
çıkacak sızmalar en aza indirilebilir.
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