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Finansal Hizmetler

Sigorta 
Sektörünün
Yeni Rotası 

8 Mayıs 2012
Milli Reasürans Konferans Salonu

09:30 - 16:30

Sigorta sektöründe 2012 yılında rotanız neyi göstermeli? 
Sektördeki beklentiler ve gelece!i "ekillendiren trendler 
neler olacak?

2012’de 
Sektörün 

Rotası

Yeni TTK’ ya 
Uyum 

Gereksinimleri

Kurumsal 
Risk 

Yönetimi

BT Denetimi 
ve COBIT 

Standartları

Sigorta 
Sektöründe

Transfer 
Fiyatlandırması

Solvency II
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Rusya’nın Katılım Taahhüdü



Rusya’nın DTÖ’ye Katılmasının  
Di!er Sonuçları

KPMG Global Alman Masası’nın
Son Dönem Faaliyetleri

 

Japon Masası Çalı"maları
Devam Ediyor

Vergi Bölümü, !irket Orta"ı,
Rus Masası Lideri
T: +90 216 681 90 21
M:+90 533 962 56 50 
E: ssener@kpmg.com

Vergi Bölümü, Kıdemli Müdür,
KPMG Rusya
E: ekuznetsova@kpmg.ru

KPMG Rusya ofisi 2011 yılında Expert Rating Agency tarafından Rusya’nın 
1 numaralı profesyonel hizmet "irketi seçildi.
 



KPMG Türkiye Vergi Bölümü 
uzmanları tarafından hazırlanan 
ve Türkiye’de yatırım yapmayı 
dü#ünen yabancı yatırımcılara 
Türkiye’de yatırım ortamını 
genel hatlarıyla anlatan 
Türkiye’de Yatırım (Investment 
in Turkey) adlı yayınımız Mart 
2012 itibariyle yayımlanmı#tır.

“Türkiye’de Yatırım” (Investment in 
Turkey) adlı yayınımızda yer alan bilg-
iler kapsamlı görü# niteli"inde olmayıp, 
genel hatları ile Türkiye’deki yatırım 
ortamı hakkında makro bakı# açısı olarak 
dü#ünülmelidir. Dolayısıyla, söz konusu 
yayınımızda yer alan bilgiler Türkiye’de 
yatırım kararı için  esas alınacak detay bilg-
iler olarak algılanmamalıdır. Bu yayınımız 
Türkiye’nin vergi ve i# ortamı hakkında 
ana hatları ile $kir sahibi olmayı planlayan 

yabancı yatırımcılar için güncel bilgiler 
içeren bir tanıtımdır.

Yayınımızda öne çıkan konular ana 
ba#lıkları itibari ile a#a"ıdaki gibidir:

Kar#ılıkları ve Vergi Matrahının Tespitinde 
Gider Kabul Edilen ve Edilmeyen Harca-
malar,

ÖTV ve di"er benzer vergiler),

ve büyük bir kısmı 1 Temmuz 2012 tarihi 
itibariyle yürürlü"e girecek olan Yeni Türk 
Ticaret Kanunu’nun getirdi"i de"i#iklikler 
ve yenilikler,

Konular,

Mart 2012 sonu itibari ile 
güncellenen “Türkiye’de 
Yatırım” (Investment in Turkey) 
yayınımız yabancı yatırımcılar 
için yol gösterici olmakla 
birlikte, özellikle bu hususlara 
ili#kin olarak vergi uzmanlarının 
görü#lerine ba#vurulması 
gerekti"ini hatırlatmak isteriz. 

TÜRK#YE’DE YATIRIM
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(Due Diligence dahil olmak üzere) 

!irket Devralma ve Birle#me Vergi Hizmetleri 
(due diligence ve danı#manlık dahil olmak üzere) 

Modelleme

De"erleme 

Bölgesel Büyüme Danı#manlık Hizmetleri 

Yeniden Yapılanma

Türkiye’de çalı#maktadır. Vergi bölümünde 
#irket orta"ı olarak, kurumsal birle#me ve 

(vergi riski de"erlendirmesi ve vergi 
yapılandırılması hizmetleri dahil) ve uluslararası 

yürütmektedir. Türkiye’deki vergi uygulamaları 
ile Türkiye’nin taraf oldu"u çifte vergilendirme anla#maları 
konusunda derin bilgisinin yanı sıra; enerji, tüketim, sanayi, bilgi 
teknolojileri ve telekomünikasyon sektörlerini içeren geni# bir 
sektörel deneyime sahiptir.

Ayhan Üstün
Vergi Bölümü, $irket Orta!ı                                              

Keith Durward, uzmanlık alanı olan yatırım 
danı#manlı"ında, on dört yılı #irket orta"ı 
konumunda olmak üzere on be# yıllık 

Yatırım Danı#manlı"ı bölümünün yönetim 
kadrosunda görev yaptıktan sonra, 2011 
yılında KPMG Türkiye Danı#manlık Hizmetleri 
Bölümü Ba#kanı olarak atanmı#tır. Birçok 

farklı #irket devralma, birle#me ve özelle#tirme konularında 
geni# deneyime sahiptir. Medya, telekomünikasyon, bankacılık 
ve e"lence ve turizm sektörlerinde çok sayıda mü#teriye 
danı#manlık hizmeti vermi#tir.

Keith Durward
Danı"manlık Hizmetleri Bölüm Ba"kanı

E:

M&A Danı"manlı!ı Ekibi
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Sigortacılık Sektöründe Yeni Görev: BT Yöneti"imi      

UFRS 4 - Sigorta Sözle"melerine Genel Bir Bakı"   

FATCA - Uyum Süreci Giderek Yakla"ıyor

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman $irketleri Kanun Tasarısı
Ana Hatları ile Neler Getirecek?

SPK Tasla!ı ve Örtülü Kazanç Aktarımı Yasa!ı  

Üst Yönetime Sa!lanan Faydalar BDDK’nın Merce!inde
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Begüm Kiti# - Göktürk Tamay

Hakan Güzelo"luFinansal Kiralama, Faktoring ve Finansman $irketleri Kanun Tasarısı
Ana Hatları ile Neler Getirecek?

Hizmetler
Bölümü
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Bölüm Ba#kanı, Direktör
T:
M:+90 533 294 36 08 
E: scanturk@kpmg.com



Taslak örtülü kazanç aktarımında
neyi düzenliyor?

Abdulkadir  Kahraman



Emsallere uygunluk için yöntem 
öneriliyor mu?

  

En güvenilir kar"ıla"tırma yöntemi 
nedir? SPK’nın yakla"ımı ne olacak?

 

. 

Abdulkadir Kahraman
Vergi Hizmetleri Bölüm Ba#kanı,
!irket Orta"ı, YMM
T: +90 216 681 90 04
M:
E: akahraman@kpmg.com
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““
FATCA: 



FATCA’nın Yürürlük Tarihi:

Hangi ödemeler üzerinden stopaj 
yapılacak?

Vergi kesintisi kim tarafından nereye 
ödenecek?

IRS’le anla"ma yapacak olan Yabancı 
Kurulu"’un yerine getirmesi gereken 
prosedürler nelerdir?

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Vergi, Direktör
T:
E: bkitis@kpmg.com 

Danı#manlık, Müdür Yardımcısı
T: +90 216 681 90 00
M:
E: gtamay@kpmg.com 

“Bu yasa bizi kapsamayacak”

“Hazırlık süreci ve uygulama kolay 
olacaktır”

“Yalnızca Amerikan hesapları bulunan 
"irketler etkilenecektir”

“Amerikan Hükümeti geri adım 
atacak ve kuralları daha kolay 
uygulanabilir hale getirecektir”

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)



Yeni Kanun neler getirecek? 
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Finansman $irketleri bayi/stok 
finansmanı yapabilir mi? 

 

Vergi, Direktör
T: +90 216 681 90 00
M:
E: hguzeloglu@kpmg.com

”

”
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Örnek: 
(Bin TL)

Net kazanılmı# primler

Gerçekle#mi# hasarlar (335)

Ertelenmi# istihsal maliyetlerindeki de"i#im

Yönetim giderleri (80)

Kâr/(Zarar) – Teknik i"ler 230

Yatırım ve finansal faaliyetler 145

Di"er yönetim giderleri (40)

Net Kâr/(Zarar) 335



Örnek:
Yeni #"ler - 
Yeni Sigortalılar
(Bin TL) 

Örnek:
Yatırım ve finansal 
faaliyetler (Bin TL)

Örnek:
Önceki yıllara
ili"kin i"ler
(Bin TL)

Beklenen primlerin bugünkü de"eri 685

Beklenen hasarların bugünkü de"eri (350)

Belirsizlik ve riskler kar#ılı"ı (90)

Beklenen yönetim giderlerinin bugünkü de"eri (65)

Kâr / (Zarar) - Yeni i"ler 110

(65)

Yatırım gelirleri 90

Kâr / (Zarar) - Yatırım ve %nansal faaliyetler 95

Net Kâr / (Zarar) 190

Varsayım/tahminlerdeki de"i#iklikler (85)

20

Belirsizlik ve risklere ili#kin ayarlamalardaki de"i#iklikler 50

Kâr / (Zarar) - Sigorta i"leri (15)

Cihan Do!rayan
Denetim, Müdür
T:
M:+90 533 599 31 24
E: cdograyan@kpmg.com

Zeliha Güler
Denetim, Müdür
T: +90 216 681 91 53
M:
E: zguler@kpmg.com
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Denetim, Müdür
T: +90 216 681 90 00
M:+90 533 583 92 00
E: ssokmen@kpmg.com



KPMG Yayınları
Yayınlar için KPMG Türkiye Markets bölümü ile tr-fmmarkets@kpmg.com adresinden ileti#ime geçebilirsiniz. 

gelen gerekliliklere 
uyum sa"lamaları için 
yapmaları gereken 
düzenlemeleri ve 

yakla#ımını anlatan 
bro#ürlerimiz Türkçe 

hazırlanmı#tır. 

Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) tarafından 5 
Kasın 2011 tarihinde 
yayımlanan Bankaların 
Destek Hizmeti 

Yönetmelik ardından 
destek hizmeti alan 
bankaların uyması 
gereken yükümlülükler 
ile ilgili yayınlar 
hazırlanmı#tır. 

Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme 
Kurumu’nun (BDDK) 
yaptı"ı denetimler 
sonucunda bankaların 
en çok hangi alanlarda 
sorunlar ya#adı"ı, 
ceza aldıkları konu 
ba#lıkları ve bankaların 
geli#im alanları ile ilgili 
bilgilendirme bro#ürü 
hazırlanmı#tır. 

sektörünün 
gündemindeki 
konulara ı#ık tutan 
görü#leri ve analizleri 

yeni sayısında 
düzenlemelerle ilgili 
geli#melere birçok 
farklı açıdan yakla#an 
makalelere yer 
verilmi#tir. 

Finans 
Sektöründe 
Artan Uyum 
Gereksinimi - 
FATCA
Finansal kurulu!ların, FATCA 
ile birlikte gelen gerekliliklerin 
etkileri, de"i!en kuralların oldu"u 
bir ortamda de"erlendirmeleri 
gerekmektedir. Bu nedenle yasa 
tasarısı kapsamında yapılması 
gereken hazırlıkların ve yerine 
getirilmesi gereken !artların 
iyi bilinmesi kritik önem 
ta!ımaktadır. FATCA uyum 
sürecini etkin bir !ekilde 
yönetmek ancak bu !ekilde 
mümkün olacaktır. KPMG, 
FATCA konusundaki 
uzmanları ile sizi bu 
sürece hazırlamak ve 
uyum gereksinimi 
konusundaki güçlükleri 
a!manıza yardım 
etmek için en do"ru 
tercih olacaktır.

kpmg.com.tr

Mevzuata Uyum: Bankaların 
Destek Hizmeti Almalarına 
!li"kin Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Bankaların Destek Hizmeti Almalarına 
!li"kin Yönetmelik (Yönetmelik) 5 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Yönetmelik 
kapsamındaki konularda destek hizmeti alan bankalar ile destek hizmeti kurulu"ları, gerek sözle"melerini, 
gerekse süreçlerini bu Yönetmeli#in yayımı tarihinden en geç bir yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine 
uygun hale getirmek zorundadır. 

Peki, bankaların ve destek hizmeti kurulu!larının uymakla yükümlü oldukları hükümlerin neler 
oldu"unu biliyor musunuz?

Destek Hizmetlerinin Tanımlanması ve Sını#andırılması

 Bankanız tarafından temin edilen destek hizmetlerini 
Yönetmelik kapsamında tanımlayarak sını$andırdınız mı?

 Alınan destek hizmetleri Yönetmelik ile tanımlanmı" olan 
sınırlamalar ile uyumlu mu?

Destek Hizmeti Alımı için Önko!ullar

 Bankanızın destek hizmeti alımına ili"kin tanımlı süreci ve bu 
çerçevede olu"turulmu" politika ve prosedürleri mevcut mu?

 Destek hizmetleri alımından do#abilecek riskler ile 
hizmetlerin herhangi bir surette kesintiye u#raması veya 
aksaması durumunda uygulamaya konulacak bir eylem planı 
var mı?

 Destek hizmetleri alımından do#abilecek risklerin 
yönetilmesine ve alınan destek hizmetinin ikame 
edilebilirli#ine ili"kin çalı"ma yapılmı" durumda mı?

 Destek hizmeti kurulu"ları için Yönetmelik hükümlerine 
uygun olarak hazırlanmı" risk analiz raporları ve teknik 
yeterlilik raporları mevcut mu?

 Banka tarafından temin edilen destek hizmetleri kapsamında 
risk analizi gerçekle"tirilip risk yönetim programı olu"turuldu 
mu?

 Yerinde denetim gerçekle"tirilecek destek hizmet kurulu"ları 
belirlendi mi?

Bankacılıkta Yeni Geli!im Alanı: 
Mevzuata Uyum
KPMG Finans Gündemi 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2010 yılı faaliyetleri kapsamında 54 adet toplantı 
yaptı, 530 adet karar aldı ve gerçekle!tirdi"i denetimler sonucunda, mevzuat, mali analiz, ihbar ve !ikayet, 
risk de"erlendirme ve di"er konularda  504 adet rapor düzenledi. 

BDDK  kararlarının konularına göre da"ılımına bakıldı"ında; yaptırım uygulanmasına ili!kin kararlar %39,6 ile 
ilk sırada, izin i!lemlerine ili!kin kararlar %22,5 ile ikinci sırada, düzenlemeye ili!kin kararlar ise %14,2 ile 
üçüncü sırada yer aldı. Gerek mevzuatta sürekli yapılan de"i!iklikler, gerekse BDDK denetimlerinin artması 
yaptırım uygulamasına ili!kin kararların artmasına yol açtı. 

Peki BDDK denetimlerinde en çok hangi alanlarda sorunlarla kar!ıla!ıldı"ını, en çok cezaların hangi 
konu ba!lıklarına verildi"ini ve Bankanızın olası geli!im alanlarını biliyor musunuz?

Bankalarda Kurumsal Yönetim #lkeleri

 Bankanızdaki  kurumsal de"erler ve stratejik hede#er 
kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu mu?

 Bankanızdaki yetki ve sorumluluklar açıkça belli mi?

 Bankanızın ücret politikaları ve performans sistemi, kurumsal 
yönetim ilkelerindeki son de"i!ikliklere uygun mu?

 Üst düzey yöneticilere sa"lanan faydalar eksiksiz ve do"ru 
muhasebele!tirilip, mevzuata uygun açıklanıyor mu?

Tek Düzen Hesap Planı

 Mizandaki hesaplarınız tek düzen hesap planı ile uyumlu mu? 
Do"ru hesap skontlarını kullanıyor musunuz?

 Donuk alacaklar kar!ılı"ında aldı"ınız varlıkları hangi durumda 
nasıl muhasebele!tirece"inizi biliyor musunuz? Ne zaman 
satı! amaçlı elde tutulan duran varlıklar, maddi duran varlıklar 
veya akti#erimizin vadeli satı!ından alacaklar hesaplarını 
kullanmalısınız?

F
in Fi
r
nan
o
ce
ntiers

Forging forward: 
Financial services  
in 2012
Insurance
Finding growth opportunities
in uncertain times
Page 22

Frontiers in Finance
For decision makers in  
financial services
February 2012 

Rogue trading
The factors necessary  
to form an effective  
control framework
Page 12

Brazil
The new hot spot for  
investment management 
Page 8

FATCA: Finansal Sektörde Artan Uyum Gereksinimi Bankacılıkta Yeni Geli"im Alanı: Mevzuata Uyum

Destek Hizmetlerine #li"kin Yönetmelik 
Frontiers in Finance:
Forging Forward Financial Services in 2012
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istikrarlı büyüme ve son dönemde 
ya#anan finansal krizin yansımalarına 
ra"men güçlü duru#u ile Türk 
ekonomisinin önemli yapıta#larından birini 
olu#turmaktadır.

KPMG Türkiye finans sektöründe lider 
pozisyonu ile  bankalar, sigorta, faktoring, 
finansal kiralama, yatırım ve fon yönetim 

#irketlerine denetim, vergi ve danı#manlık 
hizmeti sa"lamakta, finansal hizmetler 
ekibinde yer alan uzman profesyonelleri 
ile mü#terilerimize KPMG’nin sektördeki 
deneyim ve bilgi birikimini sunmaktadır.

Denetim Bölümü Ba#kanı,

T: +90 216 681 90 02
M:
E: malsan@kpmg.com



sonunda.
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Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
KPMG Türkiye Vergi Danı#manı
T: +90 216 681 91 68
M:+90 530 940 50 91
E: huzelturk@kpmg.com



$irketinizin veya varlıklarınızın de!erini mi ö!renmeniz gerekiyor? 

#"letmeler, kimi zaman kurumsal yönetim amaçlı olarak kimi zaman da mevzuat ile ilgili gereklilikleri yerine getirmek için 

veya "irket üst yönetimleri, "irketlerin gelece!ini etkileyecek stratejik konularda en do!ru kararları almak için de!erleme 

analizi yapılmasını talep etmektedirler. Bu durumda i"letme genelde kritik bir karar a"amasındadır; örne!in ba"ka bir 

"irketi devralmayı planlıyordur, bir hissedar orta!ı ile bir uyu"mazlık durumunu çözmeye çalı"ıyordur veya tasfiye de!eri 

ile piyasa de!eri arasındaki farkı azaltmak istiyordur. Böyle stratejik kararların verilece!i bir dönemde, ticari de!erleme 

konusunda deneyimli olan bir ekipten destek almak yararlı olmaktadır. KPMG bu konuda tarafsız ve ba!ımsız görü" 

sunmasını mümkün kılan kapsamlı teknik bilgi ve deneyime sahiptir. Yakla"ımımız, hissedarlara de!er yaratmak için, 

"irket yönetiminin dikkatini temel stratejik konular ve i"lemler üzerinde yo!unla"tırmasını sa!lamak yönündedir.
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Yatırım ve Kurumsal Finansman 
#"lemlerinde De!erleme Görü"ü 

Satın Alma Maliyetinin Da!ıtılması 

Makul De!er Tespitinde Destek

Vergi Planlaması Deste!i

Finansman Temini Amaçlı De!erleme 
Analizi

Giri"im Sermayesi ve Holding 
$irketlerine Destek 

Hukuki Destek 

Keith Durward
Danı#manlık Hizmetleri Bölüm 
Ba#kanı, !irket Orta"ı 
T: +90 216 681 90 06
M:
E: keithdurward@kpmg.com

KPMG De"erleme Hizmetleri ekibi 
de"erlemenin rakamlardan ibaret 
bir çalı#ma olmadı"ının bilinciyle, 

i#in dinamiklerini, sektörü ve de"er 
yaratan faktörleri incelemekte ve 

bilgilerden ve kıyaslama analizlerinden 
yararlanılarak en uygun de"erleme 

yöntemleri tespit edilmekte ve 
uygulanmaktadır. 
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Do!ru kararı vermek 
çizgiyi a#an birileri var mı? 
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Bu durumda ne yapmanız gerekiyor?

Bunun gibi, kendinizi rahat 
hissetmedi"iniz bir durumda 
bulundu"unuz zaman farkında olmanız 
gereken en önemli #ey, ne yapmanız 
gerekti"i hususunda karar verme 
konusunda yalnız olmadı"ınız. KPMG 
içerisinde bu konu ile ilgili kurulmu# olan 
yardım ve destek kanalları bulunmakta.  

Öncelikli olarak sizi rahatsız eden konuları 
ilgili müdürünüzle payla#abilece"iniz 
gibi, çalı#tı"ınız bölümün Kalite ve Risk 
Yönetimi !irket Orta"ı ya da performans 
müdürünüzle de görü#ebilirsiniz. 
Konuyu #irket içi ki#ilerle payla#mak 
istemedi"iniz durumlarda, global 
anlamda tüm KPMG çalı#anlarına hizmet 
veren “Whistle-blowing hotline” ile 
ileti#ime geçebilirsiniz. 

Bu yardım hattı tamamen ba"ımsız bir 

vermektedir. Yardım hattına, e-mail, 
telefon ya da posta yolu ile ula#abilirsiniz. 
Yardım hattına ula#tırmı# oldu"unuz 
bilgiler kesinlikle gizli tutulmaktadır. 

Hangi durumları payla"manız 
gerekiyor?

KPMG bünyesinde ciddi sonuçlar 
do"urabilecek olayların oldu"una dair 
#üphe duymanız ya da mü#terilerimizde 
a#a"ıda belirtilen konularda sıkıntı 
ile kar#ıla#manız halinde bunu ilgili 
ki#iler ile ya da yardım hattı ile 
görü#meniz gerekmektedir. Mü#teride 
kar#ıla#abilece"iniz durumlar:  

konuları da dahil olmak üzere) 

istismarı) 

suç te#kil edebilecek haller, haksız 
fiiller, sa"lık ve emniyet ile ilgili tehlike 
olu#turabilecek durumlar ve çevre ile ilgili 
riskler ya da bu risklerin kasıtlı bir #ekilde 
gizlenmesi konularında olabilir.   
   
Raporlamanız ile ilgili nasıl bir süreç 
takip ediliyor?

!ikâyetleriniz ilk olarak Ombudsman, 

ba"ımsız bir ki#i) ve merkezi risk yönetim 
#irket orta"ı ile birlikte incelenmektedir. 
Ombudsman, yardım hattına yapılan 
raporlamaların nasıl incelendi"i ve 
ara#tırıldı"ı konusunu denetlemekte ve 
daha önceki raporlardan edinilen bilgilere 
dayanarak tavsiyelerde bulunmaktadır.  

Detaylı bilgi için

Yardım hattı, irtibat kurulacak ki#i bilgileri 
ve gizlili"in korunması konularında daha 
detaylı bilgi edinmek için “Quality & 
Risk Management portal”ını ve web 
sitemizdeki Whistle Blowing Hotline 
sayfamızı (http://www.kpmg.com/
TR/tr/Who-We-Are/About/Sayfalar/
Whistle-Blowing-Hotline.aspx) 
inceleyebilirsiniz. 

Do"ru kararı verin!

Kalite ve Risk Yönetimi
Bölüm Ba#kanı, !irket Orta"ı 
T: +90 216 681 90 03
M:
E: ntuncer@kpmg.com

KPMG olarak, sa"lam etik de"erler üzerine kurulmu# bir kültürümüz 

i# ortamımızda zor kararlarla yüzle#ti"imiz zamanlar olmakta. 
Örne"in, bazı çalı#anların çizgiyi a#an davranı#larda bulundu"unun 
farkında oldu"unuz ya da bu duruma dair #üpheler ta#ıdı"ınız, ancak 
emin olmadı"ınız zamanlar olabilir. 
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Teknoloji 
Perakendecili!i 
ve E-ticaretin
Geli"imi



Türkiye’nin son yıllarda en hızlı 
büyüyen sektörü olan perakendede 
son 10 yılda büyük bir hareketlilik 
ya"anmakta. Özellikle teknoloji 
perakendecili!inde ya"anan 
hareketlili!i ve son 10 yıldaki geli"imi 
nasıl de!erlendiriyorsunuz?

Türkiye bugün gelinen noktada toplam 
perakende büyüklü"ü olarak dünyada 

2011 yılsonu itibarıyla Türkiye perakende 

içerisinde yer alan organize perakende 

yılında hem genel perakende sektöründe 
hem de elektronik perakendecili"inde 
ya#anan büyüme ile genel perakendede 
yakla#ık 100 bin ki#iye, elektronik 
perakendecili"inde ise 5 bine yakın 
ki#iye yeni ek istihdam imkânı yaratıldı. 
Perakende sektörü, ortaya koydu"u bu 
performansla yine Türk ekonomisinin 
lokomotif sektörü olarak yerini koruyor. 

Türkiye’de tüketici elektroni"i pazarı 2000 
yılında henüz yeni kurulmakta olan bir 
sektörken 2011 sonu itibarıyla bakıldı"ında 
büyüklü"ü beyaz e#ya dâhil olmak üzere 
21 milyar TL (Kaynak: GfK Elektronik 
Panel Çalı#ması) seviyelerini a#mı#tır. 
Burada en çok dikkat çeken noktalardan 
biri, büyümenin yanı sıra organize 
perakendenin payının genele oranla 
önemli bir artı# göstermesidir.

ve yurt dı#ı yatırımları ile hem do"rudan 
perakende sektöründe yeni alanlar 
yaratarak hem de tedarik zincirindeki yan 
sektörlerin büyümesini sa"layarak, Türkiye 
ekonomisindeki lokomotif konumunu ve 
istihdamın dinamosu olmayı sürdürmesini 
bekliyoruz. 

Küresel ekonomideki yapısal 
de!i"iklikler geli"mekte olan 
ekonomilerde tüketim malları ve 
perakende "irketleri için büyük yeni 
pazarlar yaratıyor. Bu konudaki 
görü"leriniz?

ekonomik dengelerine uzun yıllar etki 
edecek geli#melerdi. Türkiye, dünyadaki 
bu çalkantılı dönemde gerçekle#en 

büyüme rakamlarıyla Çin’le beraber 
dünyanın en hızlı büyüyen iki ülkesinden 
birisi oldu. 

2012 için büyüme öngörüleri de 
Türkiye için olumlu bir tabloya 
i#aret ediyor. Bu durum Türkiye 
için oldu"u kadar özel sektör 
içinde mutluluk ve umut verici. 
Bu tablo özel sektörün giri#imci 
ruhunu ve dinamizmini de 
artırıyor. 

Türkiye perakende sektörü, genç ve 
dinamik bir yapıda. Türkiye, nüfusunun 
da genç olmasıyla, büyüme potansiyeli 
ta#ıyan bir pazar. Yerli markalarımız bu 
deneyimi yurt dı#ına ta#ımaya ba#ladı. 

Perakende yatırımları kadar, markalarının 
da rekabetçi olabilmesi için globalle#en 
dünyanın dinamiklerine ayak uydurmak ve 
perakendecilik sistemini çok iyi kavramak 
gerekiyor. Devletin te#vik ve destek 
mekanizmalarının bu sistemi her a#amada 
desteklemesi sadece markalarımızın de"il, 
lojistik, tedarik, altyapı sektörlerinin de 
yurt dı#ındaki rekabet gücünü artıracaktır.

Önümüzdeki dönem için tüketici 
ürünleri sektöründe özellikle 
elektronik, beyaz e"ya ve teknoloji 
segmentinde firmaları bekleyen riskler 
sizce nelerdir? Bu risklere kar"ı neler 
yapılabilir? 

Perakende sektörü 2008 krizinden bu yana 
kâr marjından feragat ederek ekonomi 
çarkının dönmesi için kendi üstüne dü#en 
görevi yerine getiriyor.  Döviz kurlarında 
ya#anan yükseli# sebebiyle orta ve uzun 
vadede ürün grubunun büyük bölümünün 
ya ithal oldu"u ya da ithal parçalardan 
üretildi"i teknoloji perakendecili"inde 
fiyatlarda yükseli#ler az da olsa 
ya#anabilecektir. Tedarikçilerin yapaca"ı 
artı#a ba"lı olarak, ithal perakende ürün 
fiyatlarında kısmi yükseli# olabilir. 

Teknosa olarak tedarikçilerle görü#erek 
bu fiyat artı#larını tüketicilere en dü#ük 
düzeyde yansıtmak için satı# politikamızda 
proaktif yakla#ım sergilemeye devam 
edece"iz. 

Döviz kurlarında ya#anan yükseli#in 
ürün fiyatlarına yansıması dı#ında 

ma"azalarının kiralarında beklenen 
yükseli#ler ve di"er giderlerinde de 
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ya#anan maliyet artı#ları önemli bir konu. 

et ve tırnak gibi ayrılmaz bir bütündür. Bu 
sebeple kar#ılıklı kazan-kazan dengesinin 
kurulması gerekiyor. Biz de Teknosa olarak 
2012 ve sonrası dönemler için bütçe 
çalı#malarımızı bu konuyu dikkate alarak 
hassasiyetle hazırlamaktayız.  

Perakende sektöründe son 5 yılda 
yabancı isimlerin yerli ortaklarla 
pazara girmi" olması ile bir hareketlilik 
söz konusu, Türkiye’deki rekabet 
ortamına baktı!ınızda sizce elektronik 
perakende sektörü doygunlu!a ula"tı 
mı? Önümüzdeki yıllarda pazara yeni 
oyuncuların katılaca!ını dü"ünüyor 
musunuz? 

Teknoloji perakendecili"inin Türkiye’deki 
geçmi#i çok eskilere dayanmıyor. 

hızlı bir geli#me ile bugün Türkiye 
ekonomisi için önemli bir itici güç 
konumundadır. Türkiye’nin lider teknoloji 
perakendecisi Teknosa olarak 2000 
yılında 5 ma"aza ile yola çıktık. Bugün 
mü#terilerimizden ve çalı#anlarımızdan 

tüm tüketicilerimizin teknoloji ile ilgili 
tüm ihtiyaçlarına kar#ılık verebilir duruma 
geldik. 

Bizim dı#ımızda hem yerli hem de yabancı 
firmalar da sektörde yerlerini aldı. Öte 
yandan teknoloji perakendecili"inde de 
di"er sektörlerde oldu"u gibi öncelikli 

yeni oyuncuların girmesi ve yabancı 
oyuncuların da Türkiye pazarındaki yerini 
alması ile birlikte daha da büyüdü. Bu 
büyüme elbette pazarda olu#an taleple 
do"ru orantılı. Teknolojinin hızlı geli#imi ve 
tüketicinin teknolojiye olan ilgisi bu süreçte 
büyümeyi hızlandırdı.

krizler tüm sektörlerde oldu"u gibi 
teknoloji perakendecili"inde de dönemsel 
duraksamalara, dalgalanmalara sebep 
olsa da yapılan fedakârlıklar, alınan 
önlemler, yatırımların sürmesi ve 
elbette tüketicilerin sadakati ile sektör 
büyümesini sürekli ve istikrarlı tutabildi. 

40 binin üstünde noktada elektronik 
ürünler satılıyor. Organize anlamda ise, 
dünyanın büyük Batılı perakendecileri 
Türkiye pazarında faaliyet göstermekte. Bu 

açıdan bakıldı"ında dünyada böyle ba#ka 
bir örnek yok. Önümüzdeki dönemde bu 
kadar çok oyuncunun pazarda varlı"ını 
sürdürmesi mümkün gözükmüyor. Bu 
çerçevede sektörde konsolidasyon 
kaçınılmaz. Dolayısıyla hem organizenin 
hem de geleneksel perakendenin içinde 

lider oyuncusu Teknosa olarak, 2011 
yılında dünya devi Best Buy’ın Türkiye 
operasyonunu bünyemize kattı"ımız gibi 
2012 yılında ve sonrasında da olu#abilecek 
bu gibi ortamlarda aktif rol oynayaca"ımızı 
söyleyebilirim.

2012 yılında Türkiye’de e-ticaretin 
geli"im seyri ne yönde olacak?  
Türkiye’de internetle iç içe büyüyen 
ve teknolojiyi hızlı tüketen genç 
bir jenerasyon var, buna paralel 
olarak da online alı"veri" firmaları 
sa!ladıkları birtakım kolaylıklardan 
ötürü giderek popüler olmaya ba"ladı. 
#"letme maliyetleri de göz önünde 
bulundurulursa bu durum sektörün 
gelece!ini nasıl etkileyecek?  

Dünya teknoloji ça"ına girmi# bulunuyor. 

insanların hayatının merkezinde. Bu 
durum, gelecek dönemde ülkemizde 
e-ticaretin öneminin artaca"ını ve 
pazarın daha da büyüyece"ini açık bir 
#ekilde ortaya koyuyor. Önümüzdeki 
dönemde klasik perakendenin yanı sıra 
firmaların online mecraları ve sosyal 
medyayı ne ölçüde etkin kullandı"ı 
da pazarda belirleyici ve farklıla#tırıcı 
bir rol oynayacak. Biz, Teknosa olarak 
klasik perakende ma"azacılı"ı alanında 
yaptı"ımız altyapı ve pazarlama 
çalı#malarımızı, gün geçtikçe önemi ve 
hacmi artan e-ticaret kanalında ve sosyal 
medya mecralarında da sürdürmekteyiz.
2012 yılına içeri"ini ve tasarımını 
yeniledi"imiz internet sitemizle girdik. 

Teknosa.com’un satı#larına baktı"ımızda 
her yıl  %50’nin üzerinde bir artı# trendi 
yakaladı"ımızı söyleyebiliriz. Bugün 
teknosa.com büyük bir Teknosa ma"azası 
kadar ciro yapar hale geldi. Teknosa.com 
ayda 2 milyona yakın ziyaretçi sayısı ve 
yakaladı"ı satı# hacmi ile bugün e-ticarette 
organize perakendeciler arasında ilk 3 
arasında bulunuyor.

Önümüzdeki süreçte e-ticaret hacminin 
ülkemizde artaca"ı ve online satı#ların 
gelece"in teknoloji perakendecili"inde de 

önemli bir yer kaplayaca"ını görüyoruz. Bu 
do"rultuda ma"aza yatırımlarımızın yanı 
sıra internet ma"azacılı"ında da mü#teri 
sayımızı artırma çabasındayız. 

Rekabetçi konumlandırma, yenilikçilik 
ve marka itibarı için sürdürülebilirlik 
bir araç olarak dü"ünülebilir mi?  
Görü"leriniz? 

Teknosa’nın 2012 yılı parolasında 
sürdürülebilir kârlılık ve sadık mü#teri var. 
Hedeflerimizi uygulanabilir seviyelerde 
tüm riskleri analiz ederek belirliyoruz. 
12 yıldır süren liderli"imizi ve bu 
süreçte belirledi"imiz hedefleri gerçek 
kılmayı yarını bugünden bize gösteren 
planlamalarımıza borçluyuz. 2011 yılını da 
bu çerçevede hedeflerimizin üstünde bir 
performansla kapattık. 2012 yılında da bu 
tablonun devam ederek hedeflerimizin 
bir adım ötesinde gerçekle#ece"ini 
dü#ünüyoruz.

Teknosa yıllardır teknoloji perakendecili"i 
sektöründe liderli"ini sürdürüyor. 

kararlar hep çıtamızı daha da yukarı 
ta#ıdı. Büyüme ve kârlılık rakamlarımız, 
tüketici ve payda#larımız nezdinde 
itibarımız sadece teknoloji perakendecili"i 
sektöründe de"il, Türkiye perakende 
sektöründe de çok önemli bir konumda. 

Türkiye teknoloji perakendecili"i 
sektöründe 12 yıldır lider konumumuzu 
sürdürmeye devam etmemizin nedeni, 
imzamızı ta#ıyacak her projenin hem bize 
hem de tüm payda#larımıza de"er katan 
nitelikte olmasına özen göstermemiz.  
Her alanda uyguladı"ımız stratejilerle 
sektörümüze yön veren, sektörün nabzını 
tutan, Türkiye’ye teknolojiyi sevdiren 
ve mü#teri memnuniyetini sa"lama 
konusunda birçok markaya örnek olan 
faaliyetlerde bulunduk. Önümüzdeki 
dönemde de sektörde bizi farklıla#tıracak, 
liderli"imizi peki#tirecek çalı#malarımıza 
devam edece"iz.

Kıdemli Müdür
T: +90 216 681 91 14
E: ftahiroglu@kpmg.com
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Büyüyen E-Ticaret
Pazarı ve Düzenleyici
Uygulamalar



üzerinde yaptı"ı 
etkilerin farkında olan 
birçok #irket bu kanalı, 
tüketicileri kendi ürün 
ve servislerini seçmeye 
ikna edebilmek için 
kullanmaya çalı#ırken, 
internet üzerinden 
alı#veri# imkânı sa"layan 
e-ticaret siteleri bu 
olaya ba#ka bir boyut 
kazandırmı#tır.” 
Hafta sonu çalı#mak zorunda olmayan 
ve hafta içi yo"un mesailerle bo"u#an 
ve her seferinde çalı#tı"ı i# ortamının 
ne kadar yorucu oldu"undan bahseden 
bir ki#inin cumartesi sabahı saat 6’da 
uyanması için gerçekten ciddi bir sebebi 
olması gerekti"ini dü#ünebilirsiniz. Oysa 
bugünlerde Türkiye’de birçok insan, zorunda 
olmamasına ra"men bunu yapıyor. E-ticaret 
siteleri her gün yenilenen kampanyaları, 
tüketicilere sundukları fiyat avantajları, 



birçok farklı ürünü bir arada bulma ve 
kar#ıla#tırabilme imkânı ile insanların 
tüketim alı#kanlıklarını hızla de"i#tiriyor. 

yerini sabah 6’da internete girip en 
uygun fiyatlı ürünü almaya çalı#an, 
buldu"u fiyatı aynı anda birçok site 
ile kar#ıla#tıran, en moda trendleri 
bloglardan takip eden bir tüketici kitlesi 
alıyor. 

60’lı yıllarda yapılan ara#tırmalarla 
ba#layan ve 80’li yıllarda hızla geli#en 
internet teknolojisi dünya üzerinde daha 
önce benzeri görülmemi# bir etkile#ime 
yol açmı#tır. 

Geli"en internet 
teknolojisi, internetin 
ula"tı!ı kitleler ve bu 
teknolojinin kitleler 
üzerinde hızla artan 
etkisi interneti 
ürün ve servislerin 
pazarlamasında çok 
etkili bir araç haline 
getirmi"tir. Bu dönem 
özellikle alı"ılmı" ticaret 
yöntemlerinin dı"ında 
internet üzerinden 
alı"veri" imkânı sa!layan 
ve günümüzde oldukça 
yüksek piyasa de!erine 
sahip "irketlerin 
do!u"una, daha önceden 
yıllar boyu çift haneli 
büyüme rakamlarına 
imza atmı" birçok 
perakende devinin 
ise zayıflamasına ve 
çökü"üne "ahitlik 
etmi"tir.

E-ticaret sektörünün hızlı geli#imi 
perakendecilikte yeni pazarlama 
uygulamalarını da beraberinde 
getirmektedir. Dünyanın en önde 
gelen perakendecilerine danı#manlık 
yapan Darrell Rigby, Harvard Business 

Gelece"i” isimli makalesinde 
perakendecilerin ba#arılı olması için 
çoklu kanal yönetimi (multi-channel 
retailing) yerine bütünsel kanal 
yönetimini (omni-channel retailing) 
benimsemesi gerekti"ine dikkat 
çekmektedir. 

Bütünsel kanal yönetimi yakla#ımı 
ile tüketiciler aynı anda birçok kanalı 
(ma"aza, internet, sosyal medya vb.) 
kullanarak satın almak istedikleri ürünle 
ilgili her bilgiye çok hızlı ula#makta, 
ürünü arkada#ları ile payla#ıp tavsiye 
almakta, ürünün fiyatını di"er ma"azalar 
ile kar#ıla#tırıp sosyal medyada ürünle 
ilgili yorumları okuyabilmektedir. Bu 
sayede devamlı, kaliteli ve üstün nitelikli 
bir hizmet anlayı#ı, kanal gözetmeksizin 
mü#teriye sunulmaktadır. 

ara#tırmaya göre, bütünsel kanal 
yakla#ımı ile tüketiciler çoklu kanala 
göre %15 ile %30 arasında daha fazla 
alı#veri# yapmakta ve ba#kalarının da 
markayı kabul etmesini sa"layacak 
yüksek bir marka ba"ımlılı"ına sahip 
olmaktadır. Rigby, makalesinde bütünsel 
kanal yönetiminde ba#arılı olabilmek için 
atılması gereken üç adımı #u #ekilde 
özetliyor:

Hedef mü#teri segmentinin 
ihtiyaçlarına yönelik, her gün artan 
pazarlama kanallarının etkin kullanımı

Bu kanalları modern teknoloji 
vasıtasıyla gerçek bir alı#veri# deneyimi 
sunmak adına mü#terilerin algılarını ve 
alı#kanlıklarını etkileyebilecek #ekilde 
güncelleyebilmek 

Bütünsel kanal yönetimini 
destekleyecek bir organizasyon modeli 
kurmak ve yetenekli profesyonelleri bu 
yönetim çerçevesinde örgütleyebilmek 

ülkemizde yaygınla#an internet kullanımı, 
geli#en lojistik ve finansal ürünler 
pazarı; özellikle de kredi kartı ve mobil 
ödeme sistemleri, e-ticaretin hızla 
yaygınla#masına önayak olmu#tur. 

verilerine göre 2005 yılında yakla#ık 30 
milyon civarında olan kredi kartı sayısı 
2011 yılında 51 milyonu geçmi#, 2005 
yılında 48 milyon civarında olan banka 
kartı sayısı ise 2011 yılında yakla#ık 82 
milyona ula#mı#tır.  Buna paralel olarak 
internet üzerinden gerçekle#tirilen 
i#lemlerde de çok hızlı bir geli#me 
kaydedilmi#tir. 

BKM e-ticaret i#lem verilerine göre 
Türkiye’deki tüketicilerin Türkiye 
merkezli e-ticaret siteleri üzerinden 
gerçekle#tirdikleri i#lem tutarı 2005 

milyar Türk lirasına ula#mı#tır. 
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Dünya örneklerinden 
yola çıkarak, internet 
üzerinden alı"veri" 
yapmaya olanak 
sa!layan "irketlerin 
i" modellerinin klasik 
i" modellerine göre 
sa!ladı!ı avantajların 
farkında olan yabancı 
yatırımcılar, özellikle son 
dönemde yıldızı parlayan 
Türk sitelerine ilgi 
göstermektedir. 

Bu i#lemlere sanal kart ile yapılan 
i#lemler de eklendi"inde Türkiye’de 
e-ticaretin artan popülaritesinin kısa bir 
özeti çıkarılabilir. 

Markala#ma sürecini tamamlamı# 
birçok güçlü yabancı markanın Türkiye 
pazarında olması ve kendine yeni 
pazar arayı#ında olan veya global kriz 
yüzünden Türkiye pazarına giren yabancı 
#irketlerin fazlalı"ı, güçlü rekabet ve 
artan fiyat baskısı, yükselen alım gücüne 
ra"men birçok #irketi zorlamaya devam 
etmektedir. 

Türk ekonomisini 
yakından ilgilendiren 
ve ülkemizdeki 
ticaret hacminin 
küçümsenmeyecek bir 
bölümünü olu"turan 
elektronik ticaret, 
yasal düzenlemeleri 
de beraberinde 
getirmektedir. 
#lgili TBMM alt 
komisyonlarında 
görü"ülen Elektronik 
Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun 
Tasarısı onaylanmasının 
ardından 1 Ocak 
2013’te uygulamaya 
girecek ve bu alanda 
faaliyet gösteren ticari 
i"letmeler için önemli 
bir dönü"ümü gerekli 
kılacaktır. 

mevzuatı arasında uyum sa"lamayı 
amaçlayan kanun tasarısı, ticari 
elektronik iletilerin izne ba"lı gönderimi, 

ekonomik geli#meler, özellikle geli#mi# 

finansal krizin güçlü yansımalarına 
ra"men oldukça ümit vericidir. Bu 
dönemde Türkiye’ye olan yabancı 
yatırımcı ilgisi aratarak devam 
etmektedir. Özellikle Türk bankacılık 
sektörünün global finansal krizin #iddetli 
olarak hissedildi"i süreçte verdi"i sınavı 
ba#arıyla atlatması, #üphesiz Türk 
ekonomisinin bu süreçten az hasarla 
çıkmasını sa"lamı# ve Türkiye pazarını 
geli#mekte olan ülkeler arasında bir 
adım öne çıkarmı#tır. Bu do"rultuda 
de"i#en tüketici alı#anlıkları ve pazar 
yapısı, özellikle geli#en Türkiye 
perakende sektöründe yatırımcıların, 
perakendecilerin ve tedarikçilerin hızla 
e"ilmeleri gereken bir konu olmaya 
devam etmektedir. 

internet üzerinden alı#veri#in güvenli 
ve daha #effaf hale getirilmesi ile ilgili 
önemli hükümler içermektedir. Bu 

Ticaret Bakanlı"ı, kanunun uygulanması 
ile ilgili her türlü tedbiri almaya ve 
denetimi yapmaya yetkili olacaktır. Bu 
kapsamda Bakanlıkça görevlendirilen 
denetim elemanları #irketlere ait 
bilgi, belge ve defterleri incelemek, 
örnek almak, ilgililerden yazılı ve sözlü 
bilgi almak konusunda yetkili olacak, 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 
durumunda cezai ko#ullar uygulanacaktır.        
Yeni kanun tasarısı ile birlikte tüm 
e-ticaret sitelerinin yapılacak denetimlere 
hazır olmaları için mevcut süreçlerini 
gözden geçirmeleri,  vergi, denetim, 
maliye ve gümrük mevzuatlarına uyumlu 
i# süreçlerini olu#turmaları, kullandıkları 
ERP sistemlerini de bu süreçlere paralel 
hale getirmeleri gerekmektedir. 

Bölümü, Müdür
T: +90 216 681 91 13
M:+90 530 386 90 06
E: ysarikaya@kpmg.com

T: +90 216 681 90 00
M:+90 530 461 35 81
E: iozer@kpmg.com
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Dünyada son yıllarda en hızlı büyüme 
oranına ula"an perakende sektörü 
hakkında 2012 yılının ilk çeyre!i için 
de!erlendirmelerinizi alabilir miyiz? 

Euro Bölgesi’ndeki krizin süregelen 
etkileri ve buna ba"lı olaylar nedeniyle 
2012’nin zor bir yıl olaca"ını 
dü#ünüyorum. Bence düzlü"e çıkmak 
için çok yol katetmek gerekiyor.      
 
Yunanistan ile ilgili müzakerelerde 
uzla#maya varılması bazı çevrelerde 
büyük umutlar uyandırdı, ancak 

oldu"u dü#ünülürse kritik safhayı atlattık 

ve di"erleri gelecek; önemli tasarruf 
programlarının yarataca"ı etkiye ili#kin 
belirsizlik ise varlı"ını koruyor.    
 

anlamda canlanmaya ba#ladı"ını dü#ünen 
birçok ki#i olmasına ra"men, orada da 
temel sorunlar varlı"ını koruyor. Tüketici 
güveninin ileriye iyimser bakmamızı 
sa"layacak seviyelere henüz ula#madı"ını 
söyleyebilirim.   
 
Dünya genelinde esas olarak tüketim 
tabanının geni#ledi"i ve tüketicili"in ivme 
kazandı"ı geli#mekte olan ekonomiler 
çok büyük fırsatlar barındırmaktadır. 

pazarlarının yanı sıra Kolombiya, 
Türkiye ve Endonezya’yı da kapsayan 
bu ülkelerde tüketici, ekonominin 
ve gelece"e dönük planların önüne 
geçmektedir.   
 
Bana kalırsa bu ülkeler geli#mi# 
ülkelerden çok daha ba#arılı bir 
performans sergileyecekler, ancak - en 

oldu"unu dü#ünürsek - geli#mi# 
dünyadaki sorunların 2012’de domino 
etkisiyle bütün piyasalara sirayet etmesi 
de kaçınılmaz olacaktır. 

Bazı tüketim "irketlerinin piyasaların 
darbe aldı!ı ko"ullarda öncü bir 
rol üstlendikleri gözlemleniyor. Bu 
konudaki görü"lerinizi alabilir miyiz?

duydukları bazı ürünler var ve her ne 
olursa olsun alı#veri#te bunlara öncelik 
verilecektir; dolayısı ile durgunluk 
döneminde de bu ürünlerin satı#ı 
sürecektir. Bu genel duruma istisna 
olarak resesyon döneminde ve hemen 
ertesinde ola"anüstü bir performans 
sergileyen lüks tüketim sektörünü örnek 
gösterebiliriz. Bu sektörde yalnızca son 
zamanlarda bir yava#lama görüyoruz. Bu 
duruma istisna diyorum çünkü normal 
#artlarda sıkıntı çekilen dönemlerde 
ilk olarak keyfi veya zorunlu olmayan 
harcamalardan vazgeçilir.  
 
Yüksek gelir grubuna mensup veya 
iyi para kazanan bazı ki#iler hâlâ lüks 
tüketim mallarından vazgeçmemi# olsalar 
da, bu grup içinde de genelde ilk olarak 
zorunlu olmayan harcamaları kısma 
yoluna gidilecektir. Örne"in aynı araç bir 
yıl daha kullanılabilecek veya iPad 3 almak 
yerine  iPad 2 ile yetinilebilecektir. 
  
Temel gıda ve mutfak gibi zorunlu 
ihtiyaçlara yönelik harcamaların öncelikli 
olması nedeniyle, sıkıntılı dönemlerde 
de bu sektörlerdeki satı#lar canlılı"ını 
koruyacaktır. Buna ek olarak,
günümüzün tüketicileri resesyonda 
tasarruflu alı#veri# yapmayı ö"rendiler. 

Ço"u kez üreticinin markası ile satı#a 
sunulan ürünler yerine özel markalı  
(private label) ürünler ile yetinebiliyorlar. 
Dolayısı ile ekonominin daraldı"ı 
dönemlerde indirimli satı# noktaları 

dönemlerde hem tüketiciler zorunlu 
harcamalarını sürdürüyorlar hem de en iyi 
i# yapanlar kaliteli ürünleri daha ucuza 
sunabilen indirimli satı# noktaları oluyor.   

Küresel ekonomideki yapısal 
de!i"iklikler geli"mekte olan 
ekonomilerdeki tüketim malı ve 
perakende "irketleri için büyük yeni 
pazarlar yaratıyor. Bu konudaki 
görü"leriniz?

Örne"in Çin’in en son 5 Yıllık Plan’ı 
onları, planlarının temeli ve ula#mak 
istedikleri nokta olan en üstün ihracat 
ekonomisinden tüketim ekonomisine 

Pasifik’in bazı bölgelerinde tüketici 
sayısının 2025 yılına kadar 1 milyar 
civarında artaca"ını dikkate alırsak, 
elbette bu pazarlarda #irketler için büyük 
bir potansiyel oldu"unu söyleyebiliriz. 
 

Daha önce de belirtti"im gibi 
Türkiye, Endonezya, Brezilya ve 

güçlenmektedir. Bu ülkeler, net 
gelir düzeyinin artması sebebiyle 
daha önce sahip olmadıkları 
#eyleri isteyen, büyüyen ve 
geni#leyen bir tüketici tabanına 
sahiptir ve dolayısı ile tüketici 
harcamalarındaki büyüme 
Türkiye de dahil olmak üzere bu 
ülkelerde görülecektir.  

Willy Kruh’un 2012 yılının ilk çeyre"i için perakende sektörüne 
ili#kin de"erlendirmelerini, sektördeki yeni pazarlar, sürdürülebilirlik 
raporlaması, bir dünya markası yaratmaları için Türk #irketlerine 



Sürdürülebilirlik; rekabetçi konumun, 
inovasyonun ve marka itibarının 
geli"tirilmesi için bir araç olarak 
dü"ünülebilir mi?  

Evet, kesinlikle dü#ünülebilir. KPMG’nin 

grubu yakınlarda New York’ta 
“sürdürülebilirlik programlarının ticari bir 
perspektiften ele alınması” konusunda 
uluslararası bir konferans düzenledi.  
 

yöneticilerin katıldı"ı konferansın ve 
özellikle benim yönetti"im panelin ana 
teması sürdürülebilirlik programlarının 
“kazan-kazan” prensibi do"rultusunda 
planlanması gerekti"ine ili#kindi. 

Konferansa katılan birçok 
firmanın sürdürülebilirlik 
ilkelerine gerçek anlamda ba"lı 
olmalarına ve birço"unun 
ilkelerini kurum kültürlerine 
yerle#tirmi# olmalarına 
ra"men, sürdürülebilirlik 
politikalarının yalnızca 
potansiyel mü#teriler nezdinde 
itibar kazanmak ve “iyi 
kurumsal vatanda#” kimli"ini 
kanıtlamak amacıyla de"il, 
kârlılı"ı artırma hedefiyle de 
uygulandı"ını dü#ünüyorum.   

Birkaç yıl önce düzenlenen bir anket 
çalı#masında tüketicilere #u soru 

ya da satı# firmasının sürdürülebilirlik 
programı uygulayıp uygulamadı"ı 
seçiminizi etkileyen bir faktör müdür?” 

fazlası sürdürülebilirlik programı olan 
bir #irketten ürün satın almayı tercih 
edeceklerini belirtmi#ti; oysa bu rakam 
resesyon sırasında düzenlenen benzeri 
bir anket çalı#masında yüzde 20’lerin 
altına dü#tü.  
 
!imdi bu oran yeniden yükseliyor ve 
tüketiciler ile çocuklarımız kimin iyi 
sürdürülebilirlik programlarına sahip 
oldu"unu, kimin olmadı"ını çok iyi biliyor. 
Raporlarda kullanılan göstergeler de 
epey önem kazanmaya ba#ladı; soruya 
geri dönersek, cevabım evet, ancak 
burada hem tüketiciler hem de #irket için 
bir kazan-kazan durumu olması gerekiyor.  

Sürdürülebilirlik raporlaması birçok 
tüketim firmasında yeterince  
ciddiyetle  ele alınıyor diyebilir miyiz?    

Perakende grubu olarak geçen yıl tüketim 
ürünleri sektöründe sürdürülebilirlik 
raporlaması uygulamalarına ili#kin bir 
ara#tırma yapmı#tık. Bu ara#tırmada 
birçok gıda, içecek, tüketim malı ve 
perakende #irketi tarafından hazırlanan 
sürdürülebilirlik raporlarının bazı konularda 
yetersiz kaldı"ı veya gere"ince #effaf 
olmadı"ı ortaya çıkmı#tı.    

zaman inanmıyorlar, çünkü kar#ınızda 

lider olan kurumlar bulunuyor. Örne"in 

ediliyor. Özetle bu konuda #irketler geni# 
bir yelpazeye yayılıyor. Ba#arılı
#irketlerin raporlama ve #effaflık 
konusunda öne çıktıklarını ancak 
di"erlerinin onlara yeti#mek için 
çaba göstermeleri gerekti"ini 
dü#ünüyorum.  
 

hemen her sektör için geçerli oldu"unu 
sanıyorum. Raporlama yaygınla#ıyor ve 
kalitesi düzeliyor, ancak birçok sektörün 
hâlâ liderlere yeti#mesi gerekiyor.  
!u da açık ki, bir #eyi ölçerseniz sonuç 
alırsınız. Bu nedenle i#letmeler 
ölçülebilir hedefler koymalı ve kendilerini 

bu hedeflerden sorumlu tutmalıdır. 

ba"lılı"ını gösterdi"i ve sürdürülebilirlik 
ilkelerinin kurum kültürüne yerle#tirildi"i 
i#letmelerin çok daha kaliteli raporlar 
düzenlediklerini dü#ünüyorum. Bu 
i#letmeler rapor hazırlayarak ilerleme 
düzeylerini ölçebiliyor ve sürdürülebilirlik 
programlarının kalitesini kamuya açıklıyor. 
Bu #ekilde fark yaratabiliyor ve rekabet 
gücü kazanabiliyorlar.  

Dolayısıyla hedeflerinizi belirlemeniz 
gerekiyor. Hesap verebilir olmanız 
gerekiyor ve New York’ta da duydu"um 

#eyi söyleyecektir. Bunu gere"ince 
yerine getirenler de sürdürülebilirlik 
ilkelerini kurum kültürlerine yerle#tiren 
i#letmelerdir.   

Giyimden gıdaya ve ev e"yasına 
kadar, çe"itli malların tedariki için 
ortaya çıkan yeni bölgesel merkezler 
için ne dü"ünüyorsunuz? 
  

tedarik” konusunda yakınlarda 
düzenledi"i bir ankette sorulan 
“Çin’in ardından en büyük tedarik 
merkezi neresi olacaktır?” sorusuna 
verilen yanıt yine de “Çin” olmu#tu.

oldu"umuz üzere – zaten anketi de bu 
nedenle düzenlemi#tik – bulgular bir 
ba#ka geli#meye netlik kazandırdı. 

!öyle ki, Çin’de i#çilik maliyetlerinin 
artması nedeniyle, bazı ürünlerin ithalatı 
önemli miktarlarda Vietnam, Kamboçya, 

Honduras gibi ülkelere kaydırılmaktadır. 
Yine de, geli#mi# altyapısı, nitelikli i#gücü 
ve güvenilir tedarik kaynakları nedeniyle 
Çin liderli"ini korumaktadır.  

Di"er yandan, öteden beri 
önemli bir imalat merkezi olan 
Türkiye’nin bu alanda daha 
büyük bir geli#me kaydetti"ini 
görüyorum. Türkiye ekonomisi 
büyüdükçe ve altyapısı 
geli#tikçe, giyim ve deri 
ürünleri ba#ta olmak üzere 
tüketim mallarında önemli 
bir tedarik merkezi olaca"ını 
dü#ünüyorum. 
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Yöneticilerin fark etmeye ba"ladıkları 
gibi, “ye"il raporlama” tüketici 
sadakatini artırabilmekte ve 
ekonomik ve çevresel açıdan 
sürdürülebilir olacak "ekilde 
faaliyetlerin yeniden düzenlenmesini 
sa!layabilmektedir.  Bu konudaki 
görü"leriniz?

Bazen çocuklarımızın her #eyin ne 
kadar farkında olduklarını ve bizi 
nasıl etkileyebildiklerini unutuyoruz. 
Onlar teknolojiden genelde bizden 
daha iyi anlıyorlar; ama bunun yanı 
sıra dünyada neler olup bitti"inin de 
farkındalar ve çevre konularını da 
çok iyi biliyorlar. Hangi #irketlerin “iyi 
kurumsal yurtta#” oldu"unu, hangilerinin 
çevreyi korudu"unu veya kirletti"ini 
biliyor ve anne babalarını da bu konuda 
bilgilendiriyorlar. Örne"in 12 ya#ındaki 
o"lum hangi #irketlerin do"ru i#ler 
yaptı"ını bana göstermek için her 
hafta internetten resimler gönderiyor 
ve bir #irketin iyi veya kötü “kurumsal 
vatanda#” olmasına ba"lı olarak oradan 
alı#veri# yapmamı ya da  yapmamamı 
söylüyor. 

Bir dünya markası yaratmaları için 
Türkiyeli "irketlere önerileriniz 
nelerdir? 

Bir dünya markası yaratmak için dı#arıya 
açılmalı ve dünya çapında bir farkındalık 
yaratmalısınız. Bunun için de çok önemli 
bir tüketici tabanı olan ve markanın 

kabul görece"i öngörülen pazarlara 

pazarlama kampanyaları düzenlenerek 
ve dünya ölçe"inde daha geni# bir 
tüketici tabanına marka tanıtılarak güçlü 
bir dünya markası yaratmak mümkün 
olabilecektir. 
 
Elbette di"er ülkelerdeki tüketicilerin 
satın almak isteyecekleri bir mal veya 
hizmet sunulmalıdır. Türkiye’de üretilen 
bir ürünün di"er men#eli ürünlerden 
nasıl farklıla#tırılabilece"ini ö"renmek 
gereklidir ve yalnızca ürünün nasıl 
farklıla#tırılabilece"ini belirlemek için 
de"il, pazara rakiplerden daha hızlı nasıl 
sunulabilece"ini tespit etmek için de 

verilmelidir.  

‘Consumer Goods Forum’un bu yılki 
zirvesi 20–22 Haziran 2012 tarihinde 
#stanbul’da düzenlenecek. #stanbul’a 
karar verilme nedeni nedir? 
 

Kurulu ve di"er üyeleri yalnızca tüketici 
ürünleri, gıda veya perakende firmalarını 
de"il, Wal-Mart, Nestle, Kraft, Tesco 
ve Procter & Gamble gibi dünyanın 
lider #irketlerini temsil etmektedir. Bu 

da tüketim dünyasındaki e"ilimleri 
uluslararası çapta gündeme ta#ımak 
için aktif olarak çaba göstermekte ve 
seslerini duyurmaya çalı#maktadır. 

düzenlenmesinin birkaç nedeni oldu"unu 

saydı"ım #irketlerin tümü, Türkiye’nin 
güçlü ekonomik potansiyeline, 
geni#leyen tüketici tabanına ve bir imalat 
merkezi olarak büyüme potansiyeline 
bakarak ülkeyi kendi büyümeleri için son 
derece önemli bir destinasyon olarak 
görüyorlar. 

Muhtar Kent’in Türkiyeli olmasıdır. 
Kendisinin de elbette ülkesiyle gurur 
duydu"unu ve Türkiye’yi dünyaya 
tanıtmak istedi"ini, yukarıda bahsetti"im 
gerekçelere ekleyebiliriz. 

Eklemek istedi!iniz ba"ka bir konu 
var mı?

gelmeyi heyecanla bekledi"ini eklemek 

de uluslararası ölçekte önemi olan bir 
ülke ve ortaktır. Bizler de Türkiye’yi 
daha yakından tanımalı ve ili#kilerimizi 
geli#tirmeliyiz. Türkiye tüketici ürünleri 
firmaları için kritik önem ta#ımaktadır; bu 
çerçevede herkesin katkısıyla KPMG’nin 
dünyanın en seçkin bazı #irketlerine 
daha yakından tanıtıldı"ını görmeyi ümit 
ediyoruz.  
   

Kıdemli Müdür
T: +90 216 681 91 14
E: ftahiroglu@kpmg.com
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Consumer Goods Forum 
(Tüketici Ürünleri Forumu) nedir?

üyeleri tarafından yönetilen global bir 
sektör a"ıdır. 650’yi a#kın perakende 
#irketinin, üreticinin, hizmet 

genelindeki di"er payda#ları bir araya 
getirmekte ve co"rafya, büyüklük, 
ürün kategorisi ve format açısından 
sektörün çe#itlili"ini yansıtmaktadır. 

2,1 trilyon avro satı# hacmine, 
perakendeci ve üretici üyeler ise 9,1 
milyonun üzerinde çalı#ana sahiptir. 

ve Ba#kanlarından olu#an Yönetim 
Kurulu tarafından yönetilmektedir. 

tüketici ürünleri ve perakende 
sektörünün ilerlemesi için asli 
nitelikte olan be# stratejik öncelik;

 Yükselen Trendler, 

 

 

 Operasyonel Mükemmellik 

Bilgi Payla#ımı & Çalı#an Geli#imi 
etrafında olu#turulan giri#imler için 
benzersiz bir küresel platform olana"ı 
sunmaktadır.  

Paris’te bulunan merkezi ve 

her yerinden üyelerine hizmet 
sunmaktadır. 

2012 Consumer Goods Global 
Summit’in [Küresel Tüketici 
Ürünleri Zirvesi] öne çıkan 
yönleri:

Zirvesi günümüz perakendecileri, 
üreticileri ve onların tedarikçileri 
için düzenlenen küresel bir 
organizasyondur.

 
katılımı büyük önem ta#ımaktadır,

 
ve uzman ki#ilerin tavsiyeleriyle 
katkıda bulundu"u bir yerdir,

 Temel meseleler ile sektörün 
halihazırda kar#ıla#tı"ı ve gelecekte 
kar#ıla#aca"ı zorlukların dile 
getirilece"i forum platformudur,

 Tüketici ürünleri ve perakende 
sektörünün küresel gündeminin 
olu#turulaca"ı yerdir,

 
zorlukların payla#ıldı"ı yerdir,

Neden katılmalısınız? 

 
çapında seçkin bir tüketici ürünleri 
sektörü a"ının parçası olmak,

 Yeni stratejik kavramlar, firmalar 
ve hem sektör içinden hem de 
dı#ından dü#ünce liderleri ile 
kar#ıla#mak, 

 Zirveden, de"i#en ve tüketici 
tarafından yönetilen bir dünyada 
i#letmenizin faaliyetleri için hayata 
geçirilebilir görü#lerle dönmek,

 Dünya genelinde tüketici ürünleri 
alanını etkileyen ba#lıca yeni 
sorunlar üzerinde nüfuzunu 
kullanmak, 

 
dinamik bir ortamdan 
faydalanmak, 

 
hakkında son geli#melerden 
ve atılan adımlardan haberdar 
olmak isteyen tüm yöneticiler 

(en üst yönetici kademesi) 
organizasyondur.

Daha fazla bilgi almak için 
www.theconsumergoodsforum.
com 
ziyaret edebilirsiniz. 

Consumer 
Goods

Forum



 

geli#en pro$li ve zenginli"i 

ve giri#imcilerin görü#leri 

dü#ünce 

 

-

                        
Oturum Moderatörü:

Ba#muhabiri 

Türkiye’nin önde gelen sanayi ve $nans toplulu"undan 
görü#ler:

-
ebilir büyüme ve gelecek için bir model yaratımı

Giri#imci görü#ü:

Türkiye’nin ödüllü romancısı ve en çok okunan kadın yazarı 
olan Elif !afak’ın eserleri 20’nin üzerinde dile çevrilmi#tir.            

görü#leri 

güvence altına almak  

görü#leri 

Moderatörü ’ın Giri# Konu#ması  

Redburn !irket Orta"ı  

Konuk konu#macı onay beklemektedir.

 

Oturum Kapanı#ı: Moderatör 

tasarımı 

kalma taktikleri  

Perakendedeki e"ilimlerin kavranması

Görsel ve gerçeklere dayanan bir yolculuk – Dünya per-
akende sektörünü en çok zorlayacak e"ilimlerin belirlen-
mesi ve perakende markaları için gelecek tahminleri

Echochamber.com Yaratıcı Direktörü  
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Ma"azacılık

Yeni ve hızla de"i#en perakende dünyasında – mü#teri 
ili#kileri, segmentasyon ve sadakatten; format, internet 
satı#ı, ticaret ve tedarik zincirine kadar tüm faktörler 
ı#ı"ında operasyonel mükemmeliyete odaklanma

Zorlu dönemlerde $nans yönetimi
Bir bankacının görü#leri 
Konuk konu#macı onay beklemektedir. 

 

yapısı

kazandırılması

Küresel Tüketicinin Yeni Pro$li: 

        
Mobil Devrimin Önlenemez Yükseli#i

               

                  

-

     
Oturum Kapanı#ı: Moderatör  

      

zorunlulu"u

incelemesi 

          

  
 

“zorluklardan fırsat yaratmaktadır”. Henüz 1 ya#ındayken 
2 baca"ının diz altından kesilmesine ra"men, ola"anüstü 
vizyonu ile $ziksel engelini a#arak, ezber bozan bir atlet, 
moda ikonu, aktris, aktivist ve özgün tasarımcı olarak 
kariyer hayatını ba#arıyla sürdürmektedir.  

E#ba#kanları Tarafından Zirve Kapanı#ı 
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ilgilendi"i konulara ı#ık tutmakta; maliyet 
ve ödemeler gibi kontrollere odaklanarak 

cevap vermesine izin vermektedir. 

olma ve nakit para yönetimi #u anda odak 
noktasıdır. Çe#itli endüstri alanlarında 
cevap verenlerden % 95’i nakit para 
yönetiminin geli#tirilmesi ve bilanço 
sa"lanması konusunda hemfikir olmu#tur. 

sonuçlar do"urmu#tur. Örne"in; % 66 
otomotiv sektöründe bir pazarlama aracı 
olarak görülen sosyal medyanın rolünün 
çok önemli oldu"unu söylemektedir. 

Kanımca yalnızca fiyat artı#ları de"il, 
fiyatların dalgalı bir #ekilde seyretmi# 
olması da sektörde kaygı uyandırmaktadır. 

yansıtılamayabilece"inden; kısa vadede 
ise dalgalanmaların çıktı fiyatlarını 
sert bir #ekilde etkilemesinden korku 
duyulmaktadır. Bununla birlikte fiyatlarda 
kısmen istikrar sa"lanmaya ba#ladı"ını 

KPMG Global tarafından 30 ülkede gerçekle#tirilen 2012 yılı “De"i#en Bir Dünyada 
Ba#arı” ara#tırması i# dünyasının liderlerinin i# hayatı hakkındaki cevaplarından 

için i#leyi#i de"i#tirmek, sermaye yönetimi yapmak, ba#arılı alı#veri#ler yoluyla 
büyüyen fırsatlardan faydalanmak, organizasyonu temel i# modeli de"i#imine göre 
hazırlamak, organizasyonla birlikte do"ru insanları yönetmek ve geli#tirmek yer 
alıyor. 

n 

s 

f 

t 

29%

56%

18%

29%
30%

15%

20%
25%

20%
24%

28%
18%

8%
12%

8%

12%

10%

10%

0%

2%

6%

15%

33%

21%

24%

13%

21%

20%

Tüketim Ürünleri
Toplam

Do!ru ki"ilerin i"te tutulması
ve yönetimi

Refinansman veya sermaye arayı"ları 

Ürün geli"tirerek inovasyon

Yasal düzenlemelerdeki de!i"ikliklere uyum

Sürdürülebilirlik stratejisinin kurumun
i" modeliyle bütünle"tirilmesi

Teknolojinin sadece operasyonel de!il,
stratejik bir araç olarak kullanılması

De!i"en mü"teri ve payda" davranı"larına
göre gerekli uyarlamaların yapılması

Geli"mekte olan piyasalarda
büyüme fırsatlarının aranması

Yaygınla"an kamu-özel sektör ortaklı!ı
olanaklarından yararlanılması

#"letmenin önemli i" modeli
de!i"ikliklerine hazırlanması

Belirsiz durum planları yapmak
için bilgilerden yararlanılması

Ba"arılı kurumsal finansman i"lemleriyle
büyüme fırsatlarından yararlanılması

Kurumsal
risk yönetimi

Maliyet verimlili!inin sa!lanması için
operasyonlarda de!i"iklik yapılması

Nakit ve i"letme sermayesi
yönetiminin iyile"tirilmesi 32%

43%

Her katılımcı 3 seçenek
i!aretledi"i için
toplam = %300’dür.
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yönlü trend sürecekse de, en azından 
dalgalanmaların azalaca"ı yönünde umutlar 
artmaktadır.  

çabalarının artaca"ı” yönündeki öngörüye 

(yine de yüzde 35 bu konuda kararsızdır). 
Öte yandan yüzde 58 seviyesindeki 
kabul oranı anketin di"er bazı bulgularıyla 
çeli#mektedir.  

!öyle ki, yöneticilerin yalnızca yüzde 9’u 
sürdürülebilirlik faktörünü en öncelikli 
3 gündem maddesi arasında saymı#tır. 

artaca"ını öngörmek ama öncelikli bir 
konu olarak ele almamak, i#ler zorla#ınca 
sürdürülebilirlik konusunun gündem dı#ına 
ta#ındı"ını göstermektedir.  Bu konu do"al 
olarak dikkatin “üretimde kullanılan su 
miktarı” gibi hassas konulara yönelmesine 
yol açmaktadır. Yine de sürdürülebilirlik 
faktörünün i#letmelerde “olsa iyi olur” 
de"il de “olmazsa olmaz” bir strateji 
kapsamında ele alındı"ı konusunda ikna 
olmu# de"ilim.  

inanmayan 1 ki#inin bile olmaması 

kârlılık üzerindeki baskıların a"ırlı"ını 
yansıtmaktadır. Ekonomik sancılar 
sürdükçe, tüketiciler daha dü#ük 
fiyatlı markalara yönelmekte ve girdi 
fiyatlarındaki artı#ı çıktı fiyatlarına 
yansıtmak zorla#maktadır. Bu nedenle 
kâr-zarar hesabının hem gelir hem de gider 
kalemlerinde baskı ya#anmaktadır. 

verimlili"i programları uygulanarak 
kısa vadeli kazanımlar elde edilmesi 

bir noktaya kadar kısılabilir. Bu nedenle 
bazı #irketler ba#arısız performansı olan 
i#tiraklerini tasfiye yoluna gitmi#,  birçok 
#irket de i# modelinde köklü de"i#iklikler 
gerçekle#tirmi#tir. 

Bu sektörde hangi markaların uzun 
dönemde kalıcı olabilecekleri yakından 
incelenecek ve portföy yönetiminde 
rasyonalizasyonun sa"lanmasına çaba 
gösterilecektir. Tüketim firmalarının 
mü#teriyle etkile#im #ekillerinin de mercek 
altına yatırılaca"ını sanıyorum. Klasik 
piyasaya giri# rotaları da sorgulanacak ve 
yeni alternatiflere kayda de"er düzeyde 
yatırım yapılabilecektir.  

 

yapılarını tehdit 
eden en büyük 
ve tek tehlike 
emtia fiyatlarındaki 
artı#tır. 

inovasyon çabaları 
artacaktır. 

 

olabildi"ince 
verimli çalı#mayı 
hedefledikçe, 
tedarik zinciri 
üzerindeki baskılar 
artacaktır.

Kesinlikle
katılıyorum

Katılıyorum        Kararsızım       Katılmıyorum   Kesinlikle
katılmıyorum

2. Öngörü

1. Öngörü

3. Öngörü 33% 56% 12%

12% 46% 35% 6%

30% 43% 16% 9% 1%

1%



KPMG International, dünya genelindeki 
tüketici ürünleri  üretim ve satı# 
firmalarından 350 üst düzey finans 
yöneticisinin katılımıyla yürüttü"ü 
bir anket çalı#masına dayanarak 

Dönü#türülmesi” ba#lıklı raporu sektöre 
ili#kin önemli noktalara de"inmektedir. 

Rapor hazırlanırken, anket bulgularını 
daha geni# bir perspektiften 
de"erlendirebilmek ve perakende, gıda, 
içecek ve tüketim ürünleri sektörlerinin 
mevcut durumu ile ileriye dönük 
görünümlerini daha kapsamlı bir #ekilde 

kapsamlı görü#meler de yapılmı#tır.

Rapora göre bu sektörlerde hem önemli 
belirsizlikler ya#anmakta, hem de kayda 
de"er fırsatlar barınmaktadır. 

2008 -2009 finans krizi tüketici 
davranı#larını kalıcı bir biçimde 
etkilemi#tir ve ekonomik belirsizlikler, 
küreselle#me ve yeni teknoloji 
tüketicilerin alı#veri# alı#kanlıklarını 
de"i#tirmeye devam etmektedir. Dünya 
ekonomisindeki yapısal de"i#iklikler 
ekonomide a"ırlı"ı Batı’dan Do"u’ya 
kaydırmakta ve geli#mekte olan ülkelerde 
tüketim malı üreticileri ile perakende 
#irketleri için çok büyük pazarlar 
yaratmaktadır. Öte yandan, gerek iç, 
gerekse dı# rekabetin yo"unla#ması 
nedeniyle, geli#mi# ekonomilerin büyüme 
hızları sabit veya çok dü#ük seviyelerde 
seyretmektedir.   
Bu hızla de"i#en ve ini#li çıkı#lı ortamda, 
üreticilerin ve perakendecilerin i# 
modellerini yeniden de"erlendirmeleri 
ve yeni riskler ile fırsatlara hızla uyum 
sa"lamak için gerekli çabayı göstermeleri 
gerekmektedir. ‘Küresel ölçek’ ve 
‘iç pazara uygunluk’ dengesi do"ru 
kurulmalı, çe#itli payda# grupları ile 
güçlü  ili#kiler  geli#tirilmeli ve stratejik 
hedeflere ula#ılmasını engelleyebilecek 
çok sayıda risk iyi yönetilmelidir. Tüketim 
ürünü #irketleri geli#mi# ve geli#mekte 
olan pazarlarda farklı bir büyüme 

tablosu ile kar#ı kar#ıya kalmaktadır. 
Geli#mi# ekonomilerde tüketici güveni 
zayıflamı#tır, i#sizlik ise kronik bir biçimde 
yüksek seviyelerde seyretmektedir. 
Perakende #irketleri yeni teknolojilerin 
ve de"i#en tüketici alı#kanlıklarının 
sektöre vurdu"u darbeyle bo"u#maktadır.  

kanallarının farklıla#tı"ı, tüketicilerin fiyat 
duyarlılıklarının güçlendi"i ve mü#teri 
sadakatinin zayıfladı"ı bir ortamda marka 
farkındalı"ı olu#turmaya ve daha birçok 

soruna çözüm geli#tirmeye çalı#maktadır.  
Geli#mekte olan pazarlarda ise tablo 
çok farklıdır. Geçti"imiz aylarda büyüme 
kısmen hız kaybetmekle birlikte (2010’da 

gerileme), geli#mekte olan piyasaların 
birçok lider ülkesinde ekonomik büyüme 
gücünü korumaktadır. Ki#i ba#ına gelir ve 
tüketim ürünü talebindeki artı#ların yanı 
sıra, perakende a"larında da sofistikasyon 

tecrübe etti"i gibi, bu pazarlarda ba#arılı 
olmak kolay de"ildir. Büyük farklılıkları 
barındıran ve çok boyutlu bu i# ortamında 
i#letmelerin sürdürülebilir ve uzun 
dönemli büyümeyi ba#armaları  amacıyla, 

almaları yararlı olacaktır:   

bölümü gelecek yıl satı# gelirlerinin 
bu yıldakinden daha dü#ük olaca"ını 
öngörmektedir. 

görünümün zayıfladı"ı bir ortamda 

seviyede tutmaya – hatta artırmaya hazır 
olmalıdır. 

2012’de geli#mekte olan ekonomilerin 
yüzde 6.1, oysa geli#mi# ekonomilerin 
yalnızca yüzde 1.9 oranında büyüyece"i 
öngörülmektedir. Daha çok geli#mekte 

CONSUMER MARKETS

Turning global risk into 
opportunity:

Key priorities for consumer 
company CFOs

kpmg.com
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olan bölgelerden ankete katılanlar 
harcamalarını artırmayı planladıklarını 
ifade etmi#tir.  Bu sonuç, bu ülkelerdeki 
fırsatların ölçe"ine ve yatırım ihtiyacının 
göreli büyüklü"üne i#aret etmektedir. 

Geli#mekte olan piyasalarda yatırım 
yapmaya karar vermenin bir zorlu"u, 
tüketici tercihlerine ili#kin geçmi# verilerin 
yetersizli"ine ili#kindir. 

Tüketim ürünü #irketleri yüklü sabit 
sermaye yatırımları yapmak yerine, 
“esnek ölçekli” ortaklıklar kurmayı ve dı# 
kaynak kullanımına yönelik düzenlemeleri 
tercih etmektedir. 

Geli"mi" ülkelerdeki pazar payının 
korunması  

önümüzdeki birkaç yıl boyunca daha 
zayıf büyüyecekleri öngörülmekle birlikte, 
dünyanın en zengin tüketici tabanının hâlâ 
bu pazarlarda yerle#ik olması nedeniyle, 
geli#mi# dünya öngörülebilir bir gelecek 
boyunca temel ‘nakit akı#ı ve kârlılık 
merkezi’ olarak önemini koruyacaktır.  Bu 
nedenle, i#letmelerde yeni inovasyonlar 
geli#tirilerek ve etkinlik ve verimlilikleri 
artırmaya yönelik stratejiler uygulanarak 
pazar payının korunmasına çalı#ılmalıdır. 

Geli"mi" ve geli"mekte olan pazarlar 
arasında rasyonel seçim yapılması 

geli#mi# ülkelerdeki mevcut faaliyetlerini 
sürdürmek ve geli#mekte olan 
piyasalarda pazar payı edinmek amacıyla 

sermayenin kısıtlı oldu"u bir ortamda, 
yatırıma finansman bulmak da kolay 

yatırımların fizibilitelerinin kapsamlı bir 
#ekilde analiz edilmelerine ön ayak 
olmalıdır.  Yatırımların daha çok hızlı 
büyüyen ülkelere kaydı"ı dü#ünülürse, 
bu a#amada bazı zor kararlar alınması 
gerekebilecektir. Öte yandan, geli#mekte 
olan pazarların cazibesine kapılarak 

rasyonel  olmayan kararlar almaktan da 
kaçınılmalıdır. Birçok #irket bu ülkelerde 
gere"inden büyük yatırımlara  giri#mi# ve 
ana pazarlarında pazar payını kaybetme 
tehlikesiyle kar#ı kar#ıya kalmı#tır.  

De!i"en tüketici davranı"larına uyum 
sa!lanması 

Küresel finans krizi tüketici davranı#larını 
çok de"i#tirmi#tir. Tüketicilerin fiyat 
duyarlılıkları hiç olmadı"ı kadar 
artmı#tır; ancak bir de"er elde 
edilece"ine inanılıyorsa, kaliteli mal 
ve hizmetlere para harcamaktan 
da kaçınılmamaktadır.  Ba#arılı 
olabilmek için tüketici davranı#larının 
izlenmesi ve ürün stratejisinin de"i#en 
davranı#lar do"rultusunda uyarlanması 

bozulmasını veya marka gücünün 
zayıflamasını önlemek için ürün ve 
fiyatlarda çok sık ve gere"inden fazla 
de"i#iklik yapılmamalıdır.  

Küresel ölçek ile ‘yerel uygunlu!un’ 
dengelenmesi  

Tüketim #irketleri dı# dünyaya açıldıkça, 
ürün veya hizmetlerini hangi düzeyde 
yerelle#tireceklerine dair bir karar 

vermelidir. Özellikle yerli rakiplerin güç 
kazandıkları bir ortamda mü#terilere hitap 
edebilmek için ‘yerelle#tirme’ gereklidir. 

maliyetler de artacaktır.  Bu nedenle 

ölçek ekonomisinin hangi noktalarda 
yaratılabilece"ini belirlemek için #irketteki 
di"er birimlerle yakın çalı#malıdır.    

Mobil çözüm ve teknolojilerden temel 
bir ileti"im ve ticari amaçlı bir araç 
olarak yararlanılması  

Mobil çözümler ve teknoloji  yalnızca 
birkaç yıl içinde perakende ve tüketim 
dünyasında önemli bir dönü#üme yol 
açmı#tır. Bu nedenle gerek geli#mi#, 
gerekse geli#mekte olan ülkelerde 

mobil çözümleri satı#ları ve farkındalı"ı 
artıracak anahtar bir araç olarak 
görmektedir. Örne"in ‘lokasyon bazında’ 
sunulan hizmetler ile ma"aza trafi"i 
hızlanabilecek ve mü#terilere promosyon 
ve kampanyalar hakkında gerçek zamanlı 

çözümler mü#teri ve #irket arasındaki 
güç dengesini de de"i#tirmektedir. 

rakiplerin bilgilerine bir tıkla ula#abilen 
tüketicilerin bilgi da"arcı"ı hiç olmadı"ı 
kadar zenginle#mi#tir. Bu mü#teriler 
ile güçlü ve kalıcı ili#kiler sürdürmek 
önümüzdeki yılların en temel mücadele 
alanlarından biri olacaktır. 

‘Kurumsal risk yönetimi’ anlayı"ının 
kazandırılması  

Günümüzde riskler ve riskleri ortaya 
çıkaran ko#ullar hızla de"i#ti"i için, risk 
ortamı sürekli olarak izlenmelidir. Tüketim 
ve perakende #irketleri dı# dünyaya 
açıldıkça, risk kapsamı daha da çok 
geni#lemektedir. Bu nedenle tedarik 
zincirinin tüm halkalarındaki risklerin 
te#his edilmesi, bu risklerin ciddiyet 
derecelerinin belirlenmesi ve di"er i# 
süreçleriyle ba"lantılarının anla#ılması 
için kurum çapında bir risk yönetimi 



risk yönetiminin daha bütünsel bir 
bakı# açısıyla ele alındı"ı bir sistemin 
kurulmasına çalı#malı, bu #ekilde stratejik 
hedeflere ula#ılmasını engelleyebilecek 
potansiyel tehlikeleri üst yönetimin daha 
iyi görebilmesi sa"lanmalıdır.   

Sürdürülebilirlik yönetiminde finans 
biriminin de söz sahibi olması 

büyük önem kazanmaktadır. Enerji 
verimlili"i konusunda ve maliyet tasarrufu 
sa"lamak için di"er önlemler alınarak 
– hem kârlılık artı#ı, hem de çevresel 

hızlı ve çift yönlü kazanımlar elde 

sürdürülebilirlik yönetiminde mü#teri 
beklentilerine daha çok odaklanılması 
sonucunda, sürdürülebilirlik aynı 
zamanda satı#ları artıran ve kurumsal 
itibarı güçlendiren önemli bir faktör 

programlarının yararlarını de"erlendirmek 
ve performanslarını izlemek için #irket 
içinde di"er birimlerle birlikte çalı#malı 
ve dı# payda# gruplarının sürdürülebilirlik 
raporlarından beklentilerini daha iyi 
anlamak için temaslarını sürdürmelidir. 

Yönetici Özeti 

Kısaca tüketim ürünleri sektöründe 

geli#mi# ve geli#mekte olan pazarların 
ileriye dönük performans ba#arılarının 
farklıla#tı"ı bir ortamda ve belirsizlikler ile 
dalgalanmaların hakim oldu"u ko#ullarda, 
zor ve geni# kapsamlı kararlar almak 

disiplinli yakla#ımı do"rultusunda ve 
finansal analiz araçlarından yararlanarak 
bu kararlarda söz hakkı edinen finans 
liderleri, i#letmenin uzun dönemli ve 
sürdürülebilir ba#arıya ula#masında kritik 
bir rol oynayacaktır. Günümüz ko#ullarında 
i#letmeler zor seçimler yapmak zorunda 

genel olarak dü#mekte, öte yandan 
rekabet gücü kazanmak için yatırım 
yapılması gerekmektedir. Geli#mekte olan 
ekonomilerde büyük pazarların açılmasına 
ra"men, geli#mi# ülkelerdeki ana i#lerin 
de korunması gerekmektedir. Tüketicilerin 
‘de"er bilinci’ ve fiyat duyarlılıkları 
artarken, i#letmeler girdi maliyetlerindeki 
yükseli#e ra"men, kârlılıklarını korumak 
zorundadır.

Tüketim ürünleri sektörü finans 
piyasalarındaki dalgalanmalardan ve 
belirsizlikten de etkilenmektedir.  Döviz 
kurlarındaki, emtia fiyatlarındaki ve pay 
bedellerindeki ini# çıkı#lar i#letmelerin 
gelece"e dönük plan yapmalarını 

ülke borcu ile ba"lantılı olan ekonomilerde 

tüketici güveninin zayıfladı"ı bir ortamda 
talep tahmini yapmak da hiç kolay 
de"ildir. 

Gerek geli#mi#, gerekse geli#mekte 
olan ülkelerde mü#teri ili#kilerinin #ekli 

ve mobil ileti#im gibi teknolojiler mü#teri 
sadakatini güçlendirmek için çok yararlı 

aynı zamanda geleneksel satıcı-mü#teri 
ili#kisini radikal bir #ekilde de"i#tirmekte 
ve bazı i# modellerini geçersiz kılmaktadır. 
En ileri teknolojileri uygulayarak geli#mi# 
dünya kar#ısında sınıf atlayabilecek 
geli#en ülkelerde bu etki çok daha yo"un 
olarak hissedilebilecektir.  

KPMG de"i#en dı# ko#ulların gıda, 
içecek ve tüketim malı üreticileri ile 
perakende firmalarını nasıl etkiledi"ini 
sürekli bazda takip etmekte ve 
de"erlendirmektedir. Bu ve benzeri 
raporları da kapsayan ara#tırmalarımız, 
i#letmelerin karma#ık ve hızla de"i#en bir 
dünyada ba#arılı olmak için uyguladıkları 
taktikler ve stratejiler hakkında yararlı 
bilgiler edinmemizi sa"lamaktadır.  Bu 
#ekilde mü#terilerimize daha kapsamlı 
görü#ler sunabilmekte ve uzun dönemli 
sürdürülebilir büyümeyi sa"lamaları için 
yardımcı olabilmekteyiz.



KPMG sektör odaklı denetim, vergi ve 
danı#manlık hizmetleri veren küresel bir 
a"dır. De"er yaratmak için birlikte çalı#an 
yakla#ık 145.000 profesyonel çalı#anı 
ile dünya çapında 152 ülkede hizmet 
vermektedir. 

KPMG kendi içinde sektör odaklı 
bir yapılanmayla organize olmu#tur. 
Perakende, gıda, içecek ve tüketici 
ürünleri sektörlerini kapsayan “Tüketici 

uzmanlarımız; yerel mevzuatlardaki 
de"i#imlerden pazara yön veren 
trendlere, Yeni Türk Ticaret Kanunu 

ile firmalara gelen yükümlülüklerden, 
finansal tabloları etkileyen düzenlemelere 
kadar daha pek çok alanda sahip oldukları 
bilgi ve tecrübeyi sizler için katma de"ere 
dönü#türmeyi hedeflemektedirler.

Global Yayınlar
Yayınlar için KPMG Türkiye Markets bölümü ile tr-fmmarkets@kpmg.com adresinden ileti#ime geçebilirsiniz. 

ürünleri $rmaları, tedarikçiler ve toptancıların üst düzey 
yöneticileri için hazırlanmaktadır. Bu yayında, sektörel meseleler, 

küresel trendler 
ve i# planlaması 
gibi konular KPMG 
$rmalarının sektör 
uzmanları tarafından 
incelenmektedir.  
Derginin Kasım 
2011’de yayımlanan 
12. sayısında 
yeni $yatlandırma 
politikaları, Brezilya’nın 
rü#tünü ispatlaması, 
nutrasötiklerin (gıda 
takviyesi ve sa"lıklı 
besin)  yükseli#e 
geçmesi ve akıllı 
sürdürülebilirlik 
raporlama stratejileri 
gibi konular mercek 
altına alınmaktadır.

büyümeyi ve 

raporu, 23 ülkeden 
KPMG’nin satınalma 
ve birle#me 
uzmanlarının yanı sıra, 
özel sermaye (private 
equity) #irketlerinin 
yöneticileri ile yapılan 
mülakatlardan 
yararlanarak gıda, 
içecek, tüketici 
ürünleri ve perakende 
sektöründeki 
#irketlerin küresel 
belirsizlik ortamında 
nasıl büyümeyi 
sürdürdüklerini 
ve birle#tiklerini 
incelemektedir. © 2011 KPMG International Cooperative (“KPMG International”). KPMG International provides no client services and is a Swiss entity with which the independent member fi rms of the KPMG network are affi liated.
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Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Amerikan 
Muhasebe Standartları Kurulu (FASB) [Kurullar] tarafından Kasım 
2011 tarihinde, hasılatın muhasebele"tirilmesi konusunda ortak 
bir taslak metin [‘yeni Taslak Metin’] yayınlanmı"tır.

Haziran 2010 tarihinde ‘Mü!terilerle Yapılan Sözle!melerden 
Do"an Hasılat’ ba"lı!ı altında yayınlanan orijinal teklif [‘ilk Taslak 
Metin’], a"a!ıdaki sonuçlara yol açabilece!i tereddüdü ile, 
özellikle yapı ve in"aat sektöründe endi"elere yol açmı"tır:

Her bir in"aat sözle"mesinin ayrı ayrı performans 
yükümlülüklerine (i"lere) bölünmesi gere!i nedeniyle, 
her bir peformans yükümlülü!ünün ayrı ayrı izlenmesi ve 
muhasebele"tirilmesi zorunlulu!unun do!ması; ve

Hasılatın ve karın, varlık üzerindeki kontrolün mü"teriye 
devredilmesinden önce muhasebele"tirilememesi. Sözkonusu 
devir, proje tamamlanmadan önce mümkün olamayaca!ından, 
proje tamamlandı!ında bir defada yazılan yüklü karlar ortaya 
çıkacak olması.   

Yapı ve in"aat sektörünün bu yöndeki kaygılarını dile getirmeleri 
üzerine, Kurullar’ın bu görü"leri dikkate aldıkları ve yeni Taslak 
Metin’i sektörün bu iki yöndeki kaygısını telafi edecek "ekilde 
hazırladıkları görülmektedir.   

Yeni Taslak Metin’de ayrı performans yükümlülükleri 
tanımlanarak teklife açıklık getirilmi"tir. Böylece, birçok in"aat 
sözle"mesine ili"kin muhasebe uygulamalarında, sözle"menin 
tek bir performans yükümlülü!ünü yansıttı!ı kabul edilebilecektir. 
Bu konuda yapı ve in"aat sektörünü ilgilendiren açık ve net 
örneklere yer verilmi"tir. 

Kurullar hasılatın zamana yayılarak muhasebele"tirilmesi 
için gerekli olan kriterlere de açıklık getirmi" ve bu kriterlerin 

kapsamını önemli ölçüde geni"letmi"tir. #irket, mal veya 
hizmetler üzerindeki kontrolün zamana yayılarak devredildi!i 
sonucuna varması halinde, projedeki ilerlemeyi ölçmek için 
uygun bir yöntem kullanmaktadır. Bu yöntemler; (yapılan i"e 
ili"kin incelemelere, sözle"me a"amalarına vb. faktörlere dayalı 
olan) çıktı veya (örne!in katlanılan maliyetlere dayalı olan) girdi 
yöntemleridir. Bu yöntemler kullanılarak belirlenecek olan hasılat 
tutarı, halen uygulanan tamamlanma yüzdesi yöntemi  baz 
alınarak tespit edilen hasılat tutarı ile benzer seviyede olacaktır.

Kurulların bu konulara açıklık getirmekle birlikte, yapı ve in"aat 
"irketlerinin yine de her sözle"mede gerekli "artların sa!lanıp 
sa!lanmadı!ını de!erlendirmesi gerekecektir; yalnızca belirli ve 
muhtemelen sınırlı durumlarda, hasılatın ancak i"in bitiminde 
finansal tablolara yansıtılması gerekece!ini öngörebiliriz.  

Yeni Taslak Metin’de in"aat sözle"melerindeki de!i"ikliklerin 
ve ek ödeme taleplerinin nasıl muhasebele"tirilece!i; UMS 
11’deki gibi açık ve net bir "ekilde ifade edilmemi"tir. Daha 
ziyade sözle"me de!i"iklikleri ve sözle"me bedeli (i"lem fiyatı) 
ile ilgili di!er de!i"ikliklere ili"kin olarak, aslında tüm sektörler 
için düzenlenen genel esaslara yer verilmi"tir. Bu nedenle, yapı 
ve in"aat sektöründe bu esasların uygulanması ilave yorum 
gerektirecektir.

Yeni Taslak Metin ile "irketlere hasılat ile ilgili yaptıkları yorumlara 
ili"kin olarak geni" kapsamlı açıklama yükümlülükleri getirilmi"tir. 
Bu açıklamaları yapmak için gereken verilerin toplanabilmesi için 
"irketlerde bazı yeni süreçlerin devreye alınması gerekebilecektir.   

Bu bülten yapı ve in"aat sektörüne yöneliktir. KPMG’nin 
hazırladı!ı New on the Horizon: Revenue from Contacts with 
Customers  ba"lıklı raporda ise yeni Taslak Metin ile ilgili genel 
açıklamalara yer verilmektedir.

KPMG Gayrimenkul ve Altyapı 
sektörü denetim, vergi ve 
danı"manlık konularında sektöre özel 
olarak biçimlendirilmi" hizmetler 
sunmaktadır.

Farklı disiplinlerden gelen ve 
derinlemesine pazar bilgisi ile geni" 
bir sektör deneyimine sahip olan 
KPMG ekibi, mü"terilerimize ihtiyaç 
duydukları her alanda yol göstererek 
bilgiyi de!ere dönü"türmektedir.
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New on the Horizon: Revenue recognition for 
building and construction
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KPMG’s Building & 
Construction practice

KPMG’s Building & Construction 
practice provides integrated 
services across Audit, Tax and 
Advisory tailored to the industry. 
Our diverse professionals have 
deep market knowledge and sector 
experience to offer strategic insight 
and relevant guidance wherever our 
clients operate.

Revised revenue proposals are good news for building and 
construction companies 
In November 2011, the International Accounting Standards 
Board (IASB) and the US Financial Accounting Standards Board 
(FASB), together referred to as the Boards, published a revised 
joint exposure draft on revenue recognition (‘Revised ED’).

The original proposals released in June 2010 in the Exposure 
Draft Revenue from Contracts with Customers (‘Original ED’) 
received significant adverse comment, particularly from the 
building and construction (‘B&C’) sector, due to the primary 
concerns that the proposals may have resulted in:

individual construction contracts having to be separated 
into multiple performance obligations, each of which would 
have required individual monitoring and accounting; and

revenue and profits on construction contracts not being 
recognised until the customer obtained control of the asset, 
which might not have been until completion of the contract. 
The result would have been very lumpy profit recognition.

The B&C sector has expressed concerns over the original ED, 
and, judging by the Boards’ revisions, these concerns have 
been heard. Both of these areas have been addressed in a 
positive manner for the sector.

On the multiple performance obligations issue, the Boards 
have clarified the proposal to identify separate performance 
obligations, resulting in the vast majority of construction 
contracts being accounted for as a single performance 
obligation. This is supported by explicit examples aimed at the 
B&C sector. 

The Boards have also clarified and significantly broadened the 
criteria required to recognise revenue over time. Where an entity 
concludes that control of goods or services is transferred over 
time, it uses a suitable method of measuring progress. These 
include output methods (based on survey of works performed, 
milestone etc.) or input methods (such as cost incurred), and 
should result in a similar pattern of revenue recognition to the 
current percentage of completion accounting. 

While the Boards have improved clarity and guidance in these 
areas, entities in the B&C sector will still need to assess 
whether each contract meets the necessary criteria; only in 
specific and probably limited circumstances would we still 
expect revenue recognition to be deferred until completion.

Unlike IAS 11, the revised ED does not include explicit guidance 
on accounting for construction contract variations and claims. 
Instead, it includes general guidance on contract modifications 
and other changes in the transaction price, which has been 
developed to apply to all industries. Judgement will therefore 
be required to apply this guidance in the B&C sector.

Attention in the B&C sector will start to turn towards 
the extensive disclosure requirements in respect of key 
judgements made in applying the revised ED. New internal 
processes may be required to collate the data required for 
these disclosures.

This newsletter is focused on the B&C sector. You may also 
want to read our more general publication on the revised ED 
New on the Horizon: Revenue from contracts with customers.
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Telecoms

New on the Horizon: Revenue recognition for telecoms

© 2012 KPMG IFRG Limited, a UK company, limited by guarantee. All rights reserved.

KPMG’s telecoms practice

KPMG’s team of 
Telecommunications experts 
works with some of the world’s 
best known fixed, mobile and 
satellite companies to address their 
operational, regulatory and growth 
agendas. With hands-on experience 
across multiple industries and 
deep insight into consumer trends, 
KPMG member firms understand 
the complexities of this rapidly 
changing and highly volatile 
environment.

You said… that the 2010 proposals ‘did not fit’ telecoms. These are the revised proposals.

The IASB’s and the FASB’s joint revenue project continues to be a hot topic for telecoms. Although generally supportive of the 
Boards’ initiative to develop a single revenue model, which could be applied across all industries, telecoms expressed a number 
of concerns in relation to the revenue model that the Boards published for comment in June 2010.1, 2 The revised proposals 
were issued in November 20113, and many telecoms are now analysing whether their concerns were addressed. 

This publication looks at the potential impact of the revised proposals on telecoms, discusses whether previous concerns 
expressed by telecoms have been addressed, and highlights new issues relevant to telecoms.

Telecoms’ concerns What has changed under the revised proposals?
Telecoms’ 
concerns 

addressed?

Accounting for 
individual contracts 
with customers 

Portfolio accounting would be allowed, provided that certain conditions are met; 
however, the approach may be challenging to apply. See Step 1 below /

Accounting for 
handsets

No significant change in relation to the accounting outcome. Accelerated revenue 
recognition and disconnect between cash received and reported revenue as a 
result of allocating revenue to handsets based on their stand-alone selling price and 
the lack of a cash cap on contingent revenue (see steps 2 and 4 below). Practical 
difficulty may arise in applying the model to contracts with a variety of different 
services, and in an environment of continuous changes to contracts.

Accounting 
for subscriber 
acquisition costs 

The capitalisation of the incremental costs of obtaining a contract would be required 
based on expected benefits, unless the contract duration is one year or less. Not an 
accounting policy choice. See Step 1 below

/
Accounting 
for contract 
modifications

Revised guidance based on the nature of the modification. Practical challenges 
would include determining the ‘unit of account’, dealing with customer renewal 
options, applying cumulative ‘catch-up’ to open date contracts and using a portfolio 
approach. See Step 2 below

/

Including credit risk 
in the measurement 
of revenue

Credit risk no longer affects the measurement of revenue; however, the effects of 
customer credit risk, including any bad debts, would be presented as a separate item 
adjacent to revenue with a potential impact on industry KPIs. See Step 3 below

/
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Yeni AB Tescil Sisteminin Yaratılması 1 Ocak 2012’den itibaren 
25.000’den fazla nihai tüketici

Ba#lıca de!i#ikliklerden etkilenen: 

bilgilerinin yeni tescil sistemine* aktarımı  

75.000’den fazla kullanıcı ehliyetinin yeni bir sistem altına girmesi 

28 $ubat 2012 itibariyle 5.000 
Yukarıdakilere ek olarak yeni karbon tahsisleri 

Düzenlemede De!i#iklikler Onaylama Sistemi
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memnun kaldı"ımızı iletmek isterim. 
E"itimci arkada#larımızın kullandı"ı 
dil ve materyaller ile e"itim oldukça 
faydalı oldu. Özellikle son yarım günde 
uygulamalı örneklere yer vermeniz bizlerin 
konuların içine daha faza girmemizi 

misafirperverli"iniz için de ayrıca te#ekkür 

e"itimlerde bulu#mak dile"iyle…”

“Ekim 2011 tarihinde ba#layan 10 haftalık 

e"itimin içeri"i hem konuların i#leni#ine 
verilen önem ve kendilerine yöneltilen 
sorulara verdikleri tatmin edici cevaplardan 
dolayı öncelikle birbirinden de"erli 
e"itmenlere te#ekkür ederim.
Vermi# oldukları e"itim #imdiden hem 
i# hayatıma hem de kariyerime ciddi 
katkılarda bulunmaktadır. E"itmenlerin 
e"itim konularına hakimiyetleri ve sorulan 
sorulara içtenlikle ve çok net anla#ılır bir 

#ekilde yanıt vermeleri bu e"itim sürecinde 
sunulanları daha net anlamamda büyük 
katkısı olmu#tur. Bu yo"un i# hayatında 
zamanın önemi tartı#ılmaz; bu sebepten 
dolayı bu e"itime ayırdı"ım 10 haftalık 
e"itim süresinin oldukça verimli geçmesini 
sa"layan ve kendimi geli#tirmemde katkısı 
bulunan e"itmenlere tekrar çok te#ekkür 
ederim.”

Keba Dı# Ticaret Ltd.!ti.

sayesinde hem aklıma takılmı# olan 

önyargılarımdan kurtuldum. Deneyimli 
e"itimcilerden standartlar hakkında 
net bilgi alarak ki#isel geli#imime katkı 
sa"lamı# oldum. Bu güzel e"itimlerde 
eme"i geçen herkese te#ekkür ederim. “

birlikte ilk defa tanı#mı# oldum.
Teknik bir e"itim olmasına ve #irket 
olarak henüz uygulamaya geçmemi# 

ile farklılıkları ortaya koyan, uygulama 

hakkında genel anlamda bilgi sahibi 

mesleksel konularımızın genele oranla daha 
ciddi ve sıkıcı olması durumunu sizlerin 
sayesinde bu e"itimde hissetmedim 
diyebilirim. Bundan sonrasında bu 
tanı#ıklı"ımızı ba#ka e"itimlerde de 
sürdürmek dile"iyle, ba#arılarınızın 
devamını diliyorum…”

“KPMG E"itim Departmanı’nın 16-19 

Her iki e"itmenin de denetim kökenli 
olması, konuya hakimiyetleri, gerekti"inde 
sınıftaki çe#itli disiplin ve tecrübelerden 
gelen ki#ilerin seviyelerine uygun bir 
#ekilde bilgi ve tecrübelerini aktarmaları  
e"itimin son derece keyifli ve verimli 

e"itim materyalleri, web ortamında 
uygulamı# oldukları test  ve müteakiben 
verdikleri tatlı hediyeler de 3 günlük yüklü 
bir e"itimde odaklanmayı ve vaktinde 
feedback almayı sa"layan ba#arılı 
uygulamalar oldu. Yeni TTK ile yürürlü"e 

KPMG E!itim Merkezi
Özay Ganer
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hızlı bir #eklide bilgi edinmek isteyenler için 
ideal bir e"itim oldu"unu dü#ünüyorum.” 

“KPMG’nin bu yıl önceki yıllara göre 
e"itimlere a"ırlık vermesi mutluluk 

katılımcılara önemli temel bilgiler verdi. 

devam etmesi, 2012 yılına donanımlı 
bir #ekilde hazırlanmamız açısından çok 
önemli. Bu e"itimi organize edenlere ve 
öncelikle e"itimcilerimize çok te#ekkür 

devam etmesini dilerim.”

standartlar ilk bakı#ta #irketlerin muhasebe 
departmanlarında çalı#anlar veya ba"ımsız 
denetçiler için bilinmesi gereken hususlar 
gibi görünse de bankacılık ve finans 
dünyasında çalı#anlar için de de"i#ecek 
olan #irket bilançolarının okunması, 
analizlerin yapılabilmesi ve mü#terilerin 
takip edilebilmesi açısından önem arz 
edecektir. Bu nedenle KPMG tarafından 

olmaktan büyük memnuniyet duydu"umu 
belirtmek isterim. Keyifli bir ortamda 
geçen e"itimde, konuların kolay anla#ılabilir 
#ekilde aktarılması ve örnek olaylarla 
anlatılanların peki#tirilmesi açısından 
gerçekten verimli geçen bir program oldu. 
E"itimde eme"i geçen KPMG ekibine 
yürekten te#ekkür eder, almı# oldu"um 
bu e"itimi bütün meslekta#larıma tavsiye 
ederim.”

“KPMG ‘nin yapmı# oldu"u e"itimlerin 
birço"una katılma #ansım oldu. Katıldı"ım  
her e"itim de gerek e"itimcilerin görü#leri, 
gerek verilen dokümanlarla kar#ımıza 
çıkan yenilikler hakkında bilgilendi"imi 
var olan uygulamalar hakkında da 

uygulamalar  problemlerin üstesinden 

gelmemizi sa"lıyor. Kısacası aldı"ım her 
e"itim bana mesle"imde daha donanımlı 
olmamı sa"ladı. Te#ekkürler.” 

Logicom Bilgi Teknolojileri Da"ıtım Ltd. !ti.
Member of the Logicom Group

hakim olmak ve de"i#iklikleri birebir 
takip edebilmek günlük i# temposu 
içerisinde maalesef her zaman mümkün 
olamamaktadır. ERGO Grubu Holding Mali 

eksikliklerimizi gidermek hem de gündemi 
yakından takip edebilmek amacıyla 
KPMG E"itim Danı#manlı"ı biriminden 
bizler için detaylı bir e"itim programı 
olu#turmalarını rica ettik. Konusunda 
uzman KPMG  e"itim danı#manlarıyla 
kar#ılıklı yaptı"ımız görü#melerde KPMG 
e"itim danı#manları #irketimizin ihtiyaç 
alanlarını görüp bu do"rultuda bizlere geni# 
kapsamlı bir e"itim programı olu#turdular. 

maddeleri e"itim danı#manları tarafından 
örnekler ile sade ve kolay anla#ılır bir 
#ekilde anlatıldı. E"itim süresince biz 
katılımcıların iletti"i tüm sorulara örnekler 
ile desteklenmi# cevaplar verilerek 

yükümlülüklerini yerine getirmede bizlere 
yol gösteren KPMG E"itim Danı#manlı"ı 
ekibine tekrar te#ekkür ediyorum.”

E"itim Hizmetleri, Direktör
T: +90 216 681 90 56
M:+90 533 294 95 59 
E: oganer@kpmg.com

E"itim Hizmetleri, Direktör
T:
M:
E: saltunordu@kpmg.com
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Durum: 

Yargı Organlarının Konuya Yakla"ımı

II- Ciro Primi Uygulamasına #li"kin 
Düzenlemeler ve Uygulamalar

A- 116 Seri No’lu KDV Genel 
Tebli!i’nin Yayımlanmasına Kadar 
Olan Düzenleme ve Görü"ler

I- KDV Kanunu’nda Konuya #li"kin Yer 
Alan Ba"lıca Düzenlemeler
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B- 116 Seri No’lu KDV Genel Tebli!i ile 
Ciro Primleri Konusunda Yapılan Yeni 
Düzenleme ve Getirdikleri

“Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayrıca 
Gösterilmeyip, Yıl Sonlarında, Belli Bir 
Dönem Sonunda ya da Belli Bir Ciro 
A"ıldı!ında Yapılan #skontolar
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Murat Emirhano!lu,
Vergi, Kıdemli Müdür 
T:
M:+90 533 290 52 39 
E: memirhanoglu@kpmg.com

III- Sonuç
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Av. Nimet Öztürk
T: +90 216 681 90 00
E: nimet@llbconsultancy.com
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