
A U D I T

International

ROYALCERT AUDIT 2017NEWSLETTER
DÖVİZ KURLARININ TAHMİNİ NE KADAR MÜMKÜN?

Ocak 2017’deki doların güçlü rallisine devam edip 
etmeyeceği “Amerikan Dolarının geleceği Trump’ın ne 
söylediğine değil, ne yaptığına bağlı.  “Devamı>>>>>>>” 

İTALYA VE TÜRKİYE ARASINDA YENİ İŞ DİNAMİKLERİ

RoyalCert Milano Ofisi olarak kuruluşumuzun ve İtalyan 
şirketlerine Türkiye’de hizmet vermemizin beşinci yılını 
doldurmuş bulunuyoruz. Bu nedenle, geçtiğimiz bu son 
beş sene içinde bu iki Akdeniz ülkesi arasında ticaret 
ve iş dinamikleri açısından nelerin değiştiğini durup 
değerlendirmek açısından uygun bir zaman olduğunu 
düşündük.   “Devamı>>>>>>>” 

RoyalCert Audit International Ekibi Adına
Türkiye Başkanı
Bülent YILDIRIM

Vepa Group

RoyalCert faaliyet gösterdiği alanlarda önemli çalışmalara imza atmaya 
devam ediyor. Bu çalışmaların verdiği sonuçların son örneği ise dijital 
sigortacılık alanında öncü bir şirket olarak faaliyet gösteren Quick Sigorta. 
Mayıs ayında faaliyete başlayan Quick Sigorta kısa sürede başarılı bir grafik 
çizerek sektörün dikkatini çekti. 

Quick Sigorta’nın yatırımcısı Mahmut Erdemoğlu, projenin başlama 
aşamasında RoyalCert tarafından verilen Yatırım-Proje Danışmanlığı 
hizmetinin son derece yararlı olduğunu belirterek, “RoyalCert yatırım 
konusunda çalışmalar yürüttüğümüz dönemden Hazine Müsteşarlığı’ndan 
onay alınmasına kadar bize Yatırım-Proje Danışmanlığı hizmeti sundu. 
Kendilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum “ dedi. 

RoyalCert’in Belgelendirme ve Gözetim alanında faaliyet gösteren şirketi, 
her yıl düzenlediği ve iş ortakları olan ülkelerden katılımcıların bulunduğu 
Deneyim Paylaşım Toplantısını, (Experience Exchange Meeting) Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Alphan Namlı başkanlığında bu yıl Kapadokya’ da 
gerçekleştirdi. 

24-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen toplantıda Güney Kore, 
Tayvan, Tayland, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, 
Arnavutluk, Sri Lanka, İran, Lübnan, Bangladeş, Yunanistan, Sudan, 
Romanya, Malezya, Gürcistan başta olmak üzere çok sayıda katılımcı yer 
aldı.

QUICK SİGORTA’ NIN 
SAĞLAM TEMELLERİNDE “ROYALCERT” KATKISI

Hesap Uzmanları Vakfı’nın düzenlediği 
“Yeni Gelişmeler Işığında Türkiye 
Ekonomisi” konulu panelde konuşan, 
Türkiye’nin en büyük Holdinglerinden 
birisinin CEO’sunun konuşması 
içerisindeki “Belirsizlik” ve “Hızlı 
Değişim” kavramları o günden bu yana 
tüm karar alma süreçlerinde, alınacak 
kararları bir kez daha gözden geçirmeme 

sebep oluyor.

Bu bakış açısıyla dünyaya baktığımızda,  kapitalizmin simge ülkesi 
ABD’nin Başkanı Trump “Meksika sınırına 3.000 km duvar öreceğim” 
ifadesini kullanırken,  Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nun açılış 
konuşmasını yapan Komünist Çin Devlet Başkanı Şi Cinping “Ticaret 
savaşının galibi olmaz, korumacılığa hayır demeliyiz” şeklinde 
konuşuyor. Acaba komünizm ile kapitalizmin kuralları mı değişiyor? 
Geldiğimiz noktayı açıklamak gerçekten zor.

Ülkemiz açısından ise, değişkenler çok daha fazla; doğalgazımızın 
% 98’ ini, petrolün   % 93’ ünü ithal ediyoruz, teknolojide ve turizmde 
dışa bağlıyız, çevremizdeki komşu ülkelerin durumu malum,  
yaşadığımız hain darbe girişimi de her şeyin üzerine tuz biber.

Bu kadar değişken arasında en zor şeylerden birisi de sanıyorum ki 
bir şirketin Yönetim Kurulu’nda işlerin gidişatı ile ilgili karar almak. 
Bu kurullarda yer alan tüm hissedarlara ve yöneticilere başarılar 
diliyoruz. Hakikaten çok zor bir dönemde zor bir iş yapıyorlar, Kamu 
İdaresi’nin en büyük gelir kaynağı olan vergiler baştan sona onların 
sayesinde Hazine’ ye intikal ediyor,   milyonlarca kişiye onlar istihdam 
sağlıyor. 

Bu vesile ile bu görevlerde bulunan herkese ve onlara destek olan 
Mali İşler birimine saygılar sunuyoruz.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
OLMANIN DAYANILMAZ 

ZORLUĞU

ROYALCERT 
ORTAĞI VE MİLANO ŞUBESİ YÖNETİCİSİ 
FÜSUN BEKTAŞ İTALYA’NIN EN BÜYÜK  
6.CI BANKASI İLE ANLAŞMA İMZALADI

ROYALCERT´TEN 
KITALARI BİRARAYA 
GETİREN  TOPLANTI

RoyalCert Ortağı ve Milano Şubesi 
yöneticisi Füsun Bektaş, İtalya’nın en 
büyük 6. cı bankası olan BPER Banka 
(Banca Popolare dell’Emilia Romagna) 
ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. BPER 
Banka İtalya’nın 18 farklı bölgesinde 1.273 
şubesi ile faaliyet göstermektedir. BPER 

Estero vasıtasıyla, tüm kurumsal müşterilerine dünyanın dört bir köşesinde 
ithalat ve ihracat odaklı bankacılık servisleri, finansman ihtiyaçları, yatırım 
olasılıkları ve yurtdışındaki operasyonlarını geliştirmeleri konularında 
destekleyici servisler sağlamaktadır. RoyalCert Milano Şubesi ve BPER 
Banka arasındaki işbirliğinin amacı bankanın kurumsal müşterilerine 
Türkiye pazarında destek olmaktır. RoyalCert ortağı ve Milano Şubesi 

yöneticisi Füsun Bektaş, şimdiden 4 İtalyan firmasına Türkiye 
kapılarını açmış durumda.
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MARKA HİKAYELERİ

RoyalCert Milano Ofisi olarak kuruluşumuzun ve İtalyan şirketlerine Türkiye’de hizmet 
vermemizin beşinci yılını doldurmuş bulunuyoruz. Bu nedenle, geçtiğimiz bu son beş sene 
içinde bu iki Akdeniz ülkesi arasında ticaret ve iş dinamikleri açısından nelerin değiştiğini durup 
değerlendirmek açısından uygun bir zaman olduğunu düşündük.

2012 senesinde danışmanlık şirketimizin Milano’ da kuruluşundan bu yana gerek İtalya gerekse 
Türkiye politik ve ekonomik açıdan birçok değişiklik yaşadılar. Bunun bir sonucu olarak iki ülke 
arasındaki ticaret hacmi 2012 senesindeki 20 milyar Euro’luk seviyesinden 2016 senesinde 17 
milyar Euro’ya geriledi. Dünyanın sekizinci ve Avrupa’nın üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya, 
ihracat odaklı bir üretim sektörüne sahip bir ülke. Ülke son beş sene içinde dört farklı hükümet 
eskitmiş olmasına rağmen, bu hükümetlerin hiçbiri Avrupa’yı derinden etkileyen 2008 ekonomik 
krizi ertesinde tekrar büyüyen ve üretken olan yeni ekonomik dinamikleri oluşturmakta ve bu 
dinamiklerin önünde duran engelleri kaldırmada tamamen başarılı olamadı. Bugün ülkedeki 
bankacılık sektörünün yaşadığı zorluklar genel ekonomi üzerinde hala baskı oluşturmaya devam 
ediyor, işsizlik oranı ise % 12 gibi yüksek bir seviyede. Devletin toplam borç yükü GSYH’ nin  
% 140’ına yaklaştı, üretkenlik seviyesi Almanya ve Fransa gibi benzer AB ülkelerine oranla çok 
gerilerde, tüketim ve yatırım seviyeleri ise hala zayıf. Ancak her halukarda İtalya’nın geçtiğimiz bu 
beş sene içinde kendisini yavaş da olsa küçülmekte olan bir ekonomiden ve karamsar bir havadan 
kurtarıp, reformların yapıldığı, düşük büyüme oranlarının yaşandığı daha ümit veren bir havaya 
soktuğunu söylemezsek de haksızlık olur. İtalya güçlü olduğu alanlardaki gücünü koruduğunu ve 
geçtiğimiz bu beş sene içinde ülkenin özellikle ihracat kanallarını daha da geliştirdiği rahatlıkla 
söylenebilir.

Bir yanda İtalya ekonomisinin can damarı olan küçük ve orta ölçekli şirketler daralan iç pazar 
nedeniyle yüzlerini daha fazla ihracat pazarlarına çevirirken, diğer yanda yakın mesafede 79 milyon 
nüfusu ile büyüyen bir Türkiye. İşte bu nedenle bundan beş sene önce bize İtalyan şirketlerinden 
gelen iş taleplerinin cok büyük bir kısmı Türkiye’de yeni pazar geliştirmek amacını taşıyordu. 
Türkiye’de henüz iş yapmayan İtalyan şirketleri bu ülkeyi keşfetmek isterken, zaten Türkiye’de 
iş hacmi yaratan İtalyan şirketleri ise pazardaki konumlarını daha da geliştirmeyi amaçlıyorlardı. 
Nitekim 2012 senesinde Türkiye’ de faaliyet gösteren İtalyan şirketlerinin sayısı 1.000’ in biraz 
altındayken, Mayıs 2017 itibariyle bu rakam toplamda yüzde 40’ lık bir büyüme ile 1.400’ e ulaşmış 
bulunmakta.   

Bizler RoyalCert Milano Ofisi olarak bu büyümenin bir parçası olduğumuz ve Türkiye pazarını 
kendi müşterilerimize açmayı başardığımız icin çok memnunuz. Ancak, diğer yandan, son beş 
sene içindeki tecrübemiz şunu gösterdi ki İtalyan şirketleri sadece satışlarını arttırmayı değil, 
aynı zamanda daralan kar marjlarını da tekrar büyütebilmeyi amaçlıyorlardı. Gerileyen faaliyet 
kar marjları küçük ve orta ölçekli şirketler üzerinde büyük bir baskı oluşturuyordu ve bu şirketler 
varolmaya devam edebilmenin yollarını arıyorlardı. Bu yollardan biri ise üretimin tamamını veya bir 
kısmını uygun pazarlara kaydırmaktı. Aradıkları bu uygun pazarlar ise nihai ürün kalitesinden ödün 
vermeden üretim maliyetlerini düşürebilecekleri yerlerdi. Nitekim bugün bizim vermiş olduğumuz 
danışmanlık hizmetlerinin karakteri değişti diyebiliriz. Türkiye’ deki geniş iş ağımız nedeniyle “yeni 
iş geliştirme” her zaman hevesle yaptığımız bir iş kolu olmaya devam etse de bugün kendimizi artan 
sayıda İtalyan şirketine nasıl üretimlerinin bir kısmını Türkiye’ ye kaydırabilecekleri konusunda 
danışmanlık verirken buluyoruz; özellikle de Türkiye’ nin kendisini yüksek kaliteli ve düşük maliyetli 
üretici olarak kanıtladığı bazı sektörlerde.  Çin’ deki düşük kaliteli üretim, Türk Lirasının Ekim 
2016’dan bu yana Euro karşısında yaklaşık yüzde 15 oranında değer kaybetmiş olması, İtalya’nın 
Türkiye’ ye lojistik açıdan yakınlığı gibi faktörler bazı İtalyan şirketlerine karar alma aşamasında 
Türkiye’yi seçmeleri konusunda şüphesiz destek oluyor. 

Türkler icin İtalyan pazarına girmek, İtalya’nın meşhur bürokrasisi, yüksek kurumlar vergisi 
oranları, esnek olmayan işçi pazarı, yüksek iş yapma maliyetleri gibi sebeplerden dolayı geçmişte 
çok da cazip değildi. Geçtiğimiz on yıllık dönemde ise, Türkiye’ nin büyüyen ekonomisine paralel 
olarak ülkede önemli bir zenginlik birikimi yaşandı ve bugün ülkenin iş adamları uluslararası 
pazarlarda daha büyük başarılara imza atabilmeyi hedefliyorlar. İtalya’ daki fırsatlar ise, artık yeterli 
kaynaklara, tecrübeye, bilgi birikimine ve en önemlisi risk iştahına sahip olan Türk girişimcileri için 
sadece İtalya’ ya değil tüm Avrupa’ ya açılan bir kapıyı temsil ediyorlar. Bizler RoyalCert Milano 
Ofisi olarak bugün artan sayıda Türk girişimciye burada, yani İtalya’ da, şirket kurmak veya farklı 
operasyonlar yapmak konusunda danışmanlık veriyoruz. Geçtiğimiz son beş yıl içinde Türk’ler 
İtalya’ da farklı sektörlere yatırım yaptılar: gıda sektöründen sağlık sektörüne, kimya sektöründen 
otelciliğe, ayakkabı sektöründen cam sektörüne kadar farklı sektörlerde farklı Türk yatırımları 
gözlemledik. 2008 krizinden bu yana İtalya’ da Amerika, Avrupa, Japon ve Çin asıllı birçok büyük 
yatırım gördük ve İtalyan basınında genelde bu yatırım haberlerini okuduk. Daha küçük ölçekte 
olsalar dahi Türk yatırımları da İtalya’da hızla artmaktalar. Türk Devleti’ nin 2004 yılında başlattığı 
ve yurtdışında faaliyetlerini ve markalarını büyütmeyi hedefleyen Türk şirketlerine operasyonel ve 
ekonomik destek sağlayan Turquality programı ise sanırız Türk’ lerin karar vermelerini biraz daha 
kolaylaştırıyor.

İtalya’ da bir sonraki genel seçimlerin 2018 yılında olması bekleniyor ve sonuçları tahmin etmek 
şu an için zor. Seçilecek olan yeni hükümet İtalya’nın karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden 
gelmeyi başarabilecek mi? Bunu bilmiyoruz.  Türkler İtalya’ daki fırsatları kollamaya devam 
edecekler mi? Evet, bu konuda hiç şüphemiz yok. 

MARKA HİKAYESİ
Vepa, 1962 yılında Vedat Öztarhan tarafından saç ve diş fırçası üretimi yapan bir kozmetik şirketi 

olarak kuruldu. Vepa ismini, Vedat Öztarhan ve annesi Pakize Öztarhan’ın baş harflerinden almıştır. 
İlerleyen zamanlarda, kardeşi Özer Öztarhan ortaklığı ile sektöre yatırım yapılmaya başlandı. Vepa 
kurumsal kimliğini oluşturduktan sonra, global markalarla ortaklıklar kurmak için gerekli sermayeyi 
sağlayarak daha da büyüdü. Vepa Group birçok global markayı Türkiye ile tanıştıran öncü firmaların 
başında yer aldı. 1988 senesinde Estee Group distribütörlük anlaşması ile Vepa, Türkiye’de kozmetik 
ithal eden ilk şirket oldu. Ardından Estee Lauder, Clinique, La Mer gibi markaları Türk kozmetik 
sektörüne kazandırdı. Vepa 1989 yılında, Nike’la Türkiye distribütörü ve giyim lisansı anlaşması yaptı. 
Uzun bir süre sonra 2001’de Nike Türkiye’de kendi yatırımlarını yapmaya karar verdi. Vepa Group, 
Nike’ın en büyük toptancısı olarak, perakende alanında Nike’ın stratejik ortağı oldu. 

1997 yılında Vepa Group kozmetik piyasasındaki konumunu güçlendirmek üzere Shiseido ile 
distribütörlük anlaşması yapıldı. 2004 senesinde Vepa Group, ilk profesyonel makyaj markası olan 
MAC ile anlaşma yapıp, MAC mağazaları açarak  kozmetik sektöründe bir ilke daha imza attı. 

2004 senesinde Vepa, ABD’deki 2. en büyük spor ayakkabısı markası olan New Balance ile 
distribütörlük anlaşması imzaladı. Aralık 2005’te, NB yeni mağaza konsepti ile  “EMEA yılın 
distribütörü” ödülü layık görüldü. Şirketin mülkiyetinde ve işletimindeki New Balance perakende 
mağazaları, işletmenin büyümesindeki temel stratejiydi. Şu an Türkiye genelinde 39 mağazaya ve 
300 bayiye ulaşan New Balance büyümeye devam ediyor. 

2007’de Vince Camuto Group ile BCBGeneration, Jessica Simpson ve Vince Camuto markalarını 
içeren bir distribütörlük anlaşması imzalandı. Vepa’62, mağazaları ve e-ticaret sitesiyle bir çok 
markanın, kadın ayakkabı & çanta koleksiyonlarını başarıyla temsil ediyor. 

2010’da Nars kozmetiğin distribütörlüğü alındı ve Avrupa’da ilk Nars mağazası İstanbul 
Şaşkınbakkal’da açıldı. 2011’de Make Up For Ever ile 2012’de ise Liu Jo ile distribütörlük anlaşması 
yapıldı. 

2013 yılında, yeni e-ticaret ve spor perakende markaları SportSoul lanse edildi. Dünyaca ünlü 
performans ve günlük yaşam markalarını, online alışveriş sitesiyle müşterilerine sunan Sportsoul, 
Bebek ve Nişantaşı mağazalarıyla da perakende alanında büyümeye devam ediyor.

Vepa Group adına
Önder ÖZTARHAN
Yönetim Kurulu Başkanı

MARKA HİKAYESİ
1959 senesinde temelleri İnşaat Yüksek Mühendisi Sn. Özkan Olcay tarafından atılan Pekintaş 

Şirketler Gurubu ilk zamanlarında ağırlıklı olarak DSI projelerinde görev yapmıştır.

Bolu, Düzce, Bursa, Adana ve Kütahya-Çavdarhisar sulama projeleri başarı ile tamamlanmış 
ve 1000 km yi aşan bu projelerin bir çoğundan iş bitiminde Kurumların takdirname belgeleri ile 
ödüllendirilmiştir.

 Ardından Prefabrikasyon ve Ön üretımli sanayii yapıları sektörüne yatırım yapılmış ve Pekintaş 
markası özel sektör ile buluşmuştur. İnşaa edilen binaların tamamlayıcı cüzü olan çatı ve cephe 
kaplama sektöründeki firmamız Aluform 1996 senesinde kurulmuş, gerek deprem gerek yangın ve 
gerekse de izolasyon şartnamelerinde yapılan bir çok değişiklik ile sandwhich panel kullanımının 
artmasına paralel sürdürülebilir bir büyüme yakalanmıştır.

 Yurtdışı şantiye ve şirketlerin kurulumu ile Ortadoğu, Kuzey ve Sahra Afrika, Asya ve Kafkas 
coğrafyalarında aktivitelerimiz her geçen gün artmış ve artmaya devam etmektedir. 

 Ailemizin en genç üyesi Alman ortaklarımızla kurduğumuz güneş enerji sistemleri üreten ve 
mühendislik hizmetlerini yapan Schmid Pekintaş firmamızdır.

 Ülkemizin önemli kaynağı olan güneşi, dış tıcaret dengemizi daha sağlıklı bir hale getirmek adına 
sanayicimizin istifadesine sunuyoruz.

 Disiplinli, özverili , her şeyi söylemeyen ama her sözünü yerine getiren , takipçi ve güleryüzlü 
olmak , müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak , en büyük olmak değil ama itibarını en 
ön planda tutarak çalışmak şirket anayasamız olmuş ve olacaktır.

 Bugün yaklaşık 350 çalışanı ve Türkiye, Almanya, Kazakistan, Türkmenistan, Makedonya da 
operasyonları bulunan ülkemizin hem iç piyasa hem de ihracat olarak ilk 500 firması içinde yer alan 
bir konumumuz bulunmaktadır.

 Bu ailenin değerli ve önemli üyesi olan RoyalCert Audit International Ortaklarına bu tablonun 
oluşmasındaki katkıları sebebi ile teşekkürlerimizi iletmek isteriz.

Pekintaş Şirketler Grubu adına
Özhan OLCAY
Genel Müdür / CEO / Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

 İTALYA VE TÜRKİYE 
  ARASINDA 
  YENİ İŞ DİNAMİKLERİ 

Füsun BEKTAŞ 
RoyalCert Ortağı 
Milano Şubesi Yöneticisi



Türkiye’de Döviz Arz ve Talebi ve Kur İlişkisi 

Döviz arz ve talebi yönüyle grafikleştirilen ödemeler dengesi rakamları dikkate alındığında, net hata ve noksan kalemi ihmal edildiğinde, Türkiye’nin 
sürekli cari açık verdiği, cari açığı da temel olarak finans hesabında takip edilen portföy yatırımları gibi döviz girişleriyle finanse ettiği görülmektedir. 
Söz konuşu finansmanın yetersiz kaldığı durumlarda devreye Merkez Bankası rezervleri girmektedir.

Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere, Ödemeler Dengesi Finans Hesabında takip edilen portföy yatırımı gibi diğer gelir gider kaleminden net döviz 
girişinin, cari açığın altında kaldığı yıllarda döviz kurunda ciddi artışlar olmuştur. Diğer deyişle, döviz arzının bu suretle azalması, döviz kurlarında ciddi 
artışlara neden olmaktadır.

Sonuç

Yukarıdaki açıklamalardan hareketle, döviz kurlarının geleceğine yönelik tahminler yapılabilmesi için öngörülebilirlik ve belirliliğin temel olduğu, 
ülkemiz açısından yatırımların getiri oranlarının gerek rezerv para birimleri gerekse sermaye akışı açısından rakip ülkelerle rekabet edebilir olmasının 
önemli olduğu söylenebilir.

Sermaye hareketlerine bakıldığında, ülkemiz açısından döviz arz talebinde portföy yatırımları gibi döviz giriş çıkışlarının takip edildiği finans hesabının 
döviz kuru açısından önemli olduğu, bu kalemin öncelikle cari açığı finanse etmek ve bu suretle kuru dengede tutmak gibi bir fonksiyonu olduğu 
anlaşılmaktadır. Geçen yıllarla kıyaslandığında 2017 yılında bu suretle döviz girişlerinin tekrar yükselmeye başladığı, bu durumun da kurlara yansıdığı 
görülmektedir.

 * John Mauldin, “The Future Of The U.S. Dollar Depends On What Trump Does, Not What He Says”,  
https://www.forbes.com/sites/johnmauldin/2017/01/18/the-future-of-the-us-dollar-depends-on-what-trump-does-not-what-he-says/#586c92a6418f

Bu verilerden hareketle, uluslararası rezerv para niteliği en yüksek para 
birimi dolara yönelik değerlendirmeler yapılırken, serbest dalgalanmaya 
bırakılan döviz kurlarına ilişkin ülkeye döviz giriş çıkışlarının yanı sıra, 
doların uluslararası piyasalardaki değerindeki artış ve azalışların da 
dikkate alınması gerekmektedir.

Amerikan dolarının uluslararası piyasalardaki değerini etkileyen pek 
çok etken bulunmaktadır. Hepimizin tartışmalarına kulak kabarttığımız 
hususlar, Amerikan Başkanı Trump’ın ekonomi yönetimini tümüyle ele 
alıp alamayacağı, ekonomi politikalarını uygulayıp uygulayamayacağı, 
Amerikan Merkez Bankası’nın faiz artırımlarına devam edip etmeyeceği, 
Amerika ekonomisinin nasıl performans göstereceği, Amerika’nın 
doğrudan müdahil olduğu Kuzey Kore sorununun nasıl yönetileceği 
ve sonuçlanacağı gibi pek çok husus doların değerini etkileyecek 
unsurlar olarak görülmektedir. Etkenlerin soru formatında olması da 
göstermektedir ki, Amerikan ekonomisi ve ekonomi yönetimine yönelik 
belirsizlikler olduğu, sadece belirsizliğin, yani öngörülemezliğin dahi 
doların değerine olumsuz etki etmesi kaçınılmazdır.

Amerikan dolarının değerine yönelik, Ocak 2017’deki doların güçlü 
rallisine devam edip etmeyeceği sorusundan hareketle “Amerikan 
Dolarının Geleceği Trump’ın Ne Söylediğine Değil, Ne Yaptığına Bağlı” 
başlıklı makalesinde John Mauldin, doların değerinin ve geleceğinin 
Amerikan ekonomi yönetimiyle ve dolar cinsi yatırım sermayesinin 
getirisi ile doğrudan ilgili olduğunu söylemektedir .*

Bugün itibariyle doların güçlenmesini sağlayacak verilerin henüz ortada 
olmadığı, belirsizliklerin devam ettiği, dolayısıyla doların geleceğine 
ilişkin yorum yapılabilmesi için Amerika ekonomisinin performansı, 
Trump’ın süreci yönetmek suretiyle belirsizlikleri ortadan kaldırıp 
kaldıramayacağının ortaya çıkmaya başlaması gerekmektedir. Bu 
nedenle Amerikan ekonomi politikalarının takip edilmesi suretiyle 
yılsonuna kadar yorum yapabilecek verilerin toplanması önem arz 
etmektedir. Yılsonuna kadar doların geleceğine ilişkin daha net 
tahminler yapılabileceği öngörülebilir.

Döviz kurlarının geleceği, gittikçe küreselleşen 
dünyada döviz cinsinden alış ve/veya satışları 

olan iş birimleri için çok önemli bir konu haline gelmiştir. Aynı para 
biriminden eşit miktarlarda veya eşite yakın miktarlarda alış ve satışları 
olanlar için kur riskini yönetmek daha kolay iken, geliri ağırlıklı olarak 
bir para biriminden, örneğin Euro veya Amerikan doları olan ve fakat 
giderleri ağırlıklı olarak Türk Lirası olan veya tersi giderleri Türk Lirası 
iken gelirleri Euro veya Amerikan Doları olan iş birimleri için kur riskini 
yönetmek, başlıbaşına önemli bir iş haline gelmiştir. 

Kurlardaki hareketleri etkileyen, gerek uluslararası gerekse iç 
piyasadan kaynaklı pek çok neden bulunmaktadır. Bilindiği üzere 2001 
Şubatından itibaren ülkemizde dalgalı kur uygulaması, bir diğer deyişle 
serbest piyasadaki arz ve talebe göre belirlenen kur uygulaması esas 
alınmakta olup, kur değerlerine göre arz veya talebe Merkez Bankasının 
müdahalesi söz konusu olabildiği gibi, arz veya talebe etki edebilmesi 
için faiz gibi diğer enstrümanlarla da kura müdahale edilebilmektedir. 
Merkez Bankası’nın kura dolaylı veya doğrudan müdahale edebildiği 
kur rejimleri, serbest dalgalanmadan (free float) ziyade gözetimli 
dalgalanma (managed or dirty float) olarak değerlendirilmektedir. 
Her iki durumda da kurun temel belirleyicisi, piyasadaki arz ve taleptir. 
Bunun yanı sıra, kurun belirli bir bant içerisinde dalgalanmasına müsaade 
edilen kur rejimi de, dalgalı kur rejimi içerisinde gözetimli veya yönetimli 
dalgalanma altında kategorize edilebilir.

Amerikan Dolarındaki Değer Kaybı

Yandaki tabloda Euro/dolar paritesinin 2012’den günümüze seyri 
görülmektedir. Gerçekten de Nisan 2013’te 1,30, Şubat 2014’te 1,35, 
Mayıs 2014’te 1,37 düzeylerini gören Euro/dolar paritesi, 2014’ten 
2015’e dolardaki değerlenme ile birlikte ciddi düşüş göstermiş, Eylül 
2015’te 1,12, Kasım 2015’te 1,05 seviyelerini görmüş, 2016’da en 
yüksek 1,15 seviyelerini gördükten sonra Aralık 2016’da 1,04’lere 
kadar gerilemiştir. Hatta dolardaki değerlenmenin daha da artacağı ve 
paritenin 1 seviyelerine gerileyebileceği yorumları yapılırken, dolarda 
hızlı değer kaybı başlamış ve Eylül 2017 itibariyle parite 1,20 seviyelerine 
gelmiştir. Yani Aralık 2014’ten Eylül 2015’e dolar, Euro karşısında 
%15’ler düzeyinde değer kaybetmiştir. Bu durum yandaki tablodan da 
net olarak görülmektedir. Diğer bir deyişle, Euro/dolar paritesi bugün 
itibariyle de Aralık 2016’daki 1,04 seviyelerinde bulunsa idi, dolar/TL 
kuru 3,94 seviyelerinde bulunacaktı.

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Oc-Tem 17

CARİ DENGE -44.616 -74.402 -47.962 -63.621 -43.597 -32.118 -32.590 -25.958

FINANS HSB 60.099 67.146 71.768 72.903 41.159 10.110 22.525 24.683

NET HATA NOKSAN -464 8.295 -927 1.577 2.040 10.198 10.855 -3.533

REZERV VARLIKLAR 14.968 1.014 22.821 10.763 -468 -11.831 813 -4.799
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GÜNCEL TEŞVİKLER  
KİTAPÇIĞIMIZ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
RoyalCert Audit International Denizli Ofisi tarafından hazırlanan 
Güncel Teşvikler Kitapçığı yararlanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. 
Yaklaşık güncel haldeki 50 civarındaki teşvik konularını “Kimler 
Yararlanabilir”, “Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları”, “Başvuru 
Dönemi” ve “Başvuru Yeri” başlıkları ile iş çevresinin gündemine 
sokan kitapçık, her iş adamının masasında bulunması gereken bir 
başucu kitapçığı mahiyetine kavuştu.
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Kar Plaza E Blok No:47 Kat:13
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BİR DÜNYA
MARKASI
ROYALCERT

2017 VE 2018’ DE YATIRIM YAPMANIN 
DAYANILMAZ CAZİBESİ
2017/9917 sayılı BKK ile 2012/3305 sayılı Devlet Yardımları 
Hakkında Karara eklenen geçici 89 madde ile imalat sanayinde 
faaliyet gösteren şirketlerin alınmış veya alınacak teşvik 
belgesine göre 2017 yılında yapılacak yatırırım harcamalarında 
yatırımcı katkı oranına 15 puan ilave yapılacağı ve Gelir ve 
Kurumlar Vergisi indirim oranının  % 100 olarak uygulanacağı 
karara bağlanmıştır.

Şu an TBMM’ de olan torba yasa ile bu imkanların 2018 yılı içinde 
geçerli olacağı belirtilmiştir.

Diğer yandan 2017 yılında teşvik belgeli yatırımlara ilişkin 
inşaat harcamaları nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla 
giderlenmeyen KDV’ lerin de iadesine yönelik düzenlemeler 
yapılmıştır.

KUBA MOTOR, İTALYAN BENELLİ İLE DEV 
BİR ANLAŞMA İMZALADI

 
Sektörün lider kuruluşu olan Kuba Motor ile 106 yıllık geçmişe 
sahip İtalyan markası Benelli arasında imzalanan bu dev 
anlaşma ile Benelli, İtalya ve Çin’ den sonra üçüncü üretim 
tesisini Gaziantep’ te kurma kararı aldı. 

Böylelikle Benelli, Kuba Motor’ un 4. Organize Sanayi 
Bölgesinde yeralan 50 bin metrekare alana sahip merkez 
üretim tesisi ile Türkiye’ de 300’ den fazla bayisi ve 400’ den 
fazla servis ağını kullanacak.

Motosiklet tutkunlarını oldukça heyecanlandıran anlaşma ile 
Benelli’ nin Türkiye’ deki üretimine 2018 yılında başlaması 
hedefleniyor. 

SGK TEŞVİKLERİ  
SON HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Kamu otoritesinin istihdamın arttırılmasına yönelik işverenlere 
sağladığı on’ un üzerinde teşvik bulunmakta olup, bu teşvikleri 
en azından isim olarak işverenlerimizin çoğu bilmektedir. Buna 
rağmen, Türkiye genelinde bu teşviklerden yararlanma oranı halen 
% 35 seviyesindedir. 
Bunun başlıca sebebi de şirketlerimizin ilgili birimlerinin bu 
teşviklerin nasıl uygulanacağı konusunda yeterli bilgiye sahip 
olmamalarıdır. Oysa birçok durumda işverenlerin ödeyeceği 
prim tutarlarından % 20’ ye varan düşüşler mümkündür. 
Bu konuda Sosyal Güvenlik Uzmanlarının şirketlere büyük 
yarar sağlayacağını hatırlatmak isteriz.

MARKA 
DEĞERLEMEYE 
SEKTÖRLERİN 
İLGİSİ
Marka değeri, markanın 
kullanımının sağlayabileceği 
gelecekteki bütün finansal 
girdilerin bu günkü 
değeridir. İşletmelerin 

bilançosunda bu değerin kaydedilmesinin, rekabet gücünün 
ölçülmesi, kredibilitenin yükseltilmesi ve işletmenin gerçek 
değerinin ortaya çıkartılması gibi pek çok avantajlı işlevi vardır. 

Marka, tüketici zihninde rakiplerinin benzer ürününe kıyasla 
daha kaliteli ve cazip olduğu hissini yaratır. Tüketiciler bu cazip 
markayı tercih ederken markasız ürünlere kıyasla daha fazla para 
ödemeye razı olurlar. Örneğin tüketici, hoşuna giden bir yaşam 
tarzını temsil eden ürünü pahalı olsa da diğer ürünlere tercih 
eder. 

İşletmelerin gerçek durumunun hesaplanabilmesi için marka 
değerini ölçtürmenizi öneriyoruz.  Böylece, rekabet stratejiniz 
doğru bilgiye dayalı olarak belirlenebilir ve riskler minimuma 
indirilebilir. Yapılan değerleme ile bilançonuz daha güçlü ve daha 
doğru bir görünümüne kavuşur. 

Ülkemizde bu gerçeği gören ve marka değerlemesinin önemini 
kavramış şirketler giderek artmaktadır. Futbol, medya, iletişim, 
gıda, sağlık, güvenlik, otomotiv ve diğer pek çok sektörlerden 
şirketler markalarını değerletiyor ve bir adım öne çıkıyor.

Sizin şirketiniz de müşterileri nezdinde yarattığı bu gücünü neden 
değerletmesin ki?  

KURUMLAR VERGİSİ  % 22 YE ÇIKIYOR
Torba Yasa olarak adlandırılan Kanun tasarısında sadece 

Bankalar, Sigorta Şirketleri ve diğer finansal kuruluşlar için  
% 22 olarak belirlenen Kurumlar Vergisi oranı, TBMM’ de 

tüm Kurumlar Vergisi mükellefleri için 
 % 22 olarak belirlendi.


