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Küresel Ticareti Yönetmek: Buz dağının görünmeyen 
kısmına bakış
Son yıllarda, sıradan kurallar olan küresel ticaret düzenlemeleri ana akım haberlerin en önemli gündem 
maddelerinden biri haline geldi. 2016 yılında, dünyadaki en güçlü ülkelerden biri tarihi bir ticaret 
paktından, bir diğeri ise Avrupa Birliği’nden ayrıldı. Pek çok ülkedeki siyasetçiler, güç kazanabilmek için 
korumacı söylemlere yöneldi. Yaptırım seçenekleri, “ticaret savaşları” ve diğer yumuşak güç yayılımları, 
askeri gücün yerini almaya başladı. 

Tarih gözlerimizin önünde yazılıyor

Yıllık Küresel Ticaret Yönetimi Araştırmamızı üç yıldır gerçekleştiriyoruz. Bu yılki araştırmamız dünyanın 
önde gelen 30’dan fazla ticaret profesyonelinin detaylı görüşlerini içeriyor. 

Bu olayları izleyerek aslında tarihin gözler önüne serilmesine tanıklık ediyoruz. Ticaret ekiplerinin 
neler yapmaya çalıştıkları, görevlerinin yakın zamanda nasıl bir değişim kaydedeceği hakkında neler 
düşündükleri ve kuruluşlarının uzun vadede başarılı olabilmesi için ne tür değişiklikler yapabilecekleri son 
derece önemli konular. 

2017 ve sonrasında küresel ticarette bizi nelerin beklendiğine ışık tutmak istedik ve kuruluşlarında 
küresel ticaret faaliyetleri üzerinde önemli etkiye sahip, ticaret mevzuatına uyum için çalışan 30’dan fazla 
profesyonelle detaylı görüşmeler gerçekleştirdik. Bu kişiler, dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinin 
ticari faaliyet ve mevzuata uyum görevlerini üstlenen üst düzey yöneticileridir. Bu şirketlerin çoğu 
karmaşık tedarik zincirlerine sahip, farklı ülkelerdeki farklı düzenlemelere tabi, oldukça yüklü vergi ödüyor 
ve ticaretle ilgili sürekli değişikliklerle karşılaşıyor. 

Bu kapsamda, bu kişilerin sektörde ortaya çıkacağını düşündüğü risk ve fırsatları titiz, gerçekçi ve samimi 
bir şekilde anlatmaya çalıştık. Bu görüşmelerin temelini ise 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirdiğimiz 
yıllık Küresel Ticaret Araştırmamız oluşturdu. Önceki araştırmalarımız ağırlıklı olarak istatistiksel açıdan 
anlamlı sayıda küresel ticaret operatöründen elde ettiğimiz verilere dayanıyordu. Bu yılki çalışmamızda 
ise şirketlerindeki ticaret faaliyetlerinden ve ticaret ekiplerinden sorumlu profesyonellerle niteliksel bir 
görüşme yaparak mevcut sonuçlarımızı teste tabi tutmaya odaklandık. 

Öncelikle ticaret profesyonellerinin pek çok işi gayet iyi başardığını belirtmemiz gerekiyor. Sürekli 
yenileniyor, metodik çalışıyor ve geleceğe dönük stratejik planlar yapıyorlar. Belki de en önemlisi, küresel 
ticaret fonksiyonunun nasıl geliştirilebileceği konusunda bilinçliler ve eski zorlukların aşılmasına yönelik 
yeni fikirleri benimseyip kabul edebiliyorlar. 

Ticaret profesyonelleri nasıl başarılı oluyor?

1. Bir vizyona sahip olarak: Çalışanlarını motive ediyor ve ticaretin önemini yönetim ve diğer 
departmanlar nezdinde doğru savunuyorlar.

2. Bilgiye sahip olarak: Ekiplerinin misyon ve değerlerini net ve güçlü bir şekilde açıklıyorlar.

3. Değer katarak: Ticaretin etkisini net ve objektif bir şekilde ortaya koyabiliyorlar. Somut hedefler 
koyuyor ve bu hedeflere ulaşıyorlar.

Başarılı ticaret yöneticileri, çok etkili ticaret programlarına destek buluyor ve bunları uygulayıp 
sürdürebiliyor. 
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Katmanlara göre faaliyetler...

1. En alt katman: Mevzuata uyum sağlamak

• Farklı ülke ve birimlerde tutarlı süreç ve teknolojilerin bulunmaması 

• Sorunları denetimlerde ortaya çıktıkça çözmek gibi salt tepkisel bir yaklaşım 
benimsenmesi, gümrüklerde sürekli yaşanan aksaklıklar ve düzenleyici makamların 
uygulamaları

• Hazırlıklı ve ileri görüşlü olmamanın doğrudan ve yüksek maliyetleri: çalışan kaybı, 
zayıf iş gücü ve bunaltıcı günlük iş akışları

“Önceliğimiz hayatta kalmak olduğundan ilerleyemiyoruz.”

2. Orta katman: Faaliyetleri ölçeklendirmek

• Ticaret mevzuatına uyum ve büyük ölçüde merkezileştirilmiş süreci kontrol etme 
sorumluluğu bir bireye veya küçük bir ekibe verilir. 

• Verilerin merkezde toplanması ve ticari faaliyetlerin daha akıllı ve otomatik biçimde 
desteklenmesi ticaret ekibinin üzerindeki baskıyı azaltır ve işlerin daha az yorucu 
olmasını sağlar. 

• İşin yapılması kolaylaşır ve gelişmiş teknoloji ile iyileştirilmiş süreçlerin bir 
kombinasyonu sayesinde ticaret ekipleri hataların gözden kaçmadığı konusunda 
daha fazla güven hisseder. Bu sayede, mevcut sorunlarla uğraşmak yerine gelecekte 
karşılaşılabilecek sorunların önlenmesine daha fazla odaklanabilirler. 

• Ancak zorluklar her zaman olacaktır. İdeal olan yönetim, ölçekleme ve otomasyon 
ihtiyaçlarının bu sırayla karşılanması olsa da, bunu başarmak uygulamada o kadar 
kolay değildir.  

“Gelişmeler değer katıyor. Artık ateşte yemek pişirebiliyoruz!”

3. En üst katman: Strateji uygulamak

• Ticaret, maliyet azaltma ve mevzuata uyumdan daha fazla değer katarak şirketin 
yönetimi için güvenilir bir danışman ve gerçek bir iş ortağı haline gelir. 

• Ticaret profesyonelleri, işle ilgili kararların alındığı ortamlarda söz hakkına sahiptir. 

• Üst düzey yönetim ile departman başkanları arasında, daha önce olmayan bir “ticarete 
bağlılık” ortak paydası vardır.

“Ticaret stratejisini şirketimizin DNS +A’sına entegre etmek için modern teknoloji ile en iyi 
uygulamaların bir kombinasyonunu kullandık. Şirketimiz bilgi, uzmanlık ve becerilere son 
derece bağlıdır.” 

Küresel Ticaret Değer Piramidi
örüşmelerimizde ortaya çıkan önemli ve tutarlı bir yapıdır. Büyük ve küresel şirketler için ideal ticaret 
fonksiyonunun piramit şekilli bir ihtiyaçlar hiyerarşisi olduğunu belirledik: mevzuata uyum sağlamak, 
faaliyetleri ölçeklendirmek ve ticaret fonksiyonunu otomatikleştirmek.

Ticaret fonksiyonunu otomatikleştirmek

Mevzuata uyum sağlamak

Faaliyetleri ölçeklendirmek
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Piramidin tepesinde ortaya çıkan sonuç şirketin, yönetimin stratejik kararlar vermek için kullandığı kritik 
iş istihbaratı konusunda ticarete gerçek anlamda bağlı hale gelmesi ve neticede sadece stratejiye 

odaklanan ticaret profesyonellerinin bulunduğu bağımsız bir ticaret departmanı oluşturulmasıdır.

2017 analizimiz, yaptığımız görüşmelerden yola çıkarak ticaret profesyonelleri için çok önemli olduğunu 
söyleyebileceğimiz makro konulara açıklık getiriyor. Bu kapsamda, ticaret faaliyetlerinin üç önemli unsurunun 
kendine has özelliklerini inceleyeceğiz: süreçleri merkezileştirme, serbest ticaret anlaşmalarından faydalanma ve 
malların sınıflandırılması. Bu üç unsur, çeşitli nedenlerden ötürü ticaret yöneticilerinin gündeminde ve geçen yılki 
anketin sonuçlarında da oldukça ön plandaydı. 

Bu analiz boyunca, önde gelen ticaret uygulamalarının piramit şekilli bir ihtiyaçlar hiyerarşisi olarak 
düşünülebileceği görüşüne geri dönecek ve ihtiyaçların bu şekilde önceliklendirilmesinin doğru yolda ilerleme 
konusunda ekiplere nasıl yardımcı olabildiğini inceleyeceğiz. 
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Neler 
biliyorduk?

Ticaret süreçlerinin merkezileştirilme oranı (%53) ile merkezileştirilmeme oranı (%47)  
arasında pek fark yoktur (2016 araştırmasının sonuçlarına göre).

Pek çok ticaret ekibi merkezileştirilmiş süreçlerle çalışmıyor ve bir ticaret ekibinin 
merkezileştirilmiş veya merkezileştirilmemiş bir süreç benimsemesi gerektiğini 
belirleyen tek bir kesin faktör yok. Bu bir gelişim süreci.

Neler tespit 
ettik?

Merkezileştirmenin net faydalar sağlaması ve önde gelen bir ticaret uygulaması 
olmasına rağmen, ticaretin belli unsurları hakkında yerel bilgiye sahip olmak 
önemli olduğundan tam bir merkezileştirme yapmak pek de gerçekçi değildir.

Ayrıca, ticaret yönetimi sürecini merkezileştirmeye yönelik çabalar 
genellikle belli bir olay veya zorluk sonucunda gündeme geliyor. Ticaretin 
merkezileştirilmesi genellikle ya yönetim için bir gereklilik ya da stratejik bir 
hedef olarak algılanıyor. 

Görüştüğümüz kişiler, küresel ticaretin yönetim unsurunun 
merkezileştirilebileceği, hatta merkezileştirilmesi gerektiği konusunda 
hemfikir.   

Yönetimi merkezileştirmek ise merkezileştirmenin başlangıç noktasına 
verilebilecek iyi bir örnektir. Şirketler, belli bir alanda değişim gerçekleştirdikten 
sonra genellikle başlarda düşündüklerinden daha fazla sayıda ticaret sürecini 
merkezileştirme eğiliminde oluyor.

Bulgularımız: Merkezileştirme

Merkezileştirme çok geniş bir kavramdır. Ticaret yönetiminin merkezileştirilmesi çalışanların, 
süreçlerin ve ticarete yön veren verilerin verimliliği artırmak, riskleri azaltmak ve ölçeklendirme 
yapmak amacıyla tek bir otorite altında birleştirilmesi olarak düşünülebilir.

Uygulamada en başarılı olan şirketlerde, süreçleri merkezileştirme isteği genellikle tutarlı 
ve tekrarlanan uyum ihtiyacı karşılandıktan sonra ortaya çıkıyor. Yaptığımız görüşmeler 
merkezileştirmenin, özellikle yönetim ihtiyaçları veya ticaret yönetiminin operasyonel unsurları 
bakımından ticareti ölçeklendirme aracı olarak görüldüğünü ortaya koydu.

Bir şirkette ticaret departmanı başkanları ile üst yönetim arasındaki raporlama ilişkisi, ticaretin 
hedeflerini ve dolayısıyla merkezileştirme gibi konularda benimsenen yaklaşımı etkiliyor. Örneğin 
ticaret mevzuatına uyum birimi Mali İşler Yöneticisine (CFO) bağlı çalışıyorsa hedef “maliyetlerin 
kontrol altında tutulması” oluyor. Baş Hukuk Müşavirine bağlı çalıştığında hedef “risklerin 
azaltılması” oluyor. Aynı birim Operasyonlardan Sorumlu Yöneticiye (COO) bağlı çalıştığında ise 
hedef “olabildiğince verimli olabilmek” oluyor. Bu nedenle ticaret mevzuatına uyum başkanlarının 
merkezileştirme konusunda uygun hedefe göre bir olurluk incelemesi yapması gerekiyor.

Ticareti merkezileştirme kararının uzun vadeli stratejik bir hedef veya belli bir tetikleyici olaya yanıt 
olarak alındığını belirledik. Yani proaktif veya tepkisel olabiliyor.

• Uzun vadeli hedef (proaktif): Yönetimin değişmesi ve bir ticaret ekibinin doğal olarak ortaya çıkması

• Tetikleyici bir olay (tepkisel): Birleşme, düzenleyici kurumun yeni uygulamaları veya ticaret 
politikalarında değişiklik

Yönetimin değişmesi yeni stratejik hedefler yaratabilir ve buna bağlı olarak ticaret yönetimi 
uygulamalarının merkezileştirilmesine yönelik ani adımlar doğurabilir. Ticaret ekibinin zaman 
içerisinde doğal olarak ortaya çıkması ise merkezileştirmeyi daha metodik bir hale getirebilir.

Şirketi etkileyen münferit olaylar, düzenleyici kurum uygulamaları ve politik riskler de 
merkezileştirmeyi kaçınılmaz olarak gündeme getirebilir. 
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Katılımcılarımız, bölgesel uzmanlığın sağladığı değeri sıkça gündeme getirdi. Her şeyin 
merkezileştirilemeyeceğini biliyorlar. Yerel bilgi son derece önemli olduğundan, önde gelen 
ticaret ekipleri arasında ithalat belgelendirmesi, gümrükten mal çekme faaliyetleri ve ülke 
mevzuatına uyum gibi fonksiyonların genellikle yerel seviyede bırakıldığını gözlemledik. Bu 
süreçleri yönetmenin yaygın bir yöntemi ise bölgesel uzmanların genel merkeze raporlama 
yapmaları, ancak belli bir bağımsızlık seviyesini korumalarıdır.

Son olarak, özellikle merkezileştirme gibi konularda ticaret profesyonellerinin raporlama 
yaptıkları kişiler ile bu kişilerin nasıl davrandıkları arasında bir korelasyon görmeyi bekliyorduk. 
Bununla birlikte, 1) ticaret profesyonellerinin pek çok farklı raporlama ilişkisine sahip olduklarını, 
ancak 2) bu ilişkilerin davranışları belli bir şekilde etkilemediğini gördük. 

Katılımcılar sınıflandırma, aracı yönetimi ve tedarikçi yönetimini merkezileştirmeden fayda 
sağlayan fonksiyonlar olarak belirtti. İstenen sonuçlar arasında ise maliyet - süreç tutarlılığını 
sağlamak, 

ticaret mevzuatına uyum konusunda küresel bir bakış açısı yaratmak ve denetim süreçlerini 
geliştirmek gibi hedeflerden bahsettiler. Ticaret mevzuatına uyuma yönelik mükemmeliyet 
merkezleri ve ortak hizmet merkezleri, Değer Piramidinin orta seviyesine kadar uzanan yaygın 
merkezileştirme yöntemleridir. 

Diğer yandan daha fazla hesap verme yükümlülüğü, stratejiden ziyade görevlere odaklanabilmek 
ve yerel faaliyetlerle olan teması kaybetmek, küresel ticaret fonksiyonunun merkezileştirilmesinin 
olası zorlukları arasında yer alıyor. Sistemleri entegre etmek, ERP sayısını azaltmak ve verileri 
düzgün bir şekilde yapılandırmak da merkezileştirmenin önündeki yaygın engeller olarak 
görülüyor. Genelde, arzu edilen geçiş sadece şirketin bilişim teknolojisi departmanı güçlü bir 
kararlılık sergilediği takdirde gerçekleştirilebiliyor.

Yeni önemli sonuçlar:

1. Yönetim fonksiyonlarını otomatikleştirmeden merkezileştirmek mümkün olsa da verimlilik 
yaratmaya, riskleri azaltmaya ve ölçeklendirmeyi başarmaya yardımcı bir unsur olarak 
otomasyonu kullanmadan ticaret yönetiminin operasyonel tarafını merkezileştirmek 
uygulanabilir bir çözüm olmayacaktır. 

2. Görüştüğümüz ticaret profesyonelleri, ihracat faaliyetlerinin merkezileştirilmesine ithalat 
faaliyetlerine kıyasla daha sıcak bakıyor. 

3. Merkezileştirmenin pratik olmayacağı bir nokta vardır. Yerel bilgi ve ilişkilerin doğru bir 
ticaret yaklaşımının vazgeçilmez unsurları olma özelliklerini koruması ve merkezileştirmenin 
yerel uzmanların sürece katabilecekleri değeri azaltmaması gerekir.

“Önde gelen ticaret profesyonellerinin içgüdüsü merkezileştirme 
yapmak ve bunu yapmamaya yönelik makul bir neden ortaya 
çıkana kadar merkezileştirme yapmaya devam etmek olacak. 
Bu nedenle ilgili fonksiyonu KPI’lar ve diğer ölçütler aracılığıyla 
izleyebilmek ve yönlendirebilmek, merkezileştirme tartışmalarının 
önemli bir unsurunu oluşturuyor.” 
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Neler 
biliyorduk?

Katılımcıların sadece yüzde 23’ü şirketlerinin yürürlükteki tüm serbest ticaret 
anlaşmalarından (STA) faydalandığını belirtti (2016 anketinde).

Ticaret profesyonelleri serbest ticaret anlaşmalarından faydalanmanın önemli 
gümrük tasarrufları sağlayabileceğini kabul etse de ticaret ekipleri serbest 
ticaret anlaşmalarından yeterince faydalanmıyor. Karmaşık kurallar veya menşe 
ülke mevzuatı, gerekli belgeleri toplamada yaşanan güçlükler ve iç uzmanlığın 
olmaması bunun en fazla dile getirilen nedenleridir.

Neler tespit 
ettik?

Çok büyük ve çok karmaşık işletmeler, serbest ticaret anlaşmalarından faydalanma 
konusunda rakiplerinden çok daha ustalaşmış durumda. Bu şirketlerde, üst düzey 
yöneticiler serbest ticaret anlaşmalarına vakıf oluyor.

Bu şirketler, serbest ticaret anlaşmalarını yerel veya bölgesel seviyede yönetirken, 
ayrıca serbest ticaret anlaşmalarından elde ettikleri getiriyi de yakından izliyor, 
hatta pek çoğu bu anlaşmalardan elde ettikleri getiriyi yıllık olarak ve kuruşu 
kuruşuna söyleyebiliyor. 

Bununla birlikte, yöneticileriyle görüştüğümüz pek çok şirket, tedarikçilerinin 
yaptığı menşe ülke bildirim ve beyanlarının güvenilirliğine ve tutarlılığına pek de 
güvenmiyor.

Bulgularımız: Serbest Ticaret Anlaşmaları

Çok uluslu büyük şirketler, serbest ticaret anlaşmalarının ithalatçılara ve ihracatçılara sağladığı 
avantajlardan faydalanıyor. Bunların aynı derecede küresel, ancak daha küçük rakipleri ise bu 
anlaşmalardan yeterince değer sağlayamıyor. 

Görüştüğümüz kişiler serbest ticaret anlaşmalarına yaptıkları yatırımları en ince detayına kadar izliyor 
ve elde ettikleri net gümrük tasarruflarını belirtebiliyor. Ancak aynısını tüm çok uluslu şirketler için 
söylemek mümkün değil. Bu konuyu niceliksel olarak ele aldığımız 2016 Küresel Ticaret Yönetimi 
Araştırmamıza katılanların sadece yüzde 23’ü şirketlerinin faydalanma hakkına sahip oldukları tüm 
serbest ticaret anlaşmalarını kullandığını belirtmişti.

Yatırım geri dönüşü hesaplamalarında dikkate alınan ana unsur gümrük vergisi tasarrufları olsa 
da, görüştüğümüz yöneticilerin büyük bir kısmı menşe ülke belgelendirme sürecinin serbest ticaret 
anlaşmasına uyum konusunda önemli bir yük olduğunu belirtiyor. Risk tarafında ise pek çok katılımcı, 
karmaşık menşe belirleme gereklilikleri için manuel hesaplamalara başvurmakla ilgili endişelerini 
dile getirdi. Küresel Ticaret Yönetimi çözümleri ise bu iki sorunu da ele alıyor. 

Çok büyük şirketlerin STA mevzuatına uyumu yönetmek için formüle dayalı yukarıdan aşağı süreçler 
ile güçlü merkezi kontrollere sahip olmasını bekliyorduk, ancak bundan farklı bir gerçekle karşılaştık. 
Ayrıca, serbest ticaret anlaşmalarının şirketlerin tesis kurduğu yerleri etkilediğini de duymayı 
bekliyorduk, ancak bu da gerçekleşmedi. Bunun yerine, yaptığımız görüşmelerde büyük çok uluslu 
şirketlerin STA mevzuatına uyum konusunda yerel veya bölgesel ekiplere güvendiğini ve bir ülkenin 
iş gücü ile altyapısının, tesis inşası kararlarını ticaret bağlantılarından çok daha fazla etkilediğini 
gördük. 

Tedarikçi riski de yöneticilerle yaptığımız görüşmelerde sürekli gündeme getirildi. Şirketlerin 
tedarikçilerine güvenme konusunda bazen biraz fazla aceleci davrandıkları kanaatindeyiz ve bu 
görüşümüz katılımcılar tarafından da desteklendi. Serbest ticaret anlaşmasından faydalanma oranı 
yüksek olsa da önde gelen ticaret profesyonelleri, tedarikçilerinin işlerine ilişkin yeterli görünürlüğe 
sahip olmamanın kendileri için bir risk yarattığını belirtti.
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Serbest ticaret anlaşmalarını tanımlamaya ve bunların hükümlerine uymaya yönelik 
standartlaştırılmış küresel süreçlere nadiren yer veriliyor ve çok büyük şirketler genelde manuel 
süreçler uygulayarak serbest ticaret anlaşmasından yüksek fayda sağlayabiliyor. Bu şirketler serbest 
ticaret anlaşmalarına vakit ve çaba harcayabilecek personele sahip, ancak getirilerini izlemek için 
genellikle eski araçlar ve manuel süreçler kullanıyorlar.

Bu ekipler yönetime genellikle serbest ticaret anlaşmasından faydalanmanın sağladığı önemli 
maliyet tasarruflarını raporlar. Bu da, ortaya çıkan risklerin göz ardı edilmesi sonucu güvenlik 
açısından sakıncalar doğurabiliyor. Küresel bir ticaret ekibine sahip olma ihtiyacının en önemli 
nedeni yasal ve düzenleyici ortam mevzuatına uyum sağlamaya yönelik süreç ve araçların bir 
karışımını kullanarak riski önlemektir ve serbest ticaret anlaşmalarından faydalanma konusunda 
çok uluslu büyük şirketlerde bu ihtiyacın karşılanmadığı görülüyor. Risk değerlendirmesi, tedarikçiyi 
kapsayacak biçimde genişletilmiyor. Yani talepte bulunan şirket riski de üstleniyor. 

Genel olarak, şirketler serbest ticaret anlaşmalarıyla ilgili riskleri yıllardır kendileri üstlendi. Yönetim 
serbest ticaret anlaşmalarının sağladığı maliyet tasarruflarını genelde zaten iskonto ettiğinden, 
olumsuz bir mevzuata uyum olayı yaşanmadıkça bu riski azaltmak zor olabiliyor. 

Serbest ticaret anlaşmasına uyum, yaygın olarak ölçek bakımından hassas bir çabadır. Yöneticileriyle 
görüştüğümüz çok büyük şirketler genellikle en büyük ticaret rotalarında STA uyum programlarına 
yatırım yapmaya değecek kadar ölçeğe sahip, bu nedenle de serbest ticaret anlaşmasından 
faydalanma oranları yüksektir. Ancak daha küçük şirketler, örneğin Global 2000’in altında olanlar 
genellikle belli bir ticaret rotasında daha küçük ticaret hacimlerine sahip ve bu nedenle serbest 
ticaret anlaşmasından elde edebilecekleri tasarruflar uyum maliyetlerini karşılamaya yetecek kadar 
fazla değildir. 

Bu şirketlerde, serbest ticaret anlaşmasının koşullarına uymanın maliyetini otomasyon veya 
paylaşımlı hizmet merkezleri aracılığıyla az miktarda bile olsa düşürebilmek, serbest ticaret 
anlaşması kapsamındaki ticaretin net maliyetini azaltabilir.  

Yeni önemli sonuçlar:

1. Çok büyük şirketler, serbest ticaret anlaşmalarından faydalanmak için kullandıkları manuel 
süreçlere alıştı. Bunlar, serbest ticaret anlaşmalarını sade bir şekilde tanımlayıp şartlarına 
uyabilen tecrübeli şirketlerdir. 

2. Yeni veya serbest ticaret anlaşmasından faydalanma hakkını daha yeni elde etmiş şirketler ise 
çok büyük şirketlerin uyguladığı manuel süreçleri atlama şansına sahiptir. Bu şirketler, serbest 
ticaret anlaşmalarını daha verimli kullanabilecek bir konumdadır.

3. Günümüz ticaretini liberalleştiren ticaret anlaşmalarının politik gidişat ne olursa olsun gelecekte 
de var olacağına dair güçlü bir inanç vardır. 

“Serbest ticaret anlaşmalarından faydalanmaya henüz başlıyorsanız 
bu süreci hemen otomatikleştirmeniz lazım. Ancak, bu anlaşmalardan 
yıllardır faydalanan çok büyük bir şirketseniz, şirket yönetimi sürecin 
sonunu zaten gördüğünden bu otomasyonu sağlamak için fazla 
ısrarcı olmanız gerekmez. Yine de bu durumda bir tedarikçinin 
faaliyetlerini yeterince görememeniz sonucu ortaya çıkabilecek riskler 
gibi otomasyonun önleyebileceği bazı riskleri görememe olasılığının 
doğabileceği de bir gerçektir.”
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Neler 
biliyorduk?

Katılımcıların yüzde 91’i, ürün sınıflandırma konusunda sorunlar yaşadığını 
belirtti (2016 anketinde).

Ticaret profesyonellerinin tamamına yakını, sınıflandırmayı en büyük güçlüklerden 
biri olarak belirtiyor. Çok uluslu şirketler, sınıflandırma sürecini desteklemek 
için paylaşımlı hizmet merkezleri veya mükemmeliyet merkezlerini kullanmaya 
başlıyor.

Neler tespit 
ettik?

Sınıflandırma süreci merkezileştirilmiş ancak büyük oranda manuel bir 
süreçtir. Görüştüğümüz yöneticilerin tamamına yakını sınıflandırma süreçlerini 
merkezileştirmiştir ve pek çoğu bunun nedenlerini kolayca ve açıkça belirtebiliyor. 

Şirketlerin merkezileştirme konusunda sağlam inceleme ve istisna testi protokolleri 
var, ancak bağımsız denetimler pek yaygın değil. 

Bu bulgular beklentilerimizle oldukça paraleldir.

Bulgularımız: Sınıflandırma

Sınıflandırma çok büyük küresel şirketlerde manuel bir süreç olduğundan, ticaret ekipleri için sabit bir 
risk ve karmaşıklık kaynağıdır. Örneğin bu ekipler mevzuat değişikliklerini ilgili tablolara zamanında 
girmek ve aracıların aldığı belgelerle ilgili kesintisiz sürüm kontrolü yapmak zorundadır. Birden fazla 
ülkeyle ve binlerce stok tutma birimiyle uğraşmak ise hem karmaşıklığı hem de manuel iş yükünü 
oldukça artırıyor. 

İlgili ürün ve malzemeleri sınıflandırmaya yönelik tanıdık bir manuel süreç, ticaret ekibinin mevzuata 
uyma konusundaki temel ihtiyacını karşılıyor. Sınıflandırmanın piramidin en alt katmanında olduğu 
görülüyor. Ancak yapılan bazı değişiklikler pek çok küresel şirkette sınıflandırma sürecini gözle 
görülür şekilde geliştirebiliyor ve Değer Piramidinde üst sıralara çıkmasını sağlayabiliyor.

Öncelikle çok büyük şirketlerde sağlam inceleme ve istisna testi protokolleri uygulanıyor olsa da 
bunların çok azında sınıflandırmayla ilgili bağımsız denetimler uygulandığını belirledik. Bunun 
nedeni bu şirketlerin ilk yapılan sınıflandırmaların doğru olduğuna inanması olabilir. 

Ayrıca, görüştüğümüz yöneticilerin hiçbiri düzenleyici ortam değişiklikleriyle ilgilenmeye yönelik 
özel bir süreçten bahsetmedi; hepsi sadece ticaret ekibi personelinin bu konuyla manuel olarak 
ilgilendiğini belirtti. Bir küresel perakende şirketinde, ağırlıklı olarak ürün sınıflandırması konusunda 
çalışan 80 kişi bulunuyor. Bu çok zaman alıcı bir süreç ve aynı zamanda bir risk kaynağı olabilir. 

Yaptığımız görüşmelerde, ticaret ekiplerinin sınıflandırma işleri için pek fazla dış kaynak kullanımına 
gitmediği ortaya çıktı. Bazı yöneticiler sınıflandırma işleri için kurum dışından bir hizmet sağlayıcı 
kullandıklarını belirtse de, bunun pahalı olduğunu ve riski önemli ölçüde azaltmadığını biliyorlar. 

Önde gelen şirketler bunun yerine ortak bir hareket biçimi sergiliyor: sınıflandırmayı şirket bünyesinde 
gerçekleştirmek ve bu fonksiyonu merkezileştirmek. 
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Merkezileştirme, ticaret ekiplerinin sınıflandırma konusunda tek bir doğru bilgi kaynağına 
odaklanmasına yardımcı oluyor. Sınıflandırma sürecini desteklemek için şirket içi onaylar, kontroller, 
dengeleme işlemleri, ürün tanımı doğruluğu hakkında eğitim ve özel iletişim hatları gibi güçlü 
süreçlere sahip olmak son derece önemli ve bu noktada otomasyon bu süreçlerle ilgili maliyet ve 
risklerin azaltılmasına yönelik önemli bir avantaj sunuyor. 

Önemli miktarda ticari kapsama sahip şirketlerin büyük bir kısmının benimseyebileceği ideal 
uygulama, otomatikleştirilmiş sınıflandırmayı ve sınıflandırmayla ilgili paylaşımlı bir hizmet 
merkezini de içeriyor. Bunu yaparken karşılaşılabilecek engeller arasında ise ürünle ilgili bilgilerin 
depolandığı çoklu sistemler, farklı konumlardaki ürün tanımları ve tanımlayıcıları arasındaki 
tutarsızlıklar ve veri standartlaştırma eksikliği yer alıyor. 

Ticaret ekipleri, ister veri ağacı tabanlı daha güvenilir sınıflandırma yöntemleri ister her zaman 
doğru içerikle güncellenen talebe bağlı çözümler veya bu araçların bir kombinasyonu aracılığıyla 
olsun, sınıflandırma sürecini güncelleyerek operasyonel verimliliklerini artırma şansına sahiptir. 

Yeni önemli sonuçlar:

1. Çok büyük şirketler riskli bir manuel çalışma ortamına sahip ve sınıflandırma üzerinde çalışan 
çok sayıda personelleri olmasına rağmen olası hataları yakalamak için şirket içi sınıflandırma 
denetimleri gerçekleştirmiyor.

2. Sınıflandırmayı merkezileştirmenin sağlayacağı avantajlar iyi bilinse de, bazı engeller olduğu 
da göz ardı edilmemelidir.

3. Çok büyük şirketlerdeki ticaret ekipleri, sınıflandırma süreçlerini yıllardır önemli bir sorun 
yaşamadan yönetmeyi başardı. Onların bu başarısı, şirket yöneticilerinin düzenleyici ortam 
yükümlülüklerini karşılama bakımından önem arz eden bir alanı güçlendirmeye yönelik 
yeni süreçlere ve otomasyona yatırım yapmaya ikna olmasını zorlaştırıyor. Buna bağlı olarak 
sınıflandırma sürecinde elde edilebilecek pek çok iyileştirme kademelidir ve iş akışına, 
belgelendirmeye ve denetim geçmişine odaklanır.

“Şirketlerin, sınıflandırmanın herhangi bir unsurunu 
otomatikleştirmeden önce sınıflandırmayı genel olarak 
merkezileştirmesi gerekiyor. Zira merkezileştirmeden önce 
otomatikleştirme yaptığınız takdirde aslında verimsiz 
olan bir süreci otomatikleştirmiş ve risk profilini daha da 
artırmış oluyorsunuz.”
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Sonuç
Küresel ticaret alanında, her nesilde bir kez 
görülebilecek bir belirsizlik seviyesi hakim. Aynı 
zamanda, konunun şirketler açısından önceliği her 
zamankinden daha fazla.

Bu iki trend, küresel ticaret operatörleri için 
benzersiz bir karmaşık ortam yaratılmasına 
yol açtı. Ticaret yöneticileri, bir taraftan yeni 
teknolojileri ve başarılı uygulamaları benimserken 
diğer taraftan verimliliği artıracak, daha fazla 
değer katacak ve çalışanlarının şirket stratejisine 
daha fazla vakit ayırabilmelerini sağlayacak yeni 
yöntemler arayarak bu karmaşık süreci daha da 
karmaşık hale getiriyor. 

Her şirketin ticaret konusunda farklı ihtiyaçları 
var ve ticaret ekiplerinin işine yarayabilecek 
tek bir çözüm yok. Doğru yaklaşım genellikle 
güncellenmiş süreçler ile yeni teknolojilerin 
dengeli bir kombinasyonunu içeriyor.

Vizyon sahibi ve etkili ticaret profesyonelleri 
şirketlerinin ticaret konusunda rehberlik ve 
liderliğe ihtiyaç duyduğu gerçeğini kabul ediyor 
ve Küresel Ticaret Değer Piramidinde istikrarlı 
bir şekilde üst kademelere yükselebilecek 
durumdalar. Ticaret süreçlerinde görev alan 
herkesin izlemesi gereken net hedefler, başarılı 
uygulamalar ve doğru bir vizyon ortaya 
koyabiliyorlar. Yazılım satın almıyor veya danışman 
görevlendirmiyorlar. Şirketlerinin ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek özel çözümlerin uygulanması için 
teknoloji uzmanlarıyla ve hizmet sağlayıcılarla 
işbirliği yapıyorlar. 

Thomson Reuters ONESOURCE™ ile KPMG, 
küresel ticaret ekiplerinin ihtiyaçlarını karşılamaya 
yönelik başarılı bir teknoloji ve hizmet seti 
sunabilmek için birlikte çalışıyor. Ticaret ekiplerine, 
ticaret fonksiyonu için gerekli kaynakların tahsis 
edilmesini sağlayabilecek ikna edici bir olurluk 
incelemesi yapma konusunda yardımcı olabiliriz.
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