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Deloitte’un yeni
marka kimliği

İlhamını yaşam
döngüsünden
alan ‘daire’
Daire; hayatı, oluşumu ve yaşam
döngüsünü temsil ediyor. Şu ana
kadar tüm gerçekleştirdiklerimiz,
dönüştüğümüz ve dönüşeceklerimiz...
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Deloitte, markasını en son 13 yıl önce
yeniledi ve Deloitte’un ‘yeşil nokta’sı bu
zamana kadar markanın kilit unsuruydu.
Bugün ise, Deloitte, varoluş nedeni olan
“çalışanlar, müşteriler ve toplumda iz
bırakma” doğrultusunda, marka kimliğini
yeniden tasarladı. Bu değişimde, sürekli ve
hızla değişen teknoloji ve dijitalleşmenin de
etkisi büyük. Yeni kimlikte, odakta olanın

vurgulandığı, dairesel görselliğin ön planda
olduğu; kendine güvenen, net ve insanın
merkezde olduğu bir iletişim benimseniyor.
Daire; Deloitte için bağlantıyı, azmi, odak
noktasını ve etki yaratmayı ifade ediyor.
Bugün için vazgeçilmez olanın, yarın önemini
yitirebileceği düşüncesinden hareketle, yeni
marka kimliği, dünyanın içinde bulunduğu
dönüşümü yansıtıyor.
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Değişimin
heyecanıyla
yeni ufuklara doğru...
Hepimiz zaman zaman yenilenmeye ihtiyaç duyarız…
Evimizi, arabamızı, alışkanlıklarımızı, ilişkilerimizi, görünüşümüzü gözden geçirir ve değişime
doğru yol alırız. İlk başta mesafeli yaklaşsak da; değişim aslında yenilenmeyi, yeni bakış
açılarını, yeni deneyimleri, yeni fırsatları ve yeni koşullara uyum sağlamayı ifade eder.
Değişim, gelişimin temel unsurudur; canlandırır, motive eder, yeni ufuklar açar...
Şirketler ve markaları için de bu aynıdır; değişimi önce kendi bünyesinde gerçekleştiren
firmalar, gelişime ve ilerlemeye öncülük eder.
Ayşe Epikman
Deloitte Türkiye
Stratejik Planlama, İş Geliştirme
ve Pazarlama Lideri

Değişimi önce
kendi bünyesinde
gerçekleştiren
firmalar, gelişime
ve ilerlemeye
öncülük eder.

Deloitte, marka kimliğini bundan 13 yıl önce, 2003 yılında değiştirmişti. O zamandan itibaren
Deloitte’un yeşil noktası, Deloitte’la birlikte gelişti ve büyüdü. Bugün yeşil nokta Deloitte ile
özdeşleşti.
13 yılın ardından, değişim, gelişim ve yenilenme motivasyonuyla, Deloitte, faaliyet gösterdiği
bütün ülkelerde yeni marka kimliğini Haziran ayında tanıttı. Deloitte’un yeni marka kimliği,
görsel kimliğin ötesine geçiyor ve yazılı ve sözlü, tüm iletişim tonumuzu değiştirmeye
odaklanıyor. Bu değişim ise hepimizin, kendine güvenen, net ve insanı merkeze alan, özgün
sesimizle konuşmamızı sağlıyor.
Deloitte Türkiye olarak, 5 yılı aşkın süredir paydaşlarımıza özenle sunduğumuz yayınımız
Deloitte Times’ı yeni marka kimliğimiz doğrultusunda yenilemiş olmanın heyecanını yaşıyoruz.
Dergi formuna dönüştürdüğümüz yeni Deloitte Times’ı yeni tasarımıyla daha keyifle
okuyacağınızı umuyoruz. Deloitte Times, bugüne kadar olduğu gibi zengin içeriğiyle
iş dünyasının gündemini yansıtan konuları farklı bir perspektifle sunmaya ve yenilikçi
uygulamalara yer vermeye devam edecek.
İş dünyasının merak ettiği, yakından ilgilendiği birçok konuda etkili araştırmalara, makalelere,
haberlere ve röportajlara ulaşabileceğiniz yenilenen Deloitte Times’ı zevkle okumanızı dileriz.
Yenilenen marka kimliğimizin yansıttığı heyecanı bizlerle paylaşacağınızı umuyoruz…

3

The Deloitte Times |
 Eylül 2016

İçindekiler

Sayfa 6

Sayfa 8

Yıl 7 Sayı 5 - 23.09.2016 Aylık gazete, Türkçe, ücretsizdir.
Deloitte Danışmanlık A.Ş.
Temsilci: Ayşe Epikman Akşehirli
Sorumlu Müdür: Osman Aytaman
İçerik: Deloitte tarafından sağlanmaktadır. Gazetede
yayınlanan yazıların sorumluluğu Deloitte Türkiye’ye aittir.
Yazı ve resimler izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz.
Baskı: Umutdoğa Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti
Adres: Mas-Sit Matbaacılar Sitesi 1. Cd. No:160 34204
Yüzyıl-Bağcılar/ İstanbul
Tel: 0212 438 02 05 (Pbx)

Sayfa 10

06
Her şeye rağmen Türkiye
ekonomisinde yeni bir
hikâye oluşturabiliriz
Deloitte’un periyodik Ekonomik
Görünüm raporu, bu sayısında
10’ar soruda hem küresel
ekonomi, hem de Türkiye
ekonomisini ele alıyor.

ISSN: 1309-0054
Deloitte Türkiye
Adres: Deloitte Values House
Maslak No1, 34398 İstanbul, Türkiye
Tel: 0212 366 6000
www.deloitte.com.tr
The Deloitte Times’ın PDF versiyonuna www.deloitte.
com/tr/TheDeloitteTimes adresinden ulaşabilirsiniz.
Okuyucu mektuplarınızı ve görüşlerinizi
tr.thedeloittetimes@deloitte.com adresine yollayabilirsiniz.

4

08
YK’nın yükselen gündemi:
siber güvenlik, dijitalleşme
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Yönetim kurullarında strateji,
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ajandalarda hızlı yükseliş
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Aile şirketlerinde değerleri
koruyarak değişim zamanı
Aile şirketlerinin gelecek kuşak
liderleri; büyümeye, yenilikçiliğe
ve yönetim yapılarında
profesyonelleşmeye
odaklanıyor.

Türkiye’de BEPS Eylem
Planlarında son durum
Son mevzuatlar ışığında
Türkiye’de OECD nezdinde Vergi
Matrahlarının Aşındırılması ve
Kar Aktarımları (BEPS) Eylem
Planları değerlendiriliyor.

Bilgi ve iletişim teknolojileri
sektörü 83,1 milyar TL
büyüklüğe ulaştı
Türkiye’de 2015 yılı pazar
verilerine göre sektör, bir önceki
yıla oranla TL bazında %18
büyüdü.

Veri aktarmanın sonuçlarına
hazır mıyız?
Kişisel verilerin aktarımı 6698
Sayılı Kanun çerçevesinde
belirli şartlara bağlandı. Prensip
olarak ilgilinin açık rızası ile veri
aktarılabilirken, kanun belirli
istisnaları da regüle ediyor.
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Yeniden yapılandırma
ve varlık barışı yasalaştı
Kamuoyunun merakla beklediği
“Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”
TBMM tarafından 3/8/2016
tarihinde kabul edilerek 6736
Kanun numarasıyla yasalaştı.

Tatil ve seyahat: Türkiye
e-ticaret pazarının liderleri
2015 yılında Türkiye e-ticaret
pazarı, %31’lik artış ile 24,7
milyar TL’ye ulaştı. E-ticaretin
toplam perakende içerisindeki
payı ise sadece %2 olarak
gerçekleşti.

Lüks tüketim lideri yine
Louis Vuitton
Dünyanın en büyük 100 lüks
tüketim firması 2014 mali yılında
222 milyar dolar net satış geliri
elde etti. İlk üç sıralamasında bir
değişiklik yaşanmadı.

Kişisel verileri
nasıl işleyeceğiz?
Verilerin ilk defa elde
edilmesinden başlayarak veriler
üzerinde gerçekleştirilen her
türlü işlemi ifade eden ‘verilerin
işlenmesi’ konusu, Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu
kapsamında ele alınıyor.
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Her şeye rağmen
Türkiye ekonomisinde
yeni bir hikâye
oluşturabiliriz
Küresel ekonomide zayıf büyüme ortamı devam
ediyor. Türkiye tarafında ise şüphesiz tarihi günler
geçiriyoruz. Deloitte’un periyodik Ekonomik
Görünüm raporu, bu sayısında 10’ar soruda
hem küresel ekonomi, hem de Türkiye
ekonomisini ele alıyor.

Deloitte Türkiye’nin Ağustos sonunda
yayınladığı “Ekonomik Görünüm
Raporu”na göre, 15 Temmuz darbe girişimi
sonrası piyasaların tepkisinin nispeten sınırlı
kalması, Türkiye’nin uzun süredir ihtiyaç
duyduğu “yeni bir hikaye” için fırsat sunuyor…
Deloitte Türkiye CEO’su Gökhan Alpman,
rapora ilişkin yaptığı açıklamada; küresel
ekonomide zayıf büyüme ortamının devam
ettiğini vurgulayarak “Türkiye tarafında
ise şüphesiz tarihi günler geçiriyoruz.
Başarısızlıkla sonuçlanan menfur darbe
girişiminin ardından piyasaların nispeten
sınırlı tepki vermesi, Türkiye’ye sermaye
girişlerinin devam etmesi ve Türkiye’de
faaliyet gösteren pek çok uluslararası şirketin
olumlu açıklamaları son derece sevindirici.
Ancak önümüzde hem Temmuz öncesinden
devrettiğimiz –yavaşlayan büyüme, yüksek
enflasyon ve cari açık gibi- sorunlar
6

hem de darbe girişimi sonrası yaşanan
travmanın ekonomi üzerinde olası etkilerinin
atlatılması gibi zorlu bir görev var. Bu da
aslında uzun süredir altını çizdiğimiz gibi
yapısal reformlara ve kurumlarımızın tekrar
güçlenmesine bağlı. Bu çerçevede dileğimiz,
OHAL’in belirlenen sürede sonlanmasının
ardından, toplumun tüm kesimlerinin desteği
ve onayını sağlayacak, uluslararası alanda
da kabul görecek kapsamlı ve detaylı bir
ekonomik programın açıklanmasıdır” dedi.
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Küresel büyüme halen zayıf ve oldukça
kırılgan. Büyümenin önündeki temel engeller
yüksek borçluluk, zayıf bankacılık sistemleri,
gelir dağılımı, demografi ve düşük üretkenlik.
Son dönemde büyüme tarafında en önemli
‘şok’ ise, ‘Brexit’. İngiltere’deki 23 Haziran
referandumunda AB’den ayrılma kararının
çıkması, görünümü daha da olumsuza
çeviriyor ve belirsizliği de oldukça artırıyor.

10 soruda küresel ekonomiyi değerlendiren
raporun diğer soruları ise; ABD, AB ve
Japonya gibi gelişmiş ülkelerdeki son
gelişmelere, Brexit’in yaratabileceği farklı
senaryolara, gelişmekte olan ülkelerde
son dönemde görülen toparlanma
sinyallerine, dünya ekonomisinde özel bir
yere sahip olan Çin’e, dört büyük Merkez
Bankası’nın para politikalarına, Türkiye’yi
de yakından ilgilendiren iki önemli küresel
parametre olan Euro/dolar paritesi ve
petroldeki son gelişmelere ve önümüzdeki
dönemde izlememiz gereken temel risklere
odaklanıyor.

Türkiye ekonomisi için 2016 yılı
büyüme beklentisi %3 seviyesini
koruyor. Ancak ilk çeyrekte
beklenenden güçlü gelen büyüme,
ikinci çeyrek itibari ile yavaşlama
sinyalleri veriyor.*

Küresel ekonominin olumlu tarafında ise,
Gelişmekte Olan Ekonomilere dönük algının
uzun bir sürenin ardından belirgin bir şekilde
toparlandığı görülüyor. Bu durum, sermaye
akımlarında belli bir direnci sağlayarak,
Türkiye ekonomisini de destekleyen en
önemli faktörlerden biri. Ancak bu risklerin
olmadığı anlamına da gelmiyor. Gelişmekte
Olan Ekonomilerin kendi iç dinamiklerinden
kaynaklanan risklerin yanı sıra Fed’in
normalleşme süreci, emtia fiyatlarının seyri,
Çin ile ilgili endişeler de piyasalarda belirsizlik
ve oynaklık yaratmaya devam ediyor.

Türkiye ekonomisi değerlendirildiğinde,
2016 büyüme beklentisi olan %3 halen
korunuyor, ancak ilk çeyrekte beklenenden
güçlü gelen büyüme ikinci çeyrek itibari ile
yavaşlama sinyalleri veriyor. 15 Temmuz’da
yaşanan darbe girişiminin sonuçlarına
yönelik olarak bir değerlendirme yapmanın
erken olduğu vurgulanan raporda,
piyasaların tepkisinin sert ama yaşanan
olayların boyutu düşünüldüğünde görece
sınırlı olduğu paylaşılıyor. Bunun olumlu
olduğu değerlendirilen raporda yine de
reel ekonomi üzerindeki etkilerin izlenmesi
gerektiği, özellikle turizm ve güven kanalı
üzerinden risklerin bulunduğu vurgulanıyor.
Raporda Türkiye ekonomisine dair ek olarak
istihdam piyasasındaki gelişmeler, enflasyon
görünümü, sermaye girişleri, liranın seyri
ve son gelişmelerin piyasalar üzerindeki
etkileri değerlendirilirken; para politikasında
önümüzdeki dönemde ne beklemeliyiz,
mali disiplin bozuluyor mu, cari açıktaki
daralmanın sonuna yaklaştık mı gibi güncel
sorular da cevap buluyor.
*9 Eylül 2016 tarihinde açıklanan GSYİH, bu beklentiyi
teyit etmiştir.

Rapor için tıklayınız
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YK’nın yükselen
gündemi: siber güvenlik,
dijitalleşme ve inovasyon
Yönetim kurullarında strateji, büyüme ve performans
en öncelikli üç konu olarak ele alınırken; siber güvenlik,
dijitalleşme ve inovasyon ajandalarda hızlı yükseliş gösteriyor.

D

eloitte’un 360° Yönetim Kurulu
Araştırması; Avrupa, Ortadoğu ve
Afrika (EMEA) bölgesindeki yönetim
kurullarının karşı karşıya oldukları konulara
dair özgün bir bakış açısı getiriyor.
EMEA bölgesindeki 20 ülkeden, yönetim
kurullarında yer alan 271 bağımsız üyenin
görüşleri ile şekillenen araştırma, özellikle
kurumsal yönetim alanındaki altı unsura
ışık tutuyor: strateji ve risk yönetimi,
inovasyon, siber güvenlik, üst yönetimin
ücretlendirilmesi, yönetim kurullarında ardıl
planlama ve yetenek yönetimi, yönetim
kurulu performansı ve değerlendirmesi.
EMEA bölgesindeki şirketlerin yönetim
kurulları gündemi incelendiğinde aşağıdaki
konular öne çıkıyor:
•• Strateji, büyüme ve performans en
öncelikli üç konu olarak yer alıyor.
•• Siber güvenlik, dijitalleşme ve inovasyon,
öncelik sıralamasında hızlı bir yükseliş
sergiliyor.

8

•• Maliyet azaltımı ve sermaye yönetimine
ilişkin konular öncelik sıralamasında
gerilemiş durumda.
Türkiye özelindeki sonuçlar, üç konunun
yönetim kurullarının karşılaştığı kritik
sorunlar olarak önem kazanacağını
gösteriyor: politik ve sosyal belirsizlik,
regülasyonlar ve uyum, siber güvenlik.
Siber güvenlik gelecek 12-24 aylık
dönemde en önem kazanan gündem
maddesi
Araştırmaya göre siber güvenlik, geçtiğimiz
12 aylık dönemle kıyaslandığında, listede
üst sıralara tırmandı ve bağımsız üyeler için
gelecek 12-24 aylık döneme dair en önem
kazanan gündem maddesi olmayı başardı.
Katılımcıların sadece %48’i siber güvenlik
konusunda yönetim kurulu farkındalığına
yüksek not veriyor. Siber güvenliğe
addedilen öneme rağmen, siber güvenlik
konularına dair bir aksiyon planı olduğunu
söyleyen katılımcılar sadece %46 oranında
kalıyor. Yönetim kurulunda siber güvenlikten
sorumlu bir üyesi bulunan şirketlerin oranı
ise yalnızca %5.

Türkiye’de, politik
ve sosyal belirsizlik,
regülasyonlar
ve uyum, siber
güvenlik konuları
yönetim kurullarının
karşılaştığı kritik
sorunlar olarak
önem kazanacak.
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Sektör bazında değerlendirme
yapıldığında; siber güvenlik, imalat
sektöründeki katılımcıların sadece
%38’i için yönetim kurulu seviyesinde
ele alınan bir öncelik olarak belirtiliyor.
Siber saldırıların aynı zamanda üretim
tesisleri ve ar-ge merkezlerini de hedef
aldığı düşünüldüğünde, nispeten düşük
ilgi seviyesi endişe verici. Sağlık ve yaşam
bilimleri sektöründe ise katılımcıların yarısı
siber güvenlik konusunda yüksek farkındalık
olduğunu söylüyor.
İnovasyon yönetim kurullarında
önemini artırıyor
Katılımcıların %60’ı inovasyona yüksek
önem atfediyor; gelişim, üst yönetim (icra
kurulu ve yönetim kurulu) tarafından takip
ediliyor. Türkiye’de de katılımcıların çoğu,
kurum kültürlerinin inovasyonu ve yeni
fikirleri desteklediğini belirtiyor. İnovasyon;

Yönetim kurullarının
gündemindeki ilk 3 konu*

1. Strateji
2. Büyüme
3. Performans

yaşam bilimleri ve teknoloji, medya ve
telekomünikasyon sektörlerinde öne
çıkarken, taahhüt, enerji ve doğal kaynaklar
sektörlerinde geriden geliyor.
Ürün inovasyonu, yönetim kurulu
seviyesinde %63 ile en çok ilgi gören kalem
olurken, onu %49 ile iş modeli yenilikçiliği,
%48 ile süreç inovasyonu ve %47 ile dijital
inovasyon izliyor.
Dijitalleşme hızlı yükselişte
Dijitalleşme, geleneksel sektörlerde mevcut
oyuncuları yerinden etmeye aday yeni
dijital güçlerin ortaya çıkması sebebiyle,
yönetim kurullarının öncelik listesinde 7 sıra
yükseliyor. Dijital ortamda bilgi ve becerisiyle
yol alınmasını sağlayacak kişilere, yönetim
kurulu seviyesinde talebin yakın gelecekte
artması bekleniyor.

Yönetim kurullarının gündeminde
en hızlı yükselen konular*

=1
4

4

5. İnovasyon

5

12. Dijitalleşme

7

13. Siber Güvenlik

*Geçtiğimiz 12 aylık dönemle karşılaştırıldığında, gelecek 12-24 aylık döneme dair belirtilen gündem konularıdır.
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Strateji ve risk
Yönetim kurulu üyelerinin çoğu etkin bir
strateji ve risk yönetiminin, değişen koşullara
uyum sağlamadaki gerekliliğine inanıyor.
Katılımcıların %88’i risk yönetiminin, yönetim
kurullarının karar verme süreçlerine iyi
entegre edildiğini düşünüyor. Türkiye de, bu
ülkeler arasında başı çekiyor.
Yönetim kurullarında çeşitlilik ve başarı
faktörleri
Geleceğin yönetim kurullarında hangi
becerilere ihtiyaç duyulacağı sorusuna
cevaben, sektör bilgisi (%87) ve
organizasyonun stratejik yönelimi (%69) öne
çıkıyor. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde,
katılımcıların %70’i profesyonel özellikleri,
%55’i cinsiyeti, %45’i ise kurumun ve
yönetim kurulunun uluslararası bir niteliğe
sahip olmasının dikkate alındığını belirtiyor.
Özellikle cinsiyet eşitliği açısından yönetim
kurullarında çeşitlilik için, yasal zorunluluklar
ya da kurumsal yönetim kural ve kılavuzları
ilave kriterler getirebiliyor. Örneğin,
Türkiye’de borsaya kote olan şirketlerde,
yönetim kurulunda en az bir kadın yönetim
kurulu üyesi olma zorunluluğu bulunuyor;
bu şirketlerde yönetimde bulunan kadın üye
oranı ortalaması ise %10. Gelişmiş ülkelerde
ise bu oran %15 ila %35 arasında seyrediyor.
Etkili bir yönetim kurulu için kriterler
sorulduğunda; katılımcıların %32’si tecrübe,
%28’i çeşitlilik, %23’ü bilgi, %22’si strateji
odaklılık ve %22 şeffaflığı sıralıyor.

Rapor için tıklayınız
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Aile şirketlerinde
değerleri koruyarak
değişim zamanı
Aile şirketlerinin gelecek kuşak liderleri; büyümeye,
yenilikçiliğe ve yönetim yapılarında profesyonelleşmeye
odaklanıyor. Şirketler, eskiye nazaran daha farklı bir liderlik
tarzı benimsiyorlar ve risk alma konusunda daha istekliler.
Şirketlerin %56’sında ise bir strateji değişikliği beklense de,
aile değerlerini canlı tutmak önemini koruyor.
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eloitte’un, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika
(EMEA) bölgesinde gerçekleştirdiği
‘Gelecek Kuşak Araştırması 2016’
raporuna göre, yeni nesil aile şirketlerinde
liderler, büyümeye, yenilikçiliğe ve
yönetim yapılarında profesyonelleşmeye
odaklanacaklar.
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu EMEA
bölgesinde, 19 ülkeden 92 katılımcıyla, OcakNisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen
araştırmaya göre, yeni nesil aile şirketleri,
eskiye nazaran daha farklı bir liderlik anlayışı
benimsiyorlar ve risk alma konusunda daha
istekliler. Katılımcıların yanıtlarına göre;
ailenin kendine has karakterini korumak
ve kuşaklar arası aktarımını sağlamak,
aile değerlerini ayakta ve canlı tutmak
temel unsurlar olarak öne çıkmaya devam
ediyor. Bölgedeki aile şirketlerinin birtakım
değişimlerin eşiğinde olduğu, gelecek kuşak
liderlerin atacağı adımları bekledikleri
araştırmanın öne çıkan sonuçları arasında
yer alıyor. Şirketlerin %56’sında ise bir strateji
değişikliği bekleniyor.
Deloitte Türkiye Kurumsal Risk
Hizmetleri Direktörü Itır Soğancılar
Gülüm, raporu, “Süregelen ekonomik
küreselleşme aile şirketlerini etkiliyor.
Pek çok aile şirketi farklı ve yeni pazarlara
açılmayı ya da hizmet ve ürün gamlarını
genişletmeyi planlıyor. Görevi devralacak
gelecek kuşak liderlerinin %80’i, aile
değerlerine sahip çıkmak koşuluyla, aile-

çocuk ilişkisi yerine kendilerini yetişkin
konumuna koyarak, farklı bir liderlik yolu
izlemeyi düşünüyor” diyerek değerlendirdi.
Soğancılar, Türkiye özelinde ise şunları
söyledi: “Pek çok ülkede aile sahipliğindeki
şirketler ekonominin belkemiğidir. Ancak
bu durum, Türkiye’de daha da önemli hale
geliyor. Çeşitli kaynaklara göre Türkiye’de
kurulu şirketlerin yaklaşık %90’ının aile
şirketi olması ve ulusal gelirin yaklaşık
%90’ının yine aile işletmelerinden gelmesi
nedeniyle, aile şirketleri Türkiye ekonomisi
için oldukça kritik bir rol oynuyor. Araştırma
sonuçlarıyla paralel olarak, Türkiye’deki
aile şirketlerinin gelecek kuşak liderleri,
şirketlerin aile karakterini korumayı önemli
bulmakla birlikte; yenilikleri daha yakından
takip etmekte, kurumsallaşmaya ve
profesyonelleşmeye daha çok önem vererek
şirketlerin sürdürülebilirliklerine katkıda
bulunmayı hedeflemektedirler.”
Aile şirketleri, yenilikçiliği ilk üç öncelik
arasına koysa da, risklerden endişe
ediyorlar
Aile şirketlerinin ellerinde gerekli kaynaklar
olmasına karşın, risk almaya ve yenilikçiliğe
kapalı olduğuna dair ortak bir algı söz
konusu. Oysaki yeni nesil liderlerin
hem kurumsal ve aile yönetim yapılarını
değiştirebilecek, hem de aile şirketinin
devamlılığını garanti edebilecek, aile
dışındaki profesyonel yöneticilerle çalışmaya
çok daha açık oldukları belirtiliyor.

Türkiye’deki aile şirketlerinin gelecek
kuşak liderleri, şirketlerin aile karakterini
korumayı önemli buluyor. Yenilikleri daha
yakından takip etmekte, kurumsallaşmaya
ve profesyonelleşmeye daha çok önem
vererek şirketlerin sürdürülebilirliklerine
katkı bulunmayı hedefliyorlar.

Araştırmaya katılanların %76’sı, yenilikçiliği
ilk üç öncelikten biri olarak görüyor. Ancak
yeni nesil liderler, yenilikçiliğin faydaları
konusunda aile üyelerini ikna etmede
zorlanabiliyorlar. Aile üyelerinin %60’ı
yenilikçiliğin farkında, ancak sadece %40’ı
yenilikçilikten kaynaklanabilecek riskleri
almaya istekli olduğunu belirtiyor. Yeni
nesil liderlerin yarısından fazlası (%55),
şirketlerinin rakiplerinden daha hızlı yenilik
yaptığını, yaklaşık yarısı (%51) ise daha agresif
bir risk yönetimi yaklaşımı planladıklarını
ancak bunu kontrollü bir şekilde yapmak
istediklerini ifade ediyor.
Aile karakteri halen önemini koruyor
Yeni nesil liderlerin karşı karşıya olduğu
diğer zorluklar ise şirketi şekillendiren aile
karakterini koruyabilmek, aile değerlerini
yaşatmak ve gelecek kuşaklara iletilmesini
sağlamak olarak öne çıkıyor. Ayrıca, haleflik
planlamasının resmileştirilmesi de bir
zorluk olabiliyor. Görevi devralacak aile
üyelerinin %60’ı için bu süreç plansız bir
şekilde ilerliyor. Ancak yine de katılımcıların
yarısı için bu hazırlık süresi, aslında iş hayatı
öncesinde başlamış oluyor.

Rapor için tıklayınız

11

The Deloitte Times |
 Eylül 2016

Yeniden yapılandırma
ve varlık barışı yasalaştı
Kamuoyunun merakla beklediği “Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” TBMM tarafından 3/8/2016
tarihinde kabul edilerek 6736 Kanun numarasıyla yasalaştı.

K

anunda; vergi ile sosyal güvenlik prim
alacaklarının yeniden yapılandırılması,
matrah artırımı, kayıt dışı faaliyetlerin
kayıt altına alınması, vergi incelemesinde
olan konuların dava yoluna gidilmeksizin
çözümlenmesi ve Varlık Barışı düzenlemesine
ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

Erhan Tarhan
Deloitte Türkiye
Vergi Hizmetleri, Müdür

Yeniden
yapılandırma ve
varlık barışını
kapsayan kanun
yasalaştı.

Kesinleşmiş alacakların yeniden
yapılandırılması
Kanun 30.06.2016 tarihine kadar kesinleşmiş
ancak ödenmemiş alacakların yeniden
yapılandırılmasına imkan sağlamaktadır.
Buna göre, vergi asıllarının tamamını, vergi
aslına bağlı olmayan cezaların %50’sini
ve gecikme faizi, gecikme zammı ve
gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak
belirlenecek tutarı ödeyenlerden; vergi
aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da
idari para cezalarının tamamının, vergi aslına
bağlı olmayan cezaların kalan %50’sinin ve
gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi
gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden
vazgeçilecektir.
Diğer taraftan, bu Kanunun yayım
tarihinden önce Vergi Usul Kanunu’nun
uzlaşma hükümlerinden yararlanılması
üzerine kesinleşmiş; ancak henüz ödeme
süresi geçmemiş borçlular da uzlaşma
sonucu tahakkuk eden vergi ve ceza
tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri
dikkate alınarak bu Kanun hükümlerinden
yararlanabileceklerdir.
Kesinleşmemiş veya dava safhasında
bulunan alacaklar
Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan
alacaklar 3 ana başlık altında toplanmaktadır.
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•• Vergi mahkemesinde dava açılmış ya da
dava açma süresi henüz geçmemiş olan
ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi
tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin
tahakkuklar,
•• Temyiz veya itiraz/istinaf süreleri
geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna
başvurulmuş ya da karar düzeltme
talep süresi geçmemiş veya bu yola
başvurulmuş olan ikmalen, re’sen veya
idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile
gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar,
•• Uzlaşma aşamasında bulunan tarhiyatlar.
Bu aşamada Kanun, alacağın durumuna
göre farklı imkanlar sunmaktadır. Örneğin,
vergi mahkemesinde dava açılmış ya da
dava açma süresi henüz geçmemiş olan
alacaklarda vergi aslının %50’si silinirken;
vergi mahkemesinin terkin kararı var ise
vergi aslının %80’i silinmektedir.
İnceleme ve tarhiyat safhasında
bulunan vergiler
Kanunun yayımlandığı tarihten önce
başlanıldığı halde, tamamlanmamış olan
vergi incelemelerine devam edilecektir.
Bu durumda inceleme işleminin
tamamlanmasından sonra tarh edilen
verginin yarısı ile bu tutara Yİ-ÜFE oranı
esas alınarak hesaplanan faizinin ödenmesi
halinde, ceza ve gecikme faizi silinecektir.
Öte yandan, incelemesi devam eden
mükellefler isterlerse matrah ve vergi
artırımında bulunabilecekler. Ancak bu
durumda inceleme ve takdir işlemlerinin,
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen
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ayın başından itibaren 1 ay içerisinde
sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu sürede
sonuçlandırılmayan inceleme ve takdir
işlemlerine devam edilmeyecektir. Bu süre
içinde tamamlanmış işlemlerde, inceleme ve
takdir sonucu bulunan matrah farkı, matrah
artırımı ile birlikte değerlendirilecektir.
Matrah artırımı
Matrah artırımı; 2011, 2012, 2013, 2014 ve
2015 yıllarına ilişkin olarak gelir ve kurumlar
vergisi, KDV ile bazı gelir ve kurumlar vergisi
stopajları için yapılabilecektir. Böylelikle
matrah artırımda bulunulan yıllar için yıllık
gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu
yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha
sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır.
Matrah artırımında bulunulan yıla ait
Kurumlar Vergisi (KV) beyannamesi
zamanında verilmiş ve tahakkuk eden
vergiler zamanında ödenmiş ise indirimli
vergi oranından faydalanılabilecektir.
Belirtilen tüm yıllar için artırım yapılabileceği
gibi istenilen yıl ya da yıllar için de artırım
yapılabilecektir. İlgili yıla ilişkin olarak verilen
beyannamede matrah beyan edilmemişse,
matrah oluşmamışsa ya da hiç beyanname
verilmemişse yine Asgari Artırım Tutarları
dikkate alınacaktır. Örneğin 2015 yılına ilişkin
zarar beyan eden bir şirket bu yıla ilişkin
belirlenen 37.940 TL Asgari Artırım Tutarını
dikkate alacaktır. Artırımında bulunulan
yıllara ait zararların %50’si, 2016 ve izleyen
yıllar kârlarından mahsup edilebilecektir.
İşletme kayıtlarının düzeltilmesi
Kanun ile işletme kayıtlarının düzeltmesine
imkan sağlanmaktadır. Buna göre;
•• İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda
yer almayan emtia, makine, teçhizat
ve demirbaşlar için %10 oranında KDV
ödemek suretiyle kayda alma,
•• Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede
bulunmayan mallar için tüm vergisel
yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle
kayıtları düzeltme,
•• Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede
bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan
alacaklar için %3 oranında vergi ödeyerek
kayıtları düzelme imkanı getirilmektedir.

Verginin Ödenmesi
Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan
tutarın;
•• İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen
ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanunun
yayımlandığı tarihten ödeme tarihine
kadar geçen süre için herhangi bir faiz
uygulanmayacaktır.
•• İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen
ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar yerine
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarı (bu Kanunun 4 üncü
maddesine göre fer’i alacaklar yerine
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan
gecikme faizi dâhil) üzerinden ayrıca %50
indirim yapılacaktır.
•• Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde, ilgili
maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak
şartıyla borçluların başvuru sırasında
6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme
seçeneklerinden birini tercih etmeleri
şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha
uzun bir sürede ödeme yapılamayacaktır.
Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili
maddelere göre belirlenen tutar;
–– 6 eşit taksit için (1,045),
–– 9 eşit taksit için (1,083),
–– 12 eşit taksit için (1,105),
–– 18 eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar
taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer
aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit
tutarı hesaplanacaktır.
Varlık barışı düzenlemesi
Kanun kapsamında, yurt dışında bulunan
para, altın, döviz, menkul kıymet ve sermaye
piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler
çerçevesinde 31/12/2016 tarihine kadar
Türkiye’ye getiren gerçek ve tüzel kişiler,
söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf
edebileceklerdir.
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip
oldukları, Türkiye’de bulunan ancak kanuni
defter kayıtlarında yer almayan para, altın,
döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası araçları ile taşınmazlarını, 31/12/2016
tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde
dikkate almaksızın, kanuni defterlere
kaydedebileceklerdir. Bu takdirde, söz konusu
varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar
için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate
alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.

Yurtdışından getirilen bu varlıklar,
işletmelerin kanuni defterlerine
kaydedilebilecektir. Kayıt işlemlerinde
sınırlayıcı bir düzenleme öngörülmemektedir.
İşletmelere, sermayeye ilave etme, özel fon
hesabında tutma veya işletme borçlarının
ödenmesinde kullanma konusunda
ihtiyarilik sağlanmaktadır. Bu varlıkların
elden çıkarılmasından doğan zararlar,
gelir veya kurumlar vergisi uygulaması
bakımından gider veya indirim olarak
kabul edilmeyecektir. Bu kapsamda
bildirilen veya beyan edilen işlemler dönem
kazancının tespitinde dikkate alınmayacaktır.
Diğer bir anlatımla bu varlıklar için vergi
alınmayacaktır.

Borcun tamamının
tek seferde ödenmesi
durumunda,
hesaplanan
faiz tutarından
%50 indirim
uygulanacaktır.
Diğer taraftan bildirim veya beyanda
bulunanlar ile bunların kanuni temsilcileri
hakkında, başkaca bir neden ile gerekli
olması hali saklı kalmak üzere, sırf bu beyanın
yapılmış olmasından dolayı ve bu beyandan
hareket edilerek, hiçbir şekilde herhangi
bir araştırma, inceleme, soruşturma veya
kovuşturma yapılmayacak ve idari para
cezaları uygulanamayacaktır.
Kanun hükmünden yararlanma
başvuruları
Kanun hükmünden yararlanmak için
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci
ayın sonuna (Ekim ayı) kadar ilgili kuruma
başvurulması gerekmektedir. Bu başvuru
tarihi, işletme kayıtlarının düzeltilmesi için
üçüncü ayın (Kasım ayı), Varlık Barışı için ise
2016 yılı sonuna (Aralık ayı) kadar devam
edecektir.
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Türkiye’de BEPS Eylem
Planlarında son durum
Uluslararası şirketlerin vergi yönetimlerinde çok önemli bir
gündem maddesi haline gelen Vergi Matrahlarının Aşındırılması
ve Kar Aktarımları (Base Erosion and Profit Shifting- BEPS)
Eylem Planları son mevzuatlar ışığında değerlendiriliyor.

2
Güler Hülya Yılmaz
Deloitte Türkiye
Vergi Hizmetleri, Ortak

Uluslararası
piyasalarda iş yapan
çokuluslu şirketlerin,
BEPS eylem
planlarındaki global
ve yerel gelişmeleri
takip ederek kendi
durumlarını analiz
etmeleri ve muhtemel
değişikliklere önceden
hazırlıklı olmaları
önemli.
14

008 yılında yeniden nükseden global
ekonomik kriz, devletlerin kapanmayan
bütçe açıkları, sermayenin tüm
dünya çapında giderek artan hızda ve
çeşitlilikte el değiştirmesi, dijital ekonominin
yetişilemeyen bir hızda devamlı büyümesi ve
ciddi sermayeleri olan çok uluslu şirketlerin
devlet gelirlerine katkı paylarının yetersiz
kalması ve giderek azalması G20 ülkelerinin,
OECD nezdinde Vergi Matrahlarının
Aşındırılması ve Kar Aktarımları (Base
Erosion and Profit Shifting- BEPS)
uygulamalarına karşı tedbirler öngören
eylem planları geliştirmesine yol açmıştır.
İçinde Türkiye’nin de bulunduğu G20
ülkelerinin çağrısı üzerine, OECD tarafından
19 Temmuz 2013 tarihinde açıklanan, özü
itibariyle zararlı vergi uygulamalarını mercek
altına alıp devletlerin vergi gelir kayıplarını
önlemek ve ekonomide faaliyet gösteren
tüm paydaşların adil bir şekilde vergi
gelirlerine katkıda bulunmasını sağlamak
amacını taşıyan 15 adet eylem planı ile ilgili
çalışmalar 5 Ekim 2015 tarihi itibariyle büyük
ölçüde tamamlanarak 13 adet nihai rapor
yayınlanmıştır.
15 adet BEPS Eylem Planı 15-16 Kasım
2015 tarihlerinde Antalya’da yapılan G20
Zirvesinde de onaylanmış ve uygulama
safhasına geçilmiştir.
Türkiye’nin BEPS Eylem Planına Yaklaşımı
Türkiye gerek OECD, gerekse de G20
Ülkeler grubunun bir üyesi olarak vergi
matrahı aşınmalarına karşı alınan tüm BEPS
Eylem Planı tedbirlerini desteklediğine dair
taahhüt vermiştir. Hali hazırda mevcut Türk

Vergi Mevzuatı’nda bulunan ve uygulanan
“Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazançları
Vergilendirilmesi”, “Örtülü Sermaye
Uygulamaları”, “Transfer Fiyatlandırması
Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” ile ilgili
kurallar matrah aşındırılmasını önleyici ana
tedbirler (“vergi güvenlik müesseseleri”)
olarak sayılabilir. Ayrıca Vergi Usul
Kanunu’nun 3. Maddesinde yer alan “vergi
kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder”;
“vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu
olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti
esastır” hükümleri olası suiistimal hallerinde
vergiden kaçınmayı önleyici genel emniyet
kurallarıdır.
Halen mevcut vergi mevzuatımızdaki
hükümler ve 15-16 Kasım 2015’te Antalya’da
yapılan G20 zirvesinden bugüne kadar geçen
sürede ortaya çıkan mevzuat değişiklikleri ve
çalışmalarını dikkate aldığımızda Türkiye’deki
son durumu aşağıdaki başlıklarda özetlemek
mümkündür:
1. Dijital ekonominin vergilendirme
sorunları:
•• Taslak Vergi Usul Kanunu (VUK): En
son mevcut VUK Tasarısında “İşyeri”
ni tanımlayan 129. Madde’de fiziki
işyeri örnekleri arasına “mobil araçlar,
elektronik ortam veya alanlar” da
dahil edilmiştir. Gene Taslak VUK 130.
Madde’de “Elektronik Ortamda İşyeri”
tanımı yapılmıştır. 133. Madde ile işyeri
sayısında meydana gelen değişikliklerin
bildirilmesinde fiziki işyerleri gibi elektronik
ortamdaki işyerleri de bildirim zorunluluğu
kapsamına dahil edilmiştir.
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•• 464 No.’lu VUK Genel Tebliği ile Getirilen
Bildirim Yükümlülükleri: 24 Aralık 2015’te
yayımlanan Tebliğ ile 1 Temmuz 2016’dan
itibaren, aracı hizmet sağlayıcıları,
bankalar, internet reklamcılığı hizmet
aracıları ile kargo ve lojistik işletmelerine,
internet ortamında yapılan işlemlere
yönelik olarak aylık bazda işlem tarafları ile
ilgili kimlik bilgileri ve istenen diğer bilgileri
Mali İdare’ye bildirmek yükümlülüğü
getirilmiştir.
•• Yeni Torba Kanun ile elektronik ticarete
getirilmesi planlanan stopaj: VUK 11.
Maddenin sonuna eklenmesi önerilen yeni
bir “vergi güvenlik müessesesi” hükmü ile
Bakanlar Kurulu’na, vergiye tabi işlemlere
taraf veya aracı olanlara vergi kesintisi
yaptırma ve farklı stopaj oranları tespit
etme yetkisi verilmiştir.
2. Ülke mevzuatlarındaki farklı
düzenlemelerden ortaya çıkan “hibrid
enstrümanlar/kurumlar” dolayısıyla
meydana gelen olumsuz etkilerin
bertaraf edilmesi: Yerel mevzuatta henüz
gelişme yoktur.
3. Kontrol Edilen Yabancı Kurum
Kazançlarının vergilendirilmesi
kurallarının gözden geçirilerek
iyileştirilmesi: Mevcut hükümler devam
etmektedir. Herhangi bir değişiklik yoktur.

4. Faiz/Finansal ödemeler yoluyla matrah
aşındırılmasını sınırlayıcı tedbirler:
Mevcut mevzuatta “örtülü sermaye” ile
“transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü
kazanç dağıtımı” hükümleri faiz indirimini
belli şartlara göre sınırlandırmaktadırlar.
Ayrıca, Gelir Vergisi Kanunu Madde 41’in
9. Bendi ile kullandığı yabancı kaynakları
öz kaynaklarını aşan işletmelerde, faizin
ancak belli bir kısmı indirilebilmektedir. Bu
hüküm 1.1.2013’ten beri geçerlidir. Ancak
ilgili oran hala ilan edilmemiş olduğu için
bu hüküm yürürlüğe girdiği tarihten beri
uygulanamamıştır.
5. “Şeffaflık” ve “özün önceliği” ilkeleri
ile zararlı vergi uygulamalarının
önlenmesi: Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
“Dar Mükellefiyette Vergi Kesintisi” ni
düzenleyen 30. Maddesinin 7. Fıkrasında;
kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin,
Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme
kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme
imkanı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi
hususunun göz önünde bulundurulması
suretiyle Bakanlar Kurulu’nca ilan edilen
ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette
bulunan kurumlara yapılan ödemeler
üzerinden %30 vergi kesintisi yapılması
öngörülmüştür. Ancak, Bakanlar Kurulu
ilgili ülkeleri hala ilan etmediği için bu
hüküm de yürürlüğe girdiği tarihten beri
uygulanamamıştır.

6. Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşmalarının hükümlerinin
suiistimalini önleyici tedbirler: Yerel
mevzuatta henüz bu alanda bir gelişme
yoktur.
7. Vergiye tabi “işyeri teşkili” yaratan
durumlardan yapay olarak kaçınma
hallerini önleyici tedbirler: Vergi güvenlik
müessesesi olarak stopaj usulüyle vergileme
yoluyla muhtemel vergi kayıplarının
önlenmesine çalışılmaktadır.
8. Transfer Fiyatlandırması Kuralları –
Gayrimaddi Varlık Transferleri: Değerin
yaratıldığı yerin dikkate alınması - 16 Mart
2016’da Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde
yayımlanan 3 seri no’lu Taslak Transfer
Fiyatlandırması Tebliğinde bazı açıklamalar
getirilmiştir. Sözkonusu Tebliğ hala taslak
halindedir.
9. Transfer Fiyatlandırması Kuralları –
Risk ve Sermaye Transferleri: Değerin
yaratıldığı yerin dikkate alınması - 16 Mart
2016’da Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde
yayımlanan 3 seri no’lu Taslak Transfer
Fiyatlandırması Tebliğinde bazı açıklamalar
getirilmiştir. Sözkonusu Tebliğ hala taslak
halindedir.
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Genel Tebliği ile üç kademeli (Ana Rapor,
Ülke Raporu, Ülke Bazlı Raporlama)
belgelendirme yükümlüğü benimsenmiş
ve 1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olacağı
belirtilmiştir. 3 no’lu Transfer Fiyatlandırması
Genel Tebliği henüz resmi olarak
yayımlanmamıştır.
6728 Sayılı Torba Yasa: 9 Ağustos 2016’dan
itibaren yürürlüğe giren Torba Yasa ile,
•• “İlişkili kişi” tanımında değişiklik yapılmıştır,
•• Peşin Fiyat Anlaşmalarının şartlar aynı ise
geçmiş yıllara da uygulanabileceği imkanı
getirilmiştir,
•• Belgelendirme yükümlülüğünün tam ve
zamanında yerine getirilmesi halinde
vergi ziyaı cezasında %50 indirim imkanı
getirilerek belgelendirme yükümlülüğünü
zamanında yerine getiren mükelleflere
avantaj sağlanmaktadır.
10. Transfer Fiyatlandırması Kuralları – Diğer
Yüksek Riskli İşlemler: Değerin yaratıldığı
yerin dikkate alınması - 16 Mart 2016’da Gelir
İdaresi Başkanlığı sitesinde yayımlanan 3 seri
no’lu Taslak Transfer Fiyatlandırması Tebliğinde
bazı açıklamalar getirilmiştir. Sözkonusu Tebliğ
hala taslak halindedir.
11. Matrah aşındırılması ve kar aktarımı
uygulamaları ile ilgili verilerin toplanması
ve analiz edilmesi, bunların tespiti için
gerekli yöntemlerin belirlenmesi: Taslak
VUK Madde 120’de Gelir İdaresi Başkanlığı
bünyesinde bir “veri merkezi” oluşturulacağı
ve tüm toplanacak verilerin bu merkezde
saklanacağı belirtilmiştir. Taslak VUK’da böyle
bir hüküm bulunması elektronik ortamdaki
faaliyetlerin izlenmesi için gereken alt yapının
da kurulma çabalarını göstermektedir.
12. Agresif vergi planlama uygulamaları
hakkında bildirim zorunluluğu: Taslak
VUK’un “Yorum ve İspat” ile ilgili 5.
Maddesinde vergi planlaması kavramı da
metne dahil edilmiştir.
13. Transfer fiyatlandırması
belgelendirme kurallarının yeniden
gözden geçirilmesi: 3 No’lu Taslak Transfer
Fiyatlandırması Tebliği - OECD’nin 13.
Numaralı Eylem Planı raporuna uyumlu
olarak 16 Mart 2016’da Taslak olarak
yayımlanan 3 no’lu Transfer Fiyatlandırması
16

Değerlendirme ve Sonuç
2016 yılının başından beri yapılan mevzuat
değişiklik ve çalışmalarına baktığımız
zaman, Maliye Bakanlığı’nın BEPS eylem
planları içinde ağırlıklı olarak 1 ve 13
numaralı eylem planlarına öncelik ve önem
vererek ilerlediğini görüyoruz. Öte yandan;
elektronik işyeri, otomatik bilgi değişimi,
gayrimaddi varlıkların vergilendirilmesi gibi
konularda ilave düzenlemeler yapılması
gerekmektedir.
Meclis’te görüşülen Torba Yasalar ile BEPS
Eylem planlarının uygulaması ile ilgili yeni
hükümler ve değişiklikler de getirilecektir.
Özellikle uluslararası piyasalarda iş
yapan çokuluslu şirketlerin BEPS eylem
planlarındaki global ve yerel gelişmeleri takip
ederek kendi durumlarını analiz etmeleri ve
muhtemel değişikliklere önceden hazırlıklı
olmaları önem arz etmektedir.

•• Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde
uluslararası düzeyde karşılıklı bilgi talebi
ve paylaşımı ile ilgili prosedürleri belirleme
konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki
verilmiştir.
14. Vergi uyuşmazlık çözüm
mekanizmalarının (karşılıklı anlaşma
usulleri, tahkim vb.) daha etkin
çalıştırılması: En son VUK Tasarısının 303307 Maddelerinde “Uzlaşma ve Karşılıklı
Anlaşma” hükümleri dahil edilmiştir.
15. Uluslararası Hukuk kuralları
çerçevesinde “Çok Taraflı Çözüm Üretme”
mekanizmalarının geliştirilmesi: Bu eylem
planı üzerindeki çalışmalar uluslararası
düzeyde devam etmektedir.

Maliye Bakanlığı’nın, ağırlıklı olarak ‘Dijital
ekonominin vergilendirme sorunları’ ve
‘Transfer fiyatlandırması belgelendirme
kurallarının yeniden gözden geçirilmesi’
eylem planlarına öncelik ve önem vererek
ilerlediğini görüyoruz.
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Denetimde inovasyon ile fark yaratıyoruz!
Çünkü bizim için insan önemli...
İnsanın zamanı çok değerli!
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Tatil ve seyahat:
Türkiye e-ticaret
pazarının liderleri
2015 yılında Türkiye e-ticaret pazarı, %31’lik artış ile 24,7
milyar TL’ye ulaştı. E-ticaretin toplam perakende içerisindeki
payı ise sadece %2 olarak gerçekleşti. Bu durum, ciddi bir
büyüme potansiyeline işaret ediyor.

E-ticaret pazarının 13,3 milyar TL’si
perakende sektöründen geliyor. Online
perakendenin toplam perakende içindeki
payı incelendiğinde Türkiye %2 ile halen
gelişmiş ülkeler (%7,1) ve gelişmekte olan
ülkeler ortalamasının (%5,1) gerisinde
kalsa da, internet ve mobil geniş bant
penetrasyonundaki artış ve bunun online
mobil alışverişe olumlu etkisi sektörün
büyüme potansiyeline işaret ediyor.

Rapor için tıklayınız
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Türkiye’de e-ticaret pazar
hacmi ve büyüme oranı

13

14

milyar TL

18

2

Geçen seneye göre %31’lik büyüme
gösteren ve 24,7 milyar TL’ye ulaşan e-ticaret
pazarında en büyük kategori tatil ve seyahat
iken, bunu sadece online perakendeciler
takip etti.

18.9

büyüme

Türkiye e-ticaret pazar büyüklüğü, 2015
Online
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Bahis
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Tatil ve
Seyahat
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milyar TL

milyar TL
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milyar TL

4
01

milyar TL

%35
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T

ürkiye Bilişim Sanayicileri Derneği
(TÜBİSAD) tarafından yürütülen
ve Deloitte Türkiye’nin proje
danışmanlığını üstlendiği çalışma ile
Türkiye e-ticaret pazarı analiz edilerek
“Türkiye E-Ticaret 2015 Pazar Büyüklüğü”
raporu hazırlandı. Bu sene üçüncüsü
gerçekleştirilen çalışmaya ziyaret sayıları,
ortalama sepet büyüklükleri ve alışverişe
dönüşüm oranları gibi girdilerin yanı sıra,
sektör ve dernek temsilcileri ile yapılan
görüşmeler şekil verdi.

4.8

Çok
Kanallı
Perakende milyar TL

%31

büyüme

8.5

Sadece
Online
Perakende milyar TL
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Gelişmiş ülkelerde online’ın toplam
perakende pazarı içerisindeki payı

İngiltere

%12,6
ABD

%9,2
Almanya

%7,9
Japonya

%7,2
Fransa

%6,8
İspanya

%3,3
İtalya

%2,6
Gelişmekte olan ülkelerde online’ın
toplam perakende pazarı
içerisindeki payı

Çin

%9,7
Polonya

%6,8
Brezilya

%4,1
Rusya

%3,8
Türkiye

%2,0
Hindistan

%1,9

Makinaların iktidarında
girişimciler ne yapmalı?
Teknoloji, tüm sektörlerde taşları
yerinden oynatmayı sürdürüyor. Hayatın
her alanında, iş yapma biçimleri değişiyor.
İnternet büyük bir hızla derinleşiyor. Akıllı
makinelerin birbirine bağlandığı yeni bir
dünya düzeni oluşuyor. Bu yapı, doğal
olarak üretim, pazarlama, satış ve tüketim
süreçlerine de yansıyor. E-ticaretin
yaygınlaşması, gücü yapay zekaya doğru
yönlendiriyor.
İnsanlar, ihtiyaçlarına en uygun olan
çözümleri internette ararken, onlara
arama motorları, yani yapay zeka, yol
gösteriyor. Teknolojik sistemlerle çalışan
programlar ve cihazlar sadece verilerden
yola çıkarak değerlendirme yapıyorlar.
Bilgisayarlar, matematiksel algoritmalar
kullanarak, kişilere en uygun çözümleri
arıyorlar. Seçimleri değer-fiyat bazlı
yapıyor ve bu işlemlerde markaların soyut
özelliklerini dikkate almıyorlar.
Önümüzdeki dönemde, makinaların
gücünün artması, markaların gücünün
azalmasına neden olacağa benziyor.
Girişimciler, yeni dünya düzeninde mevcut
çalışma sistemlerinin yeterli olmadığı
kabulüyle yola çıkmalı ve altı önemli nokta
doğrultusunda adımlar atmalılar.
1. Hem teknolojiye hem insana yatırım
yapmak: Dijital dünya, şirketlerin hem
gerçek insanlarla hem de yapay zekaya
sahip sanal varlıklarla iletişim kurmasını
zorunlu kılıyor. Akıllı makinalarla iletişim
kurmak için teknolojiyi anlayan ekiplere
ihtiyaç var. Geleceğin çetin rekabet
ortamında var olmak isteyen girişimciler,
bir yandan teknolojiye ve bilime, bir
yandan da insanları anlayan ekipler
kurmaya yatırım yapmak zorundalar
2. İşe müşteriden başlamak: Değişmeyen
en önemli kural: Müşterinin her zaman
kral olduğu. Girişimcilerin, insanlar
neredeyse orada olmanın yollarını
araması, kalabalıkların konuşmalarına
kulak vermesi ve beklentilere uygun
çözümler bulması gerekiyor.
3. Ürünler, deneyimler ve öyküleri ön
planda tutmak: Dijital çağın bilgi
okyanusu içinde boğulan insan beyni,
yalınlık, sadelik ve basitlik arıyor.

FATOŞ KARAHASAN,
ÖĞRETİM ÜYESİ,
KÖŞE YAZARI

Dolayısıyla, kendisine yol gösteren ve
hayatını kolaylaştıran çözümlere
yöneliyor. Geçmişte olduğu gibi, bugün de
başarının yolu, müşterilerin kişisel
öykülerini dinlemekten ve onlara kendi
öykülerini yaratma fırsatı sunmaktan
geçiyor.
4. Kişiselleştirmek: İnsan beyni
odaklanmaya ihtiyaç duyar ve seçenekler
arttığında seçim yapması zorlaşır. Oysa,
günümüzde her alanda muazzam bir
çeşitlilik söz konusu. Almak istedikleri
herhangi bir ürün ya da hizmet için arama
yapan insanların karşısına geniş bir
seçenek yelpazesi çıkıyor. Seçenek
çokluğu zihni bulanıklaştırıyor ve karar
vermek için yol gösteren önerilere ihtiyaç
duyuyor. Önümüzdeki dönemde, insanlar
markalardan daha çok “kişiselleştirme”
bekleyecekler. Girişimcilerin, altyapılarını
bu doğrultuda yenilemesi ve akıllı teklifler
sunacak, etkileşime açık yapılar kurması
gerekiyor.
5. Ölçülebilir hedeflerle yola çıkmak:
Rakamların, akıllı makinelerin çağında,
girişimciler somut ve bilimsel çalışmak
zorundalar. Hızla değişen çevrenin içinde
ayakta kalabilmek için sürekli hazırlık
yapmak, tüketicilerin beklenti ve
arzularını doğru tahmin edebilmek şart.
Bu doğrultuda, stratejistlerin,
beklentileri, arzuları ve hedefleri tam
olarak anlaması ve tüketici içgörülerini
ortaya koyabilmesi büyük önem taşıyor.
6. Takım oyunu oynamak: Yaratıcı ve
yenilikçi çözümler için, birlikte çalışma
kültürüne sahip ekipler gerekiyor. Takım
çalışması ve karşılıklı güven olmadan
başarı gelmiyor. İkide bir reklam ajansı, PR
şirketi, medya planlama kuruluşu
değiştirmek, kurumlara hiçbir kazanç
getirmiyor. Tam aksine, markanın ruhunu
anlamayan, birbirini tanımayan ve
güvenmeyen ekipler oluşuyor. Bu da,
doğal olarak verimsizliğe neden oluyor.
Yaratıcı beyinleri bünyesine katan, onlara
mutlu olacakları bir ortam sunan
kuruluşlar zorlukları birlikte aşarak, iyi
günde kötü günde yola devam
edebiliyorlar.

19

The Deloitte Times |
 Eylül 2016

Bilgi ve iletişim
teknolojileri sektörü
83,1 milyar TL
büyüklüğe ulaştı
Bilgi ve iletişim teknoloji sektörü, Türkiye’de 2015 yılı pazar
verilerine göre, bir önceki yıla oranla TL bazında %18
büyümeyle 83,1 milyar TL oldu. İstihdam gücünü 113 bin
kişiye çıkaran sektörün ihracatı da 2,2 milyar TL’ye ulaştı.

T

ürkiye Bilişim Sanayicileri Derneği
(TÜBİSAD), bilgi ve iletişim teknolojileri
sektörüyle ilgili beş yıldır hazırladığı,
Deloitte Türkiye’nin proje danışmanlığını
üstlendiği “Bilgi ve İletişim Teknoloji
Sektörü 2015 Pazar Verileri”ni açıkladı.

Verilere göre, toplam sektör büyüklüğü TL
bazında %18’lik büyüme ile 2015 yılında 83,1
milyar TL’lik hacme ulaştı. Toplam sektör
büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan
birisi olan Bilgi Teknolojileri, TL bazında
%19’luk büyüme ile 27,4 milyar TL’ye,
İletişim Teknolojileri ise %17’lik büyüme
ile 55,7 milyar TL’ye ulaştı. Böylece Bilgi
Teknolojilerinin toplam pazar içindeki payı
%33 oldu.
TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra
Erman Karaca, sektörün TL bazındaki
büyümesinin sevindirici olmasının yanı
sıra, Türk Lirasındaki değer kaybının etkisi
dikkate alındığında beklenen büyümenin
gerçekleşmediğini, döviz kurlarındaki
hareketlilik, yaşanılan iki seçim atmosferi,
makroekonomik zorluklar ve ülkemizin
jeopolitik konumundan kaynaklanan
sorunların büyümenin yavaşlamasında
20

etkili olduğunu belirtti. Özellikle kamu
projelerindeki ve yatırımlarındaki
ertelemenin de önemli etkisini vurguladı.
Yazılım ve ihracat tarafındaki büyümenin
sevindirici olduğunu, önümüzdeki dönemde
sıklıkla gündemde olacak dijital dönüşüm,
endüstri 4.0, nesnelerin interneti gibi
konuların gerek katma değerli ürünlerde
gerek mobil ürünlerde etkin olacağı, bu
açıdan; hem yazılım geliştirme hem de
hizmet tarafında büyümeye olumlu etki
edeceğini vurguladı. Karaca, sözlerine şöyle
devam etti: “2015 yılı kurumların, hızlı gelişen
teknolojiyi ve dijital dönüşüm stratejilerini
konuştukları ve bunları planladıkları bir yıl
oldu. 2016’nın ise bu stratejileri uygulamaya
geçirdikleri ve daha somut adım attıkları bir
yıl olmasını bekliyoruz.”
Beşincisi tamamlanan Bilgi Merkezi
projesinin bir parçası olmaktan duyduğu
mutluluğu ifade eden Deloitte Türkiye
Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon
Endüstrisi Lideri Tolga Yaveroğlu, her
ne kadar sevindirici olsa da pazardaki %18
oranındaki büyümenin neredeyse yarısının
döviz kuru artışından kaynaklandığını belirtti.
Yaveroğlu, “Sektördeki nitelikli işgücü açığını
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gidermeye ve iç pazar talebini arttırmaya
yönelik girişimlere önem vermeye devam
etmemiz gerekiyor. Özellikle son dönemde
Türk Lirasındaki değer kaybını, bilişim
şirketlerimiz hizmet ihracatı yönünde bir
fırsat olarak değerlendirmelidirler” şeklinde
konuştu.
İhracat 2,2 milyar TL
Sektörün, toplam ihracat rakamı ise TL
bazında bir önceki yıla göre iki kat artarak
2,2 milyar TL’ye ulaştı. Toplam ihracatın
%60’ı, 1.360 milyar TL ile yazılımdan geldi.
Yazılım ihracatı geçen yıla oranla %49
büyüdü. Yazılımdan elde edilen cironun
%14’lük kısmını ihracat oluşturuyor.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Sektör Büyüklüğü 2015 (milyar TL)

83,1

Toplam İhracat

Toplam İstihdam

2,2

113k

Bilgi Teknolojileri

27,4

Donanım

Yazılım

Hizmet

13,0

9,7

4,7

İletişim Teknolojileri

55,7

Donanım

16,1

Elektronik
Haberleşme

39,6

Toplam ihracatın %30’u ise teknokentlerden
yapılıyor. Rapora göre, en fazla ihracat
yapılan ülkeler Azerbaycan, Amerika Birleşik
Devletleri (ABD), Kuzey Kıbrıs Türkiye
Cumhuriyeti, İngiltere ve Birleşik Arap
Emirlikleri… Dolar bazında incelendiğinde
ise 2015 yılı toplam ihracat büyüklüğü 788
milyon Amerikan Doları oldu. Amerikan
doları bazında da en fazla büyüme %29 ile
iletişim teknolojileri/donanım ve %20 ile
yazılım kategorilerinde gerçekleşti.
İstihdam
Sektörün 2015 yılında bir önceki yıla göre
istihdamı %2,2 artarak 113.000 kişi oldu.
Bilgi Teknolojileri kategorisi toplam sektör
içinde %66 pay ile 74.400 kişiyi istihdam etti.
2016 yılı büyüme beklentisi
Araştırmanın sonuçlarına göre, 2016 yılında
sektörde TL bazında %15 ile 20, Amerikan
doları bazında ise %5 ila 9 arasında büyüme
bekleniyor. Büyümede Ar-Ge yatırımı ve
inovasyonun en önemli faktör olacağı
öngörülüyor.

Rapor için tıklayınız
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Lüks tüketim lideri
yine Louis Vuitton
Dünyanın en büyük 100 lüks tüketim firması 2014 mali
yılında 222 milyar dolar net satış geliri elde etti. İlk üçte bir
değişim yaşanmazken, en hızlı büyüyenler sıralamasında,
geçen sene ilk sırada yer alan Michael Kors, yerini Kate
Spade’e bıraktı.

D

eloitte’un “Lüks Tüketimin Küresel
Güçleri 2016” raporuna göre, lüks
tüketim alanında faaliyet gösteren
dünyanın en büyük 100 firması 2014 mali
yılında 222 milyar dolarlık net satış geliri elde
etti. Bu firmalardan her birinin ortalama
satış rakamı ise 2,2 milyar dolar oldu.

İlk 100 lüks firma verileri

22

Lüksün lideri yine Fransız Louis Vuitton
Rapora göre, lüks tüketimin küresel güçleri
sıralamasında ilk üç firma (Louis Vuitton,
Compagnie Financière Richemont, Estée
Lauder) yerlerini korurken, geçtiğimiz yıl
listeye girerek sıralamayı değiştiren Hong
Kong’lu mücevher firması Chow Tai Fook
ise üç sıra düşüş yaşadı. En hızlı büyüyen
yirmi firmanın ilk sırasında ise Hong Kong’lu
Michael Kors’u geride bırakan Amerikalı Kate
Spade yer aldı.

Rapora ilişkin olarak, Deloitte Türkiye
Perakende Sektörü Lideri Hakan Göl
“2016 yılında lüks sektöründe büyümenin
daha yavaşlayacak olması, birçok
perakendeciyi hayal kırıklığına uğratabilir.
Dünya geneline baktığımızda; Çin ve Rusya
gibi önemli pazarlarda büyüme yavaşlarken,
Hindistan ve Meksika hızla büyüyor. Bunun
yanı sıra, Orta Doğu ciddi bir büyüme
potansiyeli sunuyor. Diğer taraftan sosyal
ağlar ve akıllı cihazların güçlü etkisiyle lüks
markaların stratejileri şekil değiştiriyor,
müşteriler markalar ile ne zaman, nerede
ve nasıl etkileşime geçeceklerini kendileri
belirliyor. Gelir seviyesi artmaya başlayan
ve özgün marka arayışındaki Y Kuşağı’nın
etkisi ve gelişmekte olan ülkelerden
seyahatlerin artması sektörde belirleyici
bir rol oynayacak. Sektörde çoklu-kanal
stratejilerini benimseyen ve kullanıcı
deneyimini mağaza dışına çıkarabilen
firmaların başarısını görmeye devam
edeceğiz” dedi.
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İlk 100 firma cirosu içindeki en büyük
pay Fransa’nın
İlk 100 sıralamasındaki firmaların merkez
ofislerinin bulunduğu ülkeler baz alındığında,
ortalama firma büyüklüğü bakımından,
5.209 milyon ABD doları ile Fransa ilk sırayı
çekiyor. Lüks ürünleri satışlarındaki büyüme
açısından ise; %11,1 büyüme oranı ile Birleşik
Krallık ilk sırada yer alıyor. İlk 100 firma cirosu
içerisinde firmaların paylarına bakıldığında,
%23,5 ile Fransa birinci sırada bulunuyor;
Fransa’yı, %19,5 ile ABD izliyor. Firma sayısına
bakıldığında ise, ilk 100 listesinde 29 firma
ile yer alan İtalya, listede ikinci en önemli
konumda olan Amerikalı firma sayısını ikiye
katlıyor.

İtalya, 29 firma ile
firma sayısı bazında
listede 1. sırada
yer alırken; ciro
bakımından en
büyük pay, listeye
10 firma ile giren
Fransa’nın.

Lüks pazarına yön veren güçler

Varlık birikimi

Lüksün yeni normali
Lüks sektörü, Çinli tüketiciler ve dijital
teknolojinin yükseliş yaşadığı değişiminin
on yıllık döneminin ilk yarısını tamamladı.
İkinci yarıda ise tüketici satın alma
davranışlarındaki değişim, kanalların
birleşmesi ve iş modellerinin karmaşası,
uluslararası seyahatin artışı, Y kuşağı
tüketicilerinin artışı, küresel ekonominin
etkisi ile lüks sektörü için yeni fırsatların
doğması bekleniyor.

Lüks ürünlere talep kârlı olarak
büyüyor
Ekonomik zorluklara ve büyüme hızının
bir önceki yıla göre daha düşük olmasına
rağmen lüks markalar büyümesini
sürdürüyor. Ayrıca kâr marjlarının bir önceki
yıl ile karşılaştırıldığında daha yüksek olduğu
görülüyor.

Rapor için tıklayınız

100

(milyon ABD Doları)

Firma sayısı

2014 mali yılı lüks ürünleri
satışlarında büyüme oranı

Fransa

5.209$

10

%6,7

%23,5

ABD

3.096$

14

%0,1

%19,5

2.972$

11

%3,6

%14,7

2.963$

8

%-6,8

%10,7

1.301$

29

%6,9

%17,0

958$

7

%11,1

%3,0

688$

5

%8,2

%1,5

Çin/Hong Kong
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Veri aktarmanın
sonuçlarına hazır mıyız?
Kişisel verilerin aktarımı 6698 Sayılı kanun çerçevesinde belirli
şartlara bağlandı. Prensip olarak ilgilinin açık rızası ile veri
aktarılabilirken, kanun belirli istisnaları da regüle ediyor.

K
Yrd. Doç. Dr. Elif Küzeci

“Kişisel verilerin
korunması
hukukunun amacı,
akışın önüne set
çekmek değildir.
Hedef, bilgi
akışının temel hak
ve özgürlüklere
saygılı bir şekilde
gerçekleşmesini
sağlamaktır.”
24

işisel verilerin aktarımı veri koruma
hukuku açısından özellikli bir
alanı oluşturmaktadır. Nitekim
Avrupa Birliği’nde konuya ilişkin çerçeve
düzenlemeyi oluşturan Yönergenin
tam adının “Kişisel verilerin işlenmesi
ve bu türdeki verilerin serbest dolaşımı
bağlamında bireylerin korunması hakkında
24 Ekim 1995 tarihli ve 95/46/AT sayılı
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi
Yönergesi (Directive 95/46/EC of the
European Parliament and of the Council
of 24 October 1995 on the protection of
individuals with regard to the processing of
personal data and on the free movement of
such data) olması bu açıdan dikkate değerdir.
Gerçekten kişisel verilerin korunması
hukukunun ortaya çıkış nedenlerinden biri
gelişen bilişim teknolojileri karşısında birey
aleyhine bozulan dengenin yeniden tesis
edilmesiyken, diğer nedeni ise sınırların
hızla belirsizleştiği bir çağda-temel hak
ve özgürlükleri koruyarak-veri akışının
gerçekleşmesini sağlamaktır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununun (KVKK) hem hazırlanma safhası,
hem de metnin içeriği incelendiğinde de
“aktarım”ın özel olarak üzerinde durulan bir
konu olduğu görülebilir. Nitekim Yasanın
gerekçesinde kişisel verilerin aktarımına
ilişkin Türkiye’nin yaşadığı sıkıntılara çeşitli
örnekler üzerinden işaret edilmiş ve Yasanın
hazırlanma gerekçeleri arasında bu hususa
işaret edilmiştir. Öte yandan Yasada veri
aktarımına ilişkin hususların diğer veri işleme
süreçlerinden farklı bazı koşullara tabi
tutulması da bu alana atfedilen önemin bir
işareti olarak değerlendirilebilir.

Veri aktarımı
Bu noktada öncelikle belirtmek gerekir
ki veri aktarımı bir veri işleme türüdür.
Nitekim Yasanın 3/1,e hükmünde kişisel
verilerin işlenmesi, “Kişisel verilerin
tamamen veya kısmen otomatik olan ya da
herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası
olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla
elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,
muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden
düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi,
sınıflandırılması ya da kullanılmasının
engellenmesi gibi veriler üzerinde
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gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak
tanımlanmıştır. Bu kapsamda verilerin
aktarılmasının bir veri işleme türü olduğu
açıktır. Ancak veri aktarımı kişisel verilerin
ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme
şartlarını belirleyen 5. ve 6. maddelere
ek bazı güvencelere tabi tutulmuştur.
Kişisel verilerin yurt içinde üçüncü kişilere
aktarılması ile yurt dışına aktarılması
arasında bir ayrım yapıldığı da belirtilmelidir.
KVKK’nın 8. maddesinde kişisel verilerin
aktarımına ilişkin kurallar düzenlenmiştir.
Madde Gerekçesinde de belirtildiği üzere
burada söz konusu olan üçüncü kişiler yurt
içindedir. Ancak bu hükmün kişisel verileri
diğer işleme türlerine göre daha güvenceli
bir uygulama getirmediğini belirtmek
gerekir. Bu kapsamda 8. madde uyarınca
kişisel verilerin üçüncü kişilere kişinin açık
rızası olmaksızın aktarımı kural olarak
yasaklanmıştır(m.8/1). Açık rıza olmaksızın
verilerin aktarılabileceği durumlar ise 8.
maddenin ikinci fıkrasında belirlenmiştir. Bu
noktada Kanunun 5. ve 6. maddelerine atıf
yapıldığını belirtmek gerekir. Nitekim ilgili
kişinin açık rızası olmaksızın kişisel verilerin
yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılabileceği
durumlar şöyledir (m.8/2):

•• Kişisel veriler açısından (m.5/2’ye atıfla):
–– Kanunlarda açıkça öngörülmesi
–– Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını
açıklayamayacak durumda bulunan veya
rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan
kişinin kendisinin ya da başkasının hayatı
veya beden bütünlüğünün korunması
için zorunlu olması
–– Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel
verilerin işlenmesinin gerekli olması
–– Veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için
zorunlu olması
–– İlgili kişinin kendisi tarafından
alenileştirilmiş olması
–– Bir hakkın tesisi kullanılması veya
korunması için veri işlemenin zorunlu
olması
–– İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine
zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunu meşru menfaatleri için veri
işlemenin zorunlu olması.
•• Özel nitelikli kişisel veriler açısından ise
yeterli önlemler alınmak kaydıyla (m.6/3’e
atıfla):
–– Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi
düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi
veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti,
dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza
mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle
ilgili veriler ile biyometrik ve genetik
nitelikli verileri açısından kanunda
öngörülen hallerde
–– Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler
açısından kamu sağlığının korunması,
koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve
bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık
hizmetleri ile finansmanının planlanması
ve yönetimi amacıyla, sır saklama
yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya
yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından
işlenmesi halinde.
Görüldüğü üzere kişisel verilerin yurt
içinde üçüncü kişilere aktarılması açısından
işlenmeye ilişkin kurallardan dikkat çeken
bir ayrışma bulunmamaktadır. Farklılığın
yalnızca özel nitelikli kişisel verilerin
aktarılması durumunda “yeterli önlemlerin
alınması” koşulunun getirilmesi olduğu
söylenebilir. Yeterli önlemlerin neler
olduğunu ise Kişisel Verilerin Korunması
Kurulu belirleyecektir (m.22/1,ç). Öte yandan
kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer

kanun hükümlerinin saklı olduğu da ayrıca
vurgulanmıştır (m.8/3). Bu veri aktarımına
izin veren bir yasal düzenlemenin bulunması
halinde bu düzenlemenin aktarımın
meşruiyet temeli olacağını belirtmek gerekir.
Kişisel verilerin yurt dışına aktarımı
Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına
ilişkin olarak temel meşruiyet kaynağı yine
ilgili kişinin açık rızasıdır. Nitekim “Kişisel
verilerin yurt dışına aktarılması” kenar başlıklı
9. maddenin 1. Fıkrası uyarınca “Kişisel
veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın
aktarılmaz”. Ancak açık rızanın bulunmadığı
hallerde aktarımın gerçekleştirilebilmesi
için diğer işleme türlerinin tamamından
daha nitelikli bir korumanın benimsendiği
belirtilmelidir.
Öncelikle, yukarıda işaret edilen veri ve
özel nitelikli veri işlemeye ilişkin Kanunun
5. ve 6. Maddelerinde yer alan koşullarının
tamamının varlığı aranmaktadır. Ancak
buna ek olarak aktarımın gerçekleştirileceği
ülkede veri korumanın durumuna ilişkin bazı
değerlendirmeler de zorunlu kılınmıştır.
Bu noktada 95/46/AT sayılı AB Veri
Koruma Yönergesini andıran bir “yeterlilik”
kriterinden bahsedildiği görülmektedir.
Kanunun 9. Maddesinde ilgili kişinin açık
rızası olmaksızın hukuka uygun aktarımın
yapılabilmesi için yabancı ülkede yeterli
korumanın bulunması ve bulunmaması
hallerinde uyulması zorunlu koşullar ayrı ayrı
saptanmıştır. Buna göre:
•• Kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede
yeterli koruma bulunuyorsa, kişisel
veri ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın
yurt dışına aktarılabilir (m.9/2,a). Yeterli
korumanın bulunduğu ülkeler Kişisel
Verileri Koruma Kurulunca belirlenerek ilan
edilecektir (m.9/3).
25
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•• Kişisel verilerin aktarılacağı yabancı ülkede
yeterli koruma bulunmuyorsa Türkiye’deki
ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının
yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt
etmeli ve Kişisel Verilerin Korunması
Kurulunun izni bulunmalıdır (m.9/2,b)
Bu hükümde temel olarak AB sistemine
benzer bir düzenleme getirilmiştir. Hükümde
yer alan “yeterli” ifadesine ilişkin Yasa
hükümlerinde ya da Madde Gerekçelerinde
bir açıklama yapılmamıştır. Ancak bu ifadenin
95/46/AT sayılı Yönerge’nin AB dışına veri
aktarımına ilişkin kuralları belirleyen 25
ve 26. Maddelerinde geçen “adequate”
ifadesinin Türkçe karşılığı olarak kullanıldığı
anlaşılmaktadır. Bu noktada veri aktarımının

ancak hedef ülkede “eşdeğer ve etkin”
bir koruma mevcutsa gerçekleşebileceği
düşünülmelidir. Ayrıca kişisel verilerin
talep edildiği sorumlular, ilgili ülkede
yeterli korumanın bulunup bulunmadığını
incelemek zorundadır.
Kurul, yabancı ülkede yeterli koruma
bulunup bulunmadığına ve yeterli korumanın
bulunmadığı durumlarda yukarıda işaret
edilen iznin verilip verilmeyeceğine ilişkin
değerlendirmesini yaparken bazı ölçütler
göz önüne almalıdır. Buna göre:
•• Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası
sözleşmeler,
•• Kişisel ve Türkiye arasında veri aktarımına
ilişkin karşılıklılık durumu,
•• Her somut kişisel veri aktarımına ilişkin
olarak kişisel verinin niteliği ile işlenme
amaç ve süresi,
26

Kişisel verinin
aktarılacağı
yabancı ülkede
yeterli koruma
bulunuyorsa, kişisel
veri ilgili kişinin açık
rızası aranmaksızın
yurt dışına
aktarılabilir.

durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya
kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun
izniyle yurtdışına aktarılabilir”. Bu noktada
uygulamada bir belirsizlik ile karşılaşma riski
bulunmaktadır. Nitekim veri sorumlusunun
hangi durumların Türkiye’nin ve ilgili kişinin
menfaatlerini “ciddi” şekilde zarar vereceğini
saptarken kullanabileceği herhangi bir
somut ölçüt bulunmamaktadır. Ayrıca
hangi durumlarda hangi kamu kurum
ve kuruluşunun görüşünün alınacağı da
uygulamada tereddütlere neden olabilir.

•• Kişisel verinin aktarılacağı ülkenin konuyla
ilgili mevzuatı ve uygulaması,

21. yüzyıl dünyasında ekonomik, sosyal ve
siyasal yapının bir gereği olarak bilgi, hızla
ve sürekli olarak sınır tanımaz bir şekilde
akmaktadır. Kişisel verilerin korunması
hukukunun amacı, bu akışın önüne set
çekmek değildir. Buradaki hedef, bilgi
akışının temel hak ve özgürlüklere saygılı
bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır.
Bu noktada verilerin aktarımına ilişkin
olarak başta AB olmak üzere Kanunda yer
alan ilkelere benzer düzenlemelerin uzun
süredir yürürlükte olduğu yabancı ülke
uygulamaları da dikkate alınarak Yasada
yer alan bazı belirsizliklerin giderilmesi son
derece önemlidir. Bu noktada Kişisel Verileri
Koruma Kurulu’nun yayınlayacağı metinlerin
ve yargı içtihatlarının da yol gösterici olması
beklenmektedir.

•• Kişisel verinin aktarılacağı ülkede bulunan
veri sorumlusu tarafından taahhüt edilen
önlemler değerlendirme kapsamına
alınacaktır. İhtiyaç duyulan hallerde ise ilgili
kurum ve kuruluşun görüşü alınacaktır.
Öte yandan kişisel verilerin yurt dışına
aktarımına ilişkin olarak bir diğer sınırlama
da 9. Maddenin 5. fıkrasında yer almaktadır.
Yasanın önceki tasarılarında, TBMM’ye
sevk edilen metinde yer almayan ve Adalet
Komisyonundaki görüşmelerde gündeme
gelmeyen bu hüküm, Genel Kurul’a sunulan
bir önerge sonrasında kabul edilmiştir.
Belirtilen hüküm uyarınca, “Kişisel veriler,
uluslararası sözleşme hükümleri saklı
kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin
menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği

Hükmün son fıkrasında ise kişisel verilerin
yurtdışına aktarılmasına ilişkin ilgili yasa
hükümlerinin saklı olduğu düzenlenmiştir.
Bu noktada Madde Gerekçesinde 5549 sayılı
Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Hakkında Kanunun ilgili hükümlerinin örnek
olarak gösterildiği görülmektedir.
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Kişisel verileri
nasıl işleyeceğiz?

2
Lerzan Nalbantoğlu
DL Avukatlık Bürosu, Ortak

“Kişisel verilerin
işlenmesi, verilerin
ilk defa elde
edilmesinden
başlayarak
veriler üzerinde
gerçekleştirilen her
türlü işlemi ifade
etmektedir.”

4 Mart 2016 tarihinde kabul edilen ve 7
Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (‘KVKK’) uyarınca ‘Kişisel
Veri’, bir kişiyi belirli ve belirlenebilir kılan
her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Kişinin
adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri
gibi bireyin sadece kimliğini ortaya koyan
bilgiler değil; telefon numarası, motorlu taşıt
plakası, SGK numarası, pasaport numarası,
özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları,
parmak izleri, genetik bilgiler, IP adresi,
e-posta adresi, hobiler, tercihler, etkileşimde
bulunulan kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri
gibi kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak
belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri
kapsamına girmektedir.
KVKK, Avrupa Birliği’nin çerçeve düzenlemesi
olan ‘’Kişisel verilerin işlenmesi ve bu türdeki
verilerin serbest dolaşımı bağlamında
bireylerin korunması hakkında 24 Ekim
1995 tarihli ve 95/46/AT sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Yönergesi’’
mehaz alınarak kanunlaştırılmıştır. 2012
yılında Avrupa Komisyonunun veri koruması
alanında açıklamış olduğu reform önerisi
ile Avrupa Birliği’nde Genel Veri Koruması
Regülasyonu hazırlanmıştır, bahse konu
regülasyon 2018 yılında uygulanmaya
başlanacak olup 1995 tarihli yönergenin
yerine geçecektir. Kişisel verilerin işlenmesi
tanımı söz konusu yönerge ve 2 yıl sonra
uygulanmaya başlayacak olan regülasyon ile
paralellik göstermektedir.
Kişisel verilerin işlenmesi KVKK’da, kişisel
verilerin tamamen veya kısmen otomatik
olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin

parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yollarla;
•• Elde edilmesi,
•• Kaydedilmesi,
•• Depolanması,
•• Muhafaza edilmesi,
•• Değiştirilmesi,
•• Yeniden düzenlenmesi,
•• Açıklanması,
•• Aktarılması,
•• Devralınması,
•• Elde edilebilir hale getirilmesi,
•• Sınıflandırılması,
•• Kullanılmasının engellenmesi gibi veriler
üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
olarak tanımlanmıştır.
Öncelikle veri kayıt sistemleri üzerinde
durmakta fayda vardır. Veri kayıt sistemleri,
KVKK’nın gerekçesinde de belirtildiği üzere,
bir dosyalama sistemi olarak nitelendirilebilir
ve münhasıran dijital veya elektronik
ortamda oluşturulan bir sistem olarak
değerlendirilmemelidir. Veri kayıt sistemleri
fiziki ortamlarda da oluşturulabilir.
KVKK’nın kişisel verilerin işlenmesinin
tanımlandığı 3. maddesinin gerekçesinde
de belirtildiği gibi, ‘işleme’ kavramı çok geniş
bir alanı kapsamaktadır. Kişisel verilerin
işlenmesi, verilerin ilk defa elde edilmesinden
başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen
her türlü işlemi ifade etmektedir.
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Veri sorumluları
belirtilen amacın
dışında başka
amaçlarla veri
işlenmesi halinde
bu fiillerinden
dolayı sorumlu
olacaklardır.
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KVKK’nın 4. maddesinde kişisel verilerin
ancak KVKK’da ve diğer kanunlarda
öngörülen usul ve esaslara uygun olarak
işlenebileceği belirtilmiştir. Dolayısıyla, kişisel
veriler yalnızca kanunlarda düzenlenen usul
ve esaslara uygun olarak işlenebileceklerdir.
Maddenin devamında kişisel verilerin
işlenmesine ilişkin ilkeler sayılmaktadır. Bu
ilkeler; (i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına
uygun olma, (ii) Doğru ve gerektiğinde
güncel olma, (iii) Belirli, açık ve meşru
amaçlar için işlenme, (iv) İşlendikleri amaçla
bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, (v) İlgili
mevzuatta öngörülen veya işlendikleri
amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilme; olarak belirtilmiştir.

elverişli olması, amacın gerçekleştirilmesiyle
ilgili olmayan kişisel verilerin işlenmemesi
gerekmektedir. Ayrıca, veri sorumluları,
ilgili mevzuatta verilerin saklanması ve
depolanması için öngörülen bir süre olması
halinde bu süreye uymakla, yoksa verileri
saklamak için geçerli bir sebep olmaması
durumunda o veriyi silmek, yok etmek veya
anonim hale getirmekle yükümlü kılınmıştır.
Bunun yanı sıra, KVKK’nın 28. maddesinde
KVKK hükümlerinin uygulanmayacağı istisnai
haller sayılmıştır. Söz konusu istisnalar
arasında kişisel verilerin resmi istatistik ile
anonim hale getirilmek suretiyle araştırma,
planlama ve istatistik gibi amaçlarla
işlenmesi yer almaktadır.

KVKK’nın gerekçesinde de belirtildiği
üzere; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve
vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin
kurulmasından ve yönetilmesinden
sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olan veri
sorumlusunun, veri işleme amacını açık ve
kesin olarak belirlemesi ve bu amacın meşru
olması zorunludur. Zira, veri sorumluları
belirtilen amacın dışında başka amaçlarla
veri işlemeleri halinde bu fiillerinden dolayı
sorumlu olacaklardır. İşlenen verilerin
belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine

Kişisel veriler KVKK’da belirtildiği üzere
açık rızası olmaksızın işlenemez. Açık
rıza, 3. maddede belirli bir konuya ilişkin,
bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle
açıklanan beyan olarak tanımlanmıştır. Her
ne kadar kişisel veri işlenmesinde kural
açık rızanın alınması olsa da, kişisel veriler
aşağıda sayılan şartlardan birinin varlığı
halinde kişinin açık rızası aranmaksızın
işlenebilecektir. Buna göre veri işlemenin:
•• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
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•• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını
açıklayamayacak durumda bulunan veya
rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan
kişinin kendisinin ya da bir başkasının
hayatı veya beden bütünlüğünün
korunması için zorunlu olması,
•• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla
doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması,
•• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü
yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
•• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya
korunması için veri işlemenin zorunlu
olması,
•• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine
zarar vermemek kaydıyla, veri
sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması halleri ilgili
kişinin açık rızasının aranmadığı istisnai
durumlar olarak kabul edilmiştir.
Özel nitelikli kişisel verilerin sahibinin açık
rızası olmaksızın işlenmesi hukuka aykırıdır.
Bu noktada öncelikle belirtmek gerekir ki,
başkaları tarafından öğrenildiği takdirde ilgili
kişinin mağdur olabilmesine veya ayrımcılığa
maruz kalabilmesine neden olabilecek
nitelikte olan ve bu nedenle daha yüksek
korumaya tabi tutulan kişisel verilere özel
nitelikli kişisel veri denilmektedir. KVKK
uyarınca özel nitelikli kişisel verilerin
kapsamına kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi
düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya
diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf
ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı,
ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle
ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

girmektedir. Dolayısıyla bahsedilen veriler
kanun koyucu tarafından özel nitelikli kişisel
veri olarak kabul edilmiş olup işlenmeleri
için sahibinin açık rızasının alınması
gerekmektedir.
Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel
nitelikli kişisel verilerin, KVKK’da öngörülen
hallerde rıza aranmaksızın işlenmesi de
mümkündür. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin
kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının
korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis,
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
sağlık hizmetleri ile finansmanının
planlanması ve yönetilmesi amacıyla, sır
saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler
veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından
ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde
kişinin açık rızasının aranmamasının
istisnaları “numerus clausus”, yani sınırlı
sayıda olup yalnızca bu sebeplerin varlığı
halinde mümkün olacaktır.

Özel nitelikli kişisel
verilerin sahibinin
açık rızası olmaksızın
işlenmesi hukuka
aykırıdır.

KVKK’nın 6. maddesinde özel nitelikli
kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel
Verileri Koruma Kurulu (‘’Kurul’’) tarafından
belirlenen yeterli önlemlerin alınmasının
şart olduğu belirtilmiştir. KVKK’da yeterli
önlemin ne olduğu henüz tanımlanmamış
olup KVKK’nın 22. maddesinde Kurul’un
yeterli önlemlerin ne olduğunu belirleyeceği
belirtilmiştir.

29

The Deloitte Times |
 Eylül 2016

Deloitte Turkey

Connect

Her an
her yerde
bağlantıda kalın!
30

Deloitte Turkey Connect mobil
uygulaması ile iş dünyasının gündemini
oluşturan, en güncel yerel ve global
araştırmalara, yayınlara ve makalelere
ulaşabilir; en son gelişmeleri her an her
yerden takip edebilirsiniz.

Uygulama ayrıca uzman görüşleri, videolar,
Deloitte Üniversitesi’nin farklı sektörlere
ilişkin yayınladığı makale ve yayınlar ile
güncel ekonomik görünüm yayınlarına
kolay erişimi mümkün kılıyor. Mobil
uygulamayı, İngilizce ve Türkçe olarak
Apple Store ve Google Play Store’lardan
indirebilirsiniz.

The Deloitte Times | Eylül 2016

Deloitte Yönetim Enstitüsü, Deloitte
uzmanları ve akademi dünyasının en yetkin
eğitmenleri ile son gelişmeleri ve uygulamaları
size aktarmak üzere genel katılıma açık ve
şirketinizin ihtiyaçlarına göre planlanan,
şirkete özel eğitimler düzenlemektedir.
2006 yılından beri faaliyet gösteren Deloitte
Yönetim Enstitüsü, 2.500’den fazla farklı
kurumdan yaklaşık 16.000 profesyonele
eğitim hizmeti sunmuş ve eğitimler sonunda
katılımcıların doldurduğu anket sonuçlarına
göre 5 üzerinden ortalama 4,7 puan almıştır.
Deloitte Yönetim Enstitüsü Deloitte Eğitim
Vakfı’nın iştirakidir.
Daha fazla bilgi için:
www.deloitteacademy.com.tr
Elif Günal Hanavdeloğlu - Bölüm Müdürü
E-mail: egunal@deloitte.com

“Gayet başarılı bir eğitimdi.
İlk kez Deloitte Academy’den
eğitim aldım, daha önce
aldığım eğitimlerden çok
farklı olduğunu gördüm.”

Eğitim Bilgileri

Tarih | Şehir

Eğitim Bilgileri

Tarih | Şehir

Değişim Yönetimi

23 Eylül 2016
İstanbul

ISO22301 Uyumlu İş Sürekliliği 12-13 Ekim 2016
Yönetimi (Temel Seviye)
İstanbul

UFRS Örnek Uygulamalar

26-27 Eylül 2016
İstanbul

14 Ekim 2016
İstanbul

Finansal Tabloların Analizi

28-29 Eylül 2016
İstanbul

Gümrükte Karşılaşılan
Uyuşmazlık Konuları ve
Çözüm Yolları Yeni

Kişisel Verilerin Korunması

28 Eylül 2016
İstanbul

Enerji Sektöründe Risk
Yönetimi

14-15 Ekim 2016
İstanbul

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi
ve Bu Kapsamdaki Teşvik
Uygulamaları

29 Eylül 2016
Ankara

Kapsamlı Uluslararası
Finansal Raporlama
Standartları (UFRS)

17-18-19 Ekim 2016
İstanbul

Transfer Fiyatlandırması ve
Uygulamaları

30 Eylül 2016
İstanbul

TTK Kapsamında Yönetim
Kurulu Üyelerinin Hukuki ve
Cezai Sorumlulukları ve Yetki
Devri

17 Ekim 2016
İstanbul

Gelir Vergisi ve Kurumlar
Vergisi Stopajında Özellikli
Konular

30 Eylül 2016
İstanbul

İşletmelerde Bütçeleme ve
Kontrol

20-21 Ekim 2016
İstanbul

KDV Uygulamalarında Özellik
Arzeden Durumlar

21 Ekim 2016
İstanbul

Etkin İSG Yönetimi için İpuçları 3 Ekim 2016
İstanbul
Türk Vergi ve Muhasebe
Sistemi

4-5-6 Ekim 2016
İstanbul

Şirket Değerlemesi

5-6-7 Ekim 2016
İstanbul

Maliyet Muhasebesi

6-7 Ekim 2016
İstanbul

Şirketlerde Devir, Birleşme ve 7 Ekim 2016
Bölünme İşlemleri
İstanbul
Her Yöneticinin Bilmesi
Gereken Finansal Bilgiler

12-13 Ekim 2016
İstanbul

Birleşme ve Devralma (“M&A”) 24 Ekim 2016
İşlemlerinin Sözleşmesel Yapısı İstanbul
Yöneticiler İçin
Makroekonomi

25 Ekim 2016
İstanbul

Zihin Sağlığına Üç Boyutlu
Bakış Yeni

26 Ekim 2016
İstanbul

Rekabet Üstünlüğü Yeni

28 Ekim 2016
İstanbul

Finansal Tabloların Analizi

31 Ekim - 1 Kasım 2016
İstanbul

Birgül Kutlu
Siemens Finansal Kiralama A.Ş.
Finansal Tabloların Analizi Eğitimi

Uzun
lafın
kısası...

Ali Kamil Uzun
Deloitte Türkiye,
Yönetim Kurulu Danışmanı
31

Deloitte perspektifinden
iş dünyası gündemi
ve yenilikçi trendler

Deloitte Türkiye
İstanbul Ofisi
Deloitte Values House
Maslak No1
34398
İstanbul
+90 (212) 366 60 00

Ankara Ofisi
Armada İş Merkezi
A Blok Kat:7 No:8
Söğütözü, Ankara
06510
+90 (312) 295 47 00

İzmir Ofisi
Punta Plaza 1456 Sok.
No:10/1 Kat:12
Daire:14 - 15
Alsancak, İzmir
+90 (232) 464 70 64

Bursa Ofisi
Zeno Center İş Merkezi
Odunluk Mah. Kale Cad.
No:10 d
Nilüfer, Bursa
+90 (224) 324 25 00

www.deloitte.com.tr

Çukurova Ofisi
Günep Panorama İş Merkezi
Reşatbey Mah. Türkkuşu Cad.
Bina No:1 B Blok Kat:7
Seyhan, Adana
+90 (322) 237 11 00

/deloitteturkiye

/company/deloitte-turkey

/deloitteturkiye

/instagram.com/deloitteturkey

Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) şirketini, üye firma ağındaki
şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve üye firmalarının her biri ayrı ve
bağımsız birer tüzel kişiliktir. DTTL (“Deloitte Global” olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır. Global üye
firma ağımızla ilgili daha fazla bilgi almak için www.deloitte.com/about adresini ziyaret ediniz.
Deloitte, denetim, danışmanlık, finansal danışmanlık, risk yönetimi, vergi ve ilgili alanlarda, birçok farklı endüstride faaliyet
gösteren özel ve kamu sektörü müşterilerine hizmet sunmaktadır. Deloitte her beş Fortune Global 500® şirketinden dördüne
hizmet verirken, dünya çapında farklı bölgelerde 150’den fazla ülkede yer alan global üye firma ağı ile, müşterilerinin iş
dünyasında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına destek olmak ve başarılarına katkıda bulunmak amacıyla dünya standartlarında
yüksek kalitede hizmetler sunmaktadır. Deloitte’un 225.000’i aşan uzman kadrosunun iz bırakan bir etkiyi nasıl yarattığı
konusunda daha fazla bilgi almak için Facebook, LinkedIn ya da Twitter sayfalarımızı takip ediniz.
Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya
ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya
hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya
da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede
yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.
© 2016. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.

