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Deloitte Türkiye 
Aile Şirketleri Lideri
Risk Danışmanlığı, Direktör

Önsöz
Aile Şirketleri Bültenimizin 2022 yılındaki ilk sayısına hoş geldiniz.

Her biri kendi alanlarında önemli uzmanlıklara sahip kadromuzun katkılarıyla, aile 
şirketlerinin gündemlerinde yer alabileceğini düşündüğümüz birbirinden değerli ve güncel 
konularla sizlerleyiz.

#KöklerdenGeleceğe dönüşüm programında Deloitte Digital ile bu yolculuğa çıkan Fakir 
Hausgeräte şirketinin Pazarlama ve Marka Direktörü Sayın Zümrüt Tamer’le yaptığımız 
söyleşiyle sayımızı açıyoruz. “Deloitte Digital ile Büyüme Odaklı Dönüşüm Programı” adlı 
bölümümüzde, bu yolculukla ilgili önemli ipuçları bulacağınızı ve bunun benzer bir yolculuğa 
çıkmak isteyen diğer şirketlere de ufuk açacağını düşünüyoruz. Sonrasında Deloitte Türkiye 
Vergi Bölümü Ortağı Sayın Sebahattin Erdoğan son dönemin gündemde olan konularından 
Enflasyon Muhasebesi ile ilgili düzenlemeler hakkında bizleri bilgilendirecek. Henüz, bu 
düzenlemenin yürürlüğe konulması netlik kazanmamış olsa da “Enflasyon Muhasebesi 
Uygulaması” yazımız merak edilen birçok soruya cevap verecektir. Bu sayımıza, “Aile 
şirketlerinde KVKK uyum süreçleri ile eğitim ve denetim yükümlülükleri” konusu üzerindeki 
değerlendirmelerini sunan DL Avukatlık Bürosu Ortağı Sayın Lerzan Nalbantoğlu ve DL 
Avukatlık Bürosu Kıdemli Avukatı Sayın Ceren Tuğçe Savaşçı ile devam ediyoruz. Özellikle, 
KVKK uyum projelerinde izlenmesi gereken adımlar kısmında faydalı bilgiler bulacağınızı 
düşünüyorum.

Hem bireysel, hem de kurumsal olarak hepimizin gündeminde olması gereken 
sürdürülebilirlik konusuna, bilgi teknolojileri alanından bakılarak buradaki temel 
aksiyonların tanımlandığı “İşletmelerde Yeşil Bilgi Teknolojileri” yazısıyla Risk Danışmanlığı 
Bölümü Kıdemli Müdürlerimizden Sayın Oğuzhan Kasap’a sözü veriyoruz. Yeşil bilgi 
teknolojilerinin şirketlere adaptasyonun sağlanmasıyla ne gibi faydalar elde edilebileceğine 
dair ilgi çekici bilgiler edineceğinize eminim.

Son olarak, sürdürülebilirlik konusuna aile şirketleri perspektifinden baktığımız, “Aile 
Şirketlerinde Sürdürülebilirlik” başlıklı yazısıyla, Risk Danışmanlığı Bölümümüzün Kıdemli 
Danışmanlarından Sayın Övülnaz Oğuz bu konudaki kritik noktaları bizlere aktarıyor. 
Çevre, Sosyal ve Ekonomik etkinin kurumlarda nasıl içselleştirilebileceğine dair bilgilere bu 
yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Merak ve keyifle okuyacağınızı ümit ettiğimiz yazılarımızın kurumlarınızda uygulama yollarını 
aramada yol gösterici olacağını temenni ederiz. Deloitte Private uzmanlarımıza sormak 
istediğiniz konularla ilgili olarak bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı, huzurlu 
günler dileriz.
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#KöklerdenGeleceğe
Deloitte Digital ile büyüme odaklı 
dönüşüm programı

Deloitte Digital ile 30 haftalık bir 
#KöklerdenGeleceğe dönüşüm 
programı yolculuğuna çıktınız. Biraz 
bahseder misiniz, nasıl başladı bu 
yolculuk?

Fakir Hausgeräte köklü geçmişinden aldığı 
gücü, öncü inovasyonları ve teknolojisiyle 
1988’den bu yana Türkiye’de hizmet veren 
bir marka. Sürekli gelişmek ve “Sizi Anlayan 
Teknoloji” diyerek tüketicimizin ihtiyaçlarını 
önceliklendirerek kararlı adımlar atmak 
markamızın ilk günden bugüne başarısının 
kaynağı. Bu bakış açısıyla Ağustos 2021’de 
markamızı daha da ileriye taşımak adına 
Deloitte Digital’in yol arkadaşlığı ile 
“Büyüme Odaklı Dönüşüm Progamı” mızı 
başlattık. Sözüme başlarken de belirttiğim 
köklü geçmişimiz ise bu gücü her zaman 
hissederek geleceğe uzanacağımız bu 
yolcuğu tanımlayan #KöklerdenGeleceğe 
söylemimiz için bize ilham oldu. 

Sürekli değişen tüketici davranış, beklenti 
ve ihtiyaçları doğrultusunda markamızı 
gençleştirme kararlılığı ile Türkiye ve 
yurt dışı pazar stratejilerimiz, çok-kanallı 
(omnichannel) dönüşüm stratejimiz 
ve bunların organizasyonumuzda 
uygulanmasını ve sürdürülebilmesini 
mümkün kılacak bir “hedef operasyon 
modeli tasarımı” üzerine çalışmalarımızı 
yürütüyoruz. 

Bugün hem iş sonuçlarımızda yeni başarılar 
görmek hem de iş yapışımızdaki büyük 
dönüşümü başlatmak için cesaretle, 
açıklıkla ve başarımıza olan büyük 
inancımızla çıktığımız bu yolculuğun ilk 
sonuçlarını da görmeye başladık.

Projelerimiz dâhilinde yaptığımız 
araştırmalar ve analizler sonucu, hedef 
tüketici segmentlerinin beklentileri 
üzerinden yeniden şekillendirdiğimiz Fakir 
Hausgeräte markamız;

 • Teknoloji ile estetiği buluşturan 

 • Şehirli tüketicinin hayatını kolaylaştırırken 
aynı zamanda onların yaşamına zevk ve 
heyecan katan

 • Tüketicisini anlayan

 • Feminen, eğlenceli, şaşırtıcı, modern ve 
heyecanlandıran

 • Teknoloji ve tasarımı birleştiren ürün 
portföyü ile “premium” lokasyonlarda 
tüketiciye yakınlaşan

 • Sofistike deneyim ve performans odaklı 
ürün bekleyen tüketicileri, üründe 
inovasyon ve çoklu-kanal deneyiminde 
farklılaşma ile kazanacak şekilde kendini 
yeniden konumlandırıyor. 

Bu konumlandırma çerçevesinde stratejik 
olarak orta/üst segment tüketicileri 
hedeflerken, portföyümüzdeki, Türkiye’de 
dağıtım hakkına sahip olduğumuz, 
diğer markalarımız De’Longhi ve Braun 
Household ile Fakir Hausgeräte’yi 
desteklemeyi amaçlıyoruz.

Röportajı gerçekleştiren kişi;
Berk Kocaman
Deloitte Türkiye
Danışmanlık Hizmetleri, Müdür
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Zümrüt Tamer
Fakir Hausgeräte Pazarlama 
ve Marka Direktörü

Heyecan verici bu dönüşüm 
kapsamındaki somut hedeflerinizden 
de bahsedebilir misiniz?

Bu yola çıkarken kendimize iki ana vizyon 
belirledik. Pazar ortalamasına göre 
tüketici nezdinde daha yüksek ödemeye 
istekliliğe sahip markamızı daha da 
yukarı taşımak ve aynı zamanda çok 
markalı konumlandırmamız ile hedef 
tüketicilerimizle güçlü bir duygusal bağ 
kurarak kazanma vizyonuyla kazanmak.  
Geleceğe uzanan bu yolculukta Türkiye’deki 
hedeflenebilir pazarımızı genişletmeyi 
öngördük. 

Bu öngörü dâhilinde oluşturduğumuz 2022-
2024 dönemi stratejik planı çerçevesinde;

 • Türkiye pazarı ciromuzun 2024 yılsonuna 
gelindiğinde yaklaşık 3 kat artmasını,

 • 2024’den itibaren hedeflediğimiz 
cironun %80’ini tek başına oluşturan 
Fakir Hausgeräte markamızın, 3 milyonu 
aşkın katma değeri yüksek ürün satışına 
ulaşmasını,

 • Çok rekabetçi adımlar attığımız, tüketiciye 
direk ulaşmak ve Fakir Hausgeräte marka 
algımızı güçlendirmek için önemli kanallar 
olan e-ticaret ve kendi mağazalarımızın 
toplam ciromuz içindeki paylarını sırası ile 
2 ve 9 kat artırmayı,

 • Katma değerli ve inovatif ürünlerin 
satışında önem arz eden teknoloji zincir 
marketleri kanalının ağırlığının bugüne 
göre yaklaşık 2 kat artırmayı,

 • 35 yıldır olduğu gibi bu planlama 
dönemimizde de bayilerimiz ve 
tedarikçilerimizin refahını artırmayı,

 • Bugün Türkiye ve Almanya’dan 80 
ülkeye ulaşan ihracat pazarlarımızda 
derinleşmeyi hedefliyoruz.

Bu dönüşüm çerçevesinde Fakir 
Hausgeräte’nin rekabetçi üstünlüğünü 
ortaya koyduğunuz alanlar nelerdir?

Dönüşüm kelimesi başlı başına büyük 
bir yükü de beraberinde getiriyor. Öyle ki 
kurumsal dünyamıza sığmayacak cinsten. 

Bu nedenle önümüzdeki dönemde;

 • Üniversiteler ve teknoloji enstitüleri ile 
geliştirdiğimiz iş birlikleri ve açık inoasyon 
pratikleri ile Ar-Ge faaliyetlerimizi 
artırmak, bunun neticesinde başta 
nesnelerin interneti, yapay zeka, artırılmış 
gerçeklik ve biyoteknoloji olmak üzere, 
yükselen teknolojileri ürünlerimizde daha 
iyi istihdam etmek, 

 • Tasarım yetkinliklerimizi dünyada önde 
gelen iş birlikleri ile geliştirmek, 

 • Mevcut kategorilerimizde varlığımızı 
devam ettirirken yenilikçi kategorilerde 
söz sahibi olmak, 

 • E-ticaret kanallarımız ve mobil 
uygulamalarımız başta olmak üzere 
tüm dijital varlıklarımızı yeniden 
değerlendirmek,

 • Tüm bunları hayata geçirirken doğaya ve 
insan sağlığına hem ürün portföyümüz 
hem de çalışma pratiklerimiz 
çerçevesinde azami önemi göstermek,

 • Fakir Hausgeräte’yi çok-kanallı ve çok-
markalı bir geleceğe taşırken insan 
sermayemizi geliştirmek üzere önemli 
sermaye yatırımlarına da 2022-2024 
bütçe ve stratejik plan programımızda yer 
verdiğimizi belirtmek isterim.

Tüm bunlara baktığınızda, aslında 
Fakir Hausgeräte markamızın ürün 
segmentasyonunda, şirketimizin 
organizasyon yapısında ve satış & 
pazarlama kanallarında bir dizi yenilik 
yapma kararı aldık. Çok kısa sürede yeni 
ürünlerimiz ve yeni satış kanallarımız 
tüketicimizin karşısına çıkacak. Ben de 
bu müjdeyi Deloitte Aile Şirketleri Bülteni 
okuyucularına vermiş olayım.

Yeni dönemde bayilerimiz ve 
tedarikçilerimizle de yürümeye devam 
edeceğiz; çekirdeğin etrafını örerken, 
kendisini de güçlendiriyoruz. Yeni 
mağazacılık konseptine, e-ticaret ve 
organize kanallarda büyümeye dönük ciddi 
yatırım yapma kararı aldığımızı söyledim; 
ancak geleneksel kanalları terk etmek gibi 
bir niyetimiz hiç olmadı. Tam aksine, yeni 
organizasyon yapımızı geleneksel kanalı 
terk etmeden e-ticarette büyüyecek şekilde 
kurduk. Tüm kanalları kapsayacak güce ve 
ekibe sahibiz.
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Nedir bu yatırımlar, biraz daha 
bahsedebilir misiniz?

Çorlu’da ve Almanya’nın Stuttgart kentinde 
üretim faaliyetlerine devam edilmesinin 
yanı sıra yönetim kurulumuz tarafından 
Türkiye’de son dönemde bozulan piyasa 
dinamiklerine rağmen geri adım atılmadan 
Orhanlı’da bulunan 37 dönümlük arazimiz 
üzerinde 30 milyon dolarlık yeni bir yatırım 
yapılması kararı alındı. Bu karara, Toplam 
25 bin metrekarelik kapalı alanda yapay 
zeka, artırılmış gerçeklik, biyoteknoloji ve 
nesnelerin interneti teknolojili ürünlerin 
üretimine 2022 yılının son çeyreğinde 
başlanacak. Bu tesisimizden çıkacak 
ürünlerin yaklaşık yüzde 75’inin Avrupa, 
Amerika ve Rusya pazarlarına ihraç 
edilmesi hedefleniyor. 

Son bir soru; neden 
#KöklerdenGeleceğe? 

2022-2024 bütçe ve stratejik plan 
döneminde, geçmişimizin temelindeki 
cevheri daha da parlatacak önemli bir 
yolculuğa çıkıyoruz. Kaynağımızı deneyimli 
ve büyük Fakir Hausgeräte Ailesi’nde 
buluyoruz. Her bir paydaşımızın inancı 
ve emeğiyle Fakir Hausgeräte’yi hak ettiği 
yere götürüyoruz. 90. yaşımıza yaklaşırken, 
bugün gururlu, saygın, çok-uluslu ve 
güçlüyüz.

Bu gücü sürdürülebilir kılmak üzere yepyeni 
adımlar atmak gerektiğini de biliyoruz. 
2022-2024 vizyonumuzu ufkumuzun da 
ötesinde yaşatma temennimizin ardında ise 
genç nesiller var.

Köklerimizden güç alıp, geleceğe 
uzanırken, aynı zamanda gençleşiyoruz 
da. Bu program sloganı ile hem kurum 
içindeki paydaşlarımız hem de dış paydaş 
ekosistemimize bir mesaj vermek istedik. 
Sektörel liderliği hedeflerken, yeni nesillerin 
aramıza katılması ile artık daha güçlü olarak 
değişime ayak uydurmaya değil, değişimi 
bizzat yönetmeye talibiz.

Örneğin yeni yönetim yapılanmamız 
uyarınca Fakir Hausgeräte’de kurulan tüm 
grup başkanlıklarında genç yönetim kurulu 
üyeleri yönetici pozisyonunda görev alıyor.

Aile şirketlerinin toplumların ihtiyaç 
duyduğu dönüşüme öncülük etmekte de 
önemli rolü olacağına inanıyorum. Ülkemiz 
demografisine baktığınızda bugünün 
tüketicisi konumuna gelen gençlere, 
biz bugünün yöneticisi olma olanağını 
da tanıdık. Dilerim ki ülkemizin tüm aile 
şirketlerinde ürün, üretim, kanal ve iletişim 
gibi kurumsal yapılanmalar modernize 
olurken, organizasyon yapısındaki 
gençleştirme adımları da aynı ölçüde yankı 
bulsun. 
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Zümrüt Tamer kimdir? 

Fakir Hausgeräte Pazarlama ve Marka 
Direktörü

Perakende sektöründe başarılı bir çalışma 
geçmişine sahip deneyimli bir pazarlama 
ve marka lideri olan Zümrüt Tamer, 1993 
yılında İzmir Amerikan Koleji’nden mezun 
oldu. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesi 
Ekonomi Bölümü’nü bitiren Tamer, 
profesyonel iş hayatına Koç Holding’de 
başladı. Ardından 1998’de Teknosa’da 
Ürün Müdürü oldu. 2002-2017 yılları 
arasında Groupe SEB’de üst düzey 
yöneticilik görevleri üstlendi.

Marka iletişimi, müşteri içgörüsü ve 
pazar dinamiklerinin yönetimi ile stratejik 
planlama konularında uzman olan 
Zümrüt Tamer; Mart 2021’den bu yana 
Fakir Hausgeräte’nin pazarlama ve marka 
yönetimi süreçlerine, müşteri deneyimi 
yolculuğuna liderlik ederken dijital 
dönüşüm süreçlerini de yönetiyor. 
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Enflasyon muhasebesi 
uygulaması

En son 2003 -2004 döneminde uygulanan 
enflasyon muhasebesi uygulaması 
şartların gerçekleşmiş olması nedeni ile 
(son dakikada aksi yönde bir düzenleme 
yapılmazsa) 2021 dönemi itibari ile tekrar 
uygulanacaktır. 

Konuya ilgi duyanlar ya da mevzuatı 
yakından takip edenler enflasyon 
düzeltmesi uygulaması için şartların şu 
şekilde olduğunu hatırlayacaktır; fiyat 
endeksindeki artışın, içinde bulunulan 
dönem dahil son üç hesap döneminde 
%100'den ve içinde bulunulan hesap 
döneminde %10'dan fazla olması.

Bu şartların varlığı halinde  kazançlarını 
bilanço esasına göre tespit eden gelir 
ve kurumlar vergisi mükellefleri malî 
tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi 
tutarlar. Bu iki şart 31.12.2021 tarihi itibari 
ile gerçekleşmiş olduğundan enflasyon 
muhasebesi uygulamasının yapılacağını 
söylemek mümkündür. Enflasyon 
düzeltmesi uygulaması, her iki şartın 
birlikte gerçekleşmemesi halinde de sona 
ermektedir.

Kapsama giren mükellefler, geçici vergi 
dönemlerinin sonu itibarıyla malî tabloları 
düzenlemek ve enflasyon düzeltmesi 
yapmak zorundadırlar. Geçici vergi 
dönemlerinde yukarıda belirtilen oranların 
tespitinde, son üç hesap dönemi yerine 
üçer aylık dönemlerin son ayı dahil önceki 
otuz altı ay ve içinde bulunulan hesap 
dönemi yerine son on iki ay dikkate alınır. 
Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi 
dönemlerinin herhangi birinde düzeltme 
yapılması halinde takip eden geçici vergi 
dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap 
dönemi sonunda da düzeltme yapılır.

Konuyu bu şekilde özetledikten sonra 
başlıklar halinde mevzuatta yer alan bazı 
hükümleri şöyle belirtmek mümkündür.

Kimler Enflasyon Düzeltmesi Yapacak?
Kazançlarını bilanço esasına göre tespit 
eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 
malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi 
tutacaklardır. Buna göre 
1. Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi 

olmak
2. Bilanço esasına göre defter tutmak

Enflasyon muhasebesi uygulaması için 
yeterlidir.

Yeni işe başlayan mükelleflerin enflasyon 
düzeltmesine tabi olup olmadıkları da genel 
esaslara göre belirlenir. Bu mükelleflerde 
enflasyon düzeltmesi hükümlerinin 
uygulanmasında işe başlanılan tarihin bir 
önemi bulunmamaktadır. Son üç ve son 
bir hesap dönemi, bu mükelleflerin işe 
başladıkları tarihten önceki dönemleri 
kapsıyor olsa dahi şartların gerçekleşip 
gerçekleşmediğinin hesabında dikkate 
alınmaktadır.

Kayıtlarını Türk para birimi dışında başka 
bir para birimiyle tutmalarına izin verilen 
mükellefler ise enflasyon düzeltmesi 
yapamazlar.

Enflasyon Muhasebesi Zorunlu mudur?
Enflasyon muhasebesi uygulaması zorunlu 
bir uygulama olup, şartların gerçekleşmiş 
olması halinde kapsama giren mükellefler 
tarafından zorunlu olarak yapılması gereken 
bir düzenlemedir.

Sebahattin Erdoğan
Deloitte Türkiye
Vergi Hizmetleri, Ortak
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Düzeltme İşlemine Tabi Tutulacak Mali 
Tablolar: 
Enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda 
olan mükellefler mali tablolardan sadece 
bilançolarını enflasyon düzeltmesine tabi 
tutarlar. 

Hesap dönemi takvim yılı olanlar 31.12.2021 
tarihli bilanço ile düzeltme şartlarının 
devam etmesi halinde izleyen geçici vergi 
ve hesap dönemleri sonu bilançolarını 
düzeltme işlemine tabi tutar.  Kendilerine 
özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler 
ise kullandıkları özel hesap dönemine ait 
geçici vergi dönemleri itibarıyla söz konusu 
şartların gerçekleşip gerçekleşmediğine 
bakarak enflasyon düzeltmesi yapıp 
yapmayacaklarına karar verirler.

Bilançoda Düzeltme İşlemine Tabi 
Tutulacak Kıymetler:
Enflasyona bağlı olarak satın alma gücü 
anlamında mali tablolarda yer alan 
kıymetler iki gruba ayrılır: 
1. Parasal Kıymetler: Ulusal para 

değerindeki değişmeler karşısında 
nominal değerleri aynı kalan ancak 
satın alma güçleri fiyat hareketlerine 
göre ters yönde değişen kıymetlerdir. 
Bunlara örnek olarak Kasa, Banka, 
Alacaklar, Borçlar, Avanslar, KDV 
Hesapları, Krediler, Ödenen Vergiler vb. 
sayılabilir.

2. Parasal Olmayan Kıymetler: Ulusal para 
değerindeki değişmelere rağmen satın 
alma güçleri değişmeyen kıymetlerdir. 
Bunlara örnek olarak da Stoklar, Arsa 
ve Araziler, Makina ve Tesisatlar, Taşıtlar, 
Diğer Duran Varlıklar ve Sabit Kıymetler 
ile Öz Sermaye Hesapları sayılabilir. 

Parasal kıymetler (parasal varlıklar ve 
parasal kaynaklar) enflasyon düzeltmesine 
tabi tutulmaz. Zira bilançoda görünen 
parasal kıymete ait değer, bilanço tarihi 
itibarıyla o kıymetin satın alma gücünü de 
göstermektedir. Ancak bilançoda görünen 
parasal olmayan kıymetlere ait değerler, 
bilanço tarihi itibarıyla bu kıymetlerin 
satın alma gücünü gösteren değerler 
olmadığından, bilançonun enflasyonun 
etkilerinden arındırılmasını sağlamak 
anlamında enflasyon düzeltmesine tabi 
tutulurlar.

Düzeltme İşlemi: 
Düzeltme işlemindeki temel amaç, tarihi 
maliyet tutarları ile kayıtlarda yer alan 
unsurları; ilgili tarihi maliyet tarihinden 
günümüz tutarlarına getirmektir. Bunun 
içinde o tarihten bugüne kadar enflasyon 
endeksleri kullanılarak bir çarpma işlemi 
yapılır. Söz konusu endeksler istatistik 
kurumu tarafından açıklandığı gibi mali 
idare tarafından da ay ay açıklanmaktadır. 
Yapılacak işlem her bir kıymet için ilgili 
endeks çarpanı ile tarihi tutarın çarpılması 
ve güncel değerin bulunmasıdır. 

 – Düzeltme işleminde aşağıdaki hususlar 
sırasıyla yerine getirilir. 

 – Mali tabloda yer alan kıymetlerden 
hangilerinin parasal olmayan kıymet 
olduğu tespit edilir. 

 – Tespit edilen parasal olmayan 
kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde 
dikkate alınacak tutarları bulunur.

 – Bulunan bu tutarlar ait oldukları 
düzeltme katsayılarıyla çarpılarak, 
parasal olmayan kıymetlerin düzeltilmiş 
tutarları hesaplanır.

Enflasyon Düzeltme İşleminin Sonuç 
Hesapları ile (Kar/Zarar) İlişkisi:
Genel esaslar anlamında enflasyon 
düzeltmesi uygulanmayan bir hesap 
döneminden sonra (2004 den beri 
geçmiş 17 yıldır uygulanmıyor) enflasyon 
düzeltmesi şartlarının yeniden oluşması 
halinde, enflasyon düzeltmesi yapılan en 
son dönemden başlamak üzere (2004 
yılından başlamak üzere) enflasyon 
düzeltmesi yapılır. Bu şekilde belirlenen 
geçmiş yıl kârı vergiye tâbi tutulmaz, geçmiş 
yıl zararı zarar olarak kabul edilmez. 

Bu işlemlerden doğan pasif kalemlere 
ait enflasyon fark hesapları, herhangi 
bir suretle başka bir hesaba nakledildiği 
veya işletmeden çekildiği takdirde, bu 
işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı 
ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde 
vergiye tâbi tutulur. Ancak öz sermaye 
kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme 
sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına 
mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi 
mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir; 
bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz.

Bu esaslara göre 31.12.2021 tarihli mali 
tabloların enflasyon düzeltmesine tabi 
tutulması sonrasında ortaya çıkacak 
kar ya da zararın 2021 yılı kar - zararı 
ile ilişkilendirilmeyeceğini söyleyebiliriz.  
Enflasyon şartları devam ettiği sürece 
2022 yılında yapılacak benzer işlemlerden 
kaynaklanan kar zarar ise 2022 geçici 
vergi dönemleri dahil kar - zarar ile 
ilişkilendirilerek vergi matrahına doğrudan 
etki edecektir.  Bu nedenle 2021 yılı 
için yapılacak işlemler vergi matrahını 
etkilemeyen düzeltme işlemleridir. 

Son Söz:
Mevcut kanuni düzenlemeler anlamında 
her ne kadar şartlar gerçekleşmiş olsa 
da Mecliste bu uygulamanın ertelenmesi 
yönünde tasarı ve tekliflerin olduğu 
bilinmektedir. O nedenle bu uygulamanın 
yapılıp yapılmayacağı önümüzdeki günlerde 
netlik kazanacaktır. 
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Aile şirketlerinde KVKK uyum 
süreçleri ile eğitim ve denetim 
yükümlülükleri

Kişisel verilerin korunması 
kanunu’na uyum hakkında
Kişisel verilerin korunması kavramı, 6698 
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında 
Kanun’un (“KVKK” veya “Kanun”) 24 Mart 
2016’da T.B.M.M. tarafından kabul edilip 
7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlanması ile şirketler için önemli bir 
etkiye sahip olmasının ardından neredeyse 
6 yılı tamamlamış bulunmaktayız.
Bu süreçte Kanun’a ek olarak Kişisel 
Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) 
yayınladığı kararlar ve rehberler ışığında 
veri sorumlularının yükümlülükleri de 
şekillenmiş ve veri sorumlusu sıfatını haiz 
şirketlerden olan Aile Şirketleri’nin de çeşitli 
sorumlulukları doğmuştur. 

Kişisel verilerin korunması hakkında 
mevzuata uygun adımları atmayan şirketler, 
gerek verilerini işledikleri kişilere, gerekse 
kendi itibarlarına karşı çok büyük zararlara 
sebep olabilirler. Nerdeyse dünyanın her 
yerinde mevcut veri koruma otoriteleri, 
şirketlere gerekli mevzuata uyumluluğun 
sağlanması açısından talimat verme ve 
aykırılık halinde idari para cezası uygulama 
yetkisine sahiptir ve bu idari para cezaları 
oldukça yüksek sınırlarda belirlenmiştir.

Aile Şirketleri’nin veri sorumlusu sıfatı 
ile KVKK uyum projelerini tamamlamış 
olmaları, eğer henüz tamamlanmadıysa da 
belirlenen yüksek idari para cezalarından 
ve Türk Ceza Kanunu (“TCK”) ile belirlenen 
cezalardan kaçınabilmek için bir an önce 
şirketlerinin KVKK uyumluluğu için gereken 
adımları atmaları gerekmektedir.

KVKK Uyum Süreçleri hakkında doğru 
profesyonellerden destek almak, 
Kişisel Verileri Koruma Kurul’unun 
(“Kurul”) herhangi bir ilgili kişi başvurusu 
üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi 
durumunda re’sen yapabileceği denetimler 
sonucu uygulanabilecek idari ve cezai 
yaptırımlardan kaçınabilmek adına önem 
arz etmektedir.

KVKK Uyumluluk projeleri; Kanun ile 
öngörülen ilkelere ve işleme şartlarına 
uyum sağlama, aydınlatma yükümlülüğü 
hakkında gereken aksiyonların alınması, 
silme/yok etme/anonimleştirme 
süreçlerinin belirlenmesi, gerekmesi 
halinde Veri Sorumluları Sicili’nin (“VERBİS”) 
kayıtlarının güncellenmesi ve yurt dışına 
aktarım halinde gereken süreçlerin doğru 
yürütülmesi gibi adımları kapsayacaktır.

Ceren Tuğçe Savaşçı
DL Avukatlık Bürosu, Kıdemli Avukat

Lerzan Nalbantoğlu
DL Avukatlık Bürosu, Ortak

İdari para
cezaları

İtibar
kaybı

Hapis
cezaları
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VERBİS kaydının 31.12.2021 tarihinde 
tamamlanmış olması gerekmektedir.

Eğer veri sorumlusu bu sürelerin 
tamamlanmasından sonraki bir tarihte 
kayıt yükümlüsü haline gelmişse, kayıt 
yükümlüsü olduğu tarihten itibaren otuz 
günlük süre içinde kayıt olmak zorundadır. 
Ayrıca, VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü 
yerine getirdikten sonra, VERBİS’e kayıtlı 
bilgiler üzerinden herhangi bir değişikliğin 
söz konusu olması halinde değişikliğin 
meydana geldiği günden itibaren yedi gün 
içerisinde VERBİS kaydı güncellenmelidir.

VERBİS’e kayıt yükümlülüğü olmasına 
rağmen kaydını gerçekleştirmeyen veri 
sorumluları hakkında 2022 değerleme 
oranları uyarınca 53.576 TL’den 
2.678,866 TL’ye kadar idari para cezası 
öngörülmektedir. Söz konusu idari para 
cezaları her yıl yeniden değerleme oranında 
artırılmaktadır.

Kişisel verilerin korunması her bir şirket için 
daima yaşayan bir süreçtir, bu sebeple tüm 
süreçlerin düzenli olarak kontrol edilmesi ve 
güncellenmesi gerekmektedir. Aile Şirketleri 
de genel olarak KVKK uyum projeleri 
kapsamında aşağıdaki adımları izlemelidir;

 • Kişisel veri işleme envanterinin 
hazırlanması ve düzenli olarak 
güncelliğinin kontrol edilmesi,

 • İşlenen verilerin, işleme amaçları 
ve yöntemleri bakımında Kanun ile 
belirlenen ilke ve kurallara uyumluluğu,

 • Aydınlatma ve gerekmesi halinde açık 
rıza metinlerinin hazırlanması ve uygun 
şekilde ilgili kişilere sunulması,

 • İşlenen verilerin yurtiçi ve yurtdışında 
herhangi bir aktarıma tabi olup 
olmadığının belirlenmesi,

 • Silme/yok etme/anonimleştirme 
süreçlerinin belirlenmesi,

 • Şirket politika ve prosedürlerinin 
hazırlanması,

 • Bilgi güvenliği ve teknik tedbirler hakkında 
çalışmaların yapılması,

 • VERBİS kaydının gerçekleştirilmesi,

 • Çalışanlara KVKK farkındalık eğitimlerinin 
verilmesi,

 • Kurul İlke Kararları’na uyum sağlanması,1

 •  İdari ve teknik tedbirlerin alınması ve 
sürekliliğinin sağlanması,

 • Gerekli denetim mekanizmalarının 
kurulması.

Unutulmamalıdır ki uyumluluk süreçleri 
şirketlerin yapılarına ve süreçlerine 
göre değişiklik göstermekte olup, 
en doğru uygulamaya ulaşabilmek 
adına danışmanlığın hem teknik hem 
idari yapılanma açısından yetkin 
profesyonellerden alınması gerekmektedir.

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 
25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 
ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 
25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli 
kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşu veri sorumluları

1Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Şubat 2022 tarihine kadar 7 adet ilke kararı yayımlanmıştır.
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KVKK uyarınca eğitim 
yükümlülüğü
Veri Sorumlusu sıfatını haiz tüm 
şirketlerde olduğu gibi Aile Şirketleri’nde 
de çalışanların eğitilmesi ve farkındalık 
çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir. 
Kurum’un yayınladığı İdari ve Teknik 
Tedbirler Rehberi içerisinde herhangi 
bir departman ayırt etmeksizin tüm 
çalışanların KVKK farkındalık eğitimi 
almasının ve bu eğitimlerin periyodik olarak 
tekrarlanmasının önemi vurgulanmıştır. 

Farkındalık eğitimi verilmesi şirketlerin 
sorumluluğunda olup, çalışanların bilerek 
veya bilmeyerek ya da dışarıdan bir tehdit 
nedeniyle Kanun’a aykırı davranmasını 
önlemek, aynı zamanda herhangi bir 
aykırılık meydana geldiğinde gereken 
özenin gösterildiği ispatına katkıda 
bulunabilmek adına büyük önem arz eder. 
Bu eğitimin, çalışanların alanlarına göre 
hem idari hem teknik tedbirlere ilişkin 
olması gerekmektedir. 

Önemine binaen ispat edilebilirlik 
açısından periyodik olarak verilen eğitim 
ve bilgilendirmeler için personellerden 
taahhütname alınmalıdır. Herhangi bir ihlal 
halinde, bu ihlalin çalışan kaynaklı olup 
olmadığı değerlendirilecektir. Çalışandan 
kaynaklı meydana gelen bir ihlal olduğu 
takdirde işveren tarafından çalışana gerekli 
eğitimlerin verilmediği anlaşılırsa oldukça 
yüksek idari para cezaları söz konusu 
olacaktır.

KVKK uyarınca düzenlenecek farkındalık 
eğitimleri geniş kapsamlı ve ayrıntılı olmalı 
ve mümkünse konu hakkında yetkili kişiler 
tarafından her şirketin kendi işleyişine 
uygun şekilde örneklendirilerek verilmelidir.

KVKK uyarınca denetim 
yükümlülüğü
Kanun ile veri sorumlularına periyodik 
denetimleri yapma veya yaptırma 
yükümlülüğü getirilmiştir. Aile Şirketleri 
de veri sorumlusu sıfatıyla, Kanun’un 
12. maddesi uyarınca “kendi kurum 
veya kuruluşunda, Kanun hükümlerinin 
uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli 
denetimleri yapmak veya yaptırmak 
zorundadır”.

KVKK uyumluluk süreçlerini tamamlayan 
Aile Şirketleri Kanun hakkında gerekenlerin 
yapıldığı ve yeni bir aksiyona ihtiyaç 
duyulmadığı konusunda bir yanılsamaya 
kapılmamalıdır. Kanun ile getirilen denetim 
yükümlülüğü sebebi ile tüm süreçler 
ve uyumluluk belirlenecek aralıklar 
ile denetlenmeli, güncellenmesi veya 
düzeltilmesi gereken bir durum olduğu 
halinde derhal aksiyon alınmalıdır.
Denetim yükümlülüğü çerçevesinde tüm 
süreçler üzerinden titizlikle geçilmesi ve 
ihlal sonucu doğurabilecek ihtimallerin 
atlanmaması gerekmektedir. Bu açıdan 
Kurul tarafından verilebilecek idari 
para cezalarından kaçınabilmek adına 
denetimlere en az uyum projeleri kadar 
önem gösterecek profesyoneller ile 
çalışılması önerilmektedir.

Kişisel verilerin korunması 
kanunu’na aykırılık halinde 
sorumluluk
Kanun’a aykırılık halinde söz konusu 
olacak idari yaptırımların yanı sıra TCK 
kapsamında kişilerin cezai sorumlulukları 
da bulunmaktadır.

İdari yaptırımlar 2022 yılı itibari ile alt 
sınırı 40.183 TL’den başlamak üzere 
2.678.866 TL’ye kadar belirlenebilmektedir. 
İdari yaptırımlar her bir ihlal için ayrı 
ayrı kararlaştırılmakta olup bir karar ile 
verilebilecek idari para cezası miktarı ayrı 
ihlaller söz konusu olduğunda belirlenen 
süt sınırdan daha fazla olabilecektir. 

Aydınlatma
Yükümlülüğüne Aykırılık

13.393 ₺
267.886 ₺

Veri Güvenliğine İlişkin 
Yükümlülüklere Aykırılık 

40.183 ₺
2.678,866 ₺

Kurul Kararlarına
Uymama 

66.972 ₺
2.678,866 ₺

53.576 ₺
2.678,866 ₺

VERBİS Kayıt ve Bildirim 
Yükümlülüğüne Aykırılık 

Kişisel Verilerin
Kaydedilmesi

1 yıldan
3 yıla

Verilerin
Kaydedilmesi

 

Verileri Hukuka Aykırı
Olarak Verme veya Ele 

Geçirme

Verileri Yok
Etmeme

1,5 yıldan
4,5 yıla

2 yıldan
4 yıla

1 yıldan
2 yıla

Öte yandan 1 yıldan 4,5 yıla kadar cezai 
yaptırımın da söz konusu olabileceğini de 
belirtmek gerekmektedir. TCK kapsamında 
ilgili cezai yaptırımların tarafı yönetim 
kurulu başkanı ve üyeleri ile genel müdür 
veya yetkilendirilmiş müdürler gibi şirketi 
doğrudan veya dolaylı temsil yetkisine sahip 
kişiler de olabileceğinin altını çizmek önem 
taşımaktadır.
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İşletmelerde yeşil bilgi 
teknolojileri

Son yıllarda iklim değişikliği, temiz enerji 
ve sürdürebilirlik kavramları hayatımıza 
girmiş olmakla birlikte bu konularda 
yapılan çalışmalar hem dünyada hem de 
ülkemizde en önemli gündem maddeleri 
arasında yer edinmeye başlamıştır. 
Birlemiş Milletler, Avrupa Birliği ve 
diğer uluslararası kuruluşlar tarafından 
belirlenen katı çevresel hedefler 
nedeniyle “yeşil” olmak giderek daha 
önemli bir hale gelmiştir.

Yer altı kaynaklarının azalması, küresel 
ısınma, çevre ve hava kirliliği gibi çeşitli 
problemler, içinden geçtiğimiz dönemde 
pandemi koşullarının da etkisiyle daha da 
önem kazanmıştır. 

Oğuzhan Kasap
Deloitte Türkiye
Risk Danışmanlığı, Kıdemli Müdür

Yeşil işletmeler; faaliyetlerinin 
yürütüldüğü binalardan ve çalışanların 
davranışlarından işlem yapılırken 
kullanılan malzeme ve araçlara kadar 
hem kendi işleyişinde hem de çeşitli firma 
ve kuruluşlarla yaptığı iş birliklerinde, 
doğaya, ekosisteme veya çevreye duyarlı 
işletmelerdir.

Paris İklim Anlaşması kapsamında 
ülkemizce verilen taahhütlerin ve ilan 
edilen plan ve politikaların etkili şekilde 
hayata geçirilebilmesinde iklimle 
bağlantılı risk ve fırsatları etkin şekilde 
yönetebilen, sürdürülebilir yatırım ve 
projeleri hayata geçiren şirketlerin ön 
plana çıkması muhtemeldir. Bu nedenle 
günümüzde tüm sektörlerde iklim 
değişikliğine bağlı fiziksel riskler ile 
düşük karbon ekonomisine geçişe bağlı 
risklerin ölçülmesi, analiz edilmesi ve 
yönetilmesine önemli hale gelmektedir. 
Dolayısıyla çevreye duyarlı şirketler 
ilerleyen günlerde gerek müşteriler 
gerekse de işbirliği içinde olacağı 
kuruluşlar tarafından daha fazla odak 
noktası haline geleceklerdir.
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Yeşil Bilgi Teknolojileri
Gelişen teknoloji ve pandemi koşulları 
ile birlikte şirketlerin iş süreçlerinde 
önemli değişiklikler meydana gelmiştir. 
Süreçlerin otomizasyonu, uzaktan 
müşteri edinme süreci, online sipariş ve 
satış işlemleri gibi birçok alanda köklü 
değişiklikler yaşanmaktadır. Dolayısıyla 
şirketlerde teknoloji kullanımı son derece 
kritik ve yüksek düzeye ulaşmıştır. Bu 
sebeple bilgi teknolojileri şirketlerin 
rekabet gücüne direk etki etmekte olup 
sektörde yaşanan değişiklikler şirketlerin 
teknoloji altyapısını geliştirmesi, bu 
alanda daha fazla yatırım yapması 
ihtiyacını doğurmaktadır. 

Şirketlerde tercih edilen teknoloji 
kullanma şeklinin özellikle enerji 
kullanımı, elektronik atık ve küresel 
ısınma gibi etkileri olmaktadır. Teknoloji 
altyapısının en çok etki ettiği alan enerji 
tüketimi olmasına rağmen ekipman 
imalatında kullanılan arsenik ve 
kadmiyum gibi tehlikeli metallerin çevreye 
olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bilgi 
teknolojisinde kullanılan ekipmanlarının 
ortalama yaşam döngüsünün kısa olduğu 
düşünüldüğünde çevreye olan etkileri göz 
ardı edilmeyecek seviyededir. 

Yeşil bilgi teknolojisi; bilgi teknoloji 
ekipmanının ilk üretiminden teslimat, 
kullanım, bakım, geri dönüşüm ve 
bertaraf edilene kadar geçen tüm 
yaşam döngüsünde enerji verimliliğini 
artırmak ve ortaya çıkan atıkları zararsız 
hale getirmek için teknikleri inceleyen, 
geliştiren ve teşvik eden bir yaklaşımdır. 

Yeşil bilgi teknolojisine geçişteki ilk adım, 
mevcut veya kullanılacak teknolojinin 
karbon ayak izini doğru bir şekilde 
ölçmektir. Bu nedenle donanım ve yazılım 
kullanımıyla ilişkili enerji tüketimini 
ana hedef olarak ele alınmaktadır. Yeşil 
bilgi teknolojisi için alınabilecek temel 
aksiyonlar şu şekilde sıralanabilir; 

 • Kağıtsız çalışma ortamı kurmak

 • Enerji verimli bilgisayar kullanmak

 • Yeşil veri merkezleri kurmak

 • Bulut bilişim kullanmak

 • Sanallaştırmayı benimsemek

 • Ağ yapısını enerji verimli hale getirmek

 • Sunucu birleştirme teknolojisi 
oluşturmak

 • Bilgisayar tabanlı kurumsal kaynak 
planlama sistemi kurmak

 • Ekonomik ömrü uzun ekipmanlar 
edinmek

 • Ekipmanların çalışanlar ve 
departmanlar arasında paylaşımını 
artırmak

 • Elektronik atıkları geri dönüştürmek

 • Yenilebilir enerji kaynaklarını kullanmak

 • Yeşil metrikler, değerlendirme araçları 
ve metodoloji tasarlamak

Alınacak bu aksiyonlar şirketlerin 
“yeşil” olmasını sağlamakla birlikte 
farklı avantajlar da elde etmelerini 
mümkün hale gelecektir. Özellikle enerji 
tüketiminde sağlanan optimizasyon 
veya uzun ömürlü ekipman kullanımı ile 
ekipmanların departmanlar arasında 
paylaşımının artırılması şirketlere 
maliyet tasarrufu açısından da fayda 
sağlayacaktır. Bunun yanı sıra “yeşil” 
olmak; şirket itibarını artıracak, toplum 
karşılığında şirketin imajına olumlu 
etkileri olacaktır. 

Yeşil bilgi teknolojisi, yeni teknoloji ve 
tekniklerin ortaya çıktığı, verimlilikte 
sürekli iyileştirmelerin yapıldığı hala 
gelişmekte olan bir kavramdır. Yeşil bilgi 
teknolojisi sadece Bilgi Teknolojilerinden 
sorumlu departmanların değil satın 
alma kararlarından çalışan davranışına, 
kurumsal politika ve prosedürlerden 
kurum kültürüne kadar her şeyi 
kapsamaktadır. Bu nedenle yeşil bilgi 
teknolojisinde en önemli kritik başarı 
faktörünün çalışan ve tepe yöneticilerin 
katılımının olduğunu düşünüyorum.

Söz konusu kavramın, olumsuz çevre 
etkileriyle mücadelede önemli bir araç 
haline gelebileceğini öngörmekteyim. 
Yakın gelecekte, çevre farkındalığının 
daha da artacağı düşünüldüğünde, 
insanların yeşil ideallerine ayak 
uyduran şirketlerin ürün ve hizmetlerini 
kullanmayı tercih edeceklerini tahmin 
etmek hiç zor değil. Bunun yanı 
sıra ülkemizde ve dünyada yaşanan 
gelişmeleri yakından takip ettiğimizde, 
yeşil teknoloji ile ilgili düzenlemelerin 
ya da tavsiyelerin önümüzdeki yıllarda 
artarak hayatımıza gireceğini bekliyorum. 
Bu nedenle sürdürebilirlik konusunda 
son dönemlerde hızla ilerleme kaydeden 
şirketler, yeşil teknoloji konusunu da 
sürdürebilirlik hedefleri arasına önemli 
bir hedef olarak gündemin almalı 
ve BT altyapısı yaşam döngüsünü 
sürdürebilirliğe uygun hale getirmelidir. 

Sonuç olarak şirketlerin hem kendi 
içlerinde yeşil teknolojiyi benimsemesi 
hem de yeşil teknolojiyi benimseyen 
firmalarla işbirliği içinde olmasının 
global bir sorun olan çevre kirliliğini 
önlemede diğer şirketlere ışık tutacağını 
ve değişimin öncüsü olacağını 
düşünmekteyim.

15
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Övülnaz Oğuz
Deloitte Türkiye
Risk Danışmanlığı, Kıdemli Danışman

Aile şirketlerinde 
sürdürülebilirlik

Aile şirketleri, 
küreselde ve 
yerelde ekonomiye 
yön veren en kilit 
oyunculardan biri 
olarak görülürken 
başta iş dünyası ve 
yatırımcılar olmak 
üzere toplumun 
tüm paydaşlarının 
ilgi odağı olarak 
konumlanıyor.

Aile şirketlerinin en önde gelen 
özelliklerinden birisi, aile üyelerinin 
nesiller boyunca devam ettirdikleri işlerini 
yaşayarak öğrenmesi olarak tanımlanabilir. 
Aile şirketlerinin bu yöndeki tecrübeleri, 
işin niteliği ve işleyişi hakkında ciddi bir 
bilgi birikimi sağlayarak aile üyelerinin bu 
bilgilere erişiminin erken yaşta aktarılmasını 
sağlıyor. Bu noktada, diğer şirketlerden 
farklılaşan aile şirketleri, sürdürülebilirlik 
yaklaşımını benimseyerek bu yönde 
adımlar atabilecek, gezegenimiz, toplum 
ve gelecek nesiller için fark yaratabilecek 
ve ülke ekonomisine değer katabilecek 
bireyler yetiştirme yolunda büyük bir 
avantaja sahip. Bu doğrultuda, en büyük 
önceliklerinden biri de sahip olduğu mirası 
koruyarak gelecek nesillere aktarmak olan 
aile şirketleri, çevresel (environmental), 
sosyal (social) ve yönetişim (governance) 
(ÇSY/ESG) konularını ana gündemlerine 
dâhil ederek faaliyet gösterdikleri 
alanlardaki etkilerini artırabilirler. 
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ÇSY konuları, dönüşen dünya şartlarında, 
hükümet ve şirketlerin gündemine en 
üst sıralardan giriş yaparak kaçınılmaz 
bir öncelik haline geldi. Morningstar 
tarafından yapılan açıklamaya göre, küresel 
sürdürülebilir yatırım fonları 2021’in üçüncü 
çeyreğinde rekor kırarak 3,9 trilyon dolara 
ulaştı. Morningstar raporunda, küresel 
sürdürülebilir yatırım fonu sayısının 2021’in 
üçüncü çeyreğinde yüzde 51’in üzerinde 
artarak Eylül ayı sonunda 7 bin 486 adet 
fona ulaştığına parmak basılıyor.

Birçok şirket gezegenimize yönelik olumsuz 
etkisini minimize etmek, yönetişim yapısını 
güçlendirmek, kurul ve komitelerini 
çeşitlendirmek ve ÇSY yatırımlarını artırmak 
gibi çeşitli adımları hızla atarken, bu 
yöndeki performans, hedef ve taahhütlerini 
finansal olmayan raporlar (sürdürülebilirlik 
raporu, entegre rapor vb.) aracılığıyla tüm 
paydaşlarına sunuyor. 

Şirketlerin, bu yöndeki söylemlerini 
söylemden öteye taşıması ve ÇSY konularını 
tüm iş süreçlerine entegre ederek 
dönüşüme yön vermesi adına paydaşlar 
nezdinde güven inşa etmesi kritik önem 
taşıyor. Bu doğrultuda, aile şirketlerine de 
etki oranının yüksek olduğu sektörlerde 
sürdürülebilirliğin sağlanması adına büyük 
bir sorumluluk düşüyor. Aile şirketleri, 
teknik ve idari konularda daha hızlı karar 
alabilme imkânına sahip olduğu için bu 
doğrultudaki paydaş beklentilerini daha 
hızlı ve etkin şekilde yönetme şansına 
sahip. Paydaş beklentilerini de göz önünde 
bulundurarak ÇSY konusunda stratejik 
adımlar atabilir, kısa-orta ve uzun vadeli 
hedeflerine ve vizyon ve misyonlarına 
uygun şekilde hareket edebilir, müşteriler 
ve iş ortakları arasında daha güvenilir 

bir imaj yaratabilir ve bu bakış açısını 
sonraki nesillere de kazandırabilirler. 
Nesiller, çocuklar ile devam etmeyebilir 
ama aile şirketinin marka değeri doğru 
yönetim ilkeleriyle daha sonraki kuşaklara 
aktarılabilir. Aile şirketleri, şirketin 
kurumsallaşmasının ne kadar önemli 
olduğunun ve bunun başarılabilmesi için 
yöneticilikten yönlendiricilik rolüne geçişin 
gerekli olduğunun bilincine varmalılar. Tüm 
bunları yaparken aynı zamanda; adillik, 
şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk 
ilkelerine uyum sağlamak gerektiğinin 
bilinciyle hareket etmeliler. 

Konuyu yakından takip edenlerin bildiği 
üzere, dünya Liderleri, 2015 yılında, 2030 
yılına kadar 3 önemli görevi başarmak için 
17 Küresel Amaç üzerinde uzlaştı. 

Bu 3 önemli görev;
1. Aşırı yoksulluğu sona erdirmek, 
2. Eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele 

etmek,
3. İklim krizinin etkilerini düzeltmek.

Bu gelişme ile birlikte şirketlerin, Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 
çerçevesinde hedef ve performansını 
takip etmesi kaçınılmaz bir hal aldı. 
Aile şirketlerinin de iş süreçlerini bu 
amaçlar çerçevesinde ele alarak etkilerini 
gözetmesi, takip etmesi son derece önem 
taşıyor. Aile şirketleri, bu 17 amacı esas 
alarak hangi alanda ve hangi yöntemle 
etki yaratacaklarına karar vermelilerdir. 
Örneğin; sosyal ve çevresel hedefleri içeren 
stratejik kararlar alabilir, karbon azaltım 
projelerini hayata geçirebilir, cinsiyet 
eşitliğine yönelik somut adımlar atarak 
2016 yılında UN Women önderliğinde 
oluşturulan Kadının Güçlendirilmesi 
Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı olabilirler.

Aile şirketlerinin odaklanması gereken 
konular arasında hem yönetim kurulu hem 
de yönetici düzeyinde cinsiyet çeşitliliği 
konusu yer alıyor. Nasdaq1 2021 yılında 
borsaya kote edilen şirketler için çeşitlilik 
kuralları belirleyerek, yönetim kurulu 
düzeyinde çeşitlilik kapsamında iki yönetici 
bulunması ve bunlardan en az birinin kadın 
olması şartı getirdi.

Kurumsallığa, şirket yönetiminin ve 
varlıklarının geleceğe sağlıklı devrine önem 
veren aile şirketlerinin; artık markalaşmaya, 
çalışan odaklı ve hesap verebilir çalışmalara 
yatırım yaptığı gözlemleniyor. Türkiye’de 
faaliyet gösteren birçok aile şirketi, 
finansal performansın iyileştirilmesinin 
yanında sosyal yaşamı desteklemeye 
ve toplumsal değer yaratmaya yönelik 
çeşitli projeler hayata geçiriyor ve birçok 
yatırımda bulunuyor. Aile şirketlerinin, 
şirketlerin sürdürülebilirliğiyle ilgili bilinç 
ve farkındalıkları da günden güne artış 
gösteriyor. Bu doğrultuda, son yıllarda 
Türkiye’deki aile şirketlerinin de bu 
kapsamdaki raporlamalar tarafında 
çalışmalarını hızlandırdığı ve iyileştirdiği 
gözlemleniyor. Aile değerlerinin, insan ve 
çevre odaklı sürdürülebilir büyüme stratejisi 
ile şirket değerlerinin ve kültürünün 
sonraki nesillere aktarılması sadece 
aile ve şirkete değil ülke ekonomisine, 
bu sayede ise topluma katkı sağlıyor. 
Şirketlerini yönetmek için ÇSY metriklerini 
kullanan, ancak raporlama yapmayan aile 
şirketleri ise, yetenekleri çekme, müşteri 
portföyünü genişletme ve sürdürülebilir bir 
büyüme sağlama yolunda önemli bir fırsatı 
kaçırıyorlar.

1New York'ta kurulmuş olan özel bir borsadır. Dünyanın teknoloji borsası olarak kabul edilir.

Kaynaklar:
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2. https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.bbc.com/news/business-58123730.amp
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