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Önsöz
Aile şirketlerini odağımıza alarak yayımlamakta olduğumuz Family Business Review 
dergimizin yeni sayısına hoş geldiniz. 

Özenle hazırlamış olduğumuz bu sayımızda, Deloitte’un En İyi Yönetilen Şirketler 
Programı’nda ödül alan Arzum Elektrikli Ev Aletleri’nin CFO’su alumnimiz Arda Altınok ile 
gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbetimizi beğenerek okuyacağınızı ümit ediyoruz. Arda ile 
Deloitte içerisinde çalışma fırsatı bulmuş kişiler olarak, kendisi ile böyle verimli bir paylaşım 
yapabilmek bizler için çok değerliydi, tekrar teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile “Türkiye’nin En 
İyi Yönetilen Şirketleri” programımız için 2021 başvurularının devam ettiğini de paylaşmak 
isterim. Detaylarını yine sayımızın ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz.

İçerisinden öngördüğümüzden de uzunca bir süredir geçtiğimiz bu zor günlerde, her şirket 
gibi aile şirketlerinin de kalbi olan tedarik zincirlerine bir de iş sürekliliği ve kriz yönetimi 
çerçevesinden bakalım istedik. Uzmanımızın bu konudaki görüşlerinin sizler için faydalı 
olacağını umuyoruz.  

Bir aile şirketisiniz ve büyümeyi mi düşünüyorsunuz? Sizleri beklemesi olası zorluklara 
bir de bizim gözümüzle bakın istedik ve bir yazı dizisi oluşturduk. Bu sayımızda yazımızın 
ilk bölümünü bulabilirsiniz. Yine büyümek kadar önemli olan bir diğer husus olan 
sürdürülebilir birliktelik için ise aile anayasası başta olmak üzere ilgili dokümanların hazırlık 
ve imza sonrası süreçlerini sizler için hukuk gözüyle değerlendirdik. Bu iki konunun bir 
bütün olarak birçok sorunuzu cevaplandırabileceğini ümit ediyoruz.

Son olarak, dijitalleşmede dijital hizmet vergisini konu alan yazı serimizin ikinci bölümüne 
de bu sayımızda yer verdik. Geçen sayımızdan açıkta kalan konuları tamamlamış 
olacağımıza inanıyoruz. 

Gerek yazılarımızda ele aldığımız konularla ilgili olarak, gerekse aile şirketi uzmanlarımıza 
sormak istediğiniz tüm hususlara ilişkin bizlerle her zaman iletişime geçebileceğinizi bir kez 
daha hatırlatmak isteriz. Keyifli okumalar diliyoruz. 

Sağlıklı günler dileriz.

Ayşe Sencoğlu
Deloitte Türkiye
Aile Şirketleri Lideri
Risk Danışmanlığı, Direktör
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Alumnimiz 
Arda Altınok ile Röportaj

Aslı Kuşçu
Deloitte Türkiye
Pazarlama, İletişim ve Araştırmalar Müdürü

AK: Yaklaşık 20 yıl önce denetim 
bölümünde birlikte çalışıp farklı yönlere 
gittikten sonra bu vesileyle tekrar buluşmak 
ve hayatının sonraki dönemini dinlemek 
benim için de heyecan verici olacak. Bize 
kariyer yolculuğundan bahseder misin?

AA: Ben 2000 yılında Hacettepe 
Ekonomi’den mezun oldum, tam krize 
mezun olmuş bir insan olarak iş bulmanın 
zor olduğu bir dönem olduğu için askere 
gitmeye karar verdim. Askerden sonra, 
1 Nisan 2002’de Deloitte denetim 
bölümünde stajyer olarak kariyerime 
başladım. Aralıksız 12 sene Deloitte’ta 
çalıştım, bunun bir buçuk senesini GDP ile 
New York ofiste geçirdim. 2006-2008 yılları 
arası New York’ta çalıştıktan sonra 2008’de 
müdür olarak Türkiye’ye geri döndüm ve 
6 sene daha Deloitte’ta çalıştım. Toplam 
12 seneyi buldu. Ağırlıklı olarak finans 
sektöründeki firmaların denetimini 
yürütmüştüm, fakat Amerika’dan 
döndükten sonra tamamen finansa geçtim. 
Bankalar, aracı kurumlar, leasing, faktöring 
şirketleri vb. Altı sene böyle devam ettim. 
Senior Manager iken artık zamanı geldi 
diye düşünerek, gözyaşlarıyla Deloitte’tan 
ayrıldım. Gözyaşları derken, gerçekten veda 
pastası kesilirken gözümden birkaç damla 
yaş akmıştı. Hala da pek çok arkadaşımla 
dostluğum devam ediyor. Deloitte’tan 
ayrıldıktan sonra, yaklaşık 7 sene Doğuş 
Grubu’nda çalıştım. Turizm grubunda 
mali işler direktörü idim. Geçtiğimiz sene 
Temmuz ayında, yani bundan dokuz ay 
kadar önce Arzum’la yollarımız kesişti. 
Arzum’da CFO olarak çalışmaya başladım. 
Arzum’daki kariyerim çok hızlı başladı, 
başlar başlamaz şirket halka arz sürecine 
girdi. Hatta ben 1 Temmuz’da başladım, 

halka açılma kararını 30 Haziran’da 
almışlar, yani Yönetim Kurulu kararı ben 
işe başlamadan bir gün önce alınmış. 
Zaten iş görüşmelerinde bu konu hiç 
gündeme gelmemişti. İçeride biliyorsun 
Private Equity firması Mediterra vardı 
ve çıkış düşünüyordu, başka bir private 
placement mi yapalım halka arz mı 
edelim diye düşünülüyormuş. Benim 
Arzum’a başladığım dönem halka arza 
talebin çok yüksek olduğu bir dönemdi, 
dolayısıyla Mediterra için de çok iyi bir 
exit planı oluşturdu halka arz. Ama tabii 
ben daha ekibimdeki insanların bile adını 
bilmezken bir anda kendimi izahname 
sürecinde buldum, gerçekten de zor bir 
süreçmiş. Yani ben denetimdeyken halka 
arz için denetim yaptığımız dönemleri 
hatırlıyorum, denetim tarafı da zordur 
ama şimdi şirket tarafında olunca hem 
denetimi yönetiyorsun, hem avukatlarla 
görüşüyorsun, izahname hazırlıyorsun yani 
bütün sürecin orkestra şefi sensin ve en 
büyük destekçin muhasebe müdürünün 
adını yeni öğrenmişsin. Hakikaten değişik 
bir süreçti (gülerek). Tabii çok fazla hukuki 
tarafı da var işin. Belirlenen ilk takvime 
sığamadık ve bir daha bir denetime girdik 
ve 30.09 mali tablolarıyla halka açıldık.
Çok iyi gitti, öyle bir süreç ki halka arz, çok 
emek veriyorsun ve son gün bile vazgeçilme 
ihtimali var, o yüzden o gongu çalmak 
çok kıymetli. 6 ay uzun bir dönem ve 24 
Aralık’ta gongu çaldık. Oh dedik, rahatladık, 
ama aslında rahatlamamışız. Onlarca, 
yüzlerce mevzuata tabi bir şirket olmanın 
ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunun 
farkına vardık. Yani bir faaliyet raporu 
hazırlamak bile, halka açık şirket olduktan 
sonra bir buçuk iki aylık bir sürece dönüştü. 
Önceki tecrübelerimde faaliyet raporu 

Bu sayımız için Arzum Elektrikli 
Ev Aletleri CFO’su, alumnimiz 
Arda Altınok ile keyifli bir 
sohbet gerçekleştirdik. Arda, 
Deloitte ve sonrasındaki 
kariyer yolculuğunun yanı sıra, 
Arzum’un Deloitte’un En İyi 
Yönetilen Şirketler Program 
hikayesi ve halka arz sürecine 
dair paylaşımlarda da bulundu. 
Keyifli okumalar...
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Arda Altınok 
Arzum Türkiye

CFO

TTK kapsamında, iki üç günde hazırlanan 
on sayfalık bir word dokümanken şimdi 
işin içine ajanslar girdi, fotoğraflar çekildi, 
yatırımcı ilişkilerinden destek alındı, 
hukukçulardan danışmanlık alındı ve 
sonunda yayımlandı. Genel Kurul'dan sonra 
çok önemli bir eşiği daha geçmiş olacağız. 
Özetle, Arzum tarafı da son derece hızlı 
bir şekilde başladı ve öyle de gidiyor. Bir 
yönetim kurulu toplantısında CEO’muz Arda 
dokuz aydır bizimle çalışıyor ama halka 
arz dönemi olunca, beş senedir beraber 
çalışıyor gibiyiz dedi. Ben de gerçekten öyle 
hissediyorum, çok sıkıştırılmış bir öğrenme 
periyodu geçirdim ve tüm hızıyla devam 
ediyor. 

AK: Halka arz ile Mediterra tamamen mi 
çıkmış oldu? Ailenin paylarında herhangi bir 
değişiklik oldu mu? 

AA: Tamamen çıktı. Hisselerin %51'i aile, 
%49'u Mediterra’da idi. %49’un %47,5’u 
direk fonun sahip olduğu hisselerdi, 
%1,5 da Mediterra’nın ortaklarının kişisel 
hisseleriydi. Sadece %47,5 halka açıldı, 
%1,5’luk kısım ile şirkete olan güvenlerini 
göstermek için Mediterra ortakları çok 
sembolik oranlarla şirkette hala pay 
sahibiler. Ailenin paylarında hiçbir değişiklik 
olmadı, dolayısıyla bu halka arz Arzum’a 
herhangi bir nakit girişine yol açmadı 
tamamen Mediterra çıkış yapmış oldu. 
Murat Kolbaşı yönetim kurulu başkanımız, 
bütün aileyi temsil ediyor. Aileden yönetim 
kurulunda iki kişi daha var ama şirketin 
idari ve icra kadrolarında aileden kimse yok. 
Bir aile anayasaları var, herşeyi ona göre 
düzenlemişler, çok modern bir yapısı var 
şirketin. 

AK: Arzumu kurumsallaşmayı başarabilmiş 
bir aile şirketi olarak nitelendirebiliriz 
sanırım, değil mi? 

AA: Kesinlikle. Şirket tamamen icra kurulu 
tarafından yönetiliyor. İcra Kurulu’nda bir 
CEO, beş genel müdür yardımcısı var. Biz 
yönetiyoruz şirketi, Murat Bey bize destek 
verir, ona dikkat edin, bunu böyle yapın 
der veya biz gideriz, bu konuda tıkandık, 
yardımcı olabileceğiniz bir konu mudur 
deriz, hemen ilgili kişiyi bulur, müthiş bir 

çevresi var. Böyle çok hoş bir denge var 
yani, aileyi de çok güzel yönetiyor Murat 
Bey. Aile fertlerinin payı var şirkette ama 
aile anayasasıyla bir tane temsilci atamışlar 
ve Murat Bey bütün aileyi temsilen, 
yönetim kurulu başkanlığı yapıyor.  Yönetim 
kurulunda Murat Bey’den hariç iki aile üyesi 
daha var. Arzum 3 erkek kardeş tarafından 
kurulmuş, şu an 3 kardeşin 3 çocuğu yani 
ikinci nesil yönetimde. Onların da çocukları 
var ama hiçbiri şirketin yönetiminde değil, 
her şey aile anayasasıyla ayrılmış durumda.



6

Family Business Review |Nisan 2021

AK: Evet, aslında Arzum’un iyi yönetim ve 
kurumsallaşma konusunda attığı adımları 
Best Managed Companies programımız 
aracılığıyla gözlemledik. Arzum 2019 yılı 
kazananlarımızdandı. Sence bu unvana layık 
görülmesinin şirkete ne gibi katkıları oldu?  

AA: Deloitte’tan böyle bir ödül, “Best 
Managed” unvanını almak Arzum’da çok 
pozitif bir etki yaratmış. Mesela halka arz 
sürecinde birçok yatırımcıya sunum yaptık 
ve Deloitte’tan böyle bir ödül aldığımızı 
söylediğimizde pozitif tepkiler aldık. Bu 
bizim için güzel bir şey ama bu ödülü 
Deloitte gibi bir şirketten almış olmak daha 
da güzel ve yatırımcı nezdinde de çok ses 
getirdi. “Arzum aslında daha lokal bir firma 
gibi düşünüyorduk, demek ki siz bir şeyleri 
gerçekten çok doğru yönetmişsiniz ki böyle 
bir ödül almışsınız hem de Deloitte’un 
elinden almışsınız, bu çok önemli bir şey” 
diye vurgu yapan çok yatırımcı oldu. 

AK: Programın bizzat içinde bulunan biri 
olarak bunu duymak gurur verici. Gelelim 
pandemi sürecine.. Yakın zamanda Taider 
Aile İşletmeleri Derneği ile birlikte aile 
şirketlerine yönelik bir anket gerçekleştirdik. 
Buna göre şirketlerin pandemi sürecinde 
aldıkları birinci stratejik karar dijitalleşme 
olarak ortaya çıktı. Arzum bu anlamda 
hazırlıklı mıydı? Pandemi sizi farklı yatırımlar 
yapmaya zorladı mı? 

AA: Şirket yaklaşık altı senedir 
profesyonel yönetim tarafından 
yönetiliyor. Yani aile icranın içinde değil, 
İcra Kurulu var. Mediterra yönetimin 
profesyonelleştirilmesine önemli katkı 
sağlamış ve bu profesyonel yönetimin 
bundan beş altı sene önceden 
bahsediyorum, önceliklendirdiği 
konulardan bir tanesi şirketin dijitalleşmesi 
olmuş. Çok ciddi IT yatırımları yapılmış, 
bunun yanında satış kanallarında 
geleneksel kanal dediğimiz; zücaciyeciler, 
toptancılar kanalında büyük iken yavaş 
yavaş modern kanal dediğimiz hiper 
marketler, teknoloji marketleri, e-ticaret 
kanalı gibi kanallara doğru bir kayma 
başlamış. Bununla ilgili kadrolarda da 
değişiklik yapılmış, yani aslında uzun bir 
serüven bu. Sadece satış ve idari konular 
değil, depo yönetimi, tedarik zinciri gibi 
her süreçte belli başlı dijitalleşme adımları 
atılmış. Tabii bu dönemde, satış kanalları 
içinde çok efektif kullanılmayan ama 
büyümek istenen e-ticaret tarafında çok 
önemli adımlar atılmış. Çünkü e-ticaret 
için birtakım altyapı yatırımları yapmak 
gerekiyor, dijital pazarlamayı iyi kullanmak 
gerekiyor, birtakım elektronik araçlar var. 
Ben de bu işe girdikten sonra öğrendim 
bunları. Mesela gazete okurken daha önce 
baktığınız ürün karşınıza çıkıveriyor ya, 
bunların hepsi şirketlerin belli konulara 
yatırım yapması veya yapmamasıyla 

alakalı. Bu yatırımların hepsi büyük ölçüde 
yapılmıştı. Pandemi geçen sene Mart 
ayında çok hızlı bir şekilde Türkiye’de 
etkisini göstermeden yaklaşık bir ay kadar 
önce, bütün şirketi bir günlüğüne kapatıp 
biz evden çalışabiliyor muyuz diye prova 
yapmışlar. Ben bunu bir tek Arzum’da 
duydum. Pandeminin geldiğini görüp, biz 
hakikaten uzaktan çalışabilir miyiz, hazır 
mıyız, kendimizi test edelim demişler ve 
testlerden de geçmişler, gerçekten evlere 
kapanma olduğunda da hiçbir sorun 
yaşamadan devam etmişler. Yine tedarik 
zincirine yapılan dijitalleşmeye yönelik 
adımların da çok katkısını gördüğümüz 
bir yılı geride bıraktık. 2020 Arzum’un tüm 
alanlarda rekor kırdığı bir yıl oldu. 
Tarihin en yüksek cirosu, tarihin en 
yüksek ebitdası, tarihin en yüksek karını 
yakaladığımız yıl oldu. Tabii ki küçük ev 
aletlerine pandemi döneminde bir talep 
artışı oldu. Evde oturdukça evde bir şeyler 
yapıldı, küçük şeyleri de değiştirmek daha 
kolay olduğu için insanlar değişiklik yaptı 
veya sıkıntıdan hiç mutfağa girmeyen 
insanlar girip yemek yapmaya başladılar.
 Bu gibi sebeplerle küçük ev aletleri 
sektöründe genel bir büyüme söz 
konusu. Ama satış kanallarını ve tedarik 
zincirini doğru yönetemeyen, bu konuda 
dijitalleşmeye yönelik adımlar atamayan 
şirketler biraz geride kaldılar. Biz o geride 
kalmayan, bundan avantaj sağlayan 

 “Deloitte’tan “Best Managed 
Company” unvanını almak 
Arzum’da çok pozitif bir etki 
yaratmış. Halka arz sürecinde de 
yatırımcıların çok ilgisini çekti.”
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şirketlerden biri olduk, e-ticarette hakikaten 
geçmiş yıllarda yapılan yatırımlar çok kritik. 
2020’de E-ticaretin payı çok yükseldi ve 
aynen devam ediyor.

AK: Evden çalışma süreci nasıl gidiyor? 
Halen devam mı?

AA: Evet, hibrid olarak devam ediyoruz. 
Aslında çok büyük değil, 150 kişilik bir ofisiz. 
Nüfusun %25’i geçtiği gün pek olmuyor 
ofiste. IK bunu haftalık raporluyor ve genel 
olarak %20 ile %30 bandında dalgalanıyor. 
Ben de ofise gittiğimde büyük bir kalabalık 
görmüyorum, geniş de bir ofis, station’lar 
onların arasında da cam siperlikler var. 
Son derece steril bir ortam, nüfusumuz da 
az olunca çok fazla vaka ile karşılaşmadık. 
Uzaktan çalışma konusunda da çok sorun 
yaşamıyoruz, mali işler bile uzaktan 
çalışabiliyor ki en çok mali işler zorlanır. Bir 
idari işler hemen hemen her gün geliyor, 
o şekilde tercih ediyorlar. Ofise gelmeyi 
tercih eden bazı arkadaşlarımız var, evde 

çok rahat çalışamayan ama dediğim gibi 
nüfusu belirli seviyede kontrol ediyoruz. 
Bizde servis yok büyük bir ofis olmadığımız 
için, toplu taşımayla geliyor arkadaşlar. 
Toplu taşımada büyük bir bulaşma riski 
olduğu için yol paralarını kaldırdık, şirket 
arabası olmayan herkese taksiyle gelebilme 
imkanı sağladık. Bu da bir arkadaşımla 
sohbet ederken benim fark ettiğim bir 
konu oldu, metrobüsle gidip geliyormuş 
her gün, yanındaki adamın biri hapşırırken 
maskesini çıkarıp hapşırmış. Niye dedim 
e çünkü maske ıslanacak başka maskesi 
yok o ıslanmasın diye çıkarıyor. Hemen icra 
kurulu toplantısında ilk madde olarak toplu 
taşımayı yasaklamayı, böyle bir yöntem 
uygulamayı önerdim ve hemen uyguladık. 
Çok çevik bir şirket, küçük olunca hızlı karar 
alabiliyor ve hemen hayata geçirebiliyorsun. 
O yüzden, uzaktan çalışma, teknolojiyi 
kullanma, teknolojik altyapının tamam 
ve hazır olması konularında sınıfı geçtik 
diyebilirim. 

AK: Gelelim biraz kişisel sorulara.. 
Deloitte’taki kariyerinin, sonrasındaki 
kariyerine nasıl etkisi olduğunu 
düşünüyorsun?

AA: Çok fazla ve çok olumlu etkiledi. 
Bir daha kariyerime başlayacak olsam 
ben yine mali işler/finans alanında ve yine 
Deloitte’ta başlamak isterim. Bu konuda 
hiçbir tereddüttüm yok. 12 sene çalışır 
mıyım ondan çok emin değilim, belki 10 
senede bırakmak daha iyi olabilirmiş 
(gülüyor). Ama gerçekten çok kıymetli 
denetim şirketinde çalışmış olmak. 
Bizim jenerasyona biraz daha uygundu, işte 
biz X jenerasyonuyuz, bugün çalışıyoruz 
evet az para kazanıyoruz ama yarın bir 
gün iyi bir noktaya geleceğim, ben bir gün 
ya partner ya CFO olacağım diyordum, 
işte şimdi CFO oldum ve bu hakikaten 
zamanında çok çalıştığım için. Şimdi 
yeni jenerasyona bunu anlatmak biraz 
zor o yüzden turn overların yükseldiğini 
görüyorum, takip ediyorum. Mesela şimdi 
bir bütçe raporlama müdürü arıyorum, 
mutlaka denetim tecrübesi olan ve 
Big4’dan biri olmasını istiyorum. Yani 
bunun hakikaten bir anlamı var, denetim 
mesleği insana sorumluluk sahibi olmayı, 
ekip yönetmeyi, disiplinli olmayı, çalışkan 
olmayı, zamanla yarışmayı.. o kadar çok şey 
öğretiyor ki. Ben daha iki yıllıkken banka 
denetliyordum, in charge olarak ekibim 
vardı, yani iki yıllık insansın sonuçta, hatta 
bir yılı bitirmişsin ikinci yılına daha yeni 
başlamışsın ve banka denetliyorsun ve 
ekip yönetiyorsun, deadline ile yarışıyorsun 
falan bunlar çok kıymetli şeyler. O yüzden 
bugünkü Arda olmamda, çok çok katkısı 
var, teknik taraf zaten müthiş katkıları 
var; finansal tablo okuyabilme, analiz 
edebilme, yönetimin görmek istediği şeyleri 
de sunabilme. Doğuş’a ilk geçtiğimde 
hayatım boyunca hiç bütçe yapmamış 
bir insan olarak 6 ay sonra bütün bütçe 
sürecini yönetiyordum, o sana öyle bir 
altyapı veriyor ki yönetim raporlaması, 
bütçe, bunları da çok rahat yapabiliyorsun. 
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Bunların hepsi altyapıyla ilgili. Bunu devam 
ettirebilen ve keyif almaya devam edebilen 
insan için de çok güzel bir meslek, şu an 
benim seviyemdeki bütün tanıdıklarım, 
kalan arkadaşlarım partner oldu. Bu biraz 
da tercih meselesi oluyor belirli bir yaştan 
sonra. Ben masanın öbür tarafını tecrübe 
ederek devam etmeyi tercih ettim, kalmak 
da güzel bir tercih, biraz kişiye göre.
Hayat da insanı şekillendiriyor, öncelikler 
değişiyor, yaş, çocuk sahibi olmak hepsi 
bunlar öncelikleri değiştiriyor.

AK: Kesinlikle.. Baba olduktan sonra senin 
önceliklerin nasıl değişti? Evden çalışma 
sürecini nasıl idare ediyorsunuz?

AA: Tabii ki çok değişti.. Kızım beş yaşına 
gelmek üzere, ismi Yaz. Üç yaşındayken 
anaokuluna gitmeye başlamıştı, geçen sene 
aynı okula tekrar başladı sonra pandemi 
başlayınca eve döndü, biz de eve döndük. 
Hayatımızın en kaotik dönemidir diyebilirim 
o iki üç ay, yaz gelene kadar çünkü anne 
evde baba evde çocuk evde ama kimse 
onunla oyun oynamıyor, bakıcı ablası 
ilgileniyor, anne baba evdeyken o onunla 
oynamak istemiyor.. Zamanla hepimiz 
biraz daha alıştık evde olmaya, anne baba 
evden çalışıyor, onlar şimdi toplantıda gibi 
ama tabii en zoru çocuklar için, özellikle 
bu yaştaki çocuklar için. Oyalayamıyorsun, 
enerjisini atamıyor, sosyalleşemiyor, 
sürekli yetişkinlerle birlikte. En son 
dayanamayıp gene Kemerburgaz’daki 
(Göktürk’te oturuyoruz) okullardan birine 
başlattık, iki ay gitti harikaydı ama okulda 
öğretmenlerden biri pozitif çıktı ve okul 
iki hafta kapandı, yani bir kısır döngü 
yaşıyoruz. Az önce söylemiştim, insanın 
hayatındaki öncelikler değişiyor, çocuk çok 
önemli bir faktörmüş gerçekten insanın 
hayatındaki önceliklerinin değişmesi 
konusunda, ben biraz geç baba oldum, kırk 
yaşındaydım baba olduğumda, hayatımdaki 
en önemli dönüm noktasıdır. Her şeye 
bakış açısı değişiyor insanın, ama çok güzel 
bir şey. Artık her şey onun için. 

AK: Arda çok teşekkür ederim bu keyifli ve 
samimi sohbet için. Ben de eski günlere; 
ben senior, sen junior müşteriye gittiğimiz 
günlere geri döndüm. Denetimde geçirilen 
birkaç yıl arkadaşlıklar açısından 10 yıla 
bedel çünkü hızlandırılmış bir birliktelik, 
bunun kıymetini insan sonradan anlıyor. 
Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?

AA: Ben de çok teşekkür ederim bana bu 
fırsatı verdiğiniz için. Deloitte ile yollarımız 
her kesiştiğinde çok mutlu oluyorum, çünkü 
hala kendimi Deloitte’lu hissediyorum, 
Deloitte’un yeri benim için bambaşka, ilk 
göz ağrım...

“Türkiye’nin En İyi 
Yönetilen Şirketleri”
2021 başvuruları devam ediyor
Deloitte Türkiye En İyi Yönetilen Şirketleri Programı’nda şirketler, iş ve akademi dünyasının değerli temsilcilerinden
oluşan bağımsız jüri tarafından ve iş ortaklarının desteği ile değerlendiriliyor. 

Program ile iyi yönetim konusunda şirketlerin farkındalığının arttırılması, ülke ekonomisinin değerleri haline gelmiş 
iyi yönetilen şirketlerin hikayelerinin ortaya çıkarılması ve bu hikayelerin ulusal ve uluslararası platformlarda iş 
dünyasına tanıtılması hedefleniyor. 

Programa katılan şirketler, Deloitte koçlarının eşliğinde strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık, 
yönetişim ve finansallar kriterlerine göre geri bildirim alacakları değer katan bir süreçten geçecek ve bağımsız jüri 
değerlendirmesi sonucunda Türkiye’nin “En İyi Yönetilen Şirketleri” unvanına hak kazanabilecekler. 

Başvuru kriterleri nedir? Nasıl başvuru yapılabilir?

 • En az beş yıldır faaliyet gösteriyor olmak

 • Yıllık 30 milyon TL’nin üzerinde ciroya sahip olmak

 • 25 ve üzeri çalışan bulundurmak

 • Halka açık olmamak 

 • Hisselerinin en az %60’ının ya da kontrollerinin Türkiye’de 
kurulu şirket veya T.C. vatandaşı şahıslara ait olması

Katılımcı olmak isteyen firmalar başvurularını  
31 Mayıs’a kadar www.deloitte.com.tr üzerinden 
ulaşabilecekleri  Best Managed Companies
web sitesi üzerinden yapabilirler.

BEST
MANAGED
COMPANIESTU

R
K

EY

 “Denetim kariyerimin 
bugünkü Arda olmamda 
çok büyük katkısı var. Bu 
meslek teknik katkıları bir 
yana, insana sorumluluk 
sahibi olmayı, ekip 
yönetmeyi, disiplinli ve 
çalışkan olmayı, zamanla 
yarışmayı öğretiyor.”
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Aile şirketlerinin sürdürülebilirliği 
açısından en önemli adımlardan birisi olan 
aile anayasası ve/veya pay sahipleri 
sözleşmesi imzalandıktan ve/veya şirket 
esas sözleşmesi tadili gerçekleştirildikten 
sonra aile bireyleri arasında uyuşmazlık ve 
anlaşmazlıkların ortaya çıkması durumunda 
çözüm ne olacaktır?
 
Aile anayasası ve pay sahipleri sözleşmesi 
ile şirketlerin misyon, vizyon ve değerleri, 
yönetim kurulu yapısı, icra kurulunun 
oluşturulması, iç denetim, aile üyelerinin 
istihdam koşulları ve performans 
değerlendirmeleri, ardıl planlamalar, pay 
sahipliği kriterleri ve payın devir koşulları, 
aile konseyinin planlanması gibi konularla 
birlikte ilgili metinlerin gözetimi, aile 
üyeleri arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar 
halinde çözüm mekanizmaları, kilitlenme 
ve bu metinlere aykırılık halinde 
uygulanacak, cezai şart dahil, yaptırımlar 
düzenlenmektedir. 

Aile anayasasının her aileye ve aile şirketine 
özgü olarak yazılması gerekmektedir. 
Zira ancak bu halde aile üyeleri 
arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların 
çözüm mekanizmaları en doğru şekilde 
aile anayasasında yer alacaktır. Aile 
ilişkilerinde sorun çıkması, anlaşmazlık ve 
uyuşmazlıkların çözümü ve aile varlıklarının 
yönetilmesine ilişkin hususların aile 
anayasası ile pay sahipleri sözleşmesinde 
düzenlenmesinin aile şirketlerinin 
sürdürülebilirliği için önemli ve faydalı 
olduğu tartışmasızdır.

Aile şirketlerinde ortaya çıkabilecek 
anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların 
çözümlenmesi için izleyebilecek yollar 
aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Aile Anayasası veya Pay Sahipleri Sözleşmesi 
imzalandıktan sonra ortaya çıkan anlaşmazlık ve 
uyuşmazlıkların çözümü

Aile Anayasasına aykırılık
Aile anayasası her ailenin kendi 
dinamiklerine özgü ve özel hazırlanmış 
bir sosyal mutabakat metnidir. Aile 
anayasası, ailenin mevcut ve gelecek 
nesilleri açısından kılavuz niteliğini haiz 
olup, karşılaşılabilecek olası sorunlara 
dair çözümler içermektedir. Aile anayasası 
hazırlanırken aile anayasasına aykırılık 
halinde uygulanacak yaptırımların da metin 
içeriğinde düzenlenmiş olması büyük önem 
taşımaktadır. Bu düzenleme vasıtasıyla 
bir yandan ileride meydana gelebilecek 
aykırılıklara karşı caydırıcılık oluşturulması 
amaçlanırken bir yandan da meydana 
gelebilecek zararların tazmini imkânı 
sağlanmış olmaktadır. 

Aile Anayasası’na aykırı davranış ve 
kararlarda uygulanacak yaptırımların 
aykırılığın önem/ağırlık seviyelerine göre 
belirlenmesi, yaptırımların adil ve işlevsel 
olması açısından önerilmektedir. Aykırılık 
halinde uygulanacak yaptırımlar; yazılı 
uyarı, cezai şart veya yönetim kurulu 
üyeliğin sona ermesi gibi çok çeşitli 
şekilde belirlenebilir. Her hâlükârda aile 
anayasasına aykırı davranışın şirkete maddi 
bir zarar vermesi halinde bu davranış 
nedeni ile doğmuş ve doğacak olan 
zararlarının tamamı ilgili aile üyesinden 
tazmin edilebilir.

Aile şirketi için hazırlanacak olan aile 
anayasasının, yukarıda da bahsedildiği 
gibi, her ailenin kendine özgü değerlerine 
ve yapısına özel olarak hazırlanması, 
öngörülebilir tüm ihtimalleri kapsaması ve 
çıkabilecek anlaşmazlık ve uyuşmazlıklara 
karşı gereken çözüm yollarını düzenlemesi 
için bu konuda tecrübeli ve bilgili 
profesyoneller tarafından kaleme alınması 
büyük önem teşkil etmektedir.

Ceren Tuğçe Savaşçı
DL Avukatlık Bürosu, Avukat

 “Bir araya gelmek 
başlangıçtır. Bir arada 
durabilmek ilerlemektir. 
Birlikte çalışmak 
başarıdır.”

Henry Ford

Lerzan Nalbantoğlu
DL Avukatlık Bürosu,Ortak
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Pay Sahipleri Sözleşmesine aykırılık
Pay sahipleri sözleşmesi, aile şirketinde 
pay sahibi olan aile üyeleri arasında 
bağlayıcı olacak şekilde, pay sahiplerinin 
hem birbirleri hem de şirket ile ilişkilerini 
düzenleme imkânı sağlayan sözleşmelerdir. 
Özellikle şirket esas sözleşmesi ile 
düzenlenmesi mümkün olmayan konularda 
düzenlenen pay sahipleri sözleşmeleri 
imzacı taraflar arasındaki bağlayıcılık niteliği 
sayesinde büyük önem taşımaktadır.

Pay sahipleri sözleşmesi 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu (“TTK”) ile düzenlenmemiş 
olup, Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) 
md. 12’de“sözleşme serbestisi ilkesi” 
çerçevesinde düzenlenmiştir. Pay sahipleri 
sözleşmesi nispi nitelik taşımaktadır ve 
imzalayan taraflar dışında üçüncü kişilere, 
şirket veya herhangi bir şirket organına 
karşı ileri sürülemez. Bu çerçevede pay 
sahipleri sözleşmesine aykırılık, esas 
sözleşmeye aykırılık gibi genel kurul kararı 
için bir iptal sebebi olmayacak ancak pay 
sahiplerinin kendileri arasında bağlayıcı 
nitelikte olacaktır.

TBK’ya tabi olan pay sahipleri 
sözleşmesinin işlevselliğini artırabilmek 
açısından, sözleşmeye aykırılık sonucu 
uygulanabilecek yaptırımların yine 
pay sahipleri sözleşmesi içeriğinde 
düzenlenmesi önerilmektedir. Bu 
kapsamda, pay sahipleri sözleşmesi 
ile düzenlenen konuların aile üyeleri 
tarafından ihlal edilmesi halinde 
uygulanacak cezai şartın sözleşmede 
yer alması hem caydırıcılık açısından 
hem de ilgili aykırılık meydana geldiğinde 
alınabilecek aksiyonların bilinmesi ve bu 
durumun çözüme kavuşturulabilmesi 
açısından büyük önem taşımaktadır. 

Öte yandan, aile anayasasından farklı 
olarak pay sahipleri sözleşmesinde 
düzenlenen yaptırımlar dışında TBK’nın 
md. 112 ve devamında yer alan “genel 
borca aykırılık” hükümleri ile aynen ifa, 
tazminat, sözleşmeden dönme veya 
sözleşmenin feshi gibi yaptırımların da 
uygulanması mümkün olacaktır. Aykırılık 
üzerine uygulanacak yaptırım ise ihlalin 
niteliği uyarınca farklılık gösterecektir. Söz 
konusu düzenlemeler uyarınca aynen ifanın 
mümkün olduğu hallerde aykırılığa rağmen 
uygulanacak asıl yaptırım ilk aşamada 
aynen ifadır.
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Esas sözleşmeye aykırılık
Esas sözleşme, şirketin anayasası 
niteliğinde olup içerik yapısı TTK tarafından 
getirilen katı kurallar ile düzenlenmiştir. 
Bu kurallar uyarınca herhangi bir esas 
sözleşme hükmünün TTK ile belirlenen 
düzenlemelerden farklılaşabilmesi için yine 
TTK ile açık ve net bir şekilde bu farklılığa 
izin verilmiş olması şartı aranmaktadır. TTK 
md. 339/2 ile esas sözleşmenin içeriğinde 
bulunması gereken zorunlu bilgiler 
aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

a. Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin 
bulunacağı yer,

b. Esaslı noktaları belirtilmiş ve 
tanımlanmış bir şekilde şirketin 
işletme konusu,

c. Şirketin sermayesi ile her payın 
itibari değeri, bunların ödenmesinin 
şekil ve şartları,

d. Pay senetlerinin nama veya 
hamiline yazılı olacakları; belirli 
paylara tanınan imtiyazlar; devir 
sınırlamaları,

e. Paradan başka sermaye olarak 
konan haklar ve ayınlar; bunların 
değerleri; bunlara karşılık verilecek 
payların miktarı, bir işletme ve ayın 
devir alınması söz konusu olduğu 
takdirde, bunların bedeli ve şirketin 
kurulması için kurucular tarafından 
şirket hesabına satın alınan malların 
ve hakların bedelleriyle, şirketin 
kurulmasında hizmetleri görülenlere 
verilmesi gereken ücret, ödenek 
veya ödülün tutarı,

f. Kurucularla yönetim kurulu 
üyelerine ve diğer kimselere şirket 
kârından sağlanacak menfaatler,

g. Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, 
bunlardan şirket adına imza 
koymaya yetkili olanlar,

h. Genel kurulların toplantıya nasıl 
çağrılacakları, oy hakları,

i.  Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa 
bu süre,

j.  Şirkete ait ilanların nasıl yapılacağı,
k. Pay sahiplerinin taahhüt ettiği 

sermaye paylarının türleri ve 
miktarları,

l.  Şirketin hesap dönemi.

Yukarıda sayılan içerik düzenlemeleri 
kapsamında aile anayasası ve pay sahipleri 
sözleşmesi ile kararlaştırılan hususların 
esas sözleşmeye uyarlanabildiği ölçüde 
ilgili tadilin yapılması, bu düzenlemelerin 
üçüncü taraflara karşı da bağlayıcılık 
kazanması açısından önem taşımaktadır. 
TTK md. 445 hükmü uyarınca esas 
sözleşme ile düzenlenen kurallara aykırı 
olan genel kurul kararları aleyhine iptal 
davası açılabilmektedir.
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Aile anayasası ve pay sahipleri sözleşmesi 
düzenlemeleri arasında esas sözleşme 
tadiline yansıtılan konuların başında 
pay devri kısıtlamaları gelmektedir. 
Anonim şirketlerde esas sözleşme 
düzenlemeleri vasıtası ile pay devri 
ve yeni pay sahibinin pay defterine 
kaydedilmesi için yönetim kurulunun 
onayı aranması ve yine yönetim kurulunun 
esas sözleşmede yer alan nedenler 
ile onay vermekten kaçınabileceği de 
kararlaştırılabilir. TTK md. 492 pay devrinin 
esas sözleşmeyle sınırlandırılabilmesine 
olanak tanımaktadır. Ancak bu pay 
devri kısıtlaması yalnızca belirli hallerde 
mümkün olmaktadır. Borsaya kote 
edilmemiş nama yazılı payların devri belirli 
şartlar altında “bir önemli sebebin” esas 
sözleşmede öngörülmüş olması halinde 
kısıtlanabilecektir. Önemli sebepler ise TTK 
md. 493/2 ile belirtilmiş ve sınırlanmıştır. 
Buna göre “pay sahipleri çevresinin bileşimine 
ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin işletme 
konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı 
yönünden onayın reddini haklı gösteriyorsa, 
önemli sebep oluşturur.” 

Bundan farklı olarak şirketin paylarını, 
başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi 
veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler 
hesabına almayı önermesi ile pay devrini 
reddetme imkânı bulunmaktadır. 

Aile şirketleri söz konusu olduğunda, aile 
üyeleri arasında çıkabilecek uyuşmazlık 
ve anlaşmazlıklar sürdürülebilirliğin 
önündeki en büyük engeldir. Bu 
problemler öngörülerek, aile yapılandırma 
projeleri kapsamında aile anayasası, 
pay sahipleri sözleşmesi ve esas 
sözleşme tadillerinin her şirkete özel 
olarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda yapılan projelerde, ilgili 
metinler her bir aile üyesinin tek tek 
dinlenmesi ve anlaşılması sonucu ortaya 
çıkan görüşün, adil ve profesyonel bakış 
açısı süzgecinden geçirilip uygulamaya 
konulması önerilmektedir. Ancak bu 
şartlar karşılandığı takdirde, oluşabilecek 
herhangi bir aykırılığın çoğunlukla önüne 
geçilebilmekte ve her hâlükârda meydana 
gelebilecek aykırılık halinde uygulanacak 
cezai yaptırımlar sayesinde tazmin imkânı 
sağlanabilmektedir. 
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Dünya çapında faaliyet gösteren çok 
sayıda şirket olmasına rağmen, şirketlerin 
büyüklükleri arttıkça sayıları dramatik 
şekilde düşüyor. Elbette bunun en 
önemli sebebi, şirketlerin büyüdükçe 
üstesinden gelmeleri gereken zorlukların 
da artıyor olmasıdır. Küçük, orta ve 
büyük boy işletmelerin farklı dinamikleri 
vardır ve farklı yetkinliklerle başarılı 
olurlar. Öyle ki, şirketleri belli bir noktaya 
kadar başarılı kılan yetkinlikler, bir süre 
sonra şirketlerin büyümesini engelleyen 
unsurlara dönüşebilir. Büyük şirketlerin 
daha karmaşık organizasyon yapıları vardır, 
daha fazla kaynağı yönetirler, pazarları 
daha geniş, rakipleri ise daha rekabetçidir. 
Bu ortamda organizasyonu yönetebilmek 
oldukça farklı yetkinlikler gerektirir.

Elbette birçok şirket için mevcut 
büyüklüklerini muhafaza edip belli 
oranda kâr üretmeleri anlaşılabilir bir 
stratejidir. Bununla birlikte ülkemiz için 
esas sorun, aslında ölçeklenebilir iş 
fikirlerine sahip olan pek çok girişimcimizin, 
sırf büyümeyle birlikte ortaya çıkan 
zorlukları yönetemedikleri için büyüme 
potansiyellerini yeterince kullanamamaları 
veya büyümenin büyüsüne kapılıp, bunun 
yaratacağı baskı alanlarını öngörmeden, 
plansız riskler alarak başarısız olmalarıdır. 

Küçük ve orta boy işletmelerde 
büyüme: Tuzaklar ve zorluklar

Bu serinin ilk yazısında şirketlerin büyüme 
yolculuklarında karşılaşabilecekleri 
zorluklardan genel olarak bahsetmeyi, 
ikinci yazıda ise büyümenin işletmede baskı 
oluşturduğu üç temel alan olan: 1- Yönetim 
ve organizasyon, 2- Kaynak yönetimi, 
3- Pazar ve strateji konularını ayrı ayrı 
irdeleyerek, potansiyel zorlukları mercek 
altına alacağım. 

Özel işletmeler, belirli bir boyuta kadar 
düşük bir sürtünmeyle ve çok zorlanmadan 
büyüyebilirler. Ancak bir noktadan 
sonra operasyon ve organizasyonun 
büyümesi, artan zorlukları da beraberinde 
getirir. Bu zorluklar birbiri üzerine 
eklenerek, zamanla kritik kurumsal 
yapılar üzerinde kırıcı etki oluşturabilecek 
baskılar oluştururlar. Şirketler giderek 
daha büyük ve karmaşık hale gelen 
organizasyonu yönetmeyi sağlayacak 
yapısal dönüşümleri gerçekleştiremezlerse, 
büyüme bir noktadan sonra kendiliğinden 
sürdürülemez hale gelir. Bu şirketlerin 
normal şartlarda bir üst lige çıkabilmesi 
çok mümkün değildir. Gerekli dönüşümler 
yapılmadan zorlanacak büyüme ise yüksek 
riskleri beraberinde getirir. Yöneticilerin 
baskı alanları üzerinde artacak gerilimi 
azaltmak için yapısal dönüşüm ihtiyaçlarının 
farkında olmaları önemlidir. Girişimciler, 
büyümenin getirebileceği sorunları 
ciddiye almadan organizasyonu zorlamaya 
çalışırlarsa, artan baskı işletmeyi tehlikeye 
atacak boyutlara ulaşabilir. 

Ateş Tanju
Deloitte Türkiye
Statejik Planlama ve İş Geliştirme, 
Kıdemli Müdür

1. Bölüm
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Şirketler neden büyümek ister? 
Büyüme her zaman riskler içerir, ancak 
büyümenin yokluğu daha büyük riskler 
içerebilir! Dolayısıyla, firmalar için büyümek 
veya mevcut büyüklüğü muhafaza etmek 
stratejik bir tercih olmakla birlikte, belirli 
düzeyde büyümenin, sürdürülebilirlik için 
gerekli olduğu kabul edilir. Büyüme eksikliği 
elbette şirketlerin kar elde edemediği veya 
başarısız oldukları anlamına gelmez. Ancak, 
uzun süre büyümemek kronik bir sorunun 
belirtisi de olabilir. Bu durum örneğin; 
şirketin yeterince yenilikçi olmaması, yeni 
müşterilere ulaşmakta zorluk çekmesi 
veya mevcut müşterilerine yeterince iyi 
hizmet verememesinin bir sonucu olabilir 
ve sebeplerin dikkatlice irdelenmesi 
gerekir. Şirketler için büyüme genellikle 
başarının bir göstergesi olarak kabul edilir. 
Yeni pazarlara ve daha fazla müşteriye 
ulaşma fırsatı sağlayarak kârı arttırmanın 
yolunu açar. Ancak büyüme her zaman bir 
miktar riskle birlikte gelir. Stratejik yönetim 
alanında tanınmış bir bilim insanı olan 
Profesör Jordi Canals bir makalesinde, 
büyümenin şirketler ve yöneticiler için çok 
çekici bir olgu olduğundan bahsederken, 
bunun aynı zamanda ölümcül bir ilaca 
dönüşebileceğine de işaret eder. Özellikle 
sadece ciroyu öne alan, satışları ve pazar 
payını ne pahasına olursa olsun artırma 
arzusunun birçok yan etkisi olabilir. Kısa 
dönem gelir artışı için saldırgan teşvik 
sistemleri uygulamak, aşırı pazarlama 
harcamaları ve fiyat savaşları gibi 
yöntemlerin nadiren tatmin edici sonuçları 
olur. 

Dolayısıyla şirketler büyüme kararı 
alırlarken veya kendi inisiyatifleri dışında bir 
büyüme dalgasına kapıldıklarında dikkati 
elden bırakmamalılardır. Unutulmamalıdır 
ki büyük şirketler karmaşıktır, dolayısıyla 
yönetilmeleri zordur. Plansız ve sağlıksız 
büyüme, şirket üzerinde yıkıcı etkilere sahip 
olabilir. Bu nedenle, şirketler büyümeye 
giden yolu seçtiklerinde, büyümenin 
getireceği baskıyı kaldırabilecek sağlam 
bir zemin oluşturmuş olmaları önerilir. 
Ancak yine de tüm riskler göz önüne 
alındığında, şirketler neden hala büyümek 
ister? Elbette en temel motivasyon, mevcut 
kâr marjını yüksek satış miktarlarıyla 
çarparak daha yüksek kazanç elde etmektir. 
Ölçek ekonomisi etkisi, büyük şirketlerin 
yararlanabileceği önemli bir avantajdır. 
Büyük şirketler ölçek ekonomisi sayesinde 
birim başı maliyetlerini düşürerek 
rakiplerine göre fiyat avantajı sağlayabilirler. 
Büyüyen şirketlerin pazarda satın alma 
ve pazarlık güçleri artar. Diğer bir avantaj 
ise büyük şirketlerin alternatif pazarlara 
yatırım yapmak için gerekli finansal güce, 
insani ve fiziksel kaynaklara sahip olmasıdır. 

Büyük şirketler farklı ürün ve hizmetler 
geliştirerek veya alternatif gelir kaynakları 
yaratabilecekleri yeni coğrafyalara yatırım 
yaparak dış risklerini azaltma şansına sahip 
olabilirler. Büyük şirketlerin finansmana 
daha kolay eriştiği ve yatırımlarını küçük 
şirketlere göre daha ucuza finanse etme 
şansına sahip oldukları da bilinmektedir. 
Ancak, büyüme yolunu seçmek önemli bir 
stratejik karardır ve bunun için ikna edici 
nedenler olması gerekir. Büyümenin ne 
ucuz, ne de kolay olmadığı unutulmamalıdır. 
Şimdi de büyümenin yaratabileceği tehlike 
ve dezavantajlardan biraz bahsedelim. 
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Büyümeyle birlikte gelen zorluklar 
nelerdir? 
Büyüme aşamasındaki firmaların, 
büyümenin getirdiği baskı, stres ve risklerle 
test edileceğinden bahsetmiştim. Büyüyen 
şirketlerin yöneticilerinin bu zorlukların 
farkında olmaları ve bunları aşabilecek 
önlemleri alıyor olmaları önemlidir. 
Bunlardan bazıları:

1. Artan sermaye ihtiyacı: Büyüyen 
şirketler, artan talebi karşılayabilmek 
için yeni yöneticilere, yeni çalışanlara, 
makine ve ekipmanlara, ek tesislere 
ve diğer pek çok kaynağa ek yatırımlar 
yapmalılardır. Bu durum doğal olarak 
sermaye ihtiyacını arttırır ve finansallar 
üzerinde baskı oluşturur. 

2.  Artan nakit ihtiyacı: Nakit sıkışıklığı 
bir işletmenin büyümesini imkânsız 
hale getirebilir. Büyüyen şirketler, 
artan nakit ihtiyacını ya sermaye 
arttırarak, ya da borçlanarak karşılamak 
durumundalardır. Bu durum elbette ek 
maliyetlerin oluşmasına neden olarak 
finansallar üzerinde baskıyı arttırır. 

3. Artan rekabet: Büyüme yoluyla 
yeni müşterilere ve yeni pazarlara 
açılmak, yeni ve daha zorlu rakipleri de 
beraberinde getirecektir. Artan rekabet 
ortamında, şirketin daha yetkin ve 
tecrübeli yöneticilere, sağlam bir kaynak 
yönetimine ve yeni pazara uygun farklı 
bir strateji geliştirmeye ihtiyacı olur. 
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4. Kalite düşüşü: Şirketler büyüme 
dönemlerinde genellikle kalitenin 
düştüğünü rapor ederler. Büyüme 
ne kadar hızlı ise kalite düşüşü de o 
kadar belirgin olur. İşletme küçükken, 
operasyonlar daha az sayıda ve 
düşük nitelikli iş gücü tarafından 
idare edilebilir. Ürün ve hizmetlerde 
belirli bir kalite seviyesini korumak 
zor değildir. Ancak büyümeyle birlikte 
organizasyonu ve süreçleri yönetmek 
zorlaşır. Şirkette yeni roller doğar, yeni 
yöneticiler ve yeni çalışanlar işe alınır, 
tedarik zinciri genişler. Büyüyen ve 
çeşitliliği artan kaynakları yönetmek 
artık eskisinden çok daha zordur. 
Üstelik işe alım ve satın alma süreçleri, 
büyüme sırasında genellikle yetersiz 
durumdadır. Tüm bu karmaşıklığı 
yönetmek için işe alınan personel, 
ihtiyaç duyulan yeni nitelikleri 
sağlayamayabilir ve yöneticiler alınacak 
kararların sayısının artması nedeniyle 
yorgunluk içine girerler. Sağlıklı karar 
alma oranları düşer. Organizasyon 
tüm bu karmaşayla boğuşurken, ürün 
ve hizmet kalitesinde ciddi düşüşler 
beklenir. Bu da genellikle müşteri 
kaybına neden olur.

5.  Karar alma zorlukları: Şirket 
büyüdükçe daha karmaşık ve 
yönetilmesi zor hale gelir. Bunun 
üstesinden gelebilmek için idari 
işlevlerin delege edilmesi gerekir. 
Organizasyon büyüdükçe, mikro 
yönetim artık mümkün olmayacağı 
için sermaye sahibinin, yönetici ve 
çalışanlarına güvenerek yetkilerini 
devredeceği, merkezi olmayan bir 
yönetim anlayışının benimsenmesi 
gereklidir. Bu durumun sermayedarlar 
tarafından özümsenmesi ise her zaman 
kolay olmaz ve belirli bir olgunluk 
gerektirir. Direnç oluşması halinde ise 
yönetici yorgunluğu devreye girer ve 
alınan kararların kalitesi ve isabet oranı 
düşer. 

6. Artan bürokrasi: Azalan mikro 
yönetim seviyesi ve yönetim işlevlerinin 
devredilmesi ihtiyacı, şirketin 
kurumsallaşmasını gerektirir. Şirketin 
bireysel kararlar yerine politika ve 
prosedürlere göre yönetilmesi ihtiyacı; 
yeni süreçlerin ortaya çıkmasına, 
mevcut süreçlerin karmaşıklaşmasına 
ve koordinasyonun zorlaşmasına neden 
olur. İyi tasarlanmamış, hızlı yazılmış 
ve henüz test edilmemiş süreçler 
ise genellikle şirket içi bürokrasinin 
artmasına ve iş akışlarının eskisine göre 
yavaşlamasına neden olur. 

7. İnsan kaynağı kısıtlamaları: 
Büyüyen şirketin çalışan ve yönetici 
kadrolarını genişletmesi gerekecektir. 
Bu süreçte yetkin ve becerikli personel 
bulmak kolay değildir. Buna ek olarak, 
şirket büyüme öncesinde sağlıklı 
bir kurum kültürü oluşturmamışsa, 
yeni dâhil olacak personel ile birlikte 
şirket kültürünün istenmeyen yöne 
evrilmesini engellemek de çok mümkün 
olmayacaktır.

8. Artan çalışan devir hızı: Özellikle 
büyümenin hızlı gerçekleştiği 
senaryoda, büyümenin çalışanlar 
üzerinde yarattığı iş yükü baskısı 
artar. Bu durum çalışanların moral ve 
üretkenliklerinde düşüşlere ve hatta 
işten ayrılmalarına neden olur. Yeni 
çalışanların entegrasyonu ise küçük bir 
organizasyona göre artık çok daha zor 
bir süreçtir. Adaptasyon süreci boyunca 
eğitimler, oryantasyon faaliyetleri, 
kültür politikaları gibi birçok destek 
mekanizmasına ihtiyaç duyulacaktır.

Görüldüğü gibi şirketler büyüme yolunu 
seçerek birçok potansiyel avantaja erişme 
şansı yakalarlarken, aynı zamanda birçok 
yeni problemle de yüzleşmek durumunda 
kalırlar. Dolayısıyla girişimcilerin, büyüme 
sonucunda bekledikleri ek gelirle birlikte, 
büyümenin yaratacağı ek maliyetleri 
de dikkate almaları önemlidir. Büyüme 
süreci dikkatli planlanmalı ve tecrübeli 
yöneticilerle birlikte sağlıklı yönetilmelidir. 
Şirketler, gerekli dönüşümleri sağlamadan 
çok fazla veya çok hızlı büyüdüklerinde, 
strese maruz kalan baskı alanları çökebilir. 
Yöneticiler büyümenin yalnızca olumlu 
yönleri görmeyi seçip, baskı alanlarını 
görmezden gelirlerse, şirketin mevcut 
yetkinliklerinin ve yönetim anlayışının 
yeni dönemde de aynı mükemmellikte 
çalışacağını düşünürlerse, hem 
sermayelerini hem de çalışanlarını tehlikeye 
atabilecek riskler almış olurlar. Büyüme 
sürdürülebilir olduğunda kıymetlidir. 
Yolculuk dikkatli planlanıp yönetilmediğinde 
ise küçülmeyle sonuçlanabilir. 
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Tedarik zincirlerinde iş sürekliliği 
ve kriz yönetiminin önemi

İş kesintisi tehdidine karşı işletmelerin 
tedarik zinciri dayanıklılığı oluşturması ve 
risk yönetimi stratejisi uygulaması kritiktir. 
İşletmenin kendisi gibi tedarik zinciri de 
geniş ve karmaşık bir ağdır. Şirketler, 
tedarikçilerinden ham madde, malzeme, 
ürün veya hizmet temin etmektedir. Bu 
ağın bir bölümü riske maruz kaldığında, 
operasyon kesintiye uğrayabilir. Artan 
karmaşıklık, tedarik zinciri riskini yönetme 
ve tedarik zincirinin en verimli şekilde nasıl 
çalışması gerektiğine kafa yorma ihtiyacı 
doğurmaktadır.

İşletmelerin tedarik zincirlerinde dayanıklılık 
geliştirmek için liderlik etmek, yönlendirmek 
ve kesintiye uğramamak için atabilecekleri 
adımlar vardır. Beklenmeyeni daha iyi 
tahmin etme, tepki verme ve kurtarma 
adımları bunlara dâhildir. Risk yönetimi 
stratejisinin bir parçası olarak tedarik zinciri 
dayanıklılığı oluşturmak için iş sürekliliği 
ve kriz yönetimi çalışmalarına odaklanmak 
kuruluşunuzun olağan dışı yaşanabilecek 
durumlara karşı hazırlıklı olmasını sağlar.

Olağan dışı durumlara karşı hazırlıklı olmak 
için geçmişte yaşanan olaylara ve çıkarılan 
derslere odaklanmak önemlidir. Şirketler, 
pek çok kaynaktan veri toplayabilir. Tedarik 
zinciri riskini yönetmek, potansiyel sorunları 
önlemek, hazırlıklı olmak ve bilgileri 
daha iyi kullanmak için veri analitiğinden 
yararlanılabilir. Trendleri tespit etmek 
için iç ve dış kaynaklardan ve/veya sosyal 
medyadan veri çekmek faydalı olabilir. Bu 
verileri kullanarak ana üretimi ve dağıtımı 
en büyük müşterilerinize yakın bir yerde 
merkezileştirirseniz; maliyetleri azaltma, 
daha hızlı yanıt verme ve potansiyel 
olarak daha fazla tercih yaratma becerinizi 
geliştirebilirsiniz. Tüm bu beceriler 
müşterilerinize olası bir iş kesintisinde 
daha hızlı yanıt verme konusunda da fayda 
sağlayacaktır.

Çiğdem Cantürk
Deloitte Türkiye
Risk Danışmanlığı, Kıdemli Müdür
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Bir diğer önemli konu ise şirketlerin uyması 
gereken yasal ve regülatif düzenlemeleri 
ve kuralları anlamaktır. Tedarik zincirleri 
gittikçe karmaşıklaştıkça, çoğu şirket sayısız 
kural ve düzenlemeye uymak zorunda 
kalıyor. Bu kuralları ve düzenlemeleri 
anlamayabilir, hatta bunları ele alacak 
kurum içi yeteneklere ve kaynaklara sahip 
olamayabilirler. Özellikle sözleşme hüküm 
ve koşullarına uyumu eklediğinizde, tüm bu 
gereksinimleri yakından takip etmek çok 
zor olabilir. İş sürekliliği açısından yasal ve 
regülatif gereksinimleri bilmek ve bunları 
takip ve uyum için gerekli aksiyonları almak 
önemlidir.

Potansiyel tehditlerin üstesinden gelmek 
için gerçek risklerinizin neler olduğunu 
belirlemek önemlidir. Bu riskleri yönetmeye 
ve azaltmaya yardımcı olmak için süreçleri 
dönüştürmek gereklidir. Tedarikçileri 
seçerken ilk durum tespitinden, alternatif 
belirlemeye ve feshettikten sonra işten 
çıkarmaya kadar tüm süreç düşünülmelidir. 
Beklenen veya beklenmeyecek şekilde 
ortaya çıkabilecek gelecekteki kesintilerin 
olasılığını ölçmek için iç ve dış verilerden 
yararlanabilirsiniz.

Kuruluşlar sıklıkla üçüncü taraflar 
sebebi ile yıkıcı bir olay ile karşı karşıya 
kalmaktadır. Belirli tedarikçilerle ilgili 
sorunlar işletmeler için felakete yol 
açabilir. Lider işletmeler, bu gibi durumlar 
için iş sürekliliği ve kriz yönetimi planları 
geliştirmek ve uygulamak için zaman 
ayırmaktadır. İşletmeler olağan dışı 
durumlara cevap verme konusunda çevik 
olmalıdır. Planlarını hazırlarken tedarikçinin 
sürekliliğini ve tedarikçi ile iletişimi de göz 
ününde bulundurmalıdır. Tedarikçileri 
planların test/tatbikat süreçlerine 
dâhil etmelidir. Lojistik sağlayıcıları için 
yedeklilik gibi stratejiler düşünülmelidir. 
İş sürekliliğine dair konular, tedarikçi ile 
olan sözleşmelerle de güvence altına 
alınmalıdır. Tedarikçilerin düzenli olarak 
iş sürekliliği hazırlıkları denetlenmelidir. 
Tedarikçilerle birlikte değerlendirmeler, 
anlamlı veriler elde etmek için devam 
etmeli ve yapılandırılmalıdır. Daha 
riskli tedarikçiler, daha az riskli olduğu 
düşünülen tedarikçilerden daha sık 
değerlendirilmelidir. 

Tedarikçileri eğitmek ve iş sürekliliği 
alanında farkındalıklarını artırmak oldukça 
önemlidir. Eğitimler ve ortak gerçekleştirilen 
test ve tatbikatlar, operasyonları ayağa 
kaldırmak söz konusu olduğunda tüm 
tarafların aynı sayfada olmasını sağlar. 
İşletmelerin ve tedarikçilerin iş sürekliliği 
planlarını uygulamalarını kolaylaştırır. 
Olağan dışı bir durumda tedarikçi ile olan 
iletişimi güçlendirir.

Sonuç olarak işletmelerin sürekliliği için 
tedarikçilerinin sürekliliği oldukça önemlidir. 
Yakın zamanda Süveyş Kanalı’nda bir 
geminin karaya oturması sonucu kanal 
çift yönlü kapandı ve dünya ticareti önemli 
ölçüde etkilendi. Yaşanan bu olay küresel 
bir krize dönüştü. Bu durumun hem 
ekonomik, hem operasyonel, hem de 
itibara etkisi oldukça yüksek oldu ve uzun 
süre uluslararası medyanın gündemini 
meşgul etti. Kısa süre önce yaşanan bu 
olay, iş sürekliliği için tedarik zinciri ve 
lojistiğin önemini bir kez daha ortaya 
koymaktadır. Olağan dışı durumlara 
karşı hazırlıklı olmak, üçüncü taraflarla 
ilgili iş sürekliliği stratejimizi belirlemek, 
iş sürekliliği ve kriz yönetimi planlarımızı 
hazırlamak her zamankinden daha fazla 
önem arz etmektedir. 
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Covid-19 virüsü ile beraber artan 
dijitalleşmede dijital hizmet vergisi 
beyannamesinin ve 3 no’lu KDV 
beyannamesinin yeri

Kürşat Temel
Deloitte Türkiye
Vergi Hizmetleri, Müdür

İlgili yazımız Ocak ayı sayımızında 
yayınlanan birinci bölümün devamı 
niteliğindedir. İlk sayımızda dijital hizmet 
vergisi beyannamesinin konusuna hangi 
hasılatların girdiği, hangi hasılatların 
dijital içerik sayılmadığı, hizmetin 
türkiye’de verilmiş olması, hizmetin 
türkiye’de değerlendirilmesi ve kimlerin 
dijital hizmet vergisinden muaf olduğu  
konularına değinilmiştir. 

Aynı grup firmasının hem tam 
mükellef kurumu hem de dar mükellef 
kurumu tarafından ayrı ayrı Türkiye’de 
elde edilen dijital hizmet hasılatı 
olması durumunda
Aynı grup firmasının bir ya da birkaç 
firması tarafından Türkiye’de dijital 
hizmet vergisinin konusuna giren hasılat 
elde edilmesi durumunda Türkiye’de 20 
Milyon Türk Lirası kriteri belirlenirken 
tüm grup firmaların Türkiye’de elde 
ettiği hasılatın toplamının dikkate 
alınması gerekmektedir. Toplam hasılatın 
Türkiye’de 20 milyon Türk lirasından fazla 
ve dünya genelinde elde edilen hasılatın 
750 milyon avrodan veya muadili yabancı 
para karşılığı Türk lirasından fazla olması 
durumunda tüm grup firmalarının ayrı 
ayrı Türkiye’de dijital hizmet vergisi 
mükellefiyeti açtırması gerekmektedir.

2.Bölüm
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Örnek 3: 
(K) ülkesinde yerleşik (B) işletmesi ile 
(L) ülkesinde yerleşik (C) işletmesi, 
(M) ülkesinde yerleşik (D) işletmesinin 
finansal muhasebe açısından grup 
işletmeleri olup grubun Kanun 
kapsamındaki dijital hizmetlerden dünya 
genelinde elde ettiği hasılat 900 milyon 
avrodur. 2019 yılında; (B) işletmesi 
sunduğu dijital reklam hizmetlerinden 
Türkiye’de 10 milyon TL, (C) işletmesi 
dijital içerik satışından Türkiye’de 7 
milyon TL hasılat elde etmiştir. Grubun 
ana işletmesi (D) ise kullanıcıların 
birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri 
dijital ortamların sağlanması hizmeti 
sunmak suretiyle Türkiye’de 8 milyon TL 
hasılat elde etmiştir. Buna göre grubun 
dijital hizmet vergisine tabi hizmetlerden 
Türkiye’de elde ettiği toplam hasılat 25 
milyon TL’dir. Muafiyete ilişkin belirlenen 
hadlerin uygulanmasında, finansal 
muhasebe açısından konsolide bir grubun 
üyesi olan bu işletmeler bakımından 
verginin konusuna giren hizmetlere 
ilişkin elde ettikleri toplam hasılatın 
dikkate alınması gerektiğinden, muafiyet 
şartlarını taşımamaları nedeniyle grup 
işletmelerinin üçü de Kanunun yürürlüğe 
girdiği 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla ayrı 
ayrı dijital hizmet vergisinin mükellefi 
olacaktır.

Dijital Hizmet Vergisi Mükellefiyeti 
nasıl açtırılır? 
Dijital hizmet sağlayıcılarının, ilk 
kez verecekleri dijital hizmet vergisi 
beyannamesi için Gelir İdaresi 
Başkanlığının www.digitalservice.gib.gov.
tr adresinde yer alan formu doldurmaları 
ve onaylamaları gerekmektedir. 
Formun elektronik ortamda doldurulup 
onaylanması üzerine, Büyük Mükellefler 
Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde, dijital 
hizmet sağlayıcısı adına “Dijital Hizmet 
Vergisi Mükellefiyeti” tesis ettirilmektedir.

Oluşan Dijital Hizmet Vergisi 
Mükellefiyeti için sonradan muafiyet 
oluşur mu? 
Üst üste iki hesap dönemi elde edilen 
dijital hizmet gelirine ilişkin hasılat 
tutarları belirlenen muafiyet hadlerinden 
en az birinin altında kaldığında takip eden 
hesap döneminin başından itibaren dijital 
hizmet vergisi maufiyeti oluşur.

Örnek 4: 
Finansal muhasebe açısından konsolide 
bir grubun üyesi olmayan (S) işletmesi 
sesli içeriklerin dijital ortamda satışı ile bu 
içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine 
ve elektronik cihazlara kaydedilmesine 
yönelik dijital ortamda hizmet 
sunmaktadır. İşletmenin bu hizmetlerden 
elde ettiği hasılat tutarları hesap 
dönemleri itibarıyla aşağıdaki gibidir:
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Hesap
Dönemleri

Türkiye'de Elde 
Edilen Hasılat 
Tutarı

Dünya Genelinde 
Elde Edilen Hasılat 
Tutarı

2019 25 milyon TL 800 milyon avro

2020 39 milyon TL 900 milyon avro

2021 38 milyon TL 583 milyon avro

2022 19 milyon TL 785 milyon avro

Ocak-Aralık 49 milyon TL 980 milyon avroYukarıdaki hasılat tutarlarına göre, 
2021 ve 2022 hesap dönemlerinde 
elde edilen hasılat tutarları belirlenen 
muafiyet hadlerinin en az birinin altında 
kaldığından, (S) işletmesi 2023 hesap 
döneminin başından itibaren dijital 
hizmet vergisinden muaf olacaktır.



İstisna hizmetler nelerdir?
a. 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı 

Telgraf ve Telefon Kanununun 
ek 37 nci maddesi kapsamında 
üzerinden Hazine payı ödenen 
hizmetler,

b. 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununun 39 
uncu maddesi kapsamında 
üzerinden özel iletişim vergisi 
alınan hizmetler,

c. 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı 
Bankacılık Kanununun 4 üncü 
maddesi kapsamındaki hizmetler,

d. 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı 
Araştırma, Geliştirme ve Tasarım 
Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanunun 2 nci 
maddesinde tanımlanan Ar-Ge 
merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri 
neticesinde oluşturulan ürünlerin 
satışı ile münhasıran bu ürünler 
üzerinden sunulan hizmetler,

e. 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı 
Ödeme ve Menkul Kıymet 
Mutabakat Sistemleri, Ödeme 
Hizmetleri ve Elektronik Para 
Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 
nci maddesi kapsamında yer alan 
ödeme hizmetleri,

dolayısıyla elde edilen hasılat dijital 
hizmet vergisinden müstesnadır. Bu 
hizmetlerden elde edilen hasılat, yukarıda 
belirtilen iki kriterin tespitinde dikkate 
alınmaz.

Dijital Hizmet Vergisi matrahına dahil 
olan ve olmayan unsurlar nelerdir?
Matrahı arttrıcı unsurlar:

 – Dijital hizmet vergisinin konusuna 
giren TL hasılatlar

 – Dijital hizmet vergisinin konusuna 
giren hasılatlar dövizli ise hasılatın 
elde edildiği günkü Resmî Gazete’de 
yayımlanan Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası döviz alış kuru 
üzerinden Türk parasına çevrilen TL 
karşılığı tutarlar

 – Sunulan dijital hizmetlere ilişkin vade 
farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim 
gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer 
adlar altında sağlanan her türlü 
menfaat, hizmet ve değerler 

 – Verginin konusuna giren 
dijital hizmetlerin parçası veya 
tamamlayıcısı niteliğinde bulunan 
hizmetler dolayısıyla elde edilen 
hasılat, bu hizmetler dijital ortam 
dışında ifa edilse ya da bunlar için 
ayrıca bir bedel tahakkuk ettirilse veya 
fatura ve benzeri belge düzenlense 
dahi matraha dahildir.

Sunulan dijital hizmetlere ilişkin vade 
farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi 
çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar 
altında sağlanan her türlü menfaat, 
hizmet ve değerlerin hizmetin sunulduğu 
vergilendirme dönemlerini takip eden 
vergilendirme dönemlerinde elde 
edilmeleri halinde, elde edildikleri 
vergilendirme döneminin matrahına dâhil 
edilmelidir.

Matrahı azaltıcı unsurlar:
 – Yapılan dijital hizmet satışına ilişkin 
bir iade olması durumunda iadenin 
yapıldığı vergilendirme döneminde 
matrahın tespitinde dikkate 
alınmalıdır.

 – Sunulan hizmete ilişkin düzenlenen 
fatura ve benzeri belgelerde ayrıca 
gösterilen ticari teamüllere uygun 
iskontoların matrahının tespitinde 
dikkate alınması mümkündür.

Matraha dahil olmayan unsurlar:
 – Hasılatın elde edildiği vergilendirme 
döneminden sonra yapılan 
iskontoların matrahtan indirilmesi 
mümkün değildir.

 – Bir dijital hizmet vergisi mükellefinin 
verginin konusuna giren hizmetleri 
sunabilmesi için dijital hizmet vergisi 
mükelleflerinden ya da bu verginin 
mükellefi olmayanlardan yaptığı, 
verginin konusuna girsin girmesin, 
alımlar dolayısıyla katlandığı gider 
veya maliyetleri veya bunlara ilişkin 
ödediği vergileri dijital hizmet vergisi 
matrahından indirmesi mümkün 
değildir.

 – Matrahın belirlenmesinde KDV 
dikkate alınmaz.

 –
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Dijital Hizmet Vergisinin oranı ve 
beyan esası 
Dijital hizmet vergisinin oranı %7,5 olup, 
dijital hizmet vergisinin konusuna giren 
hasılata uygulanmak üzere hesaplanır.

Dijital hizmet vergisinin vergilendirme 
dönemi, takvim yılının birer aylık 
dönemleri olup, vergilendirme dönemini 
takip eden ayın son günü akşamına 
kadar beyan edilmesi ve ödenmesi 
gerekmektedir.

Dijital Hizmet Vergisi gider yazılabilir 
mi?
Dijital hizmet vergisi mükelleflerince 
ödenen dijital hizmet vergisi, bu 
mükellefler tarafından gelir ve kurumlar 
vergisine esas safi kazancın tespitinde 
gider olarak indirilebilir.

Geriye dönük düzeltme yapılabilir mi?
Sunulan dijital hizmetin iadesi mümkün 
bulunmadığından ve dijital hizmet 
vergisi hasılat üzerinden alınan bir vergi 
olduğundan dijital hizmetlere ilişkin 
hesaplanan verginin düzeltilmesi ve 
iadesi söz konusu değildir.

3 No’lu KDV beyannamesini kimler 
verir?
Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni 
merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, 
aynı zamanda katma değer vergisi 
mükellefi olmayan gerçek kişilere bir 
bedel karşılığında elektronik ortamda 
hizmet sunanların, bu hizmetlere ilişkin 
hesapladıkları katma değer vergisini, 
“Elektronik Hizmet Sunucularına Özel 
KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmek suretiyle 
beyan etmeleri gerekmektedir.

Elektronik hizmet sunucuları, sundukları 
hizmetlere ilişkin KDV’yi, 3 No.lu KDV 
beyannamesi ile elektronik ortamda 
beyan edeceklerdir.

Bu kapsamdaki hizmet sunucularının, 
ilk kez verecekleri 3 No.lu KDV 
beyannamesini vermeden önce, 
Gelir İdaresi Başkanlığının 
www.digitalservice.gib.gov.tr 
adresinde yer alan formu doldurmaları 
gerekmektedir.

3 No’lu KDV beyannamesinde verginin 
hesaplanması?
Elektronik Hizmet Sunucuları KDV 
mükellefi olmayan gerçek kişilere 
elektronik ortamda sundukları hizmetler 
için, bu hizmetlerin tabi olduğu oranda 
KDV hesaplarlar. 

Elektronik Hizmet Sunucularına 
Özel KDV Mükellefiyeti kapsamında 
beyan edilen hizmetlere ilişkin olması 
şartıyla, Türkiye’de KDV mükellefiyeti 
bulunanlardan temin edilen mal ve 
hizmetler nedeniyle düzenlenen fatura ve 
benzeri belgelerde gösterilen KDV’nin, bu 
kapsamda beyan edilen işlemlere isabet 
eden kısmının indirim konusu yapılması 
mümkündür.

3 No’lu KDV’nin beyan ve ödemesi 
Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV 
Mükellefiyeti kapsamında bulunanlar, 
Türkiye’de KDV mükellefi olmayan gerçek 
kişilere elektronik ortamda sundukları 
hizmetler karşılığında hesapladıkları 
KDV’yi, takvim yılının aylık vergilendirme 
dönemleri itibariyle, vergilendirme 
dönemini takip eden ayın yirmidördüncü 
günü akşamına kadar, beyan edip 
ödemesi gerekmektedir.
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