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Murat Günaydın
Deloitte Türkiye 
Aile Şirketleri Lideri
Risk Danışmanlığı, Direktör

Önsöz
Aile Şirketleri Bültenimizin 2022 yılı Temmuz sayısına hoş geldiniz.

Bu sayımızda da, gündemi yakından takip eden uzman kadromuzda yer alan değerli 
Deloitte profesyonellerinin katkılarıyla, ilgi çekici bir bültenle karşınızdayız.

İlk olarak, Deloitte Türkiye Strateji, Analitik ve Şirket Birleşme ve Satın Alma Portföy 
Lideri Sayın Elif Tek Düşmez’in, içinden geçmekte olduğumuz ve çokça belirsizlik taşıyan 
ortamında CSO’ların (Chief Strategy Officer) ne gibi sorumlulukları olduğuna değindiği 
“Yüksek Belirsizlik Ortamında Strateji Fonksiyonunun Artan Önemi” adlı yazısıyla sizi 
karşılıyoruz. Sayın Tek’in yazısı CSO’lar için önemli yönlendirmeler içeriyor.

Yine bir diğer gündem konusu olan, enflasyon ve buna bağlı olarak herkesin çokça 
merak ettiği, enflasyon muhasebesi uygulamalarının kurumları nasıl etkileyeceği, bunun 
ülkemizde tekrar uygulamaya alınma durumuna yönelik değerlendirmeleriyle, Denetim 
Hizmetleri Direktörü Sayın Sunay Anıktar “Yine Yeniden Enflasyon Muhasebesi…” yazısıyla 
bizleri aydınlatacak. Ülkemizin gündemini bir süre daha meşgul edeceğini düşündüğümüz 
enflasyon kavramına daha yakından bakabilmek için iyi bir fırsat olacağını düşünüyoruz.

Devamında, Vergi Hizmetleri Kıdemli Müdürü Sayın Kürşat Temel “İmalatçı ve İhracatçılara 
Kurumlar Vergisi İndirimi” yazısıyla, 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminin kapsamının ve 
şartlarının neler olduğuna değinecek ve kurumların bu yönde ne gibi adımları atması 
gerektiğini örnekler üzerinden bizlerle paylaşacak. Farklı uygulama örneklerinin yer aldığı 
yazının bilgilendirici bir yazı olmasının yanında eğitici bir boyutunun da olduğunu söylemek 
isteriz.

Son olarak, Finansal Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Müdürü Sayın Mehmet Özgür Karabağ, 
şirket değerlemesi süreci, bu süreçte dikkat edilmesi gereken noktalar ve şirketlerin hisse 
değerlerini etkileyen faktörler üzerine kaleme aldığı “Şirket Değerlemesi” yazısıyla bu 
konuda merak edilenleri yanıtlayacak.

Sözün kısası, sizler için yine keyifle okuyacağınızı düşündüğümüz ve aydınlatıcı bilgiler 
içeren bir Aile Şirketleri Bülteni hazırladık.

Deloitte Private uzmanlarımıza sormak istediğiniz konularla ilgili olarak bizimle her zaman 
iletişime geçebilirsiniz.

Sağlıklı, huzurlu günler dileriz.
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Yüksek Belirsizlik Ortamında 
Strateji Fonksiyonunun Artan 
Önemi

Değişimin ve belirsizliğin soluk kesen bir 
hızda devam ettiği günlerden geçiyoruz. 
Covid-19 Pandemisi’nin getirmiş olduğu 
dengesizliklerle mücadele ederken, hem 
Türkiye’yi hem de tüm dünyayı derinden 
etkileyen Rusya – Ukrayna savaşının ortaya 
koyduğu yeni meselelerle karşı karşıya 
kaldık. Dünya Ekonomik Forumu Küresel 
Risk Algısı Anketi’ne göre katılımcıların 
%90’a yakını yüksek belirsizlik ortamının 
devam etmesini bekliyor. Yine katılımcıların 
yaklaşık %85’i geleceğe dair endişeler 
taşıyor. 

İki yılı aşkın süredir içinde bulunduğumuz 
bu belirsizlik ortamı bize beklenmedik 
durumlara karşı hazırlıklı olmayı ve karşı 
karşıya kaldığımız yeni durumlara çevik bir 
şekilde yanıt vermenin önemini gösterdi. 
Şirketler, mevcut meseleler ile mücadele 
ederken ileriye dönük fırsat tohumlarını 
ekmek üzere strateji fonksiyonundan üst 
seviyede faydalandılar. Strateji fonksiyonu 
artık büyük ve çok uluslu şirketlerin sahip 
olduğu bir özellik olmaktan çıktı. Bugün 
artık orta ve küçük ölçekli işletmelerin ve 
hatta kar amacı gütmeyen kurumların 
da strateji fonksiyonunun getirdiği artı 
değerden faydalandığını görüyoruz. 

Stratejinin bir fonksiyon olarak 
organizasyonun içinde yer alması o şirketin 
olgunluğunun da önemli bir göstergesi.

Her ne kadar strateji fonksiyonunun 
daha geleneksel rolleri vizyon çalışmaları 
yapmak, stratejik planlama sürecini 
yönetmek, pazar analizleri yapmak ya da 
şirket birleşme ve satın alma süreçlerini 
yönetmek olsa da pandemi ortamı bu odağı 
değiştirdi. Stratejiden Sorumlu Üst Düzey 
Yöneticiler (Chief Strategy Officer – CSO), 
pandeminin ortaya koyduğu meselelerle 
mücadele etmek üzere ellerini taşın altına 
koydular. Nakit akışlarının düzenlenmesi, 
bozulan tedarik zincirlerinin düzeltilmesi 
ve iş sürekliliğinin sağlanması gibi alanlarda 
veriye dayalı ve yenilikçi yaklaşımları ile 
büyük değer kattılar. Bu da CSO’ların 
şirkete ilişkin 360 derece bir görüşe sahip 
olmalarını sağladı.

Elif Tek Düşmez
Deloitte Türkiye
Strateji, Analitik ve Şirket Birleşme ve 
Satın Alma Portföy Lideri
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Diğer üst seviye yöneticiler ile 
karşılaştırıldığında CSO’ların rol ve 
sorumluluklarının daha belirsiz olduğunu 
söylemek mümkün. Deloitte’un yapmış 
olduğu çalışmalara dayanarak 6 farklı CSO 
rolü tanımlayabiliriz:

CSO’ların, içinde bulundukları iş ortamına 
bağlı olarak burada ele alınan rollerden biri 
ya da birkaçını daha ağırlıklı olarak yerine 
getirdiklerini söyleyebiliriz.

Strateji fonksiyonunun Covid-19 pandemisi 
ile artan önemi, varlığını sürdürebilecek mi? 
Deloitte olarak düzenli olarak yapmakta 
olduğumuz CSO anket çalışmaları CSO 
rollerindeki değişimlerin, özellikle dijital 
dönüşüm ve kurum kültürü alanlarında 
kalıcı olacağını ortaya koyuyor. 

Stratejinin dijital dönüşümde kilit rol 
oynayacağını savunan CSO’ların oranı bir 
yıl içinde %11’lik artış gösterdi. Covid-19 
pandemisi dünya üzerindeki tüm 
pazarlarda ve tüm endüstrilerde dijital 
dönüşüm için katalizör rolü oynadı. Çok sık 
dile getirildiği gibi 10 yolda elde edilebilecek 
dijital dönüşümü 2 yılda gerçekleştirdik. 
Görünen o ki, CSO’lar analiz, yorumlama, 
strateji geliştirme ve proje yönetimi 
becerilerini e-ticaret, müşteriye direkt 
satış, dijital müşteri deneyimi, yeni dijital 
değer önerileri ve iş modelleri geliştirmek 
gibi hızlandırılmış dönüşüm programlarını 
hayata geçirmek için kullanmaya devam 
edecekler.

Danışman // Uzun vade stratejilerin 
şekillenmesini sağlayan

Mühendis // Stratejik planlama 
sürecini tasarlayan ve yürüten

Yaver // Stratejik konularda 
CEO’nun yardımcısı rolünü 
yürüten

Özel Projeler Lideri // Şirket için 
büyük öneme sahip inisiyatifleri 
yürüten 

Gözcü // Pazar değişimlerini tespit 
eden ve anlamlandıran

Yatırımcı // Şirket birleşme 
ve satınalma işlemlerini ve iş 
birliklerini sürükleyen
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Yine Yeniden Enflasyon 
Muhasebesi…

Yaklaşık 17 sene sonra bizlere yeniden 
göz kırpan enflasyon muhasebesi Nisan 
2022 itibarıyla  Türkiye’de gerekli şartların 
sağlandığı değerlendirmesi ile uluslararası 
finansal raporlama standartlarına göre 
raporlama yapan şirketlerde tekrar etkin 
hale gelmeye başladı…

İlk akla gelen sorular; enflasyon nedir ve 
neden enflasyon muhasebesi uygulamamız 
gerekir. En basit tanımıyla enflasyon, belirli 
bir dönemde fiyatlardaki artış oranıdır 
ve bir ülkede fiyatlardaki genel artış 
veya yaşam maliyetindeki artış olarak 
ifade edilmektedir. Diğer bir ifade ile 
paranın satın alma gücündeki aşağı yönlü 
değişimdir diyebiliriz. 

Enflasyonun etkisi gündelik hayatımıza 
çok hızlı bir şekilde yansırken finansal 
tablolara maalesef aynı hız ile 
yansıyamamaktadır. Enflasyonun yüksek 
seyrettiği ekonomilerde, parasal olmayan, 
enflasyondaki artışa bağlı olarak kendi 
döngüsünde değişim gösteremeyen 
varlıklar ve yükümlülükler finansal 
tablolarda kayıtlı değerleri ile gösterilmeye 
devam edilmektedir. Bir başka ifade 
ile aslında piyasada daha yüksek bir 
değerden alım-satımı yapılabilen varlıklar 
finansal tablolarda gerçek değerinin 
altında bir değer ile gösterilmekte ya da 
öz kaynak kalemlerinin değer kaybettiği 
algısı oluşmaktadır. Bu durum finansal 
tablo okuyucularının şirketler hakkında 
analiz yaparken yanılgıya düşmelerine, 
şirketlerin değerini olduğundan farklı 
olarak görmelerine yol açmakta ve 
buna bağlı olarak yatırım stratejilerini 
etkileyebilmektedir.

Peki, bir ülkenin enflasyon muhasebesi 
uygulaması yapmasına gerek olup 
olmadığına nasıl karar verilir sorusuna 
gelecek olursak?

Sunay Aniktar
Deloitte Türkiye
Denetim Hizmetleri, Direktör
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Yaklaşık 17 sene sonra bizlere yeniden 
göz kırpan enflasyon muhasebesi Nisan 
2022 itibarıyla  Türkiye’de gerekli şartların 
sağlandığı değerlendirmesi ile uluslararası 
finansal raporlama standartlarına göre 
raporlama yapan şirketlerde tekrar etkin 
hale gelmeye başladı…

İlk akla gelen sorular; enflasyon nedir ve 
neden enflasyon muhasebesi uygulamamız 
gerekir. En basit tanımıyla enflasyon, belirli 
bir dönemde fiyatlardaki artış oranıdır 
ve bir ülkede fiyatlardaki genel artış 
veya yaşam maliyetindeki artış olarak 
ifade edilmektedir. Diğer bir ifade ile 
paranın satın alma gücündeki aşağı yönlü 
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Enflasyonun etkisi gündelik hayatımıza 
çok hızlı bir şekilde yansırken finansal 
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yansıyamamaktadır. Enflasyonun yüksek 
seyrettiği ekonomilerde, parasal olmayan, 
enflasyondaki artışa bağlı olarak kendi 
döngüsünde değişim gösteremeyen 
varlıklar ve yükümlülükler finansal 
tablolarda kayıtlı değerleri ile gösterilmeye 
devam edilmektedir. Bir başka ifade 
ile aslında piyasada daha yüksek bir 
değerden alım-satımı yapılabilen varlıklar 
finansal tablolarda gerçek değerinin 
altında bir değer ile gösterilmekte ya da 
öz kaynak kalemlerinin değer kaybettiği 
algısı oluşmaktadır. Bu durum finansal 
tablo okuyucularının şirketler hakkında 
analiz yaparken yanılgıya düşmelerine, 
şirketlerin değerini olduğundan farklı 
olarak görmelerine yol açmakta ve 
buna bağlı olarak yatırım stratejilerini 
etkileyebilmektedir.

Peki, bir ülkenin enflasyon muhasebesi 
uygulaması yapmasına gerek olup 
olmadığına nasıl karar verilir sorusuna 
gelecek olursak?
 

A. Nüfusun çoğunluğu servetini 
parasal olmayan varlıklarda ya da 
nispeten istikrarlı bir yabancı para 
biriminde tutmayı tercih eder. 
Elde tutulan yerel para, satın alma 
gücünü korumak üzere hemen 
yatırıma dönüştürme vb. suretiyle 
değerlendirilir;

B. Nüfusun çoğunluğu parasal 
tutarları yerel para biriminden 
değil, nispeten istikrarlı bir döviz 
cinsinden dikkate alır. Fiyatlar da bu 
döviz cinsinden belirlenebilir;

C. Kredili satış ve satın almalardaki 
fiyatlar; süre kısa bile olsa, kredi 
süresi boyunca satın alma gücünde 
beklenen zararları karşılayacak 
şekilde belirlenir;

D. Faiz oranları, ücretler ve fiyatlar 
bir “fiyat endeksi”ne bağlıdır gibi 
göstergelerden oluşmaktadır.
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TMS 29, ya da meslek jargonuyla enflasyon 
muhasebesinin temel amacı, finansal 
tabloların raporlama tarihi itibarıyla paranın 
satın alma gücünden gösterilmesidir. 
Başka bir deyişle, bir işletme para birimi 
olarak yüksek enflasyonlu bir ekonominin 
para birimini kullanıyorsa, o işletmelerin 
finansal tablolarında yer alan tüm 
tutarlar raporlama dönemi sonundaki 
cari değeri (satın alma gücü) üzerinden 
ifade edilmelidir. Bununla birlikte, önceki 
raporlama dönemlerine ilişkin sunulan 
karşılaştırmalı bilgiler de raporlama dönemi 
sonundaki cari değeriyle gösterilmelidir. 
Dolayısıyla, yüksek enflasyona sahip 
ekonomilerin para birimi ile hazırlanan 
finansal raporlar, cari fiyatların yüksek 
düzeyde dalgalı olması nedeniyle finansal 
tabloları gerçeğe uygun ve güvenilir 
olmaktan uzaklaştırmakta ve bu nedenle 
TMS 29’un uygulanması şirketler açısından 
önemli hale gelmektedir.

Örnek vermek gerekirse; şirket olarak 
önceki yıl 100 TL'ye bir varlık satın aldığınızı 
düşünelim. Enflasyon oranı %100'e 
ulaştığında aynı varlığın değerinin cari yılın 
sonunda 200 TL'ye ulaşması beklenecektir. 
Bu nedenle bu varlığı finansal tablolarda 
orijinal maliyeti olan 100 TL yerine 200 
TL tutarında olduğunu belirtmek daha 
doğrudur, çünkü satın alma gücü açısından 
bu tutar şirketin varlıklarının değerini daha 
gerçekçi yansıtmaktadır.  Özetle belirtmek 
gerekirse aslında 200 TL değerinde bir 
varlığınız varken enflasyon muhasebesi 
uygulaması yapılmaması durumunda bu 
varlığınız 100 TL olarak finansal tablolarda 
yer alacak olup, şirketin değerinin daha az 
gözükmesine neden olacaktır.

Dünyadaki ve ülkemizdeki son ekonomik 
gelişmeler nedeniyle genel fiyat düzeyinin 
geçmiş dönemlere nazaran önemli 
seviyede artış gösterdiği aşikârdır. Bu 
durumda ne zaman ve kimler tarafından 
TMS 29 standardının uygulanması 
gerektiği konusuna tekrar gelecek 
olursak, ülkemizde henüz TMS 29’un kesin 
olarak uygulanması ya da belli bir tarihe 
kadar ertelenmesine ilişkin düzenleyici 
otoriteler tarafından   yayınlanmış bir 
nihai bildiri bulunmamaktadır. Dolayısıyla 
her ne kadar TMS 29’un uygulanmaya 
konulması için şartların gerçekleşmiş 
olduğu değerlendirilmiş olsa da 2022 yılı 
içerisinde yasal raporlamalarda enflasyon 
düzeltmesine ilişkin uygulamanın 
yapılıp yapılmayacağı konusunun 
önümüzdeki günlerde netliğe kavuşması 
beklenmektedir.
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İmalatçı ve İhracatçılara 
Kurumlar Vergisi İndirimi

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 13 üncü 
maddesine göre, 2022 yılı vergilendirme 
dönemine ait kurum kazançları için 
uygulanacak kurumlar vergisi oranı %23 
olacaktır. 

7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf 
ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanunla, KVK’nın 32’inci maddesine 
eklenen hükümler uyarınca, ihracat yapan 
kurumların münhasıran ihracattan elde 
ettikleri kazançları ile sanayi sicil belgesine 
haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal 
eden kurumların münhasıran üretim 
faaliyetinden elde ettiği kazançlarına, 
kurumlar vergisi 1 puan indirimli 
uygulanacaktır.

1 Puanlık Kurumlar Vergisi
İndiriminin Kapsamı ve Şartları

Hangi Kurumlar 1 Puanlık İndirimden 
Yararlanacaklar?
Bu kapsamda iki sınıflama yapılmış 
durumdadır.
1. İhracat yapan kurumlar
2. Sanayi sicil belgesine sahip ve fiilen 

üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlar

Şartlar Nelerdir?
İhracatla yapan kurumların ihracattan 
sağladıkları kazançları üzerinden 1 puanlık 
indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmesi 
için kurumun ihracat faaliyeti ile uğraşması 
yeterlidir.

İhracat yapan kurumlar, gerek mal 
gerekse hizmet ihraçlarından elde ettikleri 
kazançlarına münhasır olmak üzere 
1 puan kurumlar vergisi indiriminden 
yararlanabileceklerdir.

Üretim faaliyeti ile uğraşan kurumların 
üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları 
üzerinden 1 puanlık indirimli kurumlar 
vergisi uygulanabilmesi için kurumların hem 
sanayi sicil belgesine sahip olması hem 
de fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmesi 
gerekmektedir. 

Dolayısıyla sanayi sicil belgesini haiz 
olmakla birlikte fiilen üretim faaliyetiyle 
uğraşmayan ya da fiilen üretim faaliyetiyle 
uğraşmasına rağmen sanayi sicil belgesini 
sahip olmayan kurumlar ilgili 1 puanlık 
indirimden yararlanamayacaklardır.

Sanayi sicil belgesine haiz olan ve 
münhasıran bu belge kapsamında 
yazılım, bilişim ve benzeri hususlarda 
gerçekleştirilen üretim faaliyeti sonucu 
elde edilen kazançlara da kurumlar 
vergisinin oranı 1 puan indirimli olarak 
uygulanabilecektir.

Kürşat Temel
Deloitte Türkiye
Vergi Hizmetleri, Kıdemli Müdür
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Hangi Hizmetler Hizmet İhracı 
Kapsamındadır?
İlgili düzenleme kapsamında hizmetlerin 
hizmet ihracı olarak değerlendirebilmesi 
için yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış 
olması ve yurt dışında faydalanılmış olması 
gerekmektedir.
Ayrıca, karşılıklı olmak şartıyla uluslararası 
roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt 
dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen 
roaming hizmetlerinden elde edilen 
kazançlar da oranın 1 puan indirimli 
uygulanacağı kazançlar arasında kabul 
edilecektir.

1 Puanlık İndirimin Başlangıç Tarihi
Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan 
kurumlar 1/1/2022 tarihinden itibaren 
üretim ve ihracat faaliyetlerinden elde 
ettikleri kazançları için 1 puanlık indirimden 
yararlanabileceklerdir.

Üretim faaliyeti ile uğraşan kurumların 
üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları 
üzerinden 1 puanlık indirimli kurumlar 
vergisi uygulanabilmesi için kurumların hem 
sanayi sicil belgesine sahip olması hem 
de fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etmesi 
gerekmektedir. 

Dolayısıyla sanayi sicil belgesini haiz 
olmakla birlikte fiilen üretim faaliyetiyle 
uğraşmayan ya da fiilen üretim faaliyetiyle 
uğraşmasına rağmen sanayi sicil belgesini 
sahip olmayan kurumlar ilgili 1 puanlık 
indirimden yararlanamayacaklardır.

Sanayi sicil belgesine haiz olan ve 
münhasıran bu belge kapsamında 
yazılım, bilişim ve benzeri hususlarda 
gerçekleştirilen üretim faaliyeti sonucu 
elde edilen kazançlara da kurumlar 
vergisinin oranı 1 puan indirimli olarak 
uygulanabilecektir.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin 
edilmiş olan mükellefler ise 2022 takvim 
yılında başlayan özel hesap döneminin 
başından itibaren bu kapsamda elde 
edecekleri kazançlarına 1 puanlık indirimi 
uygulayabileceklerdir.

İhracattan Elde Edilen Kazançlara 1 
Puanlık İndirimin Uygulanması

İhracat yapan kurumlar, gerek mal 
gerekse hizmet ihraçlarından elde 
ettikleri kazançlarına münhasır olmak 
üzere ilgili dönemde geçerli olan 
kurumlar vergisi oranını 1 puan indirimli 
uygulayabileceklerdir. 

Farklı durumlar itibari ile 1 puanlık indirimli 
KV’den yararlanılma imkânı şöyledir:

 • İhracat faaliyetlerinin yanı sıra diğer 
faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarının 
da bulunması halinde,

Örnek 1: Toptan ve perakende ürün 
ticareti yapan (C) A.Ş.’nin 2022 yılı faaliyet 
sonuçlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

İndirimli oran uygulanacak matrah:  Matrah 
x (İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç / 
Ticari Bilanço Karı)

: 2.000.000 TL X (1.200.000/2.000.000)
: 2.000.000 TL x %60
: 1.200.000 TL

Ticari bilanço karı 2.000.000 TL

İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç 1.200.000TL

Diğer kazançlar (1 puan indirim kapsamında olmayan) 800.000TL

KKEG 200.000TL

Taşınmaz satış kazancı istisnası 100.000

Kızılay Derneğine yapılan nakdi bağış ve yardımlar 100.000

Matrah 2.000.000 TL
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Dolayısıyla, (C) A.Ş. 2.000.000 TL’lik 2022 
yılı matrahının 1.200.000 TL’lik kısmına 
kurumlar vergisi oranını (%23-%1=) %22 
olarak uygulayacak, matrahın kalan 
800.000 TL’lik kısmına ise genel oran 
uygulanacaktır.

 • İhracat faaliyetinden elde edilen kazancın 
ticari bilanço karından yüksek ancak safi 
kurum kazancından düşük olması,

(Ç) A.Ş.’nin 2022 yılında ihracat faaliyetinden 
elde ettiği kazanç (600.000 TL) mükellefin 
ticari bilanço karından (500.000 TL) fazla 
olduğu için safi kurum kazancını aşmamak 
kaydıyla ihracat faaliyetinden elde edilen 
kazancın (600.000 TL) tamamına kurumlar 
vergisi oranı 1 puan indirimli olarak 
uygulanacaktır.

 • İhracat faaliyetinden elde edilen kazancın 
hem ticari bilanço karından hem de safi 
kurum kazancından yüksek olması,

Örnek 2: İhracat faaliyetinde bulunan (Ç) 
A.Ş. 2022 yılında bu faaliyetinden 600.000 
TL kazanç elde etmiş ancak 1 puan indirim 
kapsamında olmayan diğer faaliyetleri 
zararla sonuçlanmıştır. (Ç) A.Ş.’nin 2022 
faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki 
gibidir.

Örnek 3: İhracat faaliyetinde bulunan (D) 
A.Ş. 2022 yılında bu faaliyetinden 1.000.000 
TL kazanç elde etmiştir. 1 puan indirim 
kapsamında olmayan faaliyetlerinden ise 
50.000 TL zarar doğan (D) A.Ş.’nin geçmiş yıl 
zararları nedeniyle kurumlar vergisi matrahı 
200.000 TL olmuştur. (D) A.Ş.’nin 2022 
faaliyet sonuçlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki 
gibidir.

(D) A.Ş.’nin 2022 yılında ihracat faaliyetinden 
elde ettiği kazanç (1.000.000 TL) mükellefin 
ticari bilanço karından (950.000 TL’den) 
fazla olsa da bu döneme ilişkin safi kurum 
kazancı 200.000 TL olduğu için ihracat 
faaliyetinden elde edilen kazancın ancak 
safi kurum kazancına (200.000 TL) kadar 
olan kısmına kurumlar vergisi oranı 1 puan 
indirimli uygulanabilecektir.

Ticari bilanço karı 500.000 TL

İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç 600.000 TL

Diğer zarar 100.000 TL

KKEG 300.000 TL

Matrah 800.000 TL

Ticari bilanço karı 950.000 TL

İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç 1.000.000 TL

Diğer zarar 50.000 TL

Geçmiş yıllar zararları  750.000 TL

Matrah 200.000 TL
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(G) A.Ş.’nin 2022 yılında üretim faaliyetinden 
elde ettiği kazanca ilişkin olarak kurumlar 
vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacak 
matrahın tespitinde tüm üretim faaliyetinin 
birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Buna göre (G) A.Ş.’nin birden fazla üretim 
faaliyetinden elde ettiği net kazanç olan 
(3.800.000 TL kazanç + 1.200.000 TL zarar 
+ 1.800.000 TL zarar) 800.000 TL kazanç 
dikkate alınarak indirimli oran uygulanacak 
matrah aşağıdaki gibi tespit edilecektir.

İndirimli oran uygulanacak matrah: Matrah 
x (Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç/ 
Ticari Bilanço Karı)

: 1.000,000 TL x (800.000/2.000.000)
: 1.000.000 TL x %60
:    400.000 TL

Dolayısıyla, (G) A.Ş. 1.000.000 TL’lik 2022 yılı 
matrahının 400.000 TL’lik kısmına kurumlar 
vergisi oranını (%23-%1=) %22 olarak 
uygulayacak, matrahın kalan 600.000 TL’lik 
kısmına ise genel oran uygulanacaktır.

Öte yandan, (G) A.Ş.’nin bu üretim 
faaliyetlerinin sonucunda toplamda 
zarar doğması halinde, mükellefin ticari 
bilanço karı ve/veya safi kurum kazancı 
bulunsa dahi, üretim faaliyeti nedeniyle 1 
puan indirim uygulanmasının söz konusu 
olmayacağı tabidir.

 • Üretim ve ihracat faaliyetlerinin birlikte 
yapılması,

Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim 
faaliyetiyle uğraşan mükelleflerin ürettikleri 
ürünlerin satışından elde ettikleri 
kazançlarına uygulanacak kurumlar 
vergisi oranı, üretilen ürünlerin yurt 
içinde ya da yurt dışında satılmasına göre 
ayrım yapılmadan toplu olarak “üretim 
faaliyetinden elde edilen kazanç” olarak 1 
puan indirimli uygulanacaktır.

Üretim Faaliyetinden Elde Edilen 
Kazançlara 1 Puanlık İndirimin 
Uygulanması

 • Üretim faaliyetlerinin yanı sıra diğer 
faaliyetlerinden elde ettiği kazançların 
da bulunması, üretim faaliyetinden elde 
edilen kazancın ticari bilanço karından 
yüksek ancak safi kurum kazancından 
düşük olması veya üretim faaliyetinden 
elde edilen kazancın hem ticari 
bilanço karından hem de safi kurum 
kazancından yüksek olması durumunda 
yazının yukarıdaki bölümünde ihracat 
faaliyetlerinden elde edilen kazançlar için 
belirtmiş olduğumuz esaslar burada da 
aynen geçerli olacaktır.

 • Birden fazla üretim faaliyetinin bulunması 
halinde:

Örnek 4: Sanayi sicil belgesine haiz (G) A.Ş. 
2022 yılında ürettiği tarımsal makinelerin 
satışından 3,800.000 TL kazanç elde etmiş, 
ürettiği sağlık ürünlerinin satış faaliyeti 
ise 1.200.000 TL zararla sonuçlanmıştır. 
Öte yandan, (G) A.Ş. diğer üretim 
faaliyetlerinden ise 1.800.000 TL zarar 
etmiştir.

(G) A.Ş.’nin 2022 yılı faaliyet sonuçları 
aşağıdaki gibidir.

Ticari bilanço karı 2.000.000 TL

Tarımsal makinelerin satışından elde edilen kazanç 3.800.000 TL

Sağlık ürünlerinin satışından doğan zarar 1.200.000 TL

Diğer üretim faaliyetinden doğan zarar 1.800.000 TL

Diğer kazançlar (1 puan indirim kapsamında olmayan) 1.200.000 TL

KKEG 1.000.000 TL

Geçmiş yıl zararları 2.000.000 TL

Matrah 1.000.000TL
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Örnek 5: Sanayi sicil belgesini haiz ( J) 
A.Ş. tarım makineleri üreterek yurt içi ve 
yurt dışı piyasalarına satışını yapmakta 
ve muhtelif üreticilerden aldığı organik 
gübreleri de ihraç etmektedir. ( J) A.Ş.’nin bu 
faaliyetlerinin 2022 yılı sonuçlarına ilişkin 
bilgiler aşağıdaki gibidir.

Üretim faaliyetinden elde edilen kazancın 
değerlendirilmesi;

Üretilen tarım makinalarının yurt içinde 
satışından 600.000 TL zarar ve ihracından 
500.000 TL kazanç olması nedeni ile üretim 
faaliyetinden toplamda 100.000 TL zarar 
oluşmuştur. Zarar olması nedeni ile 1 puan 
indirim uygulanabilecek bir kazanç söz 
konusu olmayacaktır.

İhracat faaliyetinden elde edilen kazancın 
değerlendirilmesi;

İhracat faaliyetinin sonucu olarak sadece 
organik gübre ihracından elde edilen 
800.000 TL kazanç olduğu için sadece ilgili 
kazanç dikkate alınacaktır. Buna göre;

İndirimli oran uygulanacak matrah: Matrah 
x (İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç/ 
Ticari Bilanço Karı)

. 1.200.000 TL x (800.000/1.000.000)
: 1.200.000 TL x P80
:    960.000 TL

Hesaplamaya göre 960.000 TL’ye 1 puanlık 
indirimli kurumlar vergisi uygulanabilir. 
Ancak ihracat faaliyetinden elde edilen 
kazanç 800.000 TL olduğu için mükellefin 
2022 yılı matrahının en fazla 800.000 TL’lik 
kısmına 1 puan indirim uygulanabilecektir. 
Matrahın kalan 400.000 TL’lik kısmına ise 
genel oran uygulanacaktır.

1 Puan İndirim Kapsamında Olan 
Kazanca Başka Bir İndirim veya İstisna 
Uygulanması Durumunda

 • İhracat faaliyetiyle iştigal eden 
mükelleflerin hizmet ihracından elde 
ettikleri kazancın %50’lik kısmının 
Kanunun 10 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (ğ) bendi kapsamında kurumlar 
vergisi matrahının tespitinde indirim 
olarak dikkate alınmış olması halinde, 
ihracat kazancının zaten söz konusu 
indirime konu edilerek vergi dışı bırakılmış 
olan kısmı için kurumlar vergisi oranının 
1 puan indirimli uygulanması söz konusu 
olmayacaktır. İhracat faaliyetinden 
elde edilen kazancın Kanunun 10 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde 
yer alan bu indirime konu edilen kısmı 
indirildikten sonra kalan tutar 1 puan 
indirimli oranın uygulanacağı matrahın 
tespitinde dikkate alınabilecektir. Aynı 
şekilde, 1 puan indirim uygulanacak 
matrahın hesabında indirime konu 
edilerek vergi dışı bırakılmış olan üretim 
veya ihracat kazancı, ticari bilanço 
karından da çıkarılacaktır.

 • Üretim veya ihracat faaliyetlerinden elde 
edilen kazançların kurumlar vergisinden 
istisna edilmiş olması halinde, istisnaya 
konu edilen üretim veya ihracat kazancı 
için 1 puanlık indirim uygulaması söz 
konusu olmayacaktır. 

 • Payları Borsa İstanbul Pay Piyasasında 
ilk defa işlem görmek üzere en az %20 
oranında halka arz edilen kurumların, 
paylarının ilk defa halka arz edildiği 
hesap döneminden başlamak üzere beş 
hesap dönemine ait kurum kazançlarının 
tamamına kurumlar vergisi oranı 2 
puan indirimli olarak uygulanmaktadır. 
Dolayısıyla, mükelleflerce, aynı dönemde 
hem üretim veya ihracat geliri hem 
de ilgili madde kapsamında kazanç 
olması halinde önce 2 puan indirim 
uygulayacaktır. 

 • İndirimli kurumlar vergisinden 
yararlanacak olan sanayi sicil belgesini 
haiz mükelleflerin aynı dönemde 
üretim faaliyetlerinden veya ihracat 
faaliyetlerinden kazanç elde etmiş 
olmaları halinde önce 1 puanlık indirimli 
kurumlar vergisi uygulanacak sonrasında 
ise tespit edilen indirimli orana göre 
indirimli kurumlar vergisi uygulanacaktır.

Ticari bilanço karı 1.000.000 TL

Tarım makinelerinin yurt içinde satışından doğan zarar 600.000 TL

Tarım makinelerinin ihracından elde edilen kazanç 500.000 TL

Organik gübre ihracından elde edilen kazanç 800.000 TL

Diğer kazançlar (1 puan indirim kapsamında olmayan) 300.000 TL

KKEG 200.000 TL

Matrah 1.200.000 TL
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1 Puanlık İndirim Kapsamında Olan 
Kazancı Oluşturan Unsurlar

Üretim veya ihracat kapsamına giren ve 
1 puan indirimli kurumlar vergisine tabi 
olan kazanç ile diğer kazançların (1 puanlık 
indirime tabi olmayan) bir arada olması 
halinde indirime tabi olacak kazanca 
ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının 
ayrı olarak tespit edilmesi ve kayıtların 
ilgili ayrımı sağlayacak şekilde tutulması 
gerekmektedir.

Gider ve maliyet unsurlarının ayrı 
hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin 
mümkün olmadığı hallerde ise müşterek 
genel giderler, indirim kapsamında olan 
faaliyetler ile indirim kapsamında olmayan 
faaliyetler arasında uygun bir dağıtım 
anahtarı tespit edilerek dağıtılabilecektir.

Kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma 
vasıtalarına ilişkin amortismanların ise 
bunların her bir işte kullanıldıkları gün 
sayısına göre dağıtımının yapılması 
gerekmektedir. Hangi işten ne kadar 
süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen 
sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar ise 
müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma 
tabi tutulacaktır.

Ayrıca gerek ihracat faaliyeti gerekse üretim 
faaliyeti kapsamında doğan alacaklara 
isabet eden kur farkı, faiz ve benzeri 
gelirler 1 puan indirim uygulanacak kurum 
kazancı kapsamında değerlendirilirken, 
bu faaliyetler kapsamındaki alacakların 
tahsilinden sonra oluşan kur farkı, faiz ve 
benzeri gelirlerin ise söz konusu indirimden 
yararlanamayacağı tabidir.
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Şirket Değerlemesi
Şirket değerlemesi bir şirketin işletme 
değerinin (enterprise value) veya şirket 
hisselerinin (equity value) tamamının 
veya belli bir bölümünün gerçeğe uygun 
değerinin tahmin edilmesidir.

İşletme değeri hesaplanırken şirketin 
mali varlıkları ve yükümlülükleri (nakit 
mevcudu, banka kredi borçları, leasing 
borçları vb.) veya operasyonlarıyla alakalı 
olmayan varlıkları dikkate alınmaz çünkü 
burada amaç sadece şirketin faaliyetlerinin 
değerinin tahmin edilmesidir. Fakat şirket 
hisselerinin değeri tahmin edilirken 
şirketin mali varlıkları ve yükümlülükleri ile 
operasyonel olmayan varlıkları da dikkate 
alınır.

Peki, gerçeğe uygun değer ne demektir?  
TFRS 13 – "Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü" 
standardı, Gerçeğe Uygun Değer'i aşağıdaki 
şekilde tanımlamaktadır: “piyasa katılımcıları 
arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, 
bir varlığın satışından elde edilecek veya bir 
borcun devrinde ödenecek fiyat”

Şirket Değerlemesinde Kullanılan 
Yaklaşımlar

Şirket değerlemelerinde: Gelir Yaklaşımı, 
Piyasa Yaklaşımı ve Maliyet Yaklaşımı 
kullanılmaktadır.

Gelir Yaklaşımı
Gelir Yaklaşımı temel olarak şirketin ileride 
yaratacağı serbest nakit akımlarının belli 
bir iskonto oranıyla değerleme tarihine 
indirgenmesine dayanır. 
Kullanılan iskonto oranı ülke, sektör 
ve şirkete özel riskleri, uzun vadeli 
faiz oranlarını ve şirketin borçlanma 
maliyetlerini göz önüne alarak belirlenir.
Kullanılacak iş planının şirketin geçmiş 
performansı, makroekonomik beklentilerle, 
sektörel beklentilerle ve yatırım planıyla 
tutarlı olması bu yaklaşımın güvenilirliği 
açısından önemlidir.

Mehmet Özgür Karabağ
Deloitte Türkiye
Finansal Danışmanlık Hizmetleri, 
Kıdemli Müdür
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Piyasa Yaklaşımı
Piyasa Yaklaşımına göre bir varlığın değeri 
yatırımcıların piyasada benzer varlıklara 
ne kadar değer biçtiğine dayanmaktadır. 
Piyasa Yaklaşımında Benzer Şirketler ve 
Benzer İşlemler Yöntemleri kullanılmaktadır.

 • Benzer Şirketler Yöntemi: Benzer 
coğrafya ve benzer sektörlerde faaliyet 
gösteren ve benzer büyüklükteki halka 
açık şirketlerin İşletme Değeri/Satışlar ve 
İşletme Değeri/FAVÖK gibi çarpanlarının 
kullanıldığı yöntemdir. Burada benzer 
şirket listesindeki şirketlerin olabildiğince 
değerlemesi yapılacak şirkete karlılık, 
büyüme, potansiyeller ve riskler açısından 
yakın olması bu metodun güvenilirliği 
açısından önem arz etmektedir.

 • Benzer İşlemler Yöntemi: Satın alma 
işlemlerinde benzer şirket hisselerinin 
el değiştirmesi sırasında ortaya çıkmış 
İşletme Değeri/FAVÖK ve İşletme Değeri/
Satışlar gibi çarpanların kullanıldığı 
metottur. Bu yöntemde ilgili sektörde 
çok önemli değişiklikler olmuşsa bu 
değişiklikler sonrası yapılmış işlemleri 
baz almak ve genel olarak 5 yıldan daha 
eskiye gitmemek genel yaklaşımdır.

Bir şirketin hisselerinin değeri tahmin 
edilirken Gelir Yaklaşımı veya Piyasa 
Yaklaşımı sonucu elde edilmiş işletme 
değerine şirketin net finansal pozisyonu, 
finansal yatırımlarının ve operasyonel 
olmayan maddi duran varlıklarının gerçeğe 
uygun değerleri eklenir.

Öz sermaye (Hisse) Değeri = İşletme Değeri + 
Net Finansal Pozisyon + Finansal Yatırımların 
(İştirak ve Bağlı Ortaklıklar) Gerçeğe Uygun 
Değeri + Operasyonel Olmayan Maddi Duran 
Varlıkların Gerçeğe Uygun Değeri

Dolayısıyla şirketin değeri açısından önem 
arz edebilecek büyüklükteki iştirak ve 
bağlı ortaklıkların da güncel değerleme 
raporlarının olması ve operasyonlarda 
kullanılmayan ve kullanılması da 
planlanmayan maddi duran varlıklar için de 
güncel ekspertiz raporlarının bulunması da 
önem arz etmektedir.

Maliyet Yaklaşımı
Maliyet Yaklaşımı’nda ise şirketin tüm 
varlık ve yükümlülüklerinin değerleme 
tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değerleri 
hesaplanır. Örnek olarak, şirketin 
maddi duran varlıklarına ilişkin güncel 
ekspertiz raporları varsa ilgili defter 
değerleri ekspertiz değerlerine paralel 
şekilde düzeltilir. Yabancı para cinsi mali 
yükümlülükler ve varlıkların değerleri 
değerleme tarihindeki kurlarla güncellenir. 
Kısaca, şirketin bilançosundaki tüm varlık ve 
yükümlülüklerin defter değerlerini gerçeğe 
uygun değere getirecek düzeltmeler yapılır 
ve Düzeltilmiş Net Aktif Değer’ine ulaşılır.

Düzeltilmiş Net Aktif Değeri = Varlıkların 
Düzeltilmiş Toplam Değeri – Yükümlülüklerin 
Düzeltilmiş Toplam Değeri

Yukarıda bahsedilen üç yaklaşım ile 
hesaplanan sonuçlar değerlemeyi yapan 
kişi veya kuruluş tarafından yorumlanır, 
hangi yaklaşımın ne ölçüde tercih edildiği 
veya edilmediği gerekçeleri ile beraber 
açıklanır ve sonuç olarak Şirket için nihai 
değer aralığı belirlenir.

Katma değer yaratan ve gelecekte 
faaliyetlerine karlı şekilde devam etmesi 
beklenen şirketlerin sahip oldukları marka, 
“know-how”, devam eden müşteri ilişkileri, 
lisanslar gibi bazı maddi olmayan varlıklar 
bilançolarında yer almayabilir. Söz konusu 
maddi olmayan varlıkların yaratması 
beklenen değer Gelir Yaklaşımı veya Piyasa 
Yaklaşımı’na doğal olarak dahil olacaktır; 
ancak, Maliyet Yaklaşımı’na (söz konusu 
varlıklar bilançoda yer almıyor ise) dahil 
olmayabilir.      
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Şirket Hisselerinin Değer’ini Etkileyen 
Faktörler Nelerdir?

Diğer değişkenler sabit kalmak şartıyla 
aşağıdaki faktörler bir şirket’in hisselerinin 
değerini yukarı çeker:

 • Hasılat Büyümesindeki Artış

 • Kar Marjlarındaki Düzelme

 • Ülke ve Sektör Risklerindeki Gerileme

 • Satışların Büyük Bölümünün Daha Düşük 
Riskli Ülkelere Yapılması

 • Global Uzun Vadeli Faiz Oranlarındaki 
Düşüş

 • Vergi Oranlarındaki Düşüş

 • Alacak Tahsil Süresindeki Kısalma 

 • Borç Ödeme Süresindeki Uzama

 • Stok Gün Sayısındaki Düşüş  

 • Şirket’in Pazarında ve Sektöründe 
Göreceli Daha Yüksek Büyüklüğe 
Ulaşması

 • Şirket’in Borçlanma Şartlarının İyileşmesi

Neden Şirket Değerlemesi Yapılıyor?

Şirketler veya şirket ortakları çok farklı 
nedenlerle değerleme yaptırmaktadırlar. 
Finansal raporlama ihtiyaçları, ortaklar 
arası veya ilişkili kişiler arasındaki hisse 
transferleri, şirket satın alma/birleşmeleri 
ve halka arzlar bu nedenlerin başında 
gelmektedir. Bazı şirketler ise sadece 
şirket ortaklarını bilgilendirmek amacıyla 
değerleme yaptırabilmektedir.

Şirket Değerlemesi Öncesi Dikkat 
Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Genellikle, değerleme çalışmalarında 
kullanılan geçmiş verilerin doğru 
olduğu kabul edilir ve doğruluğu ayrıca 
denetlenmez. Dolayısıyla, değerleme 
konusu şirketin bağımsız denetime tabi 
olması sonuçların üçüncü taraflar açısından 
güvenilirliğini arttırır. 

Detaylı ve kaliteli yönetim raporlaması, 
düzenli bütçeler yapılması ve 
gerçekleşmelerin takip edilmiş olması 
değerlemeci açısından genel resmin 
daha kolay ve net görülmesini dolayısıyla 
analizlerin daha sağlıklı olmasını sağlar.

Değerlemeci geleceğe yönelik iş planlarını 
şirket yönetiminden temin etmekte ve bu 
planların gerçekleşebilirliğini geçmiş veriler, 
sektörel beklentiler ve makroekonomik 
beklentiler ışığında irdeler ve gerekli 
gördüğü durumlarda revize eder. 
Dolayısıyla arka plandaki varsayımların 
net olduğu en az beş yıllık gerçekçi bir 
iş planının mevcut olması önem arz 
etmektedir.

Ayrıca, üçüncü taraflarla paylaşılacak olan 
değerleme raporlarında değerlemeyi yapan 
kurumun itibarının önemli olduğu dikkate 
alınmalıdır.

Not: Deloitte Türkiye şirket değerlemesi, 
satın alma fiyatının dağıtılması (SAFD, PPA), 
maddi olmayan varlıkların değerlemesi 
(marka, müşteri ilişkileri vb.), finansal 
fizibilite ve finansal modelleme ile tahkim 
bilirkişiliği konularına yönelik geniş bir 
yelpazede hizmet sunmaktadır. Deloitte 
Academy bünyesinde şirket değerleme 
eğitimleri düzenlenmektedir.
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