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İlk sayısı ile CENTRUMTIME yayında. CENTRUMTIME, modern 
vergicilik konularında dolu dolu içeriği ile okuyucu kitlesi ile bulu-
şuyor. CENTRUMTIME üçer aylık periyotlar ile siz okuyucuları-
mız ile buluşacak. 

CENTRUMTIME, özellikle vergi dünyasında önemli bir 
eksikliği doldurmaya aday bir yayın. CENTRUMTIME’ın 
en önemli amacı vergicilikte kurumsallığa katkıda 
bulunmak. 

Peki Centrum, vergi kültürünün kurumsal-
laşmasında nerede duruyor? Bu soruların 
cevaplarını Centrum kurucu ortağı Ye-
minli Mali Müşavir Burçin Gözlüklü’ye 
sorduk. Aldığımız cevaplar olduk-
ça ilginç.

Centrum Dünyası
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Centrum ve faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz? 

Burçin Bey, CENTRUMTIME’ın ilk sayısını 
sizlere ayırdık. Bu ziyaretimizde şirketinizin 
kuruluşundan bugüne kadar yaşadığı ge-
lişim, Centrum şirketlerinin vermiş olduğu 
hizmetler, vergicilikte yeni trendler gibi çok 
sayıda konu üzerinde durmak istiyoruz. 
Müsaadenizle sorularımıza geçmek istiyo-
ruz.

Centrum, 2015 yılı başında şahsım Burçin 
Gözlüklü tarafından kurulmuş olup, orta ve 
büyük ölçekli yerel ve uluslararası firmala-
ra hizmet veren, çok farklı konularda vergi, 
denetim ve danışmanlık hizmetleri sunan 
bir gruptur. 

Centrum, yönetici ortağı Burçin Gözlüklü 
dahil kendi alanlarında uzman toplam 4 
ortağı ve onlara bağlı ekipler aracılığı ile 
müşterilerine hizmet sunuyor. Centrum 
ortakları Maliye Bakanlığı bünyesinde he-
sap uzmanı olarak görev yapmış ve özel 
sektörde Türkiye’nin en büyük şirketleri 
ile uluslararası denetim ve danışmanlık 
firmalarında tecrübe sahibi uzmanlardan 
oluşuyor. Centrum olarak şu anda Avrupa 

ve Asya yakası olmak üzere iki ofisimiz 
bulunuyor. Ancak, yakın zamanda Ankara 
ve diğer şehirlerde de farklı ofisler açmayı 
planlıyoruz. Ayrıca, mevcut çalışma alan-
larımıza finans konuları dahil advisory/
kurumsal danışmanlık alanını da hizmetle-
rimiz arasına eklemek hedeflerimiz arasın-
da yer alıyor.

“Centrum 
ortakları Maliye 

Bakanlığı bünyesinde 
hesap uzmanı olarak 
görev yapmış ve özel 

sektörde Türkiye’nin en büyük 
şirketleri ile uluslararası 
denetim ve danışmanlık 

firmalarında tecrübe 
sahibi uzmanlardan 

oluşuyor.”
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Centrum olarak uzmanlığa önem veren bir 
grubuz ve çalışmalarımızı da bu yönde yü-
rütüyoruz. Centrum Grubu yurtiçi vergi ve 
denetim konuları yanında uluslararası ve 
hukuki danışmanlık alanlarında uzun yıl-
lara dayalı tecrübeye sahip ortakları aracı-
lığı ile faaliyetlerini yürütüyor. Dolayısıyla, 
yerelde edindiğimiz tecrübeyi uluslararası 
tecrübemiz ile birleştirerek yepyeni bir an-
layışla sektörde yer alıyoruz. Amacımız, 
Türkiye’de özellikle uluslararası denetim ve 
danışmanlık firmalarına en önemli alternatif 
olabilmek. İki yıl içinde geldiğimiz noktaya 
bakılınca bunu büyük oranda başardığımı-
zı söyleyebiliriz. Tabi ki böyle bir başarının 
arkasında yatan en önemli neden, hizmet-
lerimizi uluslararası standartlarda sağlıyor 
olmamız.

Centrum, sadece vergi, denetim, danış-
manlık ve hukuk konularında hizmet veren 
bir grup değil; aynı zamanda sektöre de 
önemli yenilikler getiren bir danışmanlar 
topluluğu. Faaliyetlerimizi de en iyi bildi-
ğimiz konular üzerine yoğunlaştırıyoruz. 
Örneğin, grubumuz bünyesinde uluslara-
rası vergi ve transfer fiyatlandırması konu-
larında uzmanlaşmış Türkiye’nin ilk butik 
danışmanlık şirketi olan Centrum Danış-
manlık yer alıyor. 

Yetkinliklerimiz arasında; vergi danışmanlığı, bağımsız denetim, 
kurumsal finansman, iç denetim, kurumsal risk, iş ve sosyal gü-
venlik danışmanlığı alanları yer alıyor. Bunların yanında uluslara-
rası vergilendirme, transfer fiyatlandırması, yurtdışı yatırım danış-

manlığı ile kişisel servet yönetimi gibi çok sayıda alanda özel 
uzmanlığımız bulunuyor. Ayrıca belirtmem gerekirse, hukuk-

çu ekibimiz de müşterilerimizin tüm hukuki sorunlarında 
onlara destek oluyorlar. Danışmanlığımızı yapan hukuk-
çularımız arasında özellikle vergi konularında uzun yıl-
lara dayalı tecrübe ve bilgiye sahip uzmanlar yer alıyor.

Uzmanlık alanlarımız ve yetkinliklerimizi genel olarak 
değerlendirecek olursak denetim ve tam tasdik alanında 

Türkiye’nin önde gelen şirketleri ile çalışıyoruz. Bu an-
lamda aylık dönemler itibariyle sürdürdüğümüz denetimler 

sonucunda tespit ettiğimiz risk ve fırsatları raporlar halinde 
müşterilerimiz ile düzenli olarak paylaşıyoruz. Tam tasdik ve 

vergi danışmanlığı konusunda farklı olarak sürekli bir denetim fa-
aliyeti içindeyiz ve sorunlara sonradan değil müşterilerimizin ihti-
yaç duyduğu anda dahil oluyoruz. Dolayısıyla, denetim ve tasdik 
alanında proaktif bir anlayışla hizmet veriyoruz.

Size göre Centrum’un uzmanlık alanları ve yetkinlikleri nelerdir?

“Yetkinliklerimiz 
arasında; vergi 

danışmanlığı, bağımsız 
denetim, kurumsal 

finansman, iç denetim, 
kurumsal risk, iş ve 

sosyal güvenlik 
danışmanlığı alanları 

yer alıyor.”
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“Ekip 
üyelerimizin 

tamamı üniversite 
mezunu ve %40’ı 
da yüksek lisans 

derecelerine 
sahip.”
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Uluslararası konulardaki uzmanlığımız da yine geniş bir perspektifi 
kapsıyor. Özellikle Türk ve yabacı sermayeli çok uluslu şirketler 
ile yakından çalışıyoruz. Bu kapsamdaki uzmanlık alanlarımız çif-
te vergilendirme anlaşmalarından başlayarak yurtdışı yatırımların 
planlanması ve şirket yapılarının kurulmasına kadar uzanıyor. Şir-
ketler yanında kişisel olarak da yurtdışına yatırım yapmak ya da 
yabancı ülkelerde yaşamak isteyenlere kişisel vergi danışmanlığı 
hizmetleri de sunuyoruz. 

Centrum, ayrıca konularında uzmanlaşmış hukuk danışmanlardan 
destek alarak müşterilerine hukuki çözümler sunuyor. Centrum hu-
kuk danışmanlarının belli başlı uzmanlık alanları; şirket ve ortak-
lıklar hukuku, gayrimenkul ve inşaat hukuku, vergi hukuku, dava 
ve tahkim, e-ticaret hukuku, rekabet hukuku olarak tanımlanabilir.

Centrum bünyesinde ortaklarımız dı-
şında konusunda uzmanlığa sa-
hip 20 kişilik bir ekip bulunuyor. 
Ekip üyelerimizin tamamı 
üniversite mezunu ve %40’ı 
da yüksek lisans derecele-
rine sahip. Ekip üyelerimiz 
arasında yer alan kıdemli 
denetçiler 10 yıldan fazla 
bir süreyle mesleki tecrü-
beye sahipler. Ekibimize ba-
kıldığında oldukça genç ve di-
namik bir yapımız var ancak bir o 
kadar da tecrübeliyiz. Şahsen kendim 
ve şirket ortaklarımız 15 yıldır sektörde 
yer alıyor ve Maliye Bakanlığı, Türkiye’nin 
en büyük holding şirketleri ile çok uluslu 
denetim ve danışmanlık firmalarında elde 
ettiğimiz danışmanlık tecrübesini Cent-
rum çatısı altında daha da ileri taşıyoruz. 
Biz kendimizi terzi misali kişiye özgü iş 
yapan danışmanlar olarak tanımlıyoruz. 
Ekibimizin her bir üyesi de terzi titizliği ile 
çalışıyor ve müşterilerimize Türkiye stan-
dartlarının üzerinde hizmetler sunuyoruz.

Ekibiniz hakkında bilgi verir misiniz? Centrum’u diğerlerinden 
farklı kılan özellikleri nelerdir?

Centrum ailesi olarak hizmetlerimiz 
doğrudan şirket ortakları tara-

fından verilmekte. Bu da bizi 
diğerlerinden farklı kılan 

en önemli özellik. Müşte-
rilerimiz yerine biz onları 
sürekli olarak arıyor ve 
ihtiyaçlarını soruyoruz. 
Farklıyız çünkü sorunla-

rı çözmek yerine sorunlar 
oluşmadan doğru zamanda 

müşterilerimizin yanında yer 
alıyoruz. Diğer bir özelliğimiz, ma-

sanın her iki tarafında da bulunduğumuz 
için kamunun ve müşterilerimizin beklen-
tilerini çok iyi biliyoruz ve bunlara uygun 
olarak çözümler üretiyoruz. Müşterilerimi-
ze sağladığımız en önemli katma değer 
ise yasalar çerçevesinde en etkin çözüm-
leri sunabiliyor olmamız. Ayrıca, şirketimiz 
tarafından hazırlanan bülten, duyuru ve 
rehberler aracılığı ile müşterilerimizin ver-
gi ve diğer konularda güncel kalabilmeleri 
için sürekli olarak onları bilgilendiriyoruz. 
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Ne tür şirketlere hizmet veriyorsunuz? Firmalar 
neden Centrum’u tercih ediyor?

“Özellikle 
uluslararası 

vergi konularında 
Türkiye’nin önde gelen 
grup ve holdingleri ile 
çalışıyoruz ve onların 
yurtdışı yatırımlarına 

ilişkin vergi konularında 
danışmanlık 
yapıyoruz.”

Tam tasdik ve vergi müşavirliği bakımından ça-
lıştığımız firmalar arasında büyük ölçekli Türk 
ve yabacı sermayeli firmalar yer alıyor. Bu tür 
şirketlerin yanında büyük ölçekli olmaya aday 
orta ölçekli şirketler ile de çalışıyoruz. Özellikle 
uluslararası vergi konularında Türkiye’nin önde 
gelen grup ve holdingleri ile çalışıyoruz ve onla-
rın yurtdışı yatırımlarına ilişkin vergi konularında 
danışmanlık yapıyoruz. Bazı gruplara ise sürekli 
olarak yurtiçi ve yurtdışı vergi konularında danış-
manlık vermekteyiz.

Danışmanlık tarafında ise müşterilerimize daha 
çok proje bazlı hizmetler sağlıyoruz. Bu kap-
samda örneğin transfer fiyatlandırması, OECD 
BEPS hizmetleri ile AB vergi hukuku gibi ko-
nularda projeler gerçekleştiriyoruz. Faal olarak 
hizmet verdiğimiz sektörler arasında otomotiv, 
kargo, finans, lojistik, enerji, hızlı tüketim ürünleri 
gibi çok sayıda sektör yer alıyor. Bu anlamda şir-
ket çalışanlarımız sektörel uzmanlığa da sahip 
ve müşterilerimize sektörel uzmanlıkları ile kat-
ma değerli işler sunuyorlar.

Özelikle niş sektörlere yönelik özel hizmetlerimiz 
de yer alıyor. Örnek vermek gerekirse, elektronik 
ticaret dahil dijital ekonomi ile ilgili özel bir uz-
manlığımız bulunuyor ve sektördeki şirketler ile 
yakından çalışıyoruz.

Firmaların neden Centrum’u tercih ettiği sorunu-
za gelecek olursak, şirketler Centrum ile en baş-
ta butik ve nitelikli hizmet almak amacıyla çalışı-
yorlar. Ayrıca, şirkete özel çalışmalar yaptığımız 
için müşterilerimizi bu anlamda fazlası ile tatmin 
edebildiğimize inanıyorum. Yurtdışı şirket yapı-
larının kurulması ve optimum vergilendirmenin 
sağlanması gibi konularda konuya özgü uzman-
lığımız bulunduğu için şirketlerin bu yöndeki spe-
sifik hizmet taleplerini de rahatlıkla karşılıyoruz.
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Centrum olarak dünyanın neresinde olursa olsun 
yerel iş ortaklarımız ile birlikte müşterilerimizin 
taleplerini karşılayabiliyoruz. Bu kapsama şirket 
kuruluşu, muhasebe ve outsourcing hizmetleri 
dahil, vergi planlaması, en uygun şirket yapıları-
nın kurulması, işlemlerin yerel ve uluslararası ver-
gi mevzuatı açısından değerlendirilmesi gibi çok 
sayıda konu giriyor.

Örneğin, yurtdışına uzun süredir ihracat yapıyor-
sunuz ve yurtdışına açılmak istiyorsunuz. Hedef 
pazarlardan birisinde şirket açmaya karar verdi-
niz. Bu tip bir durumda Centrum olarak şirketinize 
en uygun şirket yapısının kurulması dahil ulus-
lararası vergi konularında destek veriyor ve bu 
anlamda şirketlere danışmanlık yapıyoruz. Bunu 
da birlikte çalıştığımız ve uzun vadeli ilişki kurdu-
ğumuz çeşitli networkler aracılığı ile gerçekleşti-
riyoruz.

Centrum bağımsız bir şirket ve müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına en iyi karşılık verebilecek yerel şir-
ketler ile çalışıyor. Mesela Doğu Avrupa ülkelerin-
den birisinde yatırım yapan ve bizim ile çalışan 
bir müşterimizin Polonya ile ilgili bir hizmet ihtiyacı 
doğduğunda bu bölge için Avusturya merkezli bü-
yük bir vergi ve danışmanlık grubu ile çalışıyoruz. 
Batı Avrupa söz konusu ise daha çok Hollanda 
merkezli bir grup ile yakından çalışıyoruz. Dedi-
ğim gibi ihtiyaca göre en iyi yerel danışmanı bul-
mamızı sağlayan bir veri tabanımız mevcut ve bu 
veri tabanımızı kullanarak müşterilerimize birden 
fazla tedarikçiyi önerebiliyoruz.

Yurtdışında çalıştığımız şirketler arasında vergi ve 
hukuk konusunda uzmanlaşmış şirketler yanında 
örneğin transfer fiyatlandırması gibi sadece tek 
bir konuda uzmanlaşmış şirketler de yer alıyor. 
Ayrıca, one-stop shopping diye adlandırabilece-
ğimiz tüm hizmetleri tek bir yerden alabileceğiniz 
network şirketlerimiz de bulunmakta.

Yurtdışı konularda yatırımcılara danışmanlık anlamında destek 
verdiğinizi belirttiniz. Centrum olarak yurtdışında ne tür 

networkler ile çalışıyorsunuz?

“Yurtdışında 
çalıştığımız şirketler 

arasında vergi ve hukuk 
konusunda uzmanlaşmış 
şirketler yanında örneğin 

transfer fiyatlandırması gibi 
sadece tek bir konuda 
uzmanlaşmış şirketler 

de yer alıyor. “
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Centrum kurulduğu 2015 yılından bu tarafa hızla büyüdü ve büyü-
meye de devam ediyor. Kurulduğu ilk güne göre çalışan sayısını 
4-5 kat artırmış bir grup olarak bu sayının daha da artacağını 
düşünüyoruz. Yakın zamanda Big4 olarak bilinen uluslararası 
denetim ve danışmanlık firmalarından birisinden Centrum’a 
ortak olarak bir meslektaşımız katıldı. Bu sürecin devam 
edeceğini ve yakın zamanda bu tür şirketlerden aramızda 
daha fazla kişinin katılacağını öngörüyoruz.

Asıl amacımız organik olarak büyümek ve bu büyü-
meyi de sağlık bir şekilde yürütüyoruz. Kendimizi 
gelecekte Türkiye’nin en saygın vergi ve danış-
manlık firmalarının en başında görmek istiyoruz. 
Bunun için de insan kaynakları da-
hil tüm yatırımlarımızı gerçek-
leştiriyoruz.

Teknolojiyi çok yakından 
takip eden bir grubuz ve 
hedeflerimiz arasında 
hizmetlerimizi teknoloji 
ile entegre ederek suna-
bilmek de var. Dijital bir 
çağda yaşıyoruz ve yakın 
zamanda yaptığımız çoğu işi 
makineler yapıyor olacak, an-
cak insan faktörü hiçbir zaman son 
bulmayacak. O nedenle, kendimizi geleceğe 
hazırlamak üzere teknolojiye yatırım yapıyoruz 
ve çalışma alanımızda yeni teknolojiler oluşturmak 
için çalışmalar yürütüyoruz.

Gelecek hedeflerimiz arasında yurtdışına da açılmak 
yer alıyor. Birkaç yıl için ilk yurtdışı ofisimizi açmayı plan-
lıyoruz. Özellikle Avrupa ve Asya ayağımızı geliştirmek için 
Amsterdam ve Dubai gibi şehirlerde Centrum ofisleri açmak 
gibi bir hedefimiz bulunuyor. Ardından da diğer ülkeler açıla-
bilmek ve uluslararası bir vergi ve danışmanlık şirketine dönüş-
mek şu anki en önemli hedefimiz. Bunu gerçekleştireceğimize de 
inancımız tam ve ekibimizle bu hedefi gerçekleştirmek için gerekli 
adımları atıyoruz.

Centrum olarak kendinizi gelecekte nerede görüyorsunuz, 
gelecek hedefleriniz nelerdir?

“Centrum 
olarak 100’ün 

üzerinde müşteriye 
tam tasdik, KDV iade, 

mali müşavirlik ve 
uluslararası vergi gibi 
birçok konuda hizmet 

veriyoruz.”
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Modern vergicilik dediğimizde aklımıza defter ve belgeleri kontrol 
eden denetçiden çok müşterileri ile yakından çalışan, belirli alan-

larda uzmanlaşmış danışmanlar aklımıza geliyor. O nedenle, 
Centrum olarak müşterilerinin ihtiyaçları doğmadan onları 

öngörebilen, sorunlar oluşmadan konulara müdahale eden 
bir yaklaşıma sahibiz. Bize göre, modern vergicilik konu 

bazlı uzmanlık anlamına geliyor. Örneğin, Centrum Da-
nışmanlık Türkiye’de sınırlı sayıda şirketin hizmet ve-

rebildiği OECD tarafından geliştirilen ve vergi kayıp 
ve kaçaklarını engellemeye çalışan BEPS Eylem 

Planı konusunda özel bir uzmanlığa sahip. Buna 
ilaveten örneğin bir kişi hangi ülkeye yatırım ya-

parsa en optimum vergi ödemesi yanında ne 
şekilde oturma izni alabileceği ve 

kurulacak yapının kendisine 
bu anlamda nasıl yardımcı 

olacağı konularında derin 
bir yetkinliğimiz bulunu-
yor. Modern vergicilik 
aynı zamanda global 
düzeyde oyunun kural-

larını bilmeyi de gerekti-
riyor. Sadece yerel olarak 

kalan şirketlerin gelecekte 
sektörde yerlerinin olmadığı-

nı ve rekabet avantajlarını büyük 
oranda kaybedeceklerine inanıyoruz.

Bu nedenden dolayı biz de yapılanmamızı yurt-
dışına dönük olarak oluşturduk ve Centrum ailesi 

olarak Türkiye’de yapılmayan ya da yeterli teknik 
bilgi ve tecrübe eksikliği nedeniyle yeterince yapıla-

mayan alanlara yatırım yapıyoruz. Servet yönetimi ile 
ilgili hizmet veren tek Türk danışmanlık şirketiyiz. Bu da 

bizi diğerlerinden haklı olarak farklı kılıyor. Bu anlamda, 
finansal ve finansal olmayan varlıklarınız dahil size ya da ai-

lenize ait servetin yönetimi, yeni kuşaklara aktarımı için plan-
laması, varlıklarınızın devir sonrası yönetilmesi dahil servetiniz 

ile ilgili en optimum çözümlerin hazırlanması ve uygulanmasını 
sağlıyoruz.

Modern vergicilik dediğimiz de Centrum bunun neresinde yer 
alıyor, hangi alanlara yatırım yapıyorsunuz? 

“Servet 
yönetimi ile 

ilgili hizmet veren 
tek Türk danışmanlık 
şirketiyiz. Bu da bizi 
diğerlerinden haklı 

olarak farklı 
kılıyor.”
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Vergicilikteki en büyük trendlerin başında 
“thought leadership” diye adlandırılan yeni 
vergi konularında fikirsel olarak öncü ola-
bilmek geliyor. Biz de bunu sağlayabilmek 
için Centrum olarak çok sayıda yayında bu-
lunuyoruz. Bunlardan birisi de Centrum’un 
en önemli uluslararası yayıncılardan birisi 
olan International Tax Review ile yürüttüğü 
iş birliği ve aylık olarak yaptığımız yayınlar. 
Buna göre, International Tax Review Türki-
ye’deki vergi ve hukuk konularındaki geliş-
meleri okuyucularına Centrum aracılığı ile 
duyuruyor. Bunun dışında yakın bir zaman-
da hayata geçirdiğimiz “vergiport” adlı 
alanında en önemli bilgi kaynağı 
olmaya aday yeni internet site-
miz de mevcut. Vergiport, vergi 
ve hukuk konularında bülten, 
duyuru, makale, köşe yazısı 
ve konu ile ilgili videoların yer 
aldığı ciddi bir bilgi kaynağı. 
Ayrıca, vergiport’ta çeşitli ko-
nularda araştırma raporlarına 

yer vereceğiz. Böylece, vergicilik alanındaki 
trendlere de yön vermeyi planlıyoruz.

Bunların dışında, vergi teknolojileri bizim 
için önem arz ediyor. Dünyaya bakıldığında 
vergiciliğin de teknoloji ile entegre hale gel-
diğini görüyoruz. Türkiye’de henüz örnekle-
rini görmesek de birçok şirket vergi tekno-
lojilerine yatırım yapıyor ve özellikle de çok 
uluslu şirketlerin bu yöndeki talepleri her 
geçen gün daha da artıyor. Centrum ola-
rak biz de bu durumun farkındayız ve vergi 
teknolojilerini ülkemizde uygulamak ama-

cıyla şirket içinde bazı çalışmalar yü-
rütüyoruz. Bunların başında vergi 

konularında analizler yapabilen 
ve yöneticilere karar alma sü-
reçlerinde destekte bulunacak 
araçların geliştirilmesi geliyor. 
Dolayısıyla, tüm bu çalışma-
lar aracılığı ile Centrum’un 
yeni vergi trendlerine etkide 

bulunacağına inanıyoruz.

Vergicilikteki yeni trendler nelerden oluşuyor ve Centrum’un bu 
trendlere etkisi nedir?

Ülkemizdeki vergi dünyasına baktığımız zaman nasıl bir gelecek 
öngörüyorsunuz? 

Ülkemizdeki vergi dünyasına baktığımızda 
birçok firmanın yerelde kaldığını ve gelenek-
sek vergiciliği sürdürdüğünü görüyoruz. An-
cak gelişmeler gösteriyor ki bu tip bir anla-
yışın geleceği bulunmuyor. 5 yıl gibi kısa bir 
sürede geleneksel vergiciliğin sonunun ge-
leceğini düşünüyoruz. Ülkemizdeki gelişme-
leri dikkate aldığımızda vergi idaresinin hız-
la dijitalleştiğini e-faturadan e-arşive kadar 
yepyeni araçlar geliştirdiğini gözlemliyoruz. 
Bunlar da gösteriyor ki vergiciler olarak biz-
lerin de gelişmelere ayak uydurması gereki-
yor. Ayrıca, şirketler sadece onları denetle-
yen firmalar yerine kendilerine katma değer 
sağlayan ve ciddi düzeyde uzmanlığa sahip 
firmalara daha çok güvenmeye başladı.

Özellikle, Centrum gibi butik hizmetler su-
nan şirketlerin piyasaya egemen olacağı bir 
döneme giriyoruz. Bu durum, piyasada bil-
diğimiz büyük firmaların gelecekte bu kadar 
büyük olmayacaklarını ve piyasa payları-
nın önemli düzeyde azalacağını gösteriyor. 
Başka bir deyişle globalleşmiş butik şirketler 
vergicilik dünyasına hâkim olacak. Türki-
ye’de de benzer bir durum yaşanacak. Dola-
yısıyla, bugün birkaç danışman şirket ile ça-
lışan şirketler gelecekte 10-15 farklı firma ile 
aynı anda çalışıyor olacak. Örneğin, Ar-ge 
konusunda uzmanlaşmış bir şirket ile çalışı-
lırken, yurtdışı konularda başka bir firma ile 
çalışan çok sayıda şirket göreceğiz. 

“Vergiport, 
vergi ve hukuk 

konularında bülten, 
duyuru, makale, köşe 
yazısı ve konu ile ilgili 
videoların yer aldığı 

ciddi bir bilgi 
kaynağı.”
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Tüm bunların ışığında bugünkü 
SMM/YMM’ler gelecekte piyasadan 
silinirken, belirli bir konuda uzman-
laşmış butik firmalar tüm piyasaya 
hâkim olacak. Ayrıca, vergi konu-
sunda sadece bulunduğumuz ülke-
den değil dünyanın uzak bir köşe-
sindeki bir kişiden ya da şirketten 
danışmanlık alıyor olacağız. Hatta, 
daha da uzun dönemde şirketler bu-
tik firmalar yerine doğrudan kişisel 
vergi danışmanları ile çalışacaklar.
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Son dö-
nemdeki 

en önemli 
konu la r ın 

başında ver-
gi barışı geliyor. 

Ödemeler konusunda-
ki son günlerdeki ertelemeyi de dü-
şünürsek, vergi barışının etkilerini bir 
süre daha hissedeceğiz. Ancak bu 
noktada önemli bir konudan bahset-
mek istiyorum. Hatırlayacağınız üze-
re, vergi barışı kapsamında yurtdışı 
varlıkların Türkiye’ye vergisiz olarak 
getirilmesi de yer alıyor ve başvuru-
ya ilişkin süre de 2017 Haziran ayı 
sonuna kadar uzatıldı. Dolayısıyla, 
bu konu hala sıcaklığını koruyor. Bu 
noktada kişisel tavsiyem yurtdışında 
varlıkları bulunan Türk vatandaşları-
nın bu önemli fırsattan faydalanma-
ları yönünde. Nedeni basit, aftan fay-
dalanan ve varlıklarını ülkeye getiren 
kişiler herhangi bir şekilde geçmişe 
yönelik bir incelemeye tabi tutulma-
yacaklar ve üstüne üstelik bu varlık-
lar nedeniyle de herhangi bir vergi 
ödemeleri gerekmeyecek.

Şirketler açısından ise diğer önemli ver-
gi konusu da uluslararası vergi kurallarını 
temelden değiştiren OECD BEPS Eylem 
Planı. OECD tarafından geliştirilen Eylem 
Planı yerel düzeyde de şirketleri etkiliyor 
ve şu anda tüm ülkelerin en önemli vergi 
gündemlerinden birini oluşturuyor. Biz de 
Eylem Planı kapsamındaki konuların önü-
müzdeki 3-4 yılda en önemli vergi günde-
mini oluşturacağına inanıyoruz.

Diğer önemli bir konu ise uluslararası oto-
matik bilgi değişimi. Bilgi değişimi hem 
şirketleri hem de bireyleri doğrudan etki-
liyor. Geldiğimiz noktada ciddi düzeyde 
şeffaflaşan bir dünyaya doğru gidiyoruz. 
O nedenle, bilgi değişimi başlamadan ge-
rekli adımların atılması ve belirli adımların 
atılması gelecekte karşılaşılacak sorunlar 
ile karşılaşmamak adına önem arz ediyor. 
Şirketler de otomatik bilgi değişiminden 
paylarını alacaklar. Böylece, yapay olarak 
oluşturulmuş yapıların vergisel açıdan risk 
yarattığınız kolaylıkla söyleyebiliriz.

Son dönemdeki en önemli vergi konu-
larından bahseder misiniz?

Aftan faydalanan 
ve varlıklarını ülkeye 

getiren kişiler herhangi 
bir şekilde geçmişe 

yönelik bir incelemeye 
tabi tutulmayacaklar ve 

üstüne üstelik bu varlıklar 
nedeniyle de herhangi 

bir vergi ödemeleri 
gerekmeyecek.
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V E R G İ S İ Z  YA ŞAM

Hayata Dair Vergi Dışı Konular
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Ceren Mercan

Doğal şeker mi rafine şeker mi?

İçindekiler:

• 35 gr toz badem
• 35 gr toz fındık
• 20 gr Hindistan cevizi
• 10 adet hurma
• 2 yemek kaşığı kakao
• 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi sütü
• 1 yemek kaşığı portakal kabuğu rendesi

Yapılışı:

Yarım saat kadar sıcak suda bekletilen hurmaların çekirdeklerini 
çıkarıp diğer tüm malzemelerle birlikte rondoda hamur haline ge-
tirin. İstediğiniz büyüklükte yuvarladığınız hamur toplarının üzeri-
ni kakao veya toz fıstık ile kaplayabilirsiniz. Afiyet olsun…

Enerji Topları

Eski zamanlarda hekimler tarafından tedavi amaçlı bile 
kullanılan, çok önemli bir besin öğesi olan şeker günü-
müzde hastalık sebebi olarak görülmeye başlanmıştır. 
Yediğimiz besinlerde işlenmiş olarak bulunan, bu se-
beple çoğunlukla doğal haliyle tüketemediğimiz şeke-
rin, beynimizde uyuşturucu etkisi yapmasından tutun da 
kanser hücrelerini beslemesine kadar bir sürü ürkütücü 
etkisinden bahsediliyor. Tartışmalar süre dursun, günlük 
şeker tüketimini sınırlamak ve mümkünse vü-
cudun ihtiyacı olan şekeri doğal haliyle almak 
kesinlikle fark edilir sonuçlar yaratacaktır. 

Tatlı bir şeyler yemek istediğinizde düşük 
kalorili, lezzetli ve doğal şeker içeren 
bir alternatif olarak aklınızda bulu-
nabilecek enerji topları tarifini 
aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.
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