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Centrum Turkey
Centrum Türkiye hizmetleri; vergi, uluslararası vergi, bağımsız denetim, yönetim danışmanlığı ve iç kontrol – iç denetim
başlıkları altında gerçekleştirilmektedir.
Centrum Türkiye, 2015’te kurulmasının ardından sadece 5 yıl içinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen denetim ve danışmanlık
firmalarından biri haline gelmiştir. Halihazırda şirket bünyesinde İstanbul ve Ankara’da bulunan 2 ayrı ofiste alanında
uzman 6 ortak ve 60’ı aşan çalışanıyla 400’den fazla müşterisine hizmet vermektedir.
Centrum, firmalara stratejik bir çözüm ortağı olarak yaklaşmakta, kurumsal yapısı ile mesleki etik kurallara bağlı kalarak
ihtiyaca uygun hizmet vermektedir.
Misyonumuz; uluslararası standartlarda, müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, esnek ve üstün nitelikte hizmet vererek
denetim mesleğinin standartlarını yükseltmektir.

400+

60+

6

12

Mutlu Müşteri

Çalışan

Deneyimli Partner

Ulusal ve
Uluslararası Ödül

www.centrumturkey.com

www.etl-turkey.com
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Vergiport
Centrum

Turkey,

müşterilerini

ve

komuoyunu

bilgilendirme sorumluluğuna sahiptir.
Yöneticilerimiz

tarafından

kaleme

alınan

bülten,

duyuru, rehber, uluslararası vergi ve makale türünde
yayınlarımız vergiport.com adresinde düzenli olarak
paylaşılmaktadır.
Bununla birlikte vergisel konuların derinlikli olarak ele
alındığı 4 aylık CentrumTime dergisi ve Video içerikler
paylaştığımız

CentrumTV

youtube

kanalımız

ile

literatüre katkı sağlamaktayız.

www.vergiport.com
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NE YAPIYORUZ?
İŞİMİZ DANIŞMANLIK VE DENETİM

DANIŞMANLIK ÇITASINI YÜKSELTİYORUZ

Müşterilerimizin bize güvenmesinin ardında yatan asıl

Bizi eşsiz kılan en önemli unsur tüm hizmetlerimizin doğrudan

neden sadece bildiğimiz işi yapıyor olmamız.

şirket ortaklarımız tarafından veriliyor olması.

Şirketimiz Türkiye’nin en yenilikçi danışmanlık firması

Diğerlerinden ayrılıyoruz çünkü danışmanlık ve denetim

olarak uzmanlaşmaya önem vermekte

hizmetlerimizi Maliye Bakanlığı, özel sektör, uluslararası

diğerlerinden

farklı

kılan

nokta

da,

olup bizi
sadece

en

denetim firmaları ve akademik dünyada edindiğimiz bilgi

tecrübeli olduğumuz alanlara odaklanıyor olmamız.

ve tecrübelerimiz ile harmanlayarak sunuyoruz.

SADECE SİZE ÖZGÜ HİZMETLER VERİYORUZ

PRATİK ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ

Kısaca biz kendimizi gelişmelere yön veren ve öncü bir

Sunduğumuz

şirket

ve

detaylara boğmadan operasyonlarına ciddi katma değer

çalışmalar

sağlıyoruz. Başka bir deyişle, sunduğumuz her hizmet,

olarak

müşterilerimizin

tanımlıyoruz.

Butik

ihtiyaçlarına

bir
özgü

firmayız

pratik

yürütüyoruz. Uzmanlaştığımız konularda farklı bakış

yaptığımız

her

açıları getirerek terzi usulü çözümler geliştirmekteyiz.

kolaylaştırıyoruz.

çözümlerle

şeyle

müşterilerimizi

müşterilerimizin

teknik

hayatını
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HİZMET POLİTİKAMIZ
DENETİMİN STANDARDINI YÜKSELTİYORUZ.
Müşterilerimiz ile ilişkilerimizde anlık, çözüm odaklı ve çok taraflı bir yönlendirme sağlıyor, doğrudan şirket ortaklarımızın
liderliğinde, zaman sınırı olmaksızın, beklentilerin de ötesine geçerek denetimde yeni bir standarda erişiyoruz.

YOLUNUZA IŞIK OLUYORUZ.
Dünyada belki de başka hiçbir meslek yoktur ki, denetim kadar müşterisinde tereddüt ve huzursuzluk uyandırsın. Centrum
olarak deneyimli ve kaliteli kadromuzla bu yargının önüne geçiyor ve doğru sonuca ulaşmak amacıyla şirketlerimizin yanında
ve onlarla bir arada çalışıyoruz.

MÜŞTERİLERİMİZ VAR OLDUKÇA ŞİRKETİMİZİN DE VAROLACAĞINI BİLİYORUZ.
Finansal tablolarında yer almamasına karşın, bir şirketin sahip olduğu en önemli varlıklardan birisinin de şirketin sahip olduğu
müşterileri olduğunu biliyor, bu doğrultuda müşterilerimizi en değerli iş ortağımız olarak görerek çalışmalarımızı onların beklenti
ve ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz.

MESLEKİ ETİK İLKELERİNE YÜREKTEN İNANIYORUZ.
Kamu yararına hareket etme sorumluluğunu her yönüyle benimsiyor; dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlik ve özen, sır saklama
ve mesleğe uygun davranışların etik kurallar olduğunun bilinciyle küreselleşen dünyada müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına
ayak uydurabilecek şekilde hareket ediyoruz.
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ÖDÜLLERİMİZ

Centrum, dünyanın en itibarlı ve güvenilir yayıncılık ve araştırma kuruluşlarından birisi olan ingiliz yayıncı
International Tax Review (ITR) tarafından 2018 yılında Türkiye’nin En İyi Vergi Firması (The European Tax
Awards: 2018 Turkey Tax Firm of the Year) seçilmiştir.

International Tax Review tarafından yayımlanan Dünya Transfer Fiyatlandırması ve Dünya Vergi Rehberi
yayınlarının 2018, 2019 ve 2020 sayılarında “Üst Düzey Transfer Fiyatlandırması Firması” ve “Üst Düzey
Vergi Firması” olarak listelenmiştir.

Centrum, International Tax Review tarafından hem vergi hem de transfer fiyatlandırması alanlarında bu
yıl da Türkiye’de ‘’Top Tier Firma’’ olarak kabul edilmiştir.
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VİZYON
Sağladığı güven duygusu ve müşterilerinden aldığı güç ile sektöründe daima yükselen, kalıcı, öncü ve model alınan şirketler
arasında yer alıp, bilgi ve deneyimlerini ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren tüm müşterilerine ulaştırmaktır.

MİSYON
Uzman, deneyimli ve dinamik kadrosu ile doğru, güvenilir ve güncel bilgiye en hızlı şekilde ulaşıp, sahip olduğu bilgi ve
deneyimi, kalıcı ve alternatif çözümler sağlayacak şekilde müşterileriyle paylaşmaktır.

HEDEFLERİMİZ
Yasaların tanıdığı yetkiler dahilinde hizmetlerimizi, bilgi birikimimizin de getirdiği kaliteyle müşterilerimize en iyi
şekilde sunmaya gayret etmek.
Değerlerimize sadık kalarak yakaladığımız istikrarlı büyüme çizgisini sürekli artırmak.
Hedeflerimizi bir adım daha ileriye götürmek, hizmetlerimizle çıtayı sürekli yükseltmek.
Mevcut müşteri portföyümüze daha kapsamlı hizmetler sunmak, yeni müşterilerimiz için referanslar oluşturmak.
Güncel gelişmeleri yakından takip edip bilgi ve tecrübemizi genişletmek.
Bilginin ışığı ve tecrübenin verdiği güvenle çalışan sayımızı ve şube ağımızı daha da artırarak müşterilerimize
verdiğimiz hizmetleri koşulsuz memnuniyet çizgisine yükseltmek.
Ve biliyoruz ki; tüm bu hedeflerimize bilgi, tecrübe ve genç çalışanlarımızla birlikte ulaşacağız!
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ULUSLARARASI
BAĞLANTILARIMIZ
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ETL Global
 Centrum, ETL Global’in Türkiye’deki network şirketidir ve Türkiye’de
tüm ETL Grubu’nu temsil etmektedir.
 ETL Global, 40 yılı aşkın bir geçmişe ve güçlü bir networke sahip olup

LOCAL BUSINESS. GLOBAL VISION.

profesyonel hizmet şirketlerinden oluşan uluslararası bir networktür.
 ETL Global, vergi, hukuk, denetim ve danışmanlık alanlarında
entegre bir yaklaşımla ve alanında önde gelen uzmanları ile hizmet

vermektedir.
 Essen, Almanya merkezli olan ETL Global, Almanya'da 870'den fazla
ofise sahiptir.
 Vergi danışmanlığı alanında ETL Global ulusal pazar lideridir ve
Almanya'daki en iyi 5 denetim ve vergi danışmanlığı şirketi
arasındadır,
 ETL Global’in sadece Almanya’daki cirosu 810 Milyon Euro'nun
üzerindedir.
 9.000'den fazla profesyonel, 200.000'den fazla müşteri, 1.000’den
fazla ofisi ile ETL Global dünya çapında 50'den fazla ülkede network
şirketleri tarafından temsil edilmektedir.

etl-global.com
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IR Global

TAG Alliances

 IR Global, dünyadaki şirketlere ve bireylere hukuk,

 Centrum, TAG Alliances’a bağlı TIAG’ın Türkiye’deki

muhasebe, finansal alanlarda danışmanlık sağlayan,

network

İngiltere merkezli disiplinler arası profesyonel bir

etmektedir.

hizmet ağıdır.

şirketi

olup,

Türkiye’de

TIAG’ı

temsil

 Kanada merkezli bir firma olan TAG Alliances, TIAG

 IR Global, dünyanın en hızlı büyüyen profesyonel

(Uluslararası Muhasebe Grubu), TAGLaw ve TAG-SP

hizmet şirketi ağı konumundadır. Halihazırda 155’den

firmalarından oluşmaktadır. TAG Alliances olarak

fazla ülkede hukuk, muhasebe ve finansal alanlarda

bilinen

danışmanlık sunmaktadır.

şirketlerinin uluslararası alanda disiplinli bir ittifak

 Son on yılda, IR Global’in dünya çapındaki üye sayısı
1000’i aşmıştır.
 IR Global ile gerçekleştirilen ortaklık, Centrum’un
finans ve muhasebe alanlarındaki uzmanlığını çok

uluslu şirketlere sunmasına imkan vermektedir.
 Centrum, İngiltere merkezli IR Global’in Türkiye’deki
vergi

ve

denetim

(assurance)

partneri

çalışmaktadır.

olarak

üst

oluşturmak

çatı,

bağımsız

amacıyla

bir

profesyonel
araya

hizmet

gelmesiyle

oluşturulmuştur.
 TAG Alliances, 105'den fazla ülkede, 18.000'den fazla
profesyonelle 290'dan fazla üyeye sahip küresel bir
erişime sahiptir.
 Ocak 2003'te kurulan Uluslararası Muhasebe Grubu
(TIAG) ise, dünya çapında bağımsız muhasebe
firmalarından

oluşan

bir

networktür.

TIAG’in

halihazırda 70'den fazla ülkede 115'ten fazla üyesi
bulunmaktadır.

irglobal.com

tagalliances.com
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HİZMETLERİMİZ
Denetim, Tam Tasdik ve KDV İade

Vergi Danışmanlığı
Bağımsız Denetim
İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetimi
Yönetim Danışmanlığı

Uluslararası Vergilendirme
Transfer Fiyatlandırması

Çıtayı
Yükseltiyoruz
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Tam tasdik işlemi, vergi
inceleme riskini önemli
ölçüde azaltan bir süreçtir.
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DENETİM, TAM TASDİK VE KDV
İADE HİZMETLERİ
Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak olası bir vergi incelemesinde ortaya çıkabilecek hatalı ya da eksik
uygulamaları önemli ölçüde azaltan bir hizmettir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi tam tasdik hizmetlerimiz aşağıdakileri içermektedir:
Tam tasdik denetimi
Vergi hesaplamalarının kontrolü ve tespit edilen hususların raporlanması

Tam tasdik hizmeti sadece vergi incelemesi riskini azaltmakla kalmayıp, hatalı vergi uygulamalarının erken teşhisi ve
düzeltilmesi sonucunu da doğurmaktadır. Denetim sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi
planlaması fırsatları tasdik hizmetinin yarattığı önemli bir değerdir.
KDV iade grubumuz, vergi idaresinin öngördüğü prosedürleri ve işlem süreçlerinde aldığı tutumu yakından izleyen deneyimli
bir kadroya sahiptir.
Şirketlerin KDV iade talepleri ve genel KDV danışmanlığı işlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki hizmetler verilmektedir:
Şirketlerin KDV yapılarının analizi

KDV iade hesaplamalarının gerçekleştirilmesi, iade ve mahsup işlemleri için gerekli raporların hazırlanması
Firmaların KDV indirimi, iade ve mahsup durumları ile ilgili olarak karşılaşılan sorunlara yönelik danışmanlık
sağlanması
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VERGİ DANIŞMANLIĞI
HİZMETLERİ
Vergi, işletmeler açısından en önemli maliyet kalemi olmasının yanı sıra belirsiz alanların fazlalığı, mevzuatın derinliği ve
sürekli güncellenen kuralların takibinde yaşanan güçlük nedeniyle birçok firma açısından en önemli risk alanlarından birini
oluşturmaktadır.
Vergisel işlemlerin doğru şekilde yönetilerek, vergi riskinin minimize edilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz danışmanlık
hizmetlerimiz aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Vergi mevzuatı ve idari uygulamalar konusunda yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunulması
Her nevi vergi ve işlemle ilgili olarak vergi planlaması imkanlarının irdelenmesi
Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları ve yabancı menşeli firmaların vergilendirilmesi konularında danışmanlık
sağlanması
Mevzuatta yapılan değişiklikler ve firmalara olan etkileri konusunda tamim ve duyurular hazırlanması
Yapılması planlanan anlaşmaların vergi kanunlarına uygunluğu açısından incelenmesi
Muhtelif işlem ve konularda çözüm ve tavsiyeler içeren rapor ve bilgi notları hazırlanması
Vergi inceleme ve dava süreçlerinin yönetilmesi
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Şeffaf, anlaşılır ve açık bilgiye
Şirket yönetimi, hissedarlar,
çalışanlar, kredi verenler ve

yatırımcıların ulaşabilmesi için
bağımsız denetim hizmetleri
sunmaktayız.
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BAĞIMSIZ DENETİM
HİZMETLERİ
Günümüz ekonomik koşulları, yinelenen finansal krizler ve küresel iş dünyasının içinde bulunduğu ortam,
şirketlerde süreklilik ve şeffaflık kavramlarını öne çıkarmıştır. Söz konusu kavramlar ise uluslararası standartlarda
finansal raporlama ve bağımsız denetim ile uygulama alanı bulmaktadır.
Bağımsız denetim alanında sunulan hizmetler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Vergi Kanunlarına göre düzenlenen defter kayıtlarından elde edilen finansal tabloların Türkiye
Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartlarına dönüştürülmesi hizmetleri
Türkiye Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan finansal tabloların
Uluslararası Denetim Standartları doğrultusunda bağımsız denetimi
UFRS, US GAAP ve UK GAAP dönüştürmeleri amaçlı yönetim raporlaması işlemlerine destek hizmetleri
Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu gibi kurumsal raporların hazırlanması
sürecine ilişkin danışmanlık hizmetleri
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Danışmanlık hizmetlerimiz
problemlerinizi çözmeyi ve etkili
kararlar almanızı sağlamayı
hedefler.
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İÇ KONTROL, İÇ DENETİM VE
RİSK YÖNETİMİ HİZMETLERİ
İç kontrol, kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere ulaşmasında ve misyonunu
gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir.
Risk Yönetimi, kurumun hedeflerine ulaşmasını etkileyen fırsatlar ve tehditlerin tespit edilmesi, tanımlanması,
değerlendirilmesi, bunlara verilecek yanıtların kararlaştırılması ve bunların rapor edilmesi için tüm kurum çapında
uygulanan, özel yapılandırılmış, istikrarlı, tutarlı, kesintisiz ve kurumun tümünde uygulanan sistematik bir süreçtir.
İç denetim ise bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir
güvence ve danışmanlık faaliyetidir.
Bu kapsamda şirketimiz, müşterinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş çözümler geliştirerek;
İç Kontrol Sistemi- İç Denetim Sistemi Kurulumu
İç Denetim Sistemi Yönetimi ve Gelişimi
İç Denetim Kalite Güvence Değerlendirmesi
Süreç Analiz ve Kontrol Hizmetleri
Kurumsal Risk Yönetimi ve Uyum
konularında firmalara hizmet sunmaktadır.
Günümüz şirketlerinin karşı karşıya kaldığı sorunların çözümünde; risk ve kontrol yönetim etkinliklerinin geliştirilmesi, iç
denetim fonksiyonun organizasyona kazandırılması ve/ veya faaliyet etkinliğinin artırılması, kurumsal yönetimi de
destekleyen önemli adımlardır.
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YÖNETİM DANIŞMANLIĞI
HİZMETLERİ
Sürekli değişimin yaşandığı iş dünyası, şirketleri iç ve dış dinamikleri daha yakından takip ederek kendilerini bu değişime
adapte etmeye zorlamakta, adaptasyonu sağlayamayanları ise oyun dışına itmektedir.
Rekabet şartlarının zorlaşması ve her geçen gün iş yapış biçimlerinin değişmesi şirketlerin gerek organizasyonel gerekse de
operasyonel olarak yeniden yapılanmasını, faaliyetlerini konsolide ederek daha çevik bir hale gelmesini zorunlu hale
getirmektedir.
Centrum olarak müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, yönetim danışmanlığı alanında;

Mali İşler Yapılandırma ve Dönüşüm
Finansal Yapılandırma ve Performans Yönetimi
Bütçe ve Maliyet Sistemi Kurulumu
Kurumsal Dönüşüm Danışmanlığı
Interim Management (C- Level Geçiş Desteği)
ERP Dönüşüm Danışmanlığı

hizmetlerini sunmaktadır.
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Centrum, uluslararası
vergilendirme ve transfer

fiyatlandırması başta olmak
üzere yurtdışı şirket
kuruluşlarından, yatırım
danışmanlığı ve servet
yönetimine kadar geniş bir
çerçevede uluslararası
alandaki ihtiyaçlarınıza
yönelik hizmetler
geliştirmektedir.
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ULUSLARARASI
VERGİLENDİRME
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları kapsamında yer alan hizmetlerimiz:
Daimi İşyerleri
Gayrimaddi Haklar ve Royalti Ödemeleri
Bağımlı Faaliyetler ve Ücretler
FATCA ve Common Reporting Standard
Çifte Vergilendirme ve Karşılıklı Anlaşma Usulü
Uluslararası Vergilendirme kapsamında hizmetlerimiz:
Faiz ve temettü ödemeleri
Gemicilik, hava ve kara taşımacılığı
Sermaye değer artış kazançları
Serbest meslek faaliyetleri
Yöneticilere yapılan ödemeler

Sanatçılara ve sporculara yapılan ödemeler
Emekli maaşları ve düzenli yapılan ödemeler
Diğer gelirler
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ŞİRKET YENİDEN YAPILANDIRMASI HİZMETLERİMİZ
Centrum Türkiye’nin şirket yeniden yapılandırmaları ile ilgili hizmetlerinden en önemlileri:
Türkiye ve yurt dışına yönelik olarak şirket yeniden yapılanma modellerinin tespiti ve bu modellerin
vergisel analizi
Uluslararası şirket ve holding yapılarının yeniden dizayn edilmesi ve uygulanması
Uluslararası finans ve royalti yapılarının yeniden oluşturulması ve uygulanması
Türkiye ve yurt dışında gerçekleştirilen yatırımlara yönelik mevcut uluslararası vergi stratejilerinin

optimizasyonu ve geliştirilmesi
Operasyonel yeniden yapılanma süreci içerisinde tedarik zincirinin vergisel açıdan optimizasyonu
Uluslararası şirket satın alma ve birleşmelerinde uluslararası vergi ve transfer fiyatlandırması
konularında danışmanlık

AVRUPA BİRLİĞİ VERGİ HUKUKU HİZMETLERİMİZ
Avrupa Birliği vergilendirme hukuku ile ilgili uzmanlıklarımız:
AB mevzuatı karşısında Birlik dışı ülke şirketi olarak Türk şirketlerinin vergilendirilmesi
Faiz ve royalti ödemelerinin vergilendirilmesi
Kar payı üzerinden alınan stopaj vergisi
Farklı üye ülkelerde bulunan ana şirket yavru şirket vergilendirilmesi
Diğer Birlik ülkelerindeki zararlar (Cross border losses) ve başka bir Birlik ülkesinde indirimi

İlgili ülkeden çıkış nedeniyle elde edilen kazançlar üzerinden ödenecek vergiler (Exit taxes)
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TRANSFER FİYATLANDIRMASI
BELGELENDİRME HİZMETLERİMİZ
Transfer fiyatlandırması belgelendirmesi hizmetlerimiz:
Ana Belgelendirme (Master file)
Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu
Ülke Bazlı Raporlama (Country-by-Country Reporting)
Emsal Çalışmaları
Transfer Fiyatlandırması Form Çalışmaları

TRANSFER FİYATLANDIRMASI DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
Transfer fiyatlandırması danışmanlık hizmetlerimiz:
Transfer Fiyatlandırması Due Diligence- Check- Up- Risk Analizi
Transfer Fiyatlandırması Yeniden Yapılandırmaları
Transfer Fiyatlandırması Politika Çalışmaları
Grup İçi Hizmet Analizi ve Fayda Testi
Transfer Fiyatlandırması İnceleme ve Uzlaşmaları
Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları
Transfer Fiyatlandırması ve Gümrük Değerlemesi
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OECD BEPS
DİJİTAL EKONOMİYE YÖNELİK HİZMETLERİMİZ
Elektronik ticarete ilişkin faaliyetlerinizi kurumlar vergisi yanında BEPs Eylem Planı kapsamındaki “daimi iş yerleri”,
“kontrol edilen kurum kazancı” ve “transfer fiyatlandırması” yönünden bir bütün olarak değerlendirmekte ve en
optimum çözümleri sunmaktayız.

GRUP FİNANSMANI İLE İLGİLİ HİZMETLERİMİZ
Centrum Türkiye olarak grup finansmanı ve faiz indirimi konusunda uluslararası düzeyde ve çeşitli ülkelerde getirilen
yeni düzenlemelerin grubunuza etkisini değerlendirmekte ve bu konuda sizlerle tecrübemizi paylaşmaktayız.

DAİMİ İŞYERLERİ NE İLİŞKİN HİZMETLERİMİZ
Elektronik ticaret dahil Türkiye veya diğer ülkelerdeki faaliyetlerinizin daimi işyeri kapsamında yer alıp almadığının
değerlendirmekte ve bu faaliyetlerinizin daimi işyeri yaratıp yaratmadığını araştırmaktayız.

T R A N S FE R F İYA T LA NDIRMA SI V E IP OPTİMİZASYO NUN A YÖNEL İK HİZ M E T L E RİM İZ
Gayrimaddi varlığa ilişkin hukuki ve ekonomik sahiplik arasında farkın bulunup bulunmadığının belirlenmesi gibi
konular dahil çok yönlü olarak geliştirdiğimiz transfer fiyatlandırması ve IP optimizasyonuna yönelik hizmetlerimizin
grubunuzun ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünmekteyiz.
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DİĞER OECD BEPS
HİZMETLERİMİZ
Centrum Türkiye tarafından sunulan diğer OECD BEPS
hizmetleri ise;
Hibrid

kuruluş

ve

sözleşmeler

(Hybrid

mismatches)
Kontrol

edilen

kurum

kazancı

(Controlled

foreign company)

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarından
yararlanmaya

ilişkin

analiz

(Limitation

of

Benefit ve/veya Principal Benefit Test)
Transfer

fiyatlandırması

konularında

risk

ve

sermaye dağılımının etkilerine ilişkin analiz
Uluslararası

vergi

konularında

tahkim

başvuruları
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YURTDIŞI DANIŞMANLIK
YURTDIŞI ŞİRKET KURULUŞU HİZMETLERİMİZ
Şirket kuruluşu ile ilgili mali ve hukuki “due diligence çalışması” ve en uygun şirket türünün belirlenmesi
Şirket kuruluşu için gerekli belgelerin hazırlanması, yasal başvuruların yapılması ve takibi
Yurtdışında kurulacak şirketinizin muhasebe ve finansal işlerinin koordinasyonu ve takibi

ULUSLARARASI YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ
Yurtdışında yapılacak yatırım ile ilgili olarak ülke ve sektör araştırmaları, teşvik danışmanlığı
Uluslararası şirket ve holding yapılarının dizayn edilmesi ve uygulanması
Uluslararası finansman ve royalti yapılarının oluşturulması ve uygulanması

SERVET YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ
Servet yönetimi, yeni kuşaklara devredilmesi, optimum çözümlerin hazırlanması ve uygulanması
İstenilen ülkede aile ofisinizin (family office) ve gerekli alt yapısının kurulması
Servetinizin korunması için tröst ve benzeri yapıların kurulması
Global ortaklarımız ile servetinizin korunması için size en uygun finansal araç ve hizmetlerin tespiti
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Burçin Gözlüklü, Centrum Türkiye’nin kurucusu ve yönetici ortağı olarak görev
yapmaktadır. Ayrıca, dünyanın en büyük denetim ve hukuk firmalarından
olan Almanya merkezli ETL Global’ın Türkiye ofisi vergi başkanıdır.
Centrum Grubunu kurmadan önce, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları
Kurulu’nda 10 yıl süreyle Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır.
2008 yılı içerisinde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) Genel Sekreteri olarak atanmış
ve uluslararası muhasebe standartlarının yerel mevzuata kazandırılması
çalışmalarına liderlik etmiştir.

Dr. Burçin GÖZLÜKLÜ
Kurucu Ortak

2010 yılında kamudaki görevlerinden ayrılarak 2014 yılına kadar Koç Topluluğu
Şirketlerinin üst düzey vergi yöneticisi olarak çalışmıştır.
Burçin Gözlüklü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü mezunu olup, Başkent Üniversitesi Muhasebe Finansman
Anabilim Dalında Doktora yapmıştır.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığında Gelir Uzman Yardımcısı
olarak 2004 yılında başladığı kamu görevini, Vergi Denetmen Yardımcısı olarak
sürdürmüş ve 2006 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak Hesap Uzmanları
Kuruluna intisap etmiştir.
Vergi Denetim Kurulu Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nda vergi
incelemeleri, rapor değerlendirme komisyonu ve uzlaşmalardan sorumlu Grup
Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, akabinde Vergi Denetim Kurulu
Başkanlığında, Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıkları ile Örtülü Sermaye,
Transfer

Fazıl BOYRAZ
Ortak

Fiyatlandırması

ve

Yurt

Dışı

Kazançlar

Grup

Başkanlıklarının

koordinasyonunda görev almıştır. Bu süreçte Vergi Denetim Kurulu Merkezi
Rapor Değerlendirme Komisyonunun raportörlüğünü de yürütmüştür.
Ocak 2014’te Gelir İdaresi Başkanlığında kurumlar vergisinden sorumlu Grup
Başkanı olarak görevlendirilmiş olup Centrum’a katıldığı Şubat 2020’ye kadar bu
görevini sürdürmüştür.
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Kariyerine, 2007 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlamış, 2010 yılında
Hesap Uzmanı olarak atanmıştır.
2012 - 2014 yılları arasında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkan
Yardımcısı olarak görev yapmış, aynı dönemde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu Raportörlüğünü de yürütmüştür.
Ağustos 2014’te Gelir İdaresi Grup Başkanı olarak atanmış ve ÖTV, BSMV, KKDF,

ÖİV, ŞOV mevzuat ve uygulamaları ile KDV İadelerinin analizinden sorumlu
olarak Nisan 2019’a kadar bu görevi sürdürmüştür.

Adem BİLGİLİ

Ortak

Nisan 2019’da Dolaylı Vergilerden (KDV, ÖTV, BSMV, KKDF, Dijital Hizmet Vergisi,
ÖİV, Konaklama Vergisi, ŞOV) sorumlu Gelir İdaresi Daire Başkanı olarak
atanmıştır. Bu göreviyle birlikte, Gelir İdaresi Başkanlığı Özelge Komisyonu
Üyeliğini yürütmüştür.
Ocak 2021 itibarıyla Kamu’daki bu görevinden istifa ederek Centrum Türkiye’ye
Ortak-YMM olarak katılmıştır.
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Dr. Fırat Coşkun Güçlü, mali işler ve denetim alanında 20 yıla yakın tecrübeye
sahip olup Centrum Türkiye ailesinde Denetim ve Destek Hizmetlerin Sorumlu
Partner olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda çeşitli üniversitelerde Finans,
Denetim ve Muhasebe alanlarında dersler vermekte olup hali hazırda
Bahçeşehir Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.
Son olarak Bilkent Üniversitesi Executive MBA ve İstanbul Üniversitesi MuhasebeFinansman alanında doktorası bulunmaktadır. Michigan Ross Business School
ve Cornell Üniversitesi sertifika programlarını tamamlamış, Japon Sanayi ve
Ticaret Odası tarafından desteklenen “AOTS- EPCM Program (Japan)

Dr. Fırat C. GÜÇLÜ

Executive Program on Corporate Management’a katılmıştır.

Ortak
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Kariyerine 2019 yılında Ernst&Young şirketinde denetçi olarak başlamıştır. 2011
yılında KPMG Türkiye Uluslararası Vergi Danışmanlığı bölümüne uzman olarak

katılmış olup 2014 yılında müdür, 2017 yılında ise kıdemli müdürlüğe terfi etmiştir.
2018 yılında Hollanda merkezli ve yine çok uluslu bir yapı olan Intertrust Group’a
Türkiye ülke müdürü olarak katılmıştır. Intertrust bünyesindeki ülke müdürlüğü
görevini, grubun Türkiye’deki faaliyetlerini sona erdirme kararı aldığı Nisan 2019’a
dek sürdürmüştür.
Yerel ve uluslararası vergi mevzuatı, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve

Can DOĞRUSÖZ
Direktör

trust mevzuatı konularında büyük bilgi ve birikim sahibi olmakla birlikte, üretim,
hızlı tüketim, lojistik, e-ticaret, telekomünikasyon, ilaç, medya prodüksiyon ve
sağlık gibi özellikli sektörlerde de deneyimlidir.
Centrum’a katılmadan önce, son olarak Acun Medya Grubu’nda Global Vergi
Denetim ve Uluslararası Mevzuat Koordinatörü olarak görev yapmıştır.
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İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü’nden mezuniyetini
müteakip, 1998 yılında denetçi yardımcısı olarak Grant Thornton İstanbul
Ofisi’nde iş hayatına atılmıştır. 2009 yılında kıdemli denetim müdürü iken Grant
Thornton’dan ayrılmıştır.
Çeşitli firmalarda bütçe ve raporlama müdürü, finans direktörü, mali işler
müdürü ve raporlama ve konsolidasyon müdürü pozisyonlarında çalışmıştır.
Yirmi yıldan fazla denetim tecrübesi olup; üretim, finans, hizmet, ticaret şirketleri
ve halka açık şirketlerin denetiminde uzmanlaşmıştır.

M. Burak Nurcan

Bilgi Üniversitesi’nde denetim dersleri vermiştir.

Direktör

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanına sahiptir.
Centrum’a Kasım 2020’de katılmıştır.
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SEÇKİN MÜŞTERİLERİMİZDEN BAZILARI
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