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Kurucumuzun Mesajı
1973 yılında küçük adımlarla başladığımız bu yolculukta, günümüzde; yer aldığımız sektörde 
örnek marka olarak gösterilmenin ve ülkemize katma değer ve istihdam yaratmanın haklı 
gururunu yaşıyoruz.

İlke edindiğimiz “çözüm odaklı” yaklaşım ve her koşulda “şeffaf hizmet” anlayışı ile hem yurt 
içinde hem de yurt dışındaki mükellef sayımız ivmeli bir şekilde artıyor. İş birliği kurduğumuz 
her kurum için hukuki çerçeveler içerisinde olmak kaydı ile çıkarlarını koruma ve kâr odaklı 
değerlerimiz, bizim için bir nevi yol haritası görevi görüyor. Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası 
1000’den fazla mükellefimize, “en ihtiyaç duyulan zamanda, en doğru müdahaleyi” 
gerçekleştiriyoruz.

Mesai saatlerimizi birlikte geçirdiğimiz, alanında uzman, dinamik ve yenilikçi çalışma 
arkadaşlarımız, başarılarımızın en kilit noktasını oluşturuyor. Çalışma arkadaşlarımızın kişisel 
gelişimlerine sağladığımız katkı sayesinde, emin adımlarla ve çizgimizi hiçbir zaman bozmadan 
yürümeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki; bizim en büyük hazinemiz, sahip olduğumuz 
bilgili, tecrübeli, yenilikçi ve çalışkan insan kaynağımız.

Bundan sonraki süreçte de ulusal ve uluslararası alanda gelişimimizi sürdürecek ve ülke 
ekonomisine katkı sağlamayı devam edeceğiz.

Ülkemiz adına; değerli iş ortaklarımız ve sevgili çalışma arkadaşlarımız ile beraber akıl ve 
menfaat birliğinde buluşmaya gayret edeceğiz.

Rıdvan Zeren
Kurucu Ortak & SMMM
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Şirketlerin yeni finansal ve dijital ortamda ekonomik 
büyüme ve istikrarı sağlamaları için yeni iş modelleri 
ve yenilikçi yaklaşımlarına eşlik ediyoruz.
Türkiye’nin ilk mali müşavirlik firmalarından biri olmanın gururuyla 1973’ten bu yana, 
sektörünün lideri olan ulusal ve uluslararası birçok şirkete vergi, sosyal güvenlik, 
danışmanlık, denetleme ve raporlama gibi birçok hizmet sunmaktayız.
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Hakkımızda

Zeren Mali Müşavirlik Hizmetleri olarak, 1973’ten bu yana; 
sektörünün lideri olan ulusal ve uluslararası birçok şirkete vergi, 
sosyal güvenlik, danışmanlık, denetim ve raporlama gibi birçok 
hizmet sunmaktayız.

Zeren MM olarak bu sayede; iş ortaklığı kurduğumuz yerli ve yabancı 
yatırımcıların güvenini kazanarak, mükelleflerimizin alışkın olduğu 
kaliteli hizmeti ve servis çeşitliliğini şeffaf bir biçimde sunmaya 
devam etmekteyiz. Her daim koşulsuz müşteri memnuniyetini 
esas alarak, mükelleflerimize ihtiyaç duyduğu tüm bağlantıları 
sağlamaktayız.

Rekabetin giderek yoğunlaştığı global dünyada Zeren MM olarak, 
sürekli başarımızda en önemli yapı taşının devamlı gelişimimizi 
destekleyen insan kaynağı olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda 
insan kaynağına her türlü teknolojik yatırımı sağlayarak 
mükelleflerimize doğru, hızlı ve tam da ihtiyaçları doğrultusunda 
yaklaşımlar sunarak, doğru kararların alınmasını temel ilke 
edinmekteyiz.

Kendi sektörümüzün lideri olan kurumlar ile gerçekleştirdiğimiz 
başarılı iş birlikleri sayesinde, ülke ekonomisine katma değer 
yaratmaktayız. Bu sayede; piyasada saygı duyulan marka 
konumunda olmakta ve iş ağımızı her geçen gün genişletmekteyiz.

Sahip olduğumuz uluslararası profesyonel hizmet ağı ve üyesi 
olduğumuz global iş birlikleri sayesinde, mükelleflerimize hem 
Türkiye’de hem de dünyada yüksek standartta ve kalitede hizmetler 
sunmaya devam etmekteyiz.

Bugün Zeren MM olarak; Niğde, Mersin, Adana, İstanbul, Antalya 
ve Ankara’nın yanı sıra Londra’da yerli ve yabancı mükelleflerimize 
çözümler üretmekteyiz.

*   Niğde, Adana ve Antalya ofislerimizin koordinasyonu Mersin ofisimizden gerçekleştirilmektedir.
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*    Niğde, Adana ve Antalya ofislerimizin koordinasyonu Mersin ofisimizden gerçekleştirilmektedir.

∙ Niğde

1973

∙ Mersin 
∙ Adana

1983

∙ İstanbul

2007

∙ Antalya

2015

∙ Londra

2017

  ∙ Ankara

2020

** *
*
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Misyonumuz 
Zeren MM olarak misyonumuz; yasalar çerçevesinde hem kamu hem de mükellef haklarını, objektiflik ve etik ilkeler bağlamında en üst 
seviyede tutmaktır.

Vizyonumuz
Hizmet sağladığımız mükelleflerimiz için en doğru adımları atmak, ekonomik açıdan sağlam ve uzun ömürlü iş birlikleri meydana getirmek 
öncelikli vizyonumuzdur. Güvenilir ve dinamik kadromuz ile birlikte yenilikçi anlayışımız doğrultusunda 49 yıllık tecrübemizle varlığımızı 
sürdürdüğümüz sektörde lider ve örnek marka olmaya devam etmek hedeflerimiz arasında öncü olmaya devam edecektir.

Değerlerimiz
Zeren MM olarak asla vageçmeyeceğimiz bazı değerlerimiz var.

Bu değerler;

• Hizmet verdiğimiz iş ortaklarımızın ve mükelleflerimizin güvenini kazanarak, gerçekleştirdikleri işlerde her adımı birlikte atmak.
• Mükelleflerimize her zaman “çözüm odaklı” yaklaşımlar sunmak.
• Sunduğumuz hizmetin kalitesini her zaman en üst seviyede tutmak ve potansiyel riskleri öngörüp, gerekli müdahaleleri yapmak.
• Alanında uzman ekibimiz ve kişisel gelişimlerine yaptığımız yatırımlar doğrultusunda, yüksek hizmet standartlarımızın sürekliliğini 
 sağlamak.
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Dünya genelinde, iş ortaklarımızla birlikte 48’den fazla ülkede, 130'u 
aşkın uzman ekibimizle 1000’den fazla mükellefimiz için müşteri 
memnuniyetimizi günden güne artırmaktayız.
Global vizyonumuz doğrultusunda mesleki gelişmeleri yakından takip ederek, mükelleflerimize hem 
Türkiye’de hem de dünyada yüksek standartta ve kalitede hizmetler sunmaya devam etmekteyiz.

UZMAN EKİP MÜKELLEF ÜLKE

130+ 1.000+ 48+
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Neden Zeren MM?
Çünkü biz;

• Tüm vergi ve SGK süreçlerinde mevzuata hâkim ve devlet tecrübesine sahip 130'u aşkın uzman ekibimizle yanınızdayız. 
• Hızlı ve doğru adımlarla ilerlemeniz için, “Sizin işiniz, bizim hayatımız” felsefesini benimsiyoruz ve sizlere kesintisiz hizmet sağlıyoruz. 
• İşinizi son derece önemsiyoruz. Vergi yükümlülüğü ve SGK yönünden mükelleflere azami devlet teşviki sağlıyoruz.
• Ulusal ve uluslararası platformlarda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren 1000’den fazla mükellefe kaliteli ve kesintisiz hizmet sunuyoruz.
• Global vizyonumuz doğrultusunda 48 ülkedeki çözüm ortaklarımız ile dünya çapında geniş bir iş birliği ağına sahibiz.
• Uzmanlığımız olan mali konular ve muhasebe işlemlerinde rehberlik görevi üstleniyoruz.
• Dijital çağı yakından takip ediyoruz, tüm uygulamalarda güncel yazılımları kullanıyoruz. Hatta gerekirse uzman kadromuz ile yeniden yazılım 
 geliştiriyoruz.
• Sağladığımız tüm hizmetleri hiç vakit kaybetmeden, en kısa süre içerisinde tamamlıyoruz.
• Verilen hizmete ait sözleşmelerde yapılmayan veya eksik yerine getirilen işlerin, tüm cezai sorumluluğunu biz alıyoruz ve mükelleflere bu 
 güvenceyi veriyoruz.
• Hizmetimizden memnun kalınmayan olası durumlarda hiçbir cezai şart ödemeden tüm hizmet sözleşmelerini fesih edebilme hakkını size 
 sunuyoruz.
• Mükelleflerimizin koşulsuz memnuniyetini esas alarak, ihtiyaç duydukları her noktada 6 gün/24 saat telefon ve Whatsapp desteği sağlıyoruz. 
• Zeren MM’in ACCA (Uluslararası Ruhsatlı Mali Müşavirler Birliği), INAA (Uluslararası Serbest Mali Müşavirler Birliği), IFAC (Uluslararası Mali 
 Müşavirler Federasyonu) ve IASB (Uluslararası Muhasebe Standartları Heyeti) gibi uluslararası kurumlara üye olmasının gururunu yaşıyoruz. 
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Hizmetlerimiz

SGK

Sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren 
temel konularda, şirketlerin kanunlara 
uyumlu olması, bu konudaki risklerini doğru 
yönetmeleri, verimli ve doğru planlama 
yapmaları için çözümler üretmekteyiz.

∙ Bordrolama
∙ İş ve Sosyal Güvenlik Check-Up Hizmetleri
∙ İkamet ve Çalışma İzni Hizmetleri
∙ Asgarı̇ İşçı̇lı̇k Danışmanlığı
∙ Alt İşveren (Taşeron) Denetimi
∙ Emeklilik Ve Tahsis İşlemleri Danışmanlığı

VERGİ

Uluslararası vergileme konusunda uzman 
profesyonellerden oluşan global hizmet ağımız 
ile mükelleflerimizin vergi yükümlülüklerini 
yerine getirmeleri konusunda kendilerine 
destek vermekteyiz.

∙ Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri
∙ Tam Tasdik Hizmetleri
∙ KDV ve ÖTV İade Hizmetleri
∙ Şirket Kurma Hizmetleri
∙ Şirket Tür Değişikliği
∙ Şirket Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri
∙ Transfer Fiyatlandırması
∙ Uluslararası Vergı̇ Hı̇zmetlerı̇
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DENETİM VE RAPORLAMADANIŞMANLIK

Mükelleflerimizin ulusal ve uluslararası yasal 
gereksinimleri karşılamaları ve bunların 
ötesine geçmeleri için, profesyonel denetim 
görüş ve güvencesi sağlayan denetim ve 
raporlama hizmeti sunmaktayız.

Vergi, risk yönetimi, genel kurul ve iş 
hukuku alanlarındaki uygulamalarımızla 
mükelleflerimize yenilikçi çözümler sunarak 
onların fırsatlardan maksimum şekilde 
faydalanmalarını sağlamaktayız.

Hizmetlerimiz

∙ Bağımsız Denetim Hizmetleri
∙ İç Denetim Hizmetleri
∙ Şirket Değerleme Hizmetleri

∙ Vergi Danışmanlığı
∙ Yönetim Destek Hizmetleri
∙ Genel Kurul Danışmanlığı
∙ İş Hukuku Danışmanlığı
∙ Vergi İhtilafları Danışmanlığı
∙ Sosyal Güvenlik Teşvikleri Danışmanlığı
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Zeren Mali Müşavirlik Hizmetleri

wwww.zerenmm.com

İstanbul Ofis
Levent Mah. Levent Cad. Sülün Sok. No:40, 34330  
Beşiktaş - İstanbul / TÜRKİYE
Telefon: +90 212 266 70 48   E-posta : info@zerenmm.com

Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için  
bizlere her zaman ulaşabilirsiniz.

Yurt içi ve yurt dışı ofislerimizin iletişim bilgilerine ulaşmak için 
web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.


