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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+



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

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



Bağımsız Denetim Hizmetleri
Zeren MM olarak, konusunda tecrübeli profesyonellerden oluşan ekibimizle, gerek uluslararası 
büyük ölçekli şirketlere, gerekse küçük ölçekli dinamik yapılı şirketlere yüksek kalitede bağımsız 
denetim hizmeti sunarak mükelleflerimizin sağlıklı şekilde sürdürülebilir büyümelerine katkı 
sağlamaktayız.

Zeren MM’de işletmelere en uygun teknolojilerle ve en güncel muhasebe ve denetim standartları 
ve yöntemleri ile çalışmaktayız. Şirket ortakları ve diğer paydaşlar, kendilerine sunulan mali 
tabloların, yayınlanmış standartlara uygun olarak doğruyu yansıttığına ilişkin güvenceye yüksek 
oranda ihtiyaç duymaktadırlar. 

Zeren MM olarak bağımsız denetim hizmetlerimiz aşağıdaki şekildedir;

• Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin UFRS’ye uyumlu 
 TFRS standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi,
• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan finansal tabloların bağımsız 
 denetimi,
• Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu uyarınca bağımsız denetime tabi 
 olan şirketlerce hazırlanmış finansal tablolarının bağımsız denetimi,
• Halka açık olan şirketler ile Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi diğer şirketlerin ve hisselerini 
 halka arz etmeyi planlayan şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve Standartlarına göre 
 hazırlanmış finansal tablolarının denetimi,
• Hisseleri başka ülke borsalarında işlem gören şirketlerin finansal tablolarının denetimi, 
• Finansal tablolara ilişkin üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin uygulanması ve raporlanması, 
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu standartlarına ve mevzuatına göre hazırlanmış 
 finansal kuruluşların finansal tablolarının denetimi,
• Tahvil veya başka bir finansal araç ihracında bulunan kuruluşların finansal tablolarının denetimi,
• Yabancı şirketlerin yerel iştiraklerinin finansal tablolarının denetimi ve yurtdışında mukim 
 hissedar için yerel standartlara göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi.



İç Denetim Hizmetleri
Şirketlerin stratejik hedeflerini gerçekleştirmesi amacıyla, bir organizasyonun, risk yönetimi, 
kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendiren ve geliştiren sistematik, disiplinli bir 
yaklaşımla oluşturulacak bir iç denetim sistemine ihtiyaçları olmaktadır. Bu doğrultuda şirket 
yönetimleri de, iç denetimin şirket organizasyonunda yaratacağı katma değeri de hesaba katarak, 
en uygun maliyetlerle yüksek kalitede iç denetim hizmeti almak için, bu hizmeti profesyonelce 
veren kurumlara başvurmaktadır.

Zeren MM olarak Türkiye'de ve dünyada pek çok mükellefimize, faaliyetlerinden güvence 
alabilmeleri için iç kontrol mekanizmalarının kurulması, mevcut yapılarının değerlendirilmesi, iç 
denetim biriminin kurulması veya mevcut iç denetim uygulamalarının geliştirilmesi konusunda 
hizmetlerimizle destek olmaktayız. Böylelikle konusunda uzman ekibimizle yönetim kurulları ve 
üst düzey yöneticilere kurumsal riskleri daha iyi yönetmeleri konusunda yardımcı olup, şirketlerin 
iç denetim sayesinde edindiği etkinliği, kaliteyi ve değeri artırmalarına yardımcı olmaktayız.

 
Zeren MM olarak iç denetim hizmetlerimiz aşağıdaki şekildedir;

• İç denetim biriminin organizasyonel yapıdaki yerinin belirlenmesi,
• Denetim komitesinin oluşturulması ve iç denetim biriminin üst yönetim ile raporlama ilişkisinin 
 kurulması,
• İç denetim metodolojisinin ve kullanılacak standart dokümanların (çalışma kağıtları, rapor, vb 
 hazırlanması,
• İç denetim ekibine alım yapılacaksa işe alınacak kişilerin seçiminde destek olunması,
• İç denetim risk değerlendirmesi ve denetim planının oluşturulması,
• Hem şirket yönetimi hem de iç denetim ekibine eğitimlerin verilmesi,
• Pilot denetimlerin gerçekleştirilmesi ile ekibe iş başında eğitimin verilmesi,



Hizmetlerimize ilişkin sorularınız ve ayrıntılı bilgi talepleriniz için iletişim bilgilerimizden bize 
ulaşabilir ya da info@zerenmm.com mail adresimize mail gönderebilirsiniz.

Şirket Değerleme Hizmetleri
 Şirketlerin karar alma süreçlerinde, birleşme ve satın alma işlemlerindeki fiyatın belirlenmesinde 
ve finansal tabloların hazırlanmasında gerçekleştirilen çalışmaların en önemlilerinden biri şirket 
değerinin tespitidir.
 
Zeren MM olarak, bu konuda deneyime sahip çalışanlarımızla, şirket değerlemesi, şirket satın alım 
ve birleştirme, borçlanma ve proje finansman işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.
 
Ekibimiz, çeşitli sektörlerde iş planı, finansal modelleme ve fizibiliteler gerçekleştirmiş, bu 
konuda iyi deneyime sahip kişilerden oluşmaktadır. İş planları ve fizibilite çalışması sonucunda, 
finansal ve operasyonel varsayımların hassaslık optimizasyonu yapılmakta; şirketin ödeyeceği 
vergi, yaratacağı gelir, elde edeceği nakit ve bilanço yapısı üzerindeki etkileri analiz edilmektedir.
 
Şirket değerleme hizmetlerimizi aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: 

• Bilanço optimizasyonu ve yapılandırması,
• Şirket sermaye, borç yapısının şirketin hissedar verimliliği açısından maksimize edilmesi,
• Şirket bölünmeleri ve birleşmelerine ilişkin danışmanlık verilmesi,
• Şirket değerinin maksimize edilmesi için borç finansmanı ve yapısal borçlanma ürünleri,
• Karlılık Analizi ve optimizasyonu,
• Uluslararası İşbirliklerinin Oluşturulması ve Pazar Analizi,
• Değeri tespit edilecek şirketin bulunduğu lokasyonuna gidilip yerinde denetim, tespit ve 
 analizlerin yapılıp bulunan sonuçların şirket yönetimine rapor formatında sunulması.



www.zerenmm.com

Portal
Zeren MM Portal ile şirket dokümanlarınız
her zaman yanınızda!

Muhtasar-SGK, Kurumlar ve
Yıllık Gelir Beyannamelerinize
ulaşabilirsiniz.

İmza Sirküleriniz, Kira Kontratlarınız,
Sözleşmelerinizi içeren
Genel Evraklarınızı bulabilirsiniz.

Aylık ve yıllık bazda
Vergi Takvimi ile ödemelerinizi
yakından takip edebilirsiniz.

Aylık, Yıllık ve Gelir Tablosu Raporları
ile faaliyetlerinizi yakından
inceleyebilirsiniz.



Mustafa Yiğit Zeren
Yönetici Ortak & ACCA
T : +90 212 266 70 48 
E : mustafayigit.zeren@zerenmm.com

Gönenç Öztok
Genel Müdür & SMMM
T : +90 212 266 70 48
E : gonenc.oztok@zerenmm.com

Ahmet Coşar
Genel Muhasebe Direktörü & SMMM
T : +90 212 266 70 48
E : ahmet.cosar@zerenmm.com

Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için bizlere  
her zaman ulaşabilirsiniz.
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Zeren Mali Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.

zerenmm

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

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