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

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

       



Vergi Danışmanlığı
Günümüzde işletmeler, faaliyetlerine yönelik strateji geliştirme, mevzuata uyum, risk yönetimi ve iş planı 
uygulama konularına odaklanmakta, bu nedenle günümüzün karmaşık vergi uygulamalarına yönelik çözümler 
geliştirmede sorun yaşayabilmektedir.

Bu doğrultuda bünyemizde yer alan konusunda uzman profesyonel arkadaşlarımızla beraber, mükelleflerimizin 
doğru zamanda doğru kararlar alabilmelerini sağlamak için, vergisel konularda danışmanlık hizmeti 
vermekteyiz.

Bu kapsamda vergi danışmanlığı hizmeti verdiğimiz konuları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

• Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi,
• Stopaj yoluyla alınan vergiler,
• KDV, ÖTV, Damga Vergisi, BSMV ve KKDF gibi işlem üzerinden alınan vergiler,
• Veraset ve İntikal Vergisi ve Emlak Vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler,
• Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları,
• KDV planlaması ve yurt içi/yurt dışı KDV iadesi işlemleri,
• Lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik vb. sözleşmeler ile hisse devir sözleşmeleri 
 ve uluslararası sözleşmelerin vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi,
• Transfer fiyatlandırması danışmanlık hizmeti,
• Mevzuattaki güncel değişikliklerin ve uygulamaların sirküler yoluyla bildirilmesi.

Yönetim Destek Hizmetleri
Günümüzde işletmeler, teknolojideki hızlı ilerlemeler, mevzuatta sürekli değişimler, gelir idaresinin farklı ve 
karmaşıklaşmaya başlayan yaklaşımları ile karşı karşıya kalmaktadır. Böyle bir ortamda işlerinde daha iyi bir 
seviyeye gelmek için şirketler ana faaliyetlerine odaklanmak zorunda kalmaktadır. Bu gereksinimden yola 
çıkarak şirketler, ana faaliyetleri dışındaki bazı konularda, alanında uzman profesyonel kişi ve kurumlarla 
çalışmaktadırlar.

Mali müşavirlik hizmetleri başlığımızda yer alan hizmetlerden farklı olarak verdiğimiz yönetim destek 
hizmetlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

• Raporlama hizmetleri,
• E-fatura, e-defter hizmetleri,
• Özel amaçlı muhasebe denetimleri hizmetleri,
• Teşvik hizmetleri,
• Genel muhasebe danışmanlığı,
• Tasfiye işlemleri,
• Ticaret Sicil İşlemleri (Genel Kurul, Hisse Devri, Ana Sözleşme Tadil ve değişiklikleri).



Genel Kurul Danışmanlığı
Türk Ticaret Kanunu’nun 409. maddesine göre şirketler, olağan genel kurul toplantısını her faaliyet dönemi 
sonundan itibaren 3 ay içinde yapmak zorunda olup, yine aynı Kanun çerçevesinde şirketlerin, faaliyet 
raporlarını söz konusu genel kurul toplantılarında onaylaması gerekmektedir.

Zeren MM olarak, konusunda uzman kişilerden oluşturduğumuz ekibimizle hem genel kurul toplantılarının 
gerçekleştirilmesi hem de yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması konularında şirketlere destek vermekteyiz.

Bu doğrultuda sunduğumuz hizmetler şu şekildedir;

• Genel kurul ve faaliyet raporlarının hazırlanmasından önce şirketin finansal tablolarının derlenmesi,
• Faaliyet raporunun hazırlanması sürecinde şirket yönetimine danışmanlık sağlanması,
• TTK hükümlerinde yer alan asgari gerekliliklere uygun şekilde faaliyet raporunun hazırlanmasına yardım 
 edilmesi,
• Toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi gibi olağan genel kurul toplantısı esnasında imzalanması gereken 
 diğer genel kurul belgelerinin hazırlanması,
• Faaliyet raporunun ve şirketin finansal tablolarının onaylanacağı olağan genel kurul toplantısının 
 gerçekleştirilmesi,
• Olağan genel kurulun tescili için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak tescil işleminin 
 gerçekleştirilmesi  hizmeti.

İş Hukuku Danışmanlığı
Zeren MM olarak iş hukuku ve sosyal güvenlik alanında verdiğimiz hizmetlerin çerçevesi oldukça geniştir. 
Sunduğumuz danışmanlık hizmetleriyle bu alandaki sorunlarınızı ve olası risklerinizi kaynağında ve 
gecikmeden çözüme kavuşturmak için işbirliğine hazırız.

Çalışanlarınıza barışçıl ve mevzuata uygun bir çalışma ortamı sunabilmeniz için iş hukuku ve sosyal 
güvenlik alanında sunduğumuz hizmetler aşağıda yer almaktadır:

• Çalışma modellerine göre iş sözleşmeleri,
• İş yeri iç yönetmeliği,
• Özlük dosyalarının kontrolü,
• İş uyuşmazlıklarının çözüm süreci,
• İdari para cezaları,
• İş yeri tescil işlemleri,
• İş yeri devir ve birleşmeleri,
• İş yerinin kapatılması,

Vergi İhtilafları Danışmanlığı
Vergi konusu ve buna bağlı uyuşmazlıklar ve çözüm yolları bir uzmanlık konusudur. Konusunda uzman 
olan ekibimiz ile yargı yoluna başvurma, uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi aşamasında, uyuşmazlık 
konusuna ilişkin vergi mevzuatı uygulamaları ve vergi mevzuatında öngörülen çözüm yolları ve dava açma, 
gerekli başvuru ve savunma dilekçelerinin hazırlanması aşamalarında müşavirlik hizmetleri verilmektedir. 



Bu kapsamda aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz;

• Muhtemel vergi ihtilafları konusunda mükellef nezdinde farkındalık yaratılması, güncel  gelişmelerin takip 
 edilmesi,
• Vergi iadelerine ilişkin ihtilafların idari aşamada çözümlenmesinin sağlanması konusunda danışmanlık 
 verilmesi, alternatif çözüm yollarının değerlendirilmesi,
• Vergi dairesi ile görüşmelerin yapılması, gerekli düzeltme ve iade başvurularında destek sağlanması,
• İdari işlemlerin sonuçlarının değerlendirilmesi,
• Özelge başvurusunda bulunulması hususunda teknik destek sağlanması, başvuru evraklarının hazırlanması 
 ve sonuçların değerlendirilmesi,
• Vergi incelemeleri sürecinde belge ve dokümantasyon hazırlanması ve tutanakların incelenmesi,
• Vergi incelemelerinin tamamlanmasını takiben, "Uzlaşma" veya "Dava Açma" süreçleri için gerekli olan 
 teknik değerlendirmelerin yapılması,
• Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararlarının alınması ve uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi  
 konularında destek sağlanması,
• Dava aşamasında gerekli teknik destek ve danışmanlığın sağlanması,
• Dava veya uzlaşma sonrasında, vergi dairesinin düzeltme işleminin karara uygunluğunun kontrol edilmesi.

Sosyal Güvenlik Teşvikleri Danışmanlığı
İşverenlerin, çalışanlar için ücret ve sigorta primleri kalemlerinde yararlanabileceği, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik mevzuatında çok sayıda teşvik bulunmaktadır. Bu teşviklerin sağladıkları avantajlar ve önceliklere 
göre planlama yapılarak teşviklerin kullanılması gerekmektedir. 

Söz konusu teşviklerin uygulamasına yönelik mevzuat değişken ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle 
şirketlerin, bu konularda profesyonel destek almadan teşviklerden doğru sıralama ve doğru planlama ile 
faydalanması zorlaşmakta, yanlış uygulanan teşvikler de ekstradan şirkete risk unsuru oluşturabilmektedir. 
Sosyal Güvenlik mevzuatında yapılacak hesaplama ve uygulama hatalarına ilişkin kesilen idari para cezaları 
da oldukça yüksek olduğundan, teşviklerden yararlanmak isteyen şirketler, bu konuda profesyonellerden 
destek alarak hata riskini minimuma indirmek istemektedirler.

Bu doğrultuda Zeren MM olarak konusunda uzman profesyoneller ile birlikte, tüm bu karmaşık istihdam ve 
sigorta primleri teşviklerini hatasız olarak uygulayarak süreçleri desteklemekte, şirketlerin ücret ve sigorta 
primi maliyetlerinde önemli avantajlar sunmaktayız. Özellikle ücret teşviki sağlayan işbaşı eğitim programı 
ve tüm sigorta primi işveren hissesini karşılayan ilave istihdam sigorta primi teşviki uygulamaları işverene 
önemli maliyet avantajı sağlayarak işgücü maliyetlerini azaltmaktadır.

Zeren MM bünyesindeki konusunda uzman çalışanlarımız iş ve sosyal güvenlik teşvikleri konusunda; 
işyerinizde teşvik analizi yaparak kullanılabilecek tüm teşvik fırsatlarını belirlemekte, firmanızın istihdam 
teşviklerinden doğru ve eksiksiz olarak yararlanmasını sağlamaktadır. 

Teşvik uygulamaları, teşviklerin uygulanması konusunda bünyemizde hizmet veren, teşvik mevzuatına ve 
uygulamasına hâkim olan eski SGK ve İş Müfettişi Uzmanlarımız tarafından yürütülmektedir. Söz konusu 
teşviklerin uygulamasının yanında, teşviklerin daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik danışmanlık 
hizmeti de sunmaktayız. 

Ek olarak, teşvik hesaplamaları ve teşviklerin hatalı uygulanmasından kaynaklı oluşabilecek ve işverenin 
maruz kalabileceği, teşvik iadesi, ceza gibi durumlar sözleşme ile kurumumuzun sorumluluğu altına 
almaktayız. 
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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.
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Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için bizlere  
her zaman ulaşabilirsiniz.
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Zeren Mali Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.
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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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