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Bizler sınırları olmayan             
danışmanlarız. 
PKF üyesi firmalar 
ile olan güçlü 
kişisel ilişkilerimiz 
ile müşterilerimizin 
dünyanın her ülkesinde 
sorunsuz şekilde 
çalışmamızı sağlıyoruz. 
Müşterilerimizin işini 
kendi işimizmiş gibi 
sahipleniyoruz. 

•

•

•

Gelişme arzumuz 
çalışma tutkumuzun 
temelini oluşturmaktadır. 
PKF olarak bizler 
yaratıcılığımız ve çözüm 
odaklı yaklaşımlarımızla 
müşterilerimizin 
beklentilerini aşmak için 
çalışıyoruz. 

•

•

İşlerimizi en yüksek 
standartlarımızda 
yürütüyoruz. 
PKF ailesi olarak bizler 
ekibimizin beceri 
düzeylerinin artırılması 
ve müşterilerimizin 
işlerini devamlılığını 
sağlayacak bir politika 
izliyoruz. 

•

•

Bizi toplumda ve yerel 
piyasada tanımlayan 
kendimize özgü iletişimimiz 
ancak bizi diğer firmalardan 
üstün tutan kolektif 
bütünlüğümüzdür. 
Girişimcilerimiz ve liderlerimiz 
için standartlarımızı ve 
saygımızı eşit bir şekilde 
paylaşmamız bizim 
müşterilerimize daha kolay 
ulaşmamızı sağlıyor. 

•

•

Biz açık ve şeffaf bir 
hizmet sunuyoruz. 
Biz her zaman saydam 
ve açığız. 
Amacımız müşterilerimizin 
anlayabileceği açıklıkta her 
konuda kendilerine destek 
olmaktadır.

•

•

•

150ülke

440ofis
1,5 milyar $
üye firmaların elde 
ettiği toplam gelir

21.000
çalışan

TOP 10
en büyük 

10 denetim ve 
danışmanlık

şirketi arasında
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PKF İstanbul Hizmetleri
Genel Bakış

sorularınız için:
Tel: +90 (212) 426 00 93 (Pbx)

Fax: +90 (212) 426 84 44  
www.pkfistanbul.com 
info@pkfistanbul.com

PKF İstanbul, 2005 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Birçok sektör deneyimine 
sahip ortakları ve deneyimli uzman çalışan kadrosuyla, farklı büyüklükteki ulusal 
ve uluslararası müşterilerine denetim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

1969’da kurulan PKF dünya çapında 2200 ortağı ve 21.000’in üzerinde çalışanı 
olan, 300 üye firmayla 440’dan fazla lokasyonda ve 150 ülkede faaliyet gösteren, 
içinde bulunduğu denetim sektöründe uluslararası sıralamada ilk 10’a girmeyi 
başarmış ve daha üst sıraları kendine hedef edinmiş global bir organizasyondur.

Global standartlarda hizmet kalitesini öngören PKF anlayışı, işiniz nerede olursa 
olsun, layık olduğunuz ilgiyi ve ihtiyaç duyduğunuz hizmeti aynı koşullarda 
güvenilir bir şekilde size sunmakta ve sizi desteklemektedir. Bu çerçevede, PKF 
İSTANBUL, uluslararası ve yerel standartlarda bağımsız denetim, vergi denetim 
ve danışmanlığı, kurumsal finansman hizmetleri, yönetim danışmanlığı, insan 
kaynakları danışmanlığı, muhasebe hizmeti ve mali işler danışmanlığı konularında 
hizmet vermektedir.

Dünya sıralamasında ilk 10 büyük bağımsız denetim 
şirketi içinde olan ve 150’yi aşkın ülkede 300’den 
fazla üye firmasıyla bağımsız denetim ve danışmanlık 
hizmeti veren PKF International’ın üyesidir. PKF 
International, hizmet verimliliği ve kalitesi ile sektörün 
önde gelen uluslararası denetim ve danışmanlık 
firmaları topluluklarının arasında yer almaktadır.
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Bağımsız Denetim ve Güvence Hizmetleri

İşletmelerin ortakları ve yöneticilerini de kapsayan tüm paydaşlarının finansal duruma ve 
performansa ilişkin güvenilir bilgi elde etme ihtiyacı her geçen gün artıyor ve finansal tablo 
kullanıcıları için güvenilir bilgiye ulaşmak birinci öncelikli konu haline geliyor. 

Bağımsız Denetim ve Güvence Hizmetlerimiz ile müşterilerimizin ihtiyaçlarına da cevap 
vererek denetimin faydasını ve verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. KGK, SPK, EPDK, 
Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA), Dubai Emtia Merkezi 
(DMCC) tarafından bağımsız finansal denetim için yetkilendirilmiş bir şirket olarak, 
aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz.

Bağımsız Denetim ve Güvence Hizmetlerimiz:

•	 Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

•	 Diğer Güvence Hizmetleri

•	 Kurumsal Raporlama Paketi Hazırlama ve/veya Denetimi

•	 Usulsüzlük (Hile) İncelemeleri

•	 Uygunluk Denetimi

•	 Faaliyet Denetimi

•	 Verimlilik Denetimi

•	 İç Denetim

•	 Ciro Denetimi
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Vergi Hizmetleri
PKF Vergi Hizmetleri Bölümü olarak tüm birimlerimizde olduğu gibi “Global Bakış Yerel Yaklaşım” 
anlayışı ile ulusal ve uluslararası düzeydeki bilgi ve tecrübelerimizle müşterilerimizin tüm vergisel 
soru, sorun ve planlarında yanlarında yer alıyoruz.

150’den fazla ülkede faaliyet gösteren PKF International ağının sağladığı uluslararası bilgi ağı 
ile müşterilerimizin yerel ve uluslararası her seviyedeki vergi danışmanlığı ihtiyaçlarına cevap 
verebiliyoruz.

Vergi alanındaki başlıca hizmetlerimiz:

•	 Tam Tasdik

•	 Katma Değer Vergisi İadesi

•	 Özel Amaçlı Raporlar

•	 Uluslararası Vergi Danışmanlığı

•	 Gelir ve Kurumlar Vergisi Danışmanlığı,

•	 Transfer Fiyatlandırmasına ilişkin Danışmanlık,

•	 Vergi İncelemeleri ve Davaları ile İlgili Danışmanlık,

•	 Şirket Birleşme, Bölünme, Devir ve Tasfiye İşlemleri,

•	 Kambiyo Mevzuatı Çerçevesinde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları Danışmanlığı,

•	 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri hakkında Vergi 
Danışmanlığı,

•	 Serbest Bölge Vergi Danışmanlığı,

•	 Teşvik, İndirim, İstisna ve Muafiyetlerle ilgili Danışmanlık Hizmetleri

•	 Vergide Dijital Dönüşüm Hizmetleri



PKF İSTANBUL © | HİZMETLERİMİZ 13PKF İSTANBUL © | HİZMETLERİMİZ12

Muhasebe ve Finansal Raporlama Hizmetleri
İşletmeler mevzuattaki sürekli değişimler ile gittikçe karmaşıklaşan süreçlerin yönetimi için şirket 
bünyesindeki ekipleri desteklemek, iş yüklerini azaltmak ve daha verimli çalışmalarını sağlamak 
amacıyla finansal muhasebe alanında dış kaynaklı hizmetler alıyor. Dış kaynaklı servis hizmeti ile 
firmalar, ana işlerine odaklanıp işletme yönetimlerini optimize edebilirken aynı zamanda mevzuata 
da daha uyumlu olabiliyor. 

Muhasebe ve Finansal Raporlama Hizmetleri bölümü olarak ulusal ve uluslararası tüm 
müşterilerimize ilgili mevzuatlar çerçevesinde uygulama, danışmanlık, denetim ve raporlama 
hizmetleri veriyoruz. Firmaların kurum içi veya dış kaynaklı tüm muhasebe ve finansal raporlama 
ihtiyaçlarına uygun yerel tecrübe ve küresel bakış açısı ile ulusal ve uluslararası bazda hizmet 
veriyoruz. Verinin oluşmasından raporlanmasına kadar tüm süreçlerde müşterilerimizin yanınızda 
yer alırken, tüm hizmetlerimizi ihtiyaçları doğrultusunda Türkçe, İngilizce ve Almanca olarak 
veriyoruz.

Mikro işletmelerden, KOBİ ve büyük işletmelere kadar; cari hesap yönetimi, stok yönetimi ve 
finans yönetiminin muhasebeleştirme ve raporlama entegrasyonu için efektif ve dijital çözümler 
sunuyoruz.

Başlıca Muhasebe ve Finansal Raporlama hizmetlerimiz;

•	 Finansal Muhasebe

•	 Uluslararası Muhasebe, Finansal Raporlama ve TMS/TFRS Dönüşümü

•	 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

•	 Vergi Beyannamelerinin Hazırlanması ve Vergi Danışmanlığı

•	 Bordrolama ve SGK İşlemleri

•	 Ticaret Tescil İşlemleri

•	 Muhasebe, Finansal Raporlama ve Vergi Eğitimleri

•	 Diğer Muhasebe ve Yönetim Hizmetleri (Cari hesap risk yönetimi, cari hesap 
mutabakat hizmetleri, satış faturalarının düzenlenmesi gibi diğer hizmetlerimiz)
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Kurumsal Finansman Hizmetleri

Kurumsal finans alanında, güçlü kadromuz ile gerekli teknik altyapı, bilgi kaynakları, bilgi 
birikimi, tecrübe ve yerli ve yabancı finansal kuruluşlarla ortak çalışma disiplinimizle, yerli 
ve yabancı şirketlere, şirket birleşme ve satın almaları, finansal ortaklıklar, özelleştirme 
projeleri, proje finansmanı ile ilgili kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. 

Kurumsal Finansman alanında verdiğimiz başlıca hizmetler;

•	 Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 

•	 Halka Arz İşlemleri Danışmanlığı

•	 Halka Arz ve Sonrası Süreç Danışmanlığı

•	 Finansal Değerleme ve Durum Tespit Raporları (Due-Diligence) Hazırlama

•	 Finansal Yeniden Yapılandırma ve Borç Finansmanı

•	 Yerli ve Yabancı Ortaklar Bulma ve Proje Finansmanı
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İş, Sosyal Güvenlik ve Teşvik Danışmanlığı

PKF İnsan Kaynakları birimi altında, alanında uzman çalışanlarımız ile çalışma mevzuatında 
yer alan ayrıntılı yükümlülüklerin işletmeler tarafından en doğru şekilde anlaşılmasına 
ve uygulanmasına rehberlik ediyor, sürekli gelişim vizyonu ile uluslararası kalite ve 
standartlarda hizmetler sunuyoruz. Sosyal güvenlik alanındaki tüm denetim ve danışmanlık 
ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek altyapımız ve bilgi birikimimiz ile sunduğumuz başlıca 
hizmetler:

•	 Sosyal Güvenlik Check-Up

•	 İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

•	 İş ve SGK Denetimleri ile İlgili Hizmetler (teftiş öncesi, sürecinde ve sonrasında 
gerekli tüm destekler)

•	 Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkileri Danışmanlığı

•	 İstihdam Teşvikleri Danışmanlığı

•	 Asgari İşçilik Danışmanlık Hizmeti

•	 Yabancı Uyruklu Çalışma İzni Danışmanlığı

•	 Bordrolama Danışmanlığı

•	 İşbaşı Eğitim Programı Danışmanlığı

•	 Kısa Çalışma Ödeneği Danışmanlığı
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Hukuk Alanındaki Hizmetlerimiz

Ticaret hukuku, vergi hukuku ve medeni hukuk alanları başta olmak üzere, özel hukuka 
ilişkin tüm hukuki sorunlarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti veren ekibimizin hukuki 
hizmetleri, ticari veya bireysel ilişkilerin kurulmasından önce, gelecekte doğması muhtemel 
hukuki uyuşmazlıklara engel olabilme noktasında başlıyor. Uyuşmazlığın doğmasından 
itibaren müvekkil haklarının korunabilmesi ve hakkın adalete uygun bir biçimde 
dağıtılabilmesi amacıyla, dava ve icra takibi aşamalarında profesyonel bir hukuk hizmeti 
sağlıyoruz.

Müvekkillerimiz adına takip ettiğimiz dava ve işlerin tüm aşamalarında Avukatlık 
Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’ndan doğan her türlü hak 
ve yükümlülüklere öncelikle riayet ediyor ve müvekkil menfaatlerini en yüksek düzeyde 
korumak için hukuk kuralları dairesinde her türlü özeni gösteriyoruz.

Hukuk alanında verdiğimiz başlıca hizmetler:

•	 İşletmeler için Hukuki Danışmanlık

•	 Temsil Hizmeti

•	 İcra Takibi Hizmetleri

•	 Dava Avukatlığı

•	 İş Hukuku Danışmanlığı

•	 Yabancı Kişilere Verilen Vatandaşlık, Oturma ve Çalışma İzinleri ile İlgili 
Hizmetler

•	 Vergi ve Gümrük İncelemeleri Danışmanlığı

•	 Vergi ve Gümrük Uyuşmazlığı Danışmanlığı
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Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Bir şirketin yönetim sistematiğini, sektörünü, müşterisini, odaklandığı ürün grubunu, 
kaynaklarını ve potansiyelini yeniden değerlendirerek, mevcut imkân ve kaynakların 
israf edilmeden en doğru şekilde, en doğru amaca uygun sarf edilmesine, yönetim 
kabiliyetlerinin ve disiplininin geliştirilmesine, satın almadan satışa tüm süreçlerin 
iyileştirmesine, karlılığının arttırılmasına ve pazarın genişletilmesine yardımcı oluyoruz. 
Konusunda uzman hizmet ekiplerimiz ile; analiz, rehberlik, uygulama sürecine danışmanlık, 
uzun süreli eğitim, çalıştay yöntemlerini veya bunların uygun bir karmasını kullanıyoruz.

Başlıca danışmanlık hizmetlerimiz:

•	 Kurum Analizi

•	 B2B Satış-Pazarlama Yapısı Analizi

•	 Pazarlama Yapısı İyileştirme 
Danışmanlığı

•	 Stratejik Plan ve Eylem Planları Hazırlığı

•	 Örgüt Mimarisi ve Doğru Ebat Belirleme

•	 ERP Seçim ve Uygulama Danışmanlığı

•	 Fizibilite Raporları

•	 Kar Merkezleri Analizi

•	 İnsan Kaynakları Danışmanlığı

•	 Bütçe ve Nakit Akış Yönetimi 
Süreçleri Danışmanlığı

•	 Süreç Denetimi

•	 Gider ve Maliyet Yönetimi 
Danışmanlığı

•	 Süreç Modelleme ve Yönetimi 
Danışmanlığı

•	 Stok, Depo ve Lojistik Yönetim 
Sistemi İyileştirmeleri

•	 Üretim Yönetim Sistemleri 
İyileştirmeleri

•	 Tedarik Zinciri Risk Analizi

•	 Şirketi Pazarlama Büyütür Çalıştayı

•	 Geleceğiniz için İki Gün

•	 Kurumsallaşma değil, İyi Yönetim

•	 Gider ve Maliyet Yönetimi Hepimizin İşi

Şirketlere özel düzenlediğimiz çalıştaylar:
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Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz (Devam)

PKF İstanbul olarak Yönetim Danışmanlığı departmanı bünyesinde kurduğumuz PKF Dijital Dönüşüm 
Ofisi ile şirketlerin hızla değişen ve dönüşen teknoloji çevresini daha iyi anlamasını sağlıyor ve 
şirketlere hız ve gelir getirecek en doğru uygulamaları kazandırılması için çalışıyoruz. PKF Dijital 
Dönüşüm Ofisi olarak şirketlerin işleyişine ve kültürüne uygun yeni düşünme biçimleri, yazılımlar ve 
teknolojilerle;

•	 şirket faaliyetlerinin maliyet azaltıcı ve gelir artırıcı şekilde düzenlenmesi, 
•	 çalışanların dijital düşünme ve dijital araçları kullanma konusunda yetkin hale getirilmesi,
•	 şirketin yeni çağın iş yapış biçimlerine uyumlu hale getirilmesi,
•	 iş modelinin dijital bazlı hale getirilmesi ile kalıcı rekabet avantajı kazandırılmasına yönelik

hizmetler sunuyoruz.

Dijital Dönüşüm alanındaki danışmanlık hizmetlerimiz:

•	 B2B Pazarlamanın Dijital Dönüşümü

•	 CRM Seçimi, Uygulaması ve Mevcut Sistemin İyileştirmesi

•	 Dijital Ürün Tasarımı/Yönetimi

•	 Süreçlerde Dijital Fırsatların Tespiti ve Uygulaması

•	 Verinin ve Toplama yöntemlerinin Dijitalleştirilmesi Uygulamaları

•	 Yönetim İzleme Raporlarının Dijitalleştirilmesi

•	 Dijital Yetkinlik İhtiyacı Tespiti ve Geliştirme Rehberliği

•	 Liderin Dijital Vizyonu Rehberliği

•	 1 Yıllık Dijital Dönüşüm Eylem Planı

•	 Teknoloji Hizmet Ekibi/Ofisi Kurulumu

•	 Teknoloji Ekosistemi ile Tanıştırma

aüt

•	 Dijital Çağda Yeni Nesil Pazarlama Çalıştayı

•	 (Şirkete Özel) Dijital Dönüşüm Çalıştayı

Dijital Dönüşüm alanındaki çalıştaylarımız:

•	 Dijital Ekonomide İş Modelini Yeniden Düşünmek 

PKF Dijital Dönüşüm Ofisi
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PKF İstanbul, PKF International Limited ağının üyesi olup hukuken bağımsız bir tüzel kişiliğe sahiptir ve bu ağın diğer üyelerinin faaliyetleri nedeniyle herhangi bir 
sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir.

PKF İstanbul
Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14, Maslak, İstanbul
Tel: +90 (212) 426 00 93, Faks: +90 (212) 426 84 44 
Email: info@pkfistanbul.com
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