Kaliteli, profesyonel ve güvenli
hizmet …
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ö z d o ğ r u l a r Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine
başlamıştır.

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite
Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç
edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.
Kalite politikası:




Kurumsallaşarak hizmet kalitesinde lider olmayı,

Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uygun yasalar çerçevesinde hizmetin her
sürecinde sürekli iyileştirmeyi,

Firma amacına ve toplumsal amaca hizmet etmeyi,

Kalite politikası olarak belirlemiştir.
Öngörümüz (Vizyon):Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak kalitede
hizmetle ülkemiz ekonomisine katkıda bulunarak kendi alanında en iyi olmaktır.
Özgörevimiz (Misyon):Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini süratle doğru şekilde
çözümlemektir.
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Vergi mevzuatının karmaşık ve sık değişen bir yapıya sahip olması sebebiyle
mükelleflerin yasal düzenlemelere ve yükümlülüklere tam anlamıyla vakıf olmaları
mümkün olamamaktadır. Bu sebeple, firmaların karlılıklarını doğrudan ilgilendiren vergi
yükümlülükleri konusunda profesyonel anlamda destek almaları kaçınılmaz olmuştur.
Vergi yükümlülüklerinin kanuni çerçevede asgariye indirilmesi, doğacak sorunların
giderilmesi ve yükümlülüklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi için profesyonel vergi
danışmanlığı önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, ö z d o ğ r u l a r olarak mali ve vergisel konularda danışmanlık ve muhasebe
hizmeti veren profesyonel kadromuz ile her türlü yasal değişikliklerin müşterilerimiz için
ne ifade ettiğini tespit etmekte ve yükümlülüklerin asgariye indirilmesi için yasal
çerçevede faydalanılacak her türlü imkan ve uygulamaların hayata geçirilmesi
konusunda hizmet vermekteyiz.

ö z d o ğ r u l a r olarak vermiş olduğumuz hizmetlerimiz;












Danışmanlık ve Muhasebe Hizmetleri
Yabancı Yatırımcılara Yönelik Hizmetler
Vergi Uyuşmazlıkları ile İlgili Danışmanlık Hizmetleri
Serbest bölgelerde yapılan Hizmetler
Bireysel Vergi danışmanlığı
Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri
Şirketlerin Satın Alma ve Birleşmelerine İlişkin Vergi Hizmetleri
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Hizmetleri
Vakıf Üniversitelerinin Vergisel yönden durumları
Ar-ge Hizmetleri
Mali Mevzuat Eğitim Hizmetleri
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Danışmanlık ve Muhasebe Hizmetleri

Danışmanlık ve Muhasebe hizmetleri kapsamında müşterilerimize sunduğumuz
hizmetler; müşterilerimizi yasal yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek ve kanunlar
ve mevzuatla ilgili müşavirlik ve muhasebe hizmetleri sunmak, görüş bildirmek, ortaya
çıkabilecek sorunlara ilişkin önerilerde bulunmaktır.
Müşavirlik hizmeti sunduğumuz kanun ve mevzuatlar aşağıda belirtilmiştir.





















Kurumlar Vergisi,
Gelir Vergisi,
Katma Değer Vergisi,
Damga Vergisi,
Transfer Fiyatlandırması,
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları,
Şirketlerin Satın Alma ve Birleşmelerine İlişkin Vergi Hizmetleri
Şirket Satış / Devir Hizmetleri
Yabancı ve Yerli Yatırımcılara Verilen Hizmetler,
Mali Mevzuat Eğitim Hizmetleri
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,
Emlak Vergisi,
Gümrük Vergisi dışında kalan diğer dolaylı vergiler,
Kambiyo mevzuatı,
Teşvik mevzuatı,
Ticaret hukuku,
Serbest Bölgeler mevzuatı,
İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Mevzuatı,
Vakıf Üniversitelerinin Vergisel yönden durumları
Diğer mali kanun ve yönetmelikler,
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Şirketlerin Birleşmelerine İlişkin Vergi Hizmetleri

Şirketlerin birleşme, devir, bölünme işlemlerinde vergi planlaması, vasat bir işlemle
başarılı bir işlem arasındaki farkı oluşturmaktadır. Etkin planlama ve yapılandırma başarılı
bir organizasyon ve iş evliliği oluşturmanıza yardımcı olacaktır. ö z d o ğ r u l a r Vergi
Bölümü, son derece titiz alıcılar olan özel sektör yatırımcıları, stratejik şirket alıcıları,
yurtdışı yatırımcıları için birleşme, devir ve bölünme konularında verdiği hizmetler ile
tecrübesini kanıtlamıştır.
Her türlü alım, yatırım ve finansal yapı, elden çıkarma alternatifleri, işlem sonrası ve
entegrasyon sırasında finansal ve stratejik alıcılara hizmet verme konusundaki
deneyimimizle aşağıdaki güven unsurlarını sunmaktayız:



Şirket birleşmelerinde yirmi yedi yıldan beri deneyim. Bu deneyim, kapsamı ve
karmaşıklık derecesi ne olursa olsun, iş ortaklığımızın her aşamasına değer
katmamızı mümkün kılmaktadır.
Mükerrer işlemleri ortadan kaldırarak açık iletişim seviyesini koruyan ve
yatırımızın değerini koruyarak uzun vadede azami değere çıkaracak interaktif bir
yaklaşım sunmaktayız.

Şirketlerin birleşme, devir ve bölünmelerine ilişkin sunduğumuz hizmetler:










Vergisel Risk Tespiti ve Raporlanması
Şirket Yapılanmalarına İlişkin (Birleşme) Vergi Danışmanlığı
Şirket Devirlerine Uygulanabilecek Vergisel Teşvikler
Şirket Bölünmelerinde (Spin Off) Vergi Danışmanlığı, Bölünme esnasında,
Bölünen Şirketin Sermaye Azaltımı, Devralan Şirketin Sermaye artırımı,
bunlarla ilgili Raporların düzenlenmesi, Vergi, TTK, İhale Kanunları ve
diğer kanunlar açısından sürecin takibi,
Satın Almalarda Vergisel Hususlar
Stratejik Ortaklıklar, Konsorsiyum ve İş Ortaklarına İlişkin Danışmanlık
Grup Şirketlerinin Yeniden Yapılandırmalarına İlişkin Raporlama ve Danışmanlık
Halka Arz Çalışmalarının Vergisel Boyutu
Tasfiye İşlemleri
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Yabancı Yatırımcılara Yönelik Hizmetler

Türkiye'de yatırım yapacak olan yabancı yatırımcıların mevzuat konusunda ve muhasebe
hizmeti vermekteyiz. Hizmetlerimiz şu başlıklar altında toplanabilir;



Vergi ve mali mevzuat hakkında müşterileri, bilgilendirmek, - Kurulacak şirketin
hukuki statüsünün seçimi konusunda yardımcı olmak, Şirket, şube ya da irtibat
bürolarının kuruluşunu yapmak,
Şirketin genel kurul, yönetim kurulu toplantıları ile ilgili prosedürleri yerine
getirmek, toplantıları fiilen gerçekleştirmek, Pay Defteri, Genel Kurul, Yönetim
Kurul Karar Defterleri ile ilgili genel sekreterlik hizmetleri vermek

Vergi Uyuşmazlıkları ile Danışmanlık Hizmetleri

Vergi mevzuatının, konunun profesyonellerinin bile zaman zaman çözümlemekte
zorlandıkları karmaşık yapısı, uygulamalarda idare ile mükellefler arasında ihtilafların
ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.
Şüphesiz ki, bu karmaşık yapı içinde ihtilafların çözümü, hem vergi mevzuatına
hakimiyet, hem de bu alandaki birikimlere dayalı bir yorumlama gücünü ve ikna
kabiliyetini gerekli kılmaktadır.
"Vergi incelemeleri sırasında" verilen danışmanlık hizmetleri,


İnceleme elemanları ile görüşmeler yapılması, inceleme elemanları ile yapılan
görüşmelerde hukuki /teknik destek hizmeti verilmesi,
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Vergi incelemesi sonrasında düzenlenen tutanakların gözden geçirilmesi,
imzalanması esnasında görüş bildirilmesi,
Vergi inceleme raporunun değerlendirilmesi,
Uyuşmazlık konusu vergi borçlarına ilişkin gecikme faizlerinin hesaplanması ve
toplam tarhiyat tutarının belirlenmesi,

“Vergi incelemeleri sonrasında” verilen danışmanlık hizmetleri ve eleştiri
konusu karar konusunda tavsiyelerde bulunulması








Uyuşmazlıkla ilgili konunun, mevzuat ve uygulama açısından incelenmesi,
Uzlaşma veya dava açma kararının alınabilmesine yardımcı olacak teknik
değerlendirme raporunun hazırlanması,
Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma fırsatlarının değerlendirilmesi,
Uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesine yardımcı olunması,
Uzlaşma görüşmesinde kullanılabilecek dayanakların belirlenmesi,
Uzlaşma komisyonuna verilecek detaylı dayanak raporunun hazırlanması,
Uzlaşma neticesinde yapılacak faiz hesaplamalarının kontrolü,

“Dava aşamasında” verilen hizmetlerimiz,






Dava dilekçelerine esas argümanların belirlenmesi,
Şirket verilerinden hareketle dilekçe eklerinin, dilekçede kullanılabilecek rakamsal
çalışmaların yapılması,
Literatür taraması,
Emsal karar taraması,
Duruşmalarda mali müşavir sıfatıyla şirket yetkilileri ile birlikte açıklamalarda
bulunulması,

"Dava veya uzlaşma sonrasında" verilen hizmetler,




Vergi dairesinin hazırladığı ihbarnamenin karara uygunluğunun kontrolü,
Vergi dairesinin düzeltme işlemlerinin karara uygunluğunun kontrolü,
Vergi dairesinin hesapladığı gecikme faizi tutarının yerindeliğinin kontrolü.
“Uzlaşma sırasında” verilen hizmetimiz.

Serbest bölgelerde yapılan hizmetler
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Serbest bölgelerde yatırım yapacak yerli ve yabancı firmalara şirket açılması, mevcut
şirketlere şube açılması ve diğer tüm işlemlerde, danışmanlık, muhasebe ve takip işleri
hizmetlerini sunmaktadır.
İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri

Son yıllarda yenilenen iş ve sosyal güvenlik mevzuatları, bu alanda şirketlere önemli
fırsatlar getirirken, diğer yandan da karmaşık yapısı ve her geçen gün artan denetimler
ile şirketler yönünden riskler doğurmaktadır.
İş ve sosyal güvenlik dünyasında, sık mevzuat değişikliklerinin yanı sıra, uygulamanın
yargı kararları, kurumların iç düzenlemeleri ile şekillenmesi, işletmelerin İnsan
Kaynakları, Finans, Hukuk gibi birimlerinin İş ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında
sürekli ve profesyonel destek almaya mecbur hale getirmektedir.

ö z d o ğ r u l a r olarak, iş ve sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren temel konularda,

şirketlerin kanunlara uyumlu olması, bu konudaki risklerini doğru yönetmeleri ve
zamanında, verimli ve doğru planlama yaparak teşvik fırsatlarını yakalayabilmeleri için
bilgili ve tecrübeli ekibimizle sizler için çözüm üretmeyi hedeflemekteyiz.
İş ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında doğru ve hızlı danışmanlık hizmeti
almak ister misiniz?
İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatında sık sık kanun, yönetmelik, genelge gibi
düzenlemelerle değişikliğe gidilmesi, uygulamanın yargı kararları, kurumların iç
düzenlemeleri ile şekillenmesi, işletmelerin İnsan Kaynakları, Finans, Hukuk gibi
birimlerinin İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı konularında sürekli ve profesyonel destek

almasını mecbur hale getirmektedir. ö z d o ğ r u l a r olarak, iş ve sosyal güvenlik dünyasını
ilgilendiren temel konularda şirketlere ihtiyaçları doğrultusunda destek verilmesi,
mevzuatta olan değişikliklerin uygulamaya yönelik açıklamalarla zamanında bildirimi, iş
ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili sözleşmelerin ve metinlerin hazırlanmasına katkıda
bulunulması, resmi kurumlara gönderilecek yazıların ve itiraz dilekçelerinin hazırlanması,
iş ve sosyal güvenlik risklerinin yönetilmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti
vermekteyiz.
Bütün danışmanlık hizmetlerimizi müşterilerimize;



İş ve sosyal güvenlik uzmanlarının bir parçası olan ekibimizle,
Deneyimli, teknik bilgiye sahip ve İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı uygulamaları
alanında uzmanlaşmış devlet tecrübesine sahip kadromuzla,
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Devam eden değişimler karşısında, tasarlama, yönetim ve uygulamada
gösterdiğimiz başarılı yaklaşımımızla sağlamaktayız.

Bireysel Vergi Danışmanlığı

Vergi mevzuatının karmaşık yapısı, kurumları olduğu kadar, bireyleri de vergisel
yükümlülükleri ile ilgili olarak profesyonel yardım alma ihtiyacı ile karşı karşıya
bırakabilmektedir. Hatta, zamanında ve tam olarak yerine getirilmeyen bir vergisel
yükümlülüğün yol açacağı zararlar, zaman zaman bu yardımın alınmasını zorunlu
kılmaktadır. Şirketimiz, bu ihtiyacı hisseden gerçek kişilere yükümlülüklerinin yerine
getirilmesi ve yasal çerçevede yükümlülüklerin asgariye indirilebilmesi amacıyla
danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Gerçek kişilerin vergilendirilmesi ile ilgili hizmetlerimiz danışmanlık, muhasebe, vergi
beyannamelerinin hazırlanması (gelir vergisi beyannamesi, katma değer vergisi, Geçici
Vergi, veraset ve intikal vergisi beyannamesi gibi), kapsamaktadır.
Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri

Dünya çapında iş yapan firmalar, fikirlerin, ürünlerin ve hizmetlerin dahili paylaşımına
bağlı olarak küresel rekabette önde yer alırlar. Ancak bu fikirler, ürünler ve hizmetler
sınırları aştığında ödenmesi gereken bir bedel vardır. Bu vergilendirme dünyasında,
Transfer fiyatlandırması olarak bilinir. Kurallara uymamaktan dolayı ceza almamak için
çok dikkatli olunması ve çok iyi planlama ile çok titiz belgeleme yapılması gerekir. Makul
ve yararınıza olacak fiyatlandırma, vergi durumunuzu önemli oranda etkileyecektir.
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ö z d o ğ r u l a r, Transfer Fiyatlandırmasının planlanması ve ileride doğabilecek masraflı

sıkıntılardan sakınmanız için sizi desteklemeye hazırdır. Mallarının, hizmetlerin ve diğer
değerlerin sınır aşırı transferinde vergi açısından yaşanabilecek pek çok karmaşıklığın
üstesinden gelebilecek etkili stratejilerin geliştirilip yürütülmesinde destek olacaktır.
Transfer fiyatlandırılmasında en iyi zamanlama nedir? Bu konuda kanun ve yönetmelikler
yayınlandıkça ve ilgili cezalar arttıkça, şirketinizin transfer fiyatlandırması programının
biran evvel düzenlenmesi ve küresel firmaları bekleyen bu vergi hususuna gereken
önemin verilmesi için şu an en doğru zamandır.
Finansal Raporlama Standartları Hizmetlerimiz

01.01.1957 tarihinden bu yana yürürlükte olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu(TTK)’nun
hem ulusal hem de uluslararası ticari hayatta meydana gelen gelişmelere bağlı olarak
güncellenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Avrupa Birliği hukuk düzenine uygun
değişikliklerin de yapılması gereksinimi bulunmaktaydı. TTK tümüyle değiştirmek
amacıyla yeni bir kanun tasarısı hazırlanmış ve bu tasarı 2005 yılında Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde ilgili komisyonlarda görüşülmeye başlanmıştır. Yeni TTK Tasarısı
13.01.2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve yayımlanmıştır. Bu
Kanun’un muhasebe uygulamaları ile ilgili maddeleri 01.01.2013 tarihinden itibaren
yürürlüğe girmiştir.
Yeni TTK uyarınca 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bazı şirketler artık finansal tablolarını
UFRS/TFRS’ ye göre hazırlamak zorunda olacaklardır. Bu kapsamda 1 Ocak 2012 tarihi
itibariyle şirketlerin UFRS/TFRS’ ye geçmek üzere bir software seçmesini veya mevcut
software sistemini geliştirmeye başlamasını tavsiye ediyoruz. Aynı şekilde şirket
çalışanlarının da UFRS/TFRS konusunda eğitimler almaya başlaması için harekete
geçilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd. şti.






Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS), International Financial
Reporting Sistem (IFRS), çerçevesinde mali tabloların düzenlenmesi,
Yasal mevzuata göre hazırlanan mali tablolar ile UFRS`ye göre hazırlanan mali
tablolar arasındaki farkları oluşturan standartlara ait raporlamalar
UFRS`nin şirket muhasebe departmanı tarafından uygulanmasına yönelik destek
vermek
UFRS konusunda firmanızı, bu standartların getireceği yükümlülüklere karşı
hazırlanması konularında yardımcı olmak,
Bu konuda şirket departman çalışanlarına UFRS ile ilgili Eğitimler vermek
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Vakıf Üniversitelerinin Vergisel yönden durumları

Türk Yükseköğretimine ilk kez 1984’de giren vakıf üniversiteleri, zaman içerisinde, artan
sayıları ve büyüyen öğrenci kapasiteleriyle, bir kamu kurumu olarak, devlet
üniversitelerinin yanında yer almışlardır.

Vakıf Üniversiteler gün geçtikçe daha çok kurulmakta, Vergi ve SGK yönünden sorunlarla
karşılaşmaktadırlar, ö z d o ğ r u l a r, Kuruluş aşamasından başlayarak bu konuda
danışmanlık ve tavsiyelerimiz olacaktır.
Ar-Ge Hizmetleri
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun uygulamasına
ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik ve Kanun kapsamındaki desteklerden gelir
vergisi stopajına ilişkin açıklamaları konusunda,

ö z d o ğ r u l a r Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama
ve Denetim Yönetmeliğiyle, Ar-Ge teşvik ve desteklerinin;





Uygulama esasları,
Uygulama prosedürleri,
Denetimine ilişkin esaslar,
Koşulların ihlali halinde yapılacak uygulama, ile ilgili Ar-Ge başvurudan, son
anında kadar işlerin takibi, tavsiyeler, çalışan personelin eğitimi

Mali Mevzuat Eğitim Hizmetleri
Günümüzde gittikçe zorlaşan piyasa ve rekabet koşulları şirket yöneticilerinin
operasyonlarını kontrol altında tutmasının gerekliliğini arttırmıştır. Bu kapsamda gerekli
olan mükemmeliyete ulaşmak yolunda eğitim kavramı her zamankinden daha büyük bir
önem arz etmektedir.

ö z d o ğ r u l a r olarak düzenlemiş olduğumuz eğitim ve seminerler ile gerek

müşterilerimize gerekse kamuya karsı olan bilgilendirme görevimizi yerine getirmek için
çalışmaktayız.
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Eğitimlerimiz;

Şirketlerden gelecek talepler üzerine verilebilecek olan özel eğitim ve seminerler ve
kamuya açık olarak sunulan güncel konuları içeren eğitimler olarak iki ayrı gruba
ayrılabilir.
Vergi eğitim konularımız aşağıda ana başlıklar halinde özetlenmiştir
















Finansal Raporlama Standartları
Şirketlerin vergisiz devir, birleşme ve bölünmeleri
Tüm evreleri ile "MALİYET MUHASEBESİ"
Bütün yönleriyle yatırım teşvikleri
Özel tüketim vergisi-sorunlar/çözümler
Dönem sonu işlemleri ve özellikli konular
Menkul ve gayrimenkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi
Finansal ve vergisel boyutlarıyla kar dağıtımı
Yabancı yatırımlar için sağlanan Türk vergi teşvikleri
Temel vergi kanunları
Serbest bölgelere sağlanan teşvikler ve uygulaması
Vakıfların vergi karşısındaki durumları,
Sosyal Güvenlik Kanunu ile eğitim ve uygulamaları,
4857 sayılı İş Kanunu uygulamaları
Vakıf Üniversitelerinin Vergisel yönden durumları
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