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HAkkIMIZdA

Centrum denetim, uluslararası ve yerli şirketlere vergi, bağımsız denetim, kurumsal finansman, 
iç denetim, kurumsal risk, iş ve sosyal güvenlik danışmanlığı alanlarında hizmet vermektedir.

Şirketimiz, 15 yılı aşkın süre Maliye Bakanlığı bünyesinde hesap uzmanı olarak görev yapmış 
ve özel sektörde 60 milyar doların üzerinde cirosu ve 190’ın üzerinde şirketi ile Türkiye’nin en 
büyük şirketler topluluğunda denetim ve danışmanlık alanında tecrübe sahibi olan deneyimli 
uzmanlardan oluşmaktadır.

Halihazırda şirketimiz bünyesinde toplam 20 teknik personel çalışmakta olup, farklı sektör ve 
ülkelerden çok sayıda kurumsal firmaya danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Şirketimiz aynı zamanda Hollanda merkezli Trade&investment Center BV şirketinin Türkiye vergi 
ofisi ve yine Hollanda merkezli Van Campen/liem şirketinin Türkiye stratejik partneri olarak 
hizmet vermektedir.



BeklenTileriniZi YükSelTin



HiZMeTleriMiZ

 ◆ denetim ve Tam Tasdik

 ◆ Vergi danışmanlığı

 ◆ dolaylı Vergi danışmanlığı

 ◆ kdv iadesi Hizmetleri

 ◆ Bağımsız denetim

 ◆ iç denetim

 ◆ iş ve Sosyal Güvenlik danışmanlığı

 ◆ kurumsal risk Yönetimi



Tam tasdik işlemi, vergi 
inceleme riskini önemli 
ölçüde azaltan bir süreçtir



Tam tasdik hizmeti Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak olası bir vergi incelemesinde ortaya 
çıkabilecek hatalı ya da eksik uygulamaları önemli ölçüde azaltan bir hizmettir. 

kurumlar vergisi beyannamesi tam tasdik hizmetlerimiz:

 ◆ Tam tasdik denetimi

 ◆ Vergi hesaplamalarının kontrolü ve

 ◆ Tespit edilen hususların raporlaması
 
olmak üzere üç başlıkta özetlenebilir.

Tam tasdik hizmeti sadece vergi incelemesi riskini azaltmakla kalmayıp, hatalı vergi 
uygulamalarının erken teşhisi ve düzeltilmesi sonucunu da doğurmaktadır. 

denetim sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlaması fırsatları 
tasdik hizmetinin yarattığı önemli bir değerdir.

deneTiM Ve TAM TASdik 
HiZMeTleri



Danışmanlık hizmetlerimiz 
problemlerinizi çözmeyi  
ve etkili kararlar almanızı 
sağlamayı hedefler



Vergi, işletmeler açısından en önemli maliyet kalemi olmasının yanı sıra belirsiz alanlarının 
fazlalığı, mevzuatının derinliği ve sürekli güncellenen kurallarının takibinde yaşanan güçlük 
nedeniyle birçok firma açısından en önemli risk alanlarından birini oluşturmaktadır. 

Vergisel işlemlerin doğru şekilde yönetilerek, vergi riskinin minimize edilmesi amacıyla 
gerçekleştirdiğimiz danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

 ◆ Vergi mevzuatı ve idari uygulamalar konusunda yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunulması

 ◆ Her nevi vergi ve işlemle ilgili olarak vergi planlaması imkanlarının irdelenmesi

 ◆ çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları ve yabancı menşeli firmaların vergilendirilmesi 

konularında danışmanlık sağlanması

 ◆ Mevzuatta yapılan değişiklikler ve firmalara olan etkileri konusunda tamim ve duyurular 

hazırlanması

 ◆ Yapılması planlanan anlaşmaların vergi kanunlarına uygunluğu açısından incelenmesi

 ◆ Muhtelif işlem ve konularda çözüm ve tavsiyeler içeren rapor ve bilgi notları hazırlanması

 ◆ Vergi inceleme ve dava süreçlerinin yönetilmesi

 ◆ Teşvik mevzuatı ile ilgili konularda danışmanlık sağlanması

VerGi dAnIŞMAnlIĞI



KDV ekibimiz en hızlı 
ve en güvenilir 
KDV uygulamalarını 
sunmaktadır 



kdV ve ÖTV gibi vergiler işletmelerin nakit akışını ve maliyetlerini önemli ölçüde etkilemekte ve 
birçok işletme için büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda şirketimiz, söz konusu vergiler 
konusunda mevzuata uygunluk denetimi ve danışmanlığı hizmetleri vermektedir. 

dolaylı vergi danışmanlığı kapsamında sunulan hizmetler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 ◆ dolaylı vergilere bağlı raporlamaların geliştirilmesi 

 ◆ Maliyetlerin kontrolü

 ◆ dolaylı vergilerin mevzuata uygun olarak yönetilmesinin sağlanması

 ◆ Yararlanılması mümkün olan iade, muafiyet ve istisnaların tespiti ve uygulaması

dOlAYlI VerGi dAnIŞMAnlIĞI



Türk vergi idaresi 
tarafından öngörülen 
prosedürlere ve uygulama 
aşamasında benimsenen 
tutumu yakından 
izlemekteyiz 



kdV iade grubumuz, vergi idaresinin öngördüğü prosedürleri ve işlem süreçlerinde aldığı tutumu 
yakından izleyen deneyimli bir kadroya sahiptir.

Şirketlerin kdV iade talepleri ve genel kdV danışmanlığı işlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki 
hizmetler verilmektedir:

 ◆ Şirketlerin kdV yapılarının analizi

 ◆ katma değer Vergisi iade hesaplamalarının gerçekleştirilmesi 

 ◆ iade ve mahsup işlemleri için gerekli raporların hazırlanması

 ◆ Firmaların kdV indirimi, iade ve mahsup durumları ile ilgili olarak karşılaşılan sorunlara 

yönelik danışmanlık sağlanması.

kdV iAdeSi HiZMeTleri



Mevcut ekonomik 
koşullar ve tekrarlayan 
mali krizler 
sürdürülebilirlik ve 
şeffaflık kavramlarını 
giderek daha fazla 
sayıda şirket için ön 
plana çıkarmaktadır 



Günümüz ekonomik koşulları, yinelenen finansal krizler ve küresel iş dünyasının içinde bulunduğu 
ortam, şirketlerde süreklilik ve şeffaflık kavramlarını öne çıkarmıştır. Söz konusu kavramlar ise 
uluslararası standartlarda finansal raporlama ve bağımsız denetim ile uygulama alanı bulmaktadır. 

Bağımsız denetim alanında sunulan hizmetler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 ◆ Maliye Bakanlığı muhasebe düzenlemelerine uygun olan tutulan yasal defterlerden elde edilen 

finansal tabloların Türkiye Muhasebe/Finansal raporlama Standartlarına dönüştürülmesi 

hizmetleri

 ◆ Türk Ticaret kanunu, Sermaye Piyasası kanunu, Bankacılık kanunu ve sair mevzuat gereği 

Türkiye Muhasebe/Finansal raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal 

tabloların Uluslararası denetim Standartları doğrultusunda bağımsız denetimi

 ◆ Türk Ticaret kanunu danışmanlık hizmetleri

 ◆ UFrS, USGAAP ve UkGAAP dönüştürmeleri amaçlı yönetim raporlaması işlemlerine destek 

hizmetleri 

 ◆ Faaliyet raporu ve kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum raporu gibi kurumsal raporların 

hazırlanması sürecine ilişkin danışmanlık 

BAĞIMSIZ deneTiM



Kurum içi kontrollere yönelik 
gözetim faaliyetimizin 
parçası olarak iç denetim 
danışmanlık birimi 
oluşturulmuştur



iç denetim, işletmelerin amaçlarına ulaşması için sahip oldukları risk yönetimi, kontrol ve kurumsal 
yönetim işlevlerini değerlendirerek etkinliklerini artırmak üzere sistematik bir yaklaşım getirmeyi 
amaçlayan, bağımsız ve objektif bir danışmanlık ve denetim faaliyetidir. 

Bu kapsamda şirketimiz müşterinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş çözümler geliştirerek;

 ◆ iç denetim hizmetlerinin sağlanması

 ◆ Gerekli görüldüğü takdirde iç denetim biriminin kurulması 

 ◆ iç denetim birimin performansının geliştirilmesi

konularında firmalara destek olmaktadır. 

Bağımsız denetimin suistimal ve hilelerin önlenmesinde yeterli olmadığının bilinciyle, hile ve 
suistimaller ile ilgili olarak sadece denetim çalışmasıyla değil, aynı zamanda bu alanda meydana 
gelebilecek olası işlemlerin önlenmesine yönelik sistem ve süreç iyileştirme çalışmalarıyla da 
firmalara destek olunmaktadır.

iç deneTiM



Türkiye hızla değişen 
ve üstesinden gelmesi 
oldukça güç ve zorlayıcı 
bir iş mevzuatına 
sahiptir



ülkemiz, sosyal güvenlik alanında sürekli reformların yapıldığı dinamik bir süreçten 
geçmektedir. Bağ-kur, SSk ve emekli Sandığı gibi kurumlar yerine Sosyal Güvenlik kurumu 
ihdas edilerek, mevzuat tek bir kanunda birleştirilmiştir.

Vergi kanunları gibi mevzuatın her an değişebildiği iş ve sosyal güvenlik alanında firmalara 
aşağıdaki hizmetler sağlanmaktadır:

 ◆ iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında yazılı veya sözlü olarak talep edilen 

danışmanlık hizmetine ilişkin görüşlerin paylaşılması

 ◆ Şirketler tarafından hazırlanan iş hukuku ve sosyal güvenlik konuları ile ilgili metinlerin 

incelenerek değerlendirilmesi

 ◆ Fesih, ihbar, kıdem, yıllık izin gibi uygulamaların mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi

 ◆ kamu idarelerince gerçekleştirilecek inceleme ve denetimlerde, ilgili yasal yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi sürecinin yönetilmesi

 ◆ işçi-işveren uyuşmazlıkları konusunda mevzuat ve uygulama desteği sağlanması 

 ◆ iş mevzuatı uyarınca dikkat edilmesi gereken yeni düzenlemelerin Tamim ve duyurular 

aracılığı ile şirketlerle paylaşılması

iŞ Ve SOSYAl GüVenlik 
dAnIŞMAnlIĞI



iş süreçlerinin iyileştirilmesi 
amacıyla risklerin doğru 
şekilde ölçülmesi, yönetilmesi 
ve kontrolünü sağlamayı 
hedeflemekteyiz



Potansiyel risklerin kuruluş açısından tehlikeye dönüşmeden tespit edilerek sistematik şekilde, 
olası zararların etkisini azaltıcı yönde ve verilere dayalı olarak yönetilmesi büyük önem arz 
etmektedir. 

Firmalar açısından risk kriterlerinin belirlenmesi, risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi ile belirlenen risklerin önceliklendirilerek izleme ve gözden geçirme 
sistematiği dahilinde yönetilmesi hususu kurumsal risk yönetiminin temelini oluşturur. Firmaların 
sürdürülebilirliği ve başarısı için kurumsal risk yönetimi vazgeçilmez bir unsurdur.

Bu kapsamda şirketimiz, iş süreçleri, teknolojik, operasyonel ve finansal risk konularında firmalara 
danışmanlık hizmeti vermektedir.

kurumsal risk yönetimi ile risklerin ölçülmesi, yönetilmesi ve kontrolünün sağlanması 
hedeflenmekte, böylelikle iş süreçlerinin ve sistemlerin güvenilirliğinin artırılması 
amaçlanmaktadır.

kUrUMSAl riSk YÖneTiMi





GüVen Veren HiZMeT, GüVenilir Geri BildiriM



OrTAklAr

Kurucu Ortak, Yeminli Mali 
Müşavir, Bağımsız Denetçi 

Burçin Gözlüklü, Centrum denetim Yeminli 

Mali Müşavirlik ve danışmanlık’da kurucu 

ortak olarak görev yapmaktadır. Hollanda 

merkezli Trade&Investment Center BV 

şirketinin de istanbul Ofisi vergi başkanıdır. 

çok sayıda ulusal ve uluslararası şirkete 

uluslararası çifte vergileme ve vergi 

planlaması, uluslararası şirket yeniden 

yapılandırmaları, vergisel riskler ile vergi 

inceleme ve ihtilaflarının yönetilmesi ve 

tasdik hizmetleri gibi konularda denetim ve 

danışmanlık hizmetleri vermektedir. 

BUrçin GÖZlüklü

Uluslararası Muhasebe/Finansal 
raporlama Standartları (UMS/UFrS) başta 
olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 
Türk Ticaret Hukuku alanlarında önemli bir 
bilgi ve birikime sahiptir. Maliye 
Bakanlığı Hesap Uzmanları kurulunda 10 
yıla yakın süreyle Hesap Uzmanı olarak 
görev yapmıştır. 2008 yılı ortasından 
itibaren Türkiye Muhasebe Standartları 
kurulu (yeni adıyla kamu Gözetimi, 
Muhasebe ve denetim Standartları 
kurumu) Genel Sekreteri olarak atanmış 
ve 3 yıla yakın süreyle uluslararası 
muhasebe standartlarının yerel mevzuata 
kazandırılması çalışmalarına liderlik 
etmiştir. Anılan dönemde Asya – Okyanusya 
Standart Belirleyicileri Grubu (AOSSG)’nde 
üye, dünya Standart Belirleyicileri Grubu 
(WSS)’nda ise gözlemci üye olarak 
katılmıştır. 

Yeni Türk Ticaret kanunu’nun hazırlanması 
çalışmalarında aktif olarak yer almış, 
Avrupa Birliği müktesebatı Şirketler Hukuku 
faslının AB komisyonu ile müzakeresi 
sürecinde yeni TTk’nın muhasebe ve 
denetim ile ilgili düzenlemeleri yönünden 
ülkemizi temsil etmiştir. 

2010 yılında kamudaki görevlerinden 
ayrılarak koç Holding A.Ş. bünyesinde 
denetim Grubu koordinatörü olarak 
çalışmaya başlamış, bir yıllık denetim 

koordinatörlüğü görevinin ardından koç 
Holding A.Ş. Vergi Yönetimi koordinatörü 
olarak atanmıştır. Şirketimize katıldığı 
döneme kadar geçen üç yıllık sürede koç 
Topluluğu Şirketlerinin vergi yönetimi 
koordinatörü olarak görev yapmıştır. 

2011-2014 yılları arasında TüSiAd Fikri 
Haklar Alt çalışma Grubu üyeliği, 2011-
2013 yılları arasında kamu Gözetimi 
kurumu Muhasebe Standartları Gözden 
Geçirme komisyonlarında (2 ayrı komisyon) 
TüSiAd temsilciliği yapmıştır. 

2013 yılından bu yana Uluslararası Finansal 
Yönetim enstitüsü derneği’nin Yönetim 
kurulu üyesi üyesidir. 

Ortadoğu Teknik üniversitesi iktisadi ve 
idari Bilimler Fakültesi işletme Bölümü 
mezunu olup, Başkent üniversitesi 
Muhasebe Finansman Anabilim dalında 
doktora yapmaktadır. 

Vergi ve muhasebe ile ilgili konularda çok 
sayıda makalesi bulunmaktadır. Bir çok 
ulusal ve uluslararası konferansta konuk 
konuşmacı olarak yer almıştır. 

Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız denetçi 
ünvanlarına sahiptir. çok iyi derecede 
ingilizce bilmektedir. 



Ortak, Yeminli Mali Müşavir, 
Bağımsız Denetçi

nedim Tolga Süer Centrum denetim 
Yeminli Mali Müşavirlik ve danışmanlık’ 
da Yeminli Mali Müşavir olarak görev 
yapmaktadır. 2004 yılında Maliye Bakanlığı 
Hesap Uzmanları kurulu’nda çalışma 
hayatına başlayan nedim Tolga Süer 
2004-2011 yılları arasındaki Hesap 
Uzmanlığı görevi esnasında enerji, finans, 
telekomünikasyon, tekstil, otomotiv, bilişim, 
lojistik, gayrimenkul, sağlık, gıda, turizm, 
ilaç, inşaat, lojistik, metal, petrokimya ve 
benzeri sektörlerde Maliye Bakanı adına 
vergi denetimi yapmış ve bu sektörlere 

nediM TOlGA Süer

yönelik oluşturulan araştırma ve inceleme 
ekiplerinde yer almıştır. 2011-2013 yılları 
arasında Vergi denetim kurulu, Örtülü 
Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve 
Yurtdışı kazançlar Grup Başkanlığında 
incelemelerini sürdürmüştür. 

Maliye Bakanlığı’ndaki görevi esnasında 
ingiliz Vergi Sisteminde Yabancı Sermaye 
Teşvikleri hususunda araştırmalar 
yapmak üzere 1 yıl süreyle ingiltere’de 
görevlendirilmiştir. 2013 yılının Ocak ayında 
kamudaki görevinden ayrılarak  kibar 
Holding A.Ş. de Mali işler direktörü olarak 
göreve başlamıştır. Şirketimize katıldığı 
2015/Ağustos ayına kadar geçen iki 
buçuk yıllık sürede kibar Holding şirketler 
grubunun mali işler direktörü olarak görev 
yapmıştır. 

SPk tarafından 2011 yılında Bağımsız 
denetçi ünvanına hak kazanmıştır. Ayrıca 
istanbul YMM Odası, Uluslararası Finansal 
Yönetim enstitüsü ve Mülkiyeliler Birliği 
üyelikleri bulunmaktadır. 

Vergi yargısı, vergi uyuşmazlıkları ve 
çözümleri, uluslararası vergi hukuku, imar 
hukuku, enerji hukuku, ticaret hukuku, 
şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, 
firma yapılandırmaları, aile anayasaları 
ve kurumsallaşma süreçleri ile sermaye 
piyasası mevzuatına dair kapsamlı bir 

teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olup, 
iyi derecede ingilizce bilmektedir. Ulusal 
hakemli dergilerde yayımlanmış birçok 
makalesi bulunmakta ve SMMM yeterlilik 
adaylarına TeSMer bünyesinde Vergi 
Hukuku dersleri vermektedir.



Yasaların tanıdığı yetkiler dahilinde vergi danışmanlığı, denetim ve raporlama hizmetlerini, bilgi 
birikimimizin de getirdiği kaliteyle müşterilerimize en iyi şekilde sunmaya gayret ediyoruz.
 
Yıllardır süregelen iş yaşamımız boyunca değerlerimize sadık kalarak istikrarlı bir büyüme çizgisi 
yakaladık. Bugün geldiğimiz noktada, hedeflerimizi bir adım daha ileriye götürmek gayretindeyiz. 

kısa vadeli hedeflerimizin başında, sahip olduğumuz güçlü pazar konumunu korumak gelmektedir. 
kuruluşumuzdan bugüne kadar yakaladığımız başarının ana kaynağı olan değerlerimize sadık 
kalarak ve güncel gelişmeleri yakinen takip ederek bilgi ve tecrübemizi her geçen gün bir adım 
daha ileriye taşıyacağız.

Bilginin ışığı ve tecrübenin verdiği güvenle Centrum denetim YMM ve danışmanlık olarak uzun 
vadede çalışan sayımızı ve şube ağımızı daha da artırarak müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri 
azami memnuniyet çizgisine yükselteceğiz. 

Ve biliyoruz ki; tüm bu hedeflerimize bilgi, tecrübe ve genç çalışanlarımızla birlikte ulaşacağız!

HedeFleriMiZ

ViZYOn
Müşterilerine sağladığı güven duygusu ve onlardan aldığı güç ile sektöründe daima yükselen, kalıcı, 
öncü ve model alınan şirketler arasında yer alıp, bilgi ve deneyimlerini ulusal ve uluslararası alanda 
faaliyet gösteren tüm müşterilerine ulaştırmaktır.

MiSYOn
Şirketimiz, uzman, deneyimli ve dinamik kadrosu ile doğru, güvenilir ve güncel bilgiye en hızlı 
şekilde ulaşıp, sahip olduğu bilgi ve deneyimi, kendilerini sektörlerinde ileriye taşıyacak kalıcı ve 
alternatif çözümler sağlayacak şekilde müşterileriyle paylaşmayı misyon edinmiştir.



DENETİMİN STANDARDINI YÜKSELTİYORUZ.

Müşterilerimiz ile ilişkilerimizde anlık, çözüm odaklı ve çok taraflı bir yönlendirme sağlıyor, 
doğrudan şirket ortaklarımızın liderliğinde, zaman sınırı olmaksızın, beklentilerin de ötesine 
geçerek denetimde yeni bir standarda erişiyoruz.

YOLUNUZA IŞIK OLUYORUZ.

dünyada belki de başka hiçbir meslek yoktur ki, denetim kadar müşterisinde tereddüt ve 
huzursuzluk uyandırsın. Centrum denetim YMM ve danışmanlık olarak deneyimli ve kaliteli 
kadromuzla bu yargının önüne geçiyor ve doğru sonuca ulaşmak amacıyla şirketlerimizin yanında 
ve onlarla bir arada çalışıyoruz. 

MÜŞTERİLERİMİZ VAR OLDUKÇA ŞİRKETİMİZİN DE VAROLACAĞINI BİLİYORUZ. 

Finansal tablolarında yer almamasına karşın, bir şirketin sahip olduğu en değerli varlığın o şirketin 
sahip olduğu müşterileri olduğunu biliyor, bu doğrultuda müşterilerimizi en değerli iş ortağımız 
olarak görerek çalışmalarımızı onların beklenti ve ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz.

MESLEKİ ETİK İLKELERİNE YÜREKTEN İNANIYORUZ. 

kamu yararına hareket etme sorumluluğunu her yönüyle benimsiyor; dürüstlük, tarafsızlık, mesleki 
yeterlik ve özen, sır saklama ve mesleğe uygun davranışların etik kurallar olduğunun bilinciyle 
küreselleşen dünyada müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına ayak uydurabilecek şekilde hareket 
ediyoruz.

HiZMeT POliTikAMIZ
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