
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti., on altı yılı aşkın bir süredir 
Hesap Uzmanlığı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinin yanı sıra Maliye Bakanlığında Daire 
Başkanlığı görevlerinde bulunmuş olan ve bu süre içinde kamu adına yerli ve yabancı ser-
mayeli kuruluşların vergi ve mali denetimi alanında hizmet vermiş olan Mehmet ERKAN’ın 
liderliğinde kurulmuştur. Yeminli Mali Müşavirlerimiz merkezi denetim elemanlığı görevi ya-
nında, Maliye Bakanlığı-Gelir İdaresi Başkanlığı`nda idari görevlerde bulunmuştur. ERK YMM 
tecrübeli uzman kadrosu ile bireysel ve kurumsal müşterilerine kaliteli ve güvenilir denetim 
ve danışmanlık  hizmetleri sunmaktadır.

Vergi denetimi hizmet sektörü tüm yönleriyle eleştiriye çok açık olup, hizmetin kalitesi ka-
dar, sunuş biçimi de müşteri tatmininde önemli rol oynamaktadır. Denetim ve danışmanlık 
alanında kaliteli hizmet, her şeyden önce uzmanlık derecesinde bilgi birikimini ve tecrübeyi 
gerektirmektedir. Şirketlerin stratejileri ve ihtiyaçlarını anlayabilen, bilgi birikimi ve tecrübe-
siyle bunlara uygun çözümler üretme becerisini gösterebilen bir danışman, hizmet verdiği 
şirketlerin hedeflerine ulaşmasında önemli bir role sahiptir. Diğer yandan, hizmet veren 
ekibin sürekliliği, yeteri kadar zaman ayırma, ekibin hizmet verilen şirkete odaklanması gibi, 
hizmetin sunuş biçimine yönelik unsurlar da, kaliteli bir danışmanlık hizmetinin vazgeçilmez-
leri arasındadır.

ERK YMM Global anlamda gelişmeleri izleme becerisiyle donanmış bilgili ve tecrübeli kad-
rosuyla, temel değerler çerçevesinde oluşturduğu hizmet anlayışıyla, sektöründe standart 
yaratacak; gücünü kaliteli hizmetin yararlarını gören müşterilerin sağladığı referanslardan 
alacaktır.

ERK YMM Müşterilerinin mali yaklaşımlar ışığında, iç denetim uygulamaları, muhasebe 
sistemleri ve raporlama açısından standartların üzerine taşıyarak kârlı bir şekilde büyüme-
lerine katkıda bulunmayı kendine misyon olarak benimsemiştir. 

Bu misyonun gerçekleştirilmesi amacıyla vizyonumuz;
• Doğru ve güvenilir bilgi sunumu, 
• Etik standartlar ve dürüstlük, 
• Mesleki faaliyetlerin icrasında güvenilirlik, 

İlkelerine dayanmaktadır.

KURUMSAL 



Tasdik Hizmetleri 
• Kanuni defter ve belgelerin, ilgili mali tabloların vergi mevzuatı çerçevesinde denetimi.
• Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesi.
• Geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluk kontrolü.
• Kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi.
• Tam Tasdik Raporu’nun düzenlenmesi.
• Yapılan ara denetimlerle yönetime rapor sunulması.

HIZMETLERIMIZ 

KDV İadesi Hizmetleri 
• Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yürütülen KDV iadesi işlemleri bu hizmetin kap-
samındadır. Bu çerçevede, KDV iadesi konusundaki her türlü sorunun çözümü, alternatif iade 
prosedürlerinin ortaya konulması, uygun yönteme göre KDV iadesinin süratli ve doğru bir şekil-
de alınmasını temin etmek için yapılan hizmetler KDV iadesi hizmetlerimizin parçasını oluştur-
maktadır.

• Katma Değer Vergisi iade sürecinde; katma değer vergisi iadesi alma olanağı bulunan firma-
ların iade tutarlarının tespiti, alt firma incelemeleri, karşıt incelemeler sonucunda Yeminli Mali 
Müşavirlik raporları düzenlenmektedir.

. . .



Diğer Tasdik Hizmetleri 
• ÖTV Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu.
• ÖTV Kanunu Kapsamında Hazırlanan Diğer Tasdik Raporları.
• Sermayenin ödendiğinin tespiti.
• Sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının tespiti.
• Dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının tespiti.
• Enflasyon düzeltmesinde öz sermaye kalemlerine ait olumlu farkların sermayeye ilavesi tas-
dik raporu.   
• Kurumlar Vergisi’nden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri.
• Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgeleri-
nin tasdik işlemleri.
• 3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan ve / veya alınacak 
diğer işlemler.

Denetim ve Raporlama Hizmetleri 
• Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması, 
• Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar, 
• Kurumların yasal kayıtlarının vergi incelemesi mantığı ile gibi detaylı bir incelenmesi ve bu 
inceleme sonucunda hatalar ve potansiyel vergi risklerinin raporlanmasını ifade etmektedir.
• Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanu-
nu’na uygunluğunun sağlanması, 
• Yasal defterlerin VUK’a ve TTK’ya uygunluğunun sağlanması, 
• Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi veya şirket tarafından hazırlanan beyannamelerin 
kontrolü hizmetleri.



Bağımsız Denetim 
• Şirket ortaklarımız Mehmet ERKAN ve Hayrettin TURAN, Kamu Gözetimi Muhasebe ve De-
netim Standartları Kurumu tarafından “ Bağımsız Denetçi ” olarak denetim faaliyetinde bulun-
ma konusunda yetkilendirilmiştir.
• İşletmelerin başarı düzeyini, dünya genelinde giderek artan ve karmaşık bir hale gelen mev-
zuat gerekleri ile hissedarlar ve diğer çıkar sahiplerinin talepleri belirlemektedir. 
• Güçlü bağımsız denetim; yatırımcıların, hissedarların ve diğer çıkar sahiplerinin önemli 
konularda bilgi edinmelerine, denetim komitelerinin doğru ve net görüş sahibi olmalarına ve 
şirket yönetimlerine zamanında, yapıcı bilgi sağlanmasına hizmet etmektedir. Bu kapsamda; 
• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Türkiye Muhasebe Standartları (TM-
S)`na uygun olarak mali tabloların bağımsız denetimi,
• Şirketlerin özel taleplerine yönelik bağımsız denetim hizmetleri sunulmaktadır.

İç Denetim Hizmetleri 
• İç denetim biriminin tamamen tarafımızca “kontol” edilmesi, 
• Etkin iç kontrol prosedürlerinin hazırlanması, 
• Mevcut iç kontrol sistemlerinin ve prosedürlerinin incelenmesi, eksikliklerinin tespiti ve 
revize edilmesi,
• İç kontrol prosedürlerinin uygulamaya geçirilmesi, 
• İç kontrol prosedürlerinin uygulanmasına ilişkin fiili denetimlerin yapılarak tespit ve önerileri 
kapsayan raporlamaların yönetime sunulması, 
• İç denetim konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi hizmetleri.



Şirket Kuruluşları ve Birleşmeleri 
• 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili  maddeleri çerçevesinde yürütülen şirket 
devir, birleşme, hisse değişimleri ve bölünmeleri ile ilgili işlemleri kapsar. Bu çerçevede, şirket-
lerin mali tablolarının hazırlanması, esas sözleşmelerin hazırlanması, gerekli yasal süreçlerin 
planlanması ve yürütülmesi, konusunda uzman olan çalışanlarımızca yürütülmektedir.

Eğitim Hizmetleri 
• Mevzuat değişiklikleri, muhasebe standartları ve uygulamaları konusundaki gelişmeler başta 
olmak üzere kurumların vergi mevzuatı ve diğer mali mevzuatla ilgili konularda özel amaçlı 
eğitimler yapılmaktadır. Eğitim hizmetleri konunun uzmanlarınca yürütülmektedir.



Uyuşmazlık ve Uzlaşmalarda Süreç Yönetimi 
• Vergi Usul Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan düzenlemeler  uyarınca, mükellefler ver-
gi konularında yaşamış oldukları incelemelerde, idare ile uzlaşma imkânına sahiptirler. Yürü-
tülen uzlaşma hizmetleri çerçevesinde, mükelleflerin uzlaşmaya hazırlanması, komisyonlarda 
savunulması ve temsili ile uzlaşma surecinin olumlu şekilde sonuçlandırılması konuları uzman 
kadromuzca yürütülmektedir.

Yönetim Danışmanlığı 
• İş stratejiler, iş yapma yöntemleri ve organizasyon yapılarında karşılaşılan sorunların analiz 
edilmesi, bu sorunları ortadan kaldırmaya dönük uygulamaların yapılması ve çözüm önerileri-
nin geliştirilmesi hizmetleri, konusunda uzman olan çalışanlarımızca yürütülmektedir.

• Yönetim danışmanlığı hizmeti çerçevesinde, şirketin organizasyon yapısı bütünüyle gözden 
geçirilir. Yapılan analizler sonucunda bilgi teknolojileri üretim, pazarlama gibi farklı disiplinler 
çerçevesinde konu ele alınmakta ve uygun çözüm önerileri müşterilerimize sunulmaktadır. 



Vergi Danışmanlığı 
• ERK YMM vergi yargısı alanında HANSU AVUKATLIK BÜROSU ile çözüm ortağı olarak, vergi 
dava hizmetlerini yürütmektedir. 
 
• Vergi davaları, konusunda kendisini kanıtlamış çözüm ortağı hukukçularımız aracılığı ile ele 
alınmakta ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda karşılanmaktadır. Bu kapsamda sunu-
lan hizmetler;
          • Vergilendirme sürecinden kaynaklanan sorunların çözümü, 
          • İlgili Vergi Mevzuatı kapsamında dava öncesi idari müracaatların yapılması ve uzlaşma 
işlemlerinin takibi, 
          • Sorunların idari aşamada çözülememesi halinde dava açılması ve sürecin takibi, 
          • Dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekil-
de çeşitlilik göstermektedir. 

• Gümrük ve diğer mali mevzuattan kaynaklanan suç ve cezalarla ilgili ihtilaflar da çözüm hu-
kukçularımız aracılığı ile sunulmaktadır. 
• Ayrıca Bankalar Hukuku ve Finans/kredi Kuruluşlarının işleyişi, yapısı ve organizasyonu hak-
kında danışmanlık verilmekte, Finansal Kiralama, Kredi Sözleşmeleri, Şirket Finansmanı, Proje 
Finansmanı, Uluslararası Ticaret Finansı, Sermaye Piyasası Uygulamaları konularında da danış-
manlık yargı süreçlerinin takibi ve sonuçlandırılması hizmetleri de çözüm ortağı hukukçuları-
mız aracılığı ile sunulmaktadır. 

• Serbest Bölgeler ve Organize Sanayi Bölgeleri de dahil olmak üzere yatırım alanlarında huku-
ki hizmetler sunulmakta, şirketlerin Türkiye’deki yatırımları organize edilmekte, bu yatırımlar 
çerçevesinde ortaklık anlaşmaları hazırlanmakta ve şirket kuruluşlarında yer alınmakta, aynı 
şekilde Türk şirketlerinin yabancı ülkelerdeki yatırımları ile ilgili yazışma ve başvurulara ilişkin 
olarak danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Sirküler Hizmeti 
• Mali Mevzuatta ve uygulamada oluşan değişiklikler konusunda müşterilerini bilgilendirmek 
amacıyla Danışmanlık hizmetinin bir parçası olarak müşterilerimize ücretsiz olarak sunulmak-
tadır. 
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