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Başkan’dan

MK Danışmanlık Ofisleri, vergi, muhasebe, denetim ve 
hukuk konularında hizmet vermektedir. 

MK Danışmanlık, müşterilerinin başarılarını sürekli 
kılmak için, strateji odaklı profesyonel çözümler üretir. 
İç ve dış faktörlerin yönetilmesine katkıda bulunarak 
yatırımcının güveninin korunmasında optimum 
koşullar yaratır. 

Alanlarında teorik ve pratik üstün bilgi birikimine sahip 
uzmanları bünyesinde barındıran MK Danışmanlık, 
müşterileriyle yakın ilişki kurarak ve ortak çalışarak 
amaca özgü ve risk odaklı kusursuz hizmet sunabilecek 
bir potansiyele sahiptir. 

Dr. Metin Karabudak
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Hakkımızda
Misyon

MK Danışmanlık, işletmelere stratejik odaklı profesyonel çözümler geliştiren bir danışmanlık 
firmasıdır. Tüm sektörlerdeki müşterileriyle ortaklaşa hareket etme kabiliyetine sahip 
olan şirketimiz, bölgesel yapılanmalarını, müşterilerinin karşılaştıkları güçlükleri, yerinde 
değerlendirmek ve çözmek doğrultusunda oluşturmaktadır. 

MK Danışmanlık, en yüksek faydayı sağlamak amacıyla uluslararası iş ortaklıkları 
gerçekleştirmekte ve müşterilerinin örgütsel yapılanmalarındaki tüm birimlerle yakın 
işbirliği oluşturarak çözüme yönelik bütünsel yaklaşımlar geliştirmektedir. MK Danışmanlık; 
rekabetçi ve üstünlük yaratacak çözümler geliştirerek değer maksimizasyonunu hedef alan 
stratejiler üretmeyi amaç edinmiştir.

Vizyon 

MK Danışmanlık olarak vizyonumuz; hedefleri gerçeğe dönüştürmeyi başarmak ve 
müşterilerimizin hedeflerine ulaşmalarında katkı sağlayan saygın bir kurum olarak 
gösterebilmektedir…

“MK Danışmanlık, potansiyel müşterilerinin öncelikli tercihi olabilmek için hizmet çeşitliliğini 
ve kalitesini sürekli olarak küresel standartlarda uyumlaştırır ve geliştirir…”

“Süregelen bu çaba vizyonumuzun temel prensibidir…”

İş Yaklaşımımız 

MK Danışmanlık, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun cevap verebilmek için amaca özgü 
çözümler geliştirmektedir. Müşterilerimizle yakın ilişki kurarak ve ortaklaşa çalışarak, tek 
başımıza yaratabileceğimizden daha etkin ve başarılı sonuçlar ortaya koyabileceğimize 
inanmaktayız. Bu sebeple, hizmetlerimizi yerine getirirken bütünsel bir iş yaklaşımı 
izlemekteyiz. Ortaya koyduğumuz yaklaşım, müşterilerimizin problemlerinin çözümünde 
gereksiz ve maliyet yaratıcı faaliyetleri ortadan kaldırarak, ihtiyaçlarına uygun, en tasarruflu 
ve en hızlı çözümü geliştrmeyi sağlamaktadır. 

MK Danışmanlık, hizmet faaliyetlerinde ve mesleki konularda standart çözümlerin varlığını 
reddetmektedir. Şirketimiz, her müşterisinin kendine özgü konumu ve iş yapısı olduğunun 
farkındadır. Bu nedenledir ki; standart çözümlerin aksine, müşterilerinin ihtiyaçlarına özgü 
özellikli çözümler geliştirmeyi temel iş yaklaşımı olarak kabul etmektedir. 

Danışmanlarımız

MK Danışmanlık, metadolojik ve teorik bilgi birikimi yanında, konusuyla ilgili uygulamalarda 
tecrübe sahibi etkin bir danışmanlık ağına sahiptir. Dolayısıyla, müşterilerinin 
entelektüel sermaye birikimini artırabilmektedir. Bünyesinde oluşturduğu çalışma 
ekibini karşılaşabilecek her türlü talebe karşı hazır tutabilme kabiliyetine sahip olan MK 
Danışmanlık; bu sayede iş yaklaşımında ortaya koyduğu prensipleri eksiksiz olarak hayata 
geçirebilmektedir. 

Müşteri Kitlemiz

MK Danışmanlık, çeşitli sektörlerden büyük ölçekli şirketlerin yanı sıra orta ölçekli işletmelere, 
devlet kurumlarına ve kar amacı gütmeyen örgütlere de danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 
MK Danışmanlık, uluslararası bir hizmet firması niteliğinde olduğu için; özellikle yurtdışı 
operasyonları yoğun olan işletmeler tarafından tercih edilmektedir. 
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Hizmetlerimiz

Vergi

MK Danışmanlık, müşterilerinin bilgi ve planlama ihtiyaçlarını zamanında karşılayarak 
vergiden kaynaklanan risklerini minimize etmelerine ve vergisel faaliyetlerini yerine 
getirmelerine yönelik hizmetler sunmaktadır. 

Muhasebe

MK Danışmanlık, işletmelerin yasal gerekliliklerle ve düzenlemelerle uyumlu finansal 
raporlama yapabilmeleri için ihtiyaç duyulan muhasebe hizmetlerini sağlamaktadır. 

Denetim

MK Danışmanlık, denetimin konusuna göre elde edilen bulguları uluslararası standartlar 
çerçevesinde analiz ederek raporlamaktadır. 

Hukuk

MK Danışmanlık, zaman ve maliyet yaratabilecek hataların önüne geçebilmek için 
işletmelerin karşılaşabilecekleri olası yasal uyuşmazlıklara tedbir alınmasına yönelik 
hizmetler sunmaktadır. 
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Vergi Hizmetleri
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Kurumlar Vergisi

Uzmanlarımız, kurumlar vergisinin hesaplanması için ihtiyaç duyulan hizmetlere ek olarak, 
şirketlerin vergi otoriteleriyle sorunsuz iletişim kurmalarını sağlayacak ve bu doğrultuda 
doğru vergileme yapabilmelerine yardımcı olacak çözümler geliştirmektedirler. 

Kurumlar Vergisi danışmanlığı başlığı altında aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

Beyanname ve Tasdik Hizmetleri:

Matrah ve geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygunluğunun tespiti,
Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin tasdiki,
KDV iade ve mahsup işlemleri tasdiki,
Özel amaçlı tespit ve tasdik işlemleri, 
Sermayenin tespiti.

Kurumsal Vergilere İlişkin Mevzuat Uyumluluk Danışmanlığı:

Vergi kanunlarına ilişkin bilgilendirme ve teknik destek,
Mali mevzuat değişikliklerinin etkileri ve çözüm geliştirme,
Sözleşmelerin vergi mevzuatı açısından analizi,
Vergi idareleriyle iletişimde ve yazışmalarda teknik destek, 
Kurumsal finansman politikalarının vergisel boyutunun analizi.

Stratejik Vergi Planlaması Danışmanlığı:

Faaliyetlere dayalı vergi planlamalarının oluşturulması ve uygulanması, 
Vergisel temelde yeniden yapılanma planlarının oluşturulması,
Mali mevzuat çerçevesinde muafiyet ve istisnaların analizi.

Transfer Fiyatlandırması Danışmanlığı:

Transfer fiyatlandırma uygulamalarının analizi,
Transfer fiyatlandırılması işlemlerinin risk analizi, muhtemel hareket noktalarının tespiti.



Vergi Hizmetleri
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Bireysel Vergi

Gerçek kişilerde ortaya çıkan ve verginin konusunu oluşturacak her türlü iş ve işleme 
danışmanlık yapılmaktadır. Ayrıca buna ek olarak, özellikle yabancı personel çalıştıran 
veya yurtdışına personel gönderen işletmelerin vergisel uygulamalarına etkin çözümler 
geliştirmektedir. 

Uluslararası personel hareketliliğinden kaynaklanan vergi yükümlülüklerinin yerine 
getirilmesi, göçmenlik ve bordrolama konularında uzmanlaşmış ekibimiz, aşağıda belirtilen 
danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

Gerçek Kişiler Vergi Danışmanlığı:

Vergi beyannamelerinin hazırlanması,
Vergilendirmenin mevcut mevzuatlar karşısındaki durumunun analizi,
Vergilendirme sürecinde muhtemel hareket noktalarının tepiti,
Mukimlik belgesinin temini.

Yurtiçi Personel Danışmanlığı:

Vergi beyannamelerinin hazırlanması,
Raporlama ve ödemeyle ilgili sistematik süreçlerin uygulanması,
Bordrolama,
İş akdi süreci,

Yabancı Personel Vergi Danışmanlığı:

Vergi beyannamelerinin hazırlanması,
Raporlama ve ödemeyle ilgili sistematik süreçlerin uygulanması,
Bordrolama,
İş akdi süreçleri,
Yabancı personel çalıştırma belgesinin temini.



Dolaylı Vergi

Nakit akışları ve maliyetler üzerinde ciddi etkilere yol açan dolaylı vergilerin, profesyonel bir 
planlamaya dayalı olarak yönetilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, konusuna hâkim vergi 
uzmanlarımız tarafından Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi, Damga Vergisi, 
Gümrük Vergisi, vb. alanlarında danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 

Mevzuat ve Mevzuata Uyumluluk Danışmanlığı:

Raporlama sisteminin revizyonu/geliştirilmesi,
Muafiyet/istisnaların tespiti ve uygulanması,
Sorumlu sıfatıyla KDV yükümlülüklerinin analizi,
Damga Vergisi yükümlülüklerinin analizi,
Özel Tüketim Vergisi uygulamalarının analizi.

Dolaylı Vergilerin Nakit Akışları Üzerindeki Etkilerine İlişkin Danışmanlık:

Vergiye dayalı maliyet analizi ve maliyetlerin planlanması,
Dolaylı verglerin neden olacağı muhtemel risklerin tespiti, 
Dolaylı vergilere ilişkin risk yönetimi stratejisinin(lerinin) belirlenmesi.

Uluslararası Ticaret ve Gümrük Vergisi Danışmanlığı:

Ülkeler arası gümrük rejimleri ve ikili anlaşmaların analizi,
İthalat/ihracat işletmelerinde temel alınan süreçlerin geliştirilmesi,
Uluslararası ticarete konu vergi ödeme planlarının oluşturulması.

Royalty Ödemelerine İlişkin Vergi Danışmanlığı:

Royalty ödemelerine ilişkin dolaylı vergilerin analizi,
Royalty hakkına konu mal-eşya gümrük durumunun tespiti,
Gayri maddi hak kullanımına yönelik parasal işlemlerin analizi.

Vergi Hizmetleri
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Uluslararası Vergi

Uzmanlarımız, işletmelerin vergi kalkanı etkisinden optimum yararlanabilmelerine olanak 
sağlayacak çözümler üretmektedirler. Çifte vergilendirmenin önlenmesi, ilişkili taraf 
işlemlerinin analizi ve vergi ödemelerine ilişkin yol haritalarının oluşturulması; küresel 
ticaretle uğraşan işletmeler açısından hayati önem taşımaktadır. 

Uluslararası vergi danışmanlığı başlığı altında aşağıda belirtilen hizmetler verilmektedir.  

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Danışmanlığı:

Çifte vergilendirmeyi önleyecek yöntem ve modellerin analizi,
Faaliyet planının oluşturulması ve uygulanması,
Uluslararası ödemelerin vergisel boyutunun analizi, 
Temettü ödemelerinin kaynak ve mukim olunan devlet bazında analizi,
Uluslararası faaliyetlerin vergisel boyutunun analizi,
İkili anlaşmalar çerçevesinde istisnaların belirlenmesi.

Stratejik Vergi Planlaması Danışmanlığı:

Faaliyetlere dayalı vergi planlarının oluşturulması ve uygulanması,
Vergisel temelde yeniden yapılanma planlarının oluşturulması,
Mali mevzuat açısından muafiyet ve istisnaların analizi.

Uluslararası Vergi Planlaması ve Uluslararası Vergileme Danışmanlığı:

Uluslararası yatırımların vergisel boyutunun analizi,
Uluslararası vergileme çerçevesinde yurtdışı ofislere teknik destek,
Uluslararası faaliyetlerin vergi yüklerinin analizi.

Transfer Fiyatlandırması Danışmanlığı:

Transfer fiyatlandırma uygulamalarının analizi,
Transfer fiyatlandırılması işlemlerinin risk analizi, muhtemel hareket noktalarının tespiti.

Vergi Hizmetleri
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Muhasebe Hizmetleri

Kayıt ve Defter Tutma Hizmeti

İşletmelerin temel muhasebe faaliyetlerinin yerine getirilmesi doğrultusunda muhasebe 
defterlerinin tutulması, finansal tabloların hazırlanması ve raporlama hizmetleri 
sunulmaktadır.

Kurumsal Planlama ve Bütçeleme Danışmanlığı

Bütçeleme sistemlerinin revizyonu, geliştrilmesi ve uygulanması, performans esaslı 
bütçeleme sistemine uyum çerçevesinde kurumsal yapılanmanın teşkili ve bütçeleme 
ilkelerine dayalı örgüt yönetim modelinin geliştirilmesi alanlarında hizmetler sunulmaktadır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

Mali tabloların UFRS dönüşümlerinin yapılması, UFRS uygulamalarına ilişkin görüş desteği 
ve muhasebe işlemlerinin yürürlükteki mevzuatlar açısından değerlendirilmesi alanlarında 
hizmetler sunulmaktadır. 
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Denetim Hizmetleri

Dış Denetim Hizmetleri

Finansal tabloların doğruluğunun, bağımsız denetim teknikleri uygulanarak 
değerlendirilmesi hizmetidir. Dış denetime konu finansal bilgiler defter, kayıt ve belgeler 
üzerinden incelenir. Denetim sürecinde, makul ölçüde güvence sağlayacak yeterli miktarda 
uygun kanıt toplanır ve raporlama yapılır. Dış denetim hizmetimiz, uluslararası denetim ve 
güvence standartlarına uygun olarak yürütülmektedir. 

İç Denetim Hizmeti

İç denetim hizmeti işletmelerin risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçleriyle 
ilgili mevcut durumu ortaya koymak ve geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen danışmanlık 
faaliyetidir. Diğer bir deyişle, örgüt genelindeki uygulamaların etkinliğinin ölçülmesidir. İç 
denetimin hedefi, örgütsel faaliyetleri geliştirmek ve değer katmaktır. 

Birçok kuruluş için, örgütsel iç denetim sisteminin kurulması, son derece zaman alıcı ve 
maliyetlidir. Bu nedenle, iç denetim hizmetinin dışarıdan temini örgütlere zaman, eğitim, 
araç, malzeme ve fiziki alan bakımından tasarruf etme şansı yaratmaktadır.

Vergi Denetimi Hizmeti

Beyannamelerin, vergi mükellefliği kapsamında yaşanabilecek problemlerin önüne geçmek 
için incelemeye tabi tutulmasıdır. 

Uygunluk İncelemesi Hizmeti

Olağan denetim süreci kadar kapsamlı olmayan, bununla birlikte söz konusu teknikleri 
aynen kullanan bir denetim türüdür. 

Uygunluk incelemesi hizmeti, finansal tablolardaki bir veya birkaç kaleme ilişkin verileri 
denetim kapsamına almaktadır. 

İşletmelerin etkileşim içerisinde olduğu üçüncü taraflar, kendilerine sunulan finansal 
bilgilerin doğruluğuna ilişkin güvence talep edilebilir. Bu durumda uzmanlarımız, uygunluk 
incelemesine tabi olacak finansal verileri gerçekleşme ve doğruluk boyutunda inceleyerek, 
uygunluk raporları düzenlemektedir.
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Hukuk Hizmetleri

Vergi Hukuku

Yönetim kademesi, hissedarlar, vergi otoriteleri ve diğer ilgililer açısından giderek daha 
önemli ve stratejik bir unsur haline gelen vergi konusu; işletmelerin ister istemez vergisel 
temelde çeşitli sorunlar ve uyuşmazlıklar içerisinde kalmasına neden olmaktadır. 

Vergi uygulamalarındaki detayların artıyor olması, işletmelerin vergisel anlamda 
karşılaştıkları veya karşılaşacakları sorunların öncül yaratıcısıdır. 

Toplumun tüm kesimlerinin büyük bir hassasiyet duyduğu vergi sorunları, işletmelerin 
maliyet, tanıtım ve algılama çerçevesinde önemsenecek seviyede zarara uğramalarına 
neden olabilmektedir.

Uzmanlarımız, işletmelerin mevzuata uygun olarak faaliyet göstermelerini sağlayacak ve 
olası vergi uyuşmazlıkları neticesinde karşılaşması muhtemel zararları minimize edecek 
etkin çözümler geliştirmektedirler. 

Vergi hukuku danışmanlığı başlığı altında aşağıda belirtilen hizmetler verilmektedir. 

Vergi Yükümlülüğü Danışmanlığı:

Ortaklık yapısı ve vergisel yükümlülüklerin analizi.

Vergi Uyuşmazlıkları Danışmanlığı:

Vergi uyuşmazlıklarına etkin çözümler üretilmesi ve uygulanması, 
Vergi denetimi hazırlığı, 
Duruşmalara hazırlık, dokümantasyon ve kanıt toplama,
Zarar minimizasyonu stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, 
Vergi dairesince verilmiş kararların analizi,
Vergi cezalarının uygulanmasına ilişkin teknik destek.
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Hukuk Hizmetleri

Şirketler Hukuku

Küreselleşme olgusu neticesinde işletmeler yerel sınırları terk ederek uluslararası iş kolları 
yaratmışlardır. Uluslararası faaliyet gösteren işletmelerin karşılaştıkları temel problemlerin 
başında, iş istasyonu niteliğindeki şirket, şube ve temsilciliklerin yönetilmesinde yaşanan 
sorunlar gelmektedir. 

Zaman ve para kaybına neden olan sorunların temelinde, yasal bilgi eksikliği ve işlem 
koordinasyonundaki yetersizlik bulunmaktadır.

MK Danışmanlık, işletmelerin yaşayabileceği potansiyel kayıpların ortaya çıkmasını 
engellemektedir.

Şirket/Şube Kuruluş Danışmanlığı:

Yurtiçi veya yurtdışı şirket/şube kuruluş işlemleri,
Yurtiçi veya yurtdışı temsilcilik/irtibat bürosu kuruluş işlemleri,
Serbest bölgelerde şirket/şube kuruluş işlemleri,
Yurtdışı veya serbest bölge faaliyetlerinin hukuksal analizi.

Mevzuat Danışmanlığı:

Ortaklık kazançlarının analizi ve mevzuata uyumluluğunun tespiti,
İflas tespiti ve çözümü,
Ticaret Kanunu uyumluluğunun analizi,
Devir, Birleşme, Nev’i Değiştirme ve Bölme işlemlerinin analizi.

13



14



Ofislerimiz

Temsilcilik Ofisleri:

Nevada - ABD : info.us@mkmusavirlik.com

Amsterdam - HOLLANDA : info.nl@mkmusavirlik.com

Bakü - AZERBAYCAN : info.az@mkmusavirlik.com

Almatı - KAZAKISTAN : info.kz@mkmusavirlik.com

Viyana - AVUSTURYA : info.au@mkmusavirlik.com      

Dubai - BAE : info.ae@mkmusavirlik.com

Valletta - MALTA : info.mlt@mkmusavirlik.com

w w w . m k m u s a v i r l i k . c o m
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İletişim Bilgileri

Merkez Ofis:

Ümit Mah., 2480 Cad., Kafkas Sitesi No:18 
Çankaya Ankara 06810 Türkiye
T. : +90 (312) 473 32 90 
F. : +90 (312) 473 32 93
info.tr@mkmusavirlik.com

Moskova Ofis:

Business Center <Premier> 
m.Dmitrovskaya, Timiryazevskaya 
1 Moskova 127422 Rusya
T. : +7 (495) 287 30 16 
F. : +7 (495) 287 30 14 
info.ru@mkmusavirlik.com



Referanslarımız
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• Alper İnşaat

• Arma-Elektropanç Elektromekanik San. Müh. Taah. ve Tic. A.Ş.

• As İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• Atak Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.

• Cesaş İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.

• Ceylan Grup

• CMS Makine ve San. Tic. A.Ş.

• Colin’s

• Costa Construction

• EKON Endüstri İnşaat ve Ticaret A.Ş.

• Elips İnşaat Paz. Tic. Ltd. Şti.

• ERKEM İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

• Eroğlu Holding

• ESER Taahhüt ve Sanayi A.Ş.

• FABER Construction

• FEBA Elektronik İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

• Freysaş-Freyssinet Yapı Sistemleri Sanayi A.Ş.

• Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.

• Günal İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.

• IC Holding

• İhlas Holding

• Kaleliler Bağlantı Elemanları İth. İhr. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

• Kanz

• KONKUR Uygar Yapı Endüstrisi ve Dış Ticaret A.Ş.

• Küçüker Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• Megapolis Russia

• MİTEK A.Ş.

• MNG Holding

• MOB Mobilya Dekorasyon A.Ş.

• Net Holding

• NOVATEK İnşaat Mühendislik Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.

• Nuh’un Ankara Makarnası A.Ş

• Önalanlar Grup

• Pars Worldwide Russia

• Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.

• Pilot Taşıt Büro Koltuk San. Tic. A.Ş.

• Pragma Grup

• PROKON Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş.

• Ramsey

• Relax Mode

• SASEL Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• ŞA-RA Grup

• Teknokon Makine İmalat ve Montaj A.Ş.

• TEM Yönetim Geliştirme Hizmetleri A.Ş.

• TESEM Teknik Sistem Müh. ve Tic. Ltd. Şti.

• TOKAR Yapı ve Endüstri Tesisleri San. ve Tic. A.Ş.

• Usluel Grup

• Verde Yağ, Besin Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• Yenigün İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

• Yüksel İnşaat A.Ş.
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