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Profesyonel hizmetlerin dünyasında, en başarılı firmalar, işlerini küresel piyasalarda en iyi hizmeti sunmanın 

üzerinde kuran şirketlerdir. Moore Stephens bu bilinçle uluslararası iş dünyasında bir lider olarak görülmektedir.  
 
 
 

Lider Ve Uzman Olduğumuz 

Sektörler 
 

• Denizcilik 

• Lojistik 

• Havacılık 

• Enerji ve madencilik 

• Gayrimenkul 

• Teknoloji ve Medya  

• Oteller ve eğlence 

 

 

1907 yılında Londra’da kurulan Moore 

Stephens, uluslararası özel müşteriler 

ve küresel kurumlara finansal 

danışmanlık ve denetim hizmetleri 

sağlayarak kurulmuştur. Bu hizmetler, 

güvence ve denetim hizmetlerinden 

uluslararası yapılandırmalar ve 

planlamaları bile kapsamaktadır.  

 

Danışman olarak Moore Stephens ve 

müşteriler arasındaki ilişki eşsizdir. Biz 

sadece bizim teknik kaliteliğimizden 

tanınmıyoruz, ayrıca bizim ketumiyet ve 

gizliliğe verdiğimiz önemle de 

tanınıyoruz.  

 

Her şeyden önce, sorumluluklarımızı 

yerine getirebilmemiz için gereken 

yüksek düzeyde ihtiyatlılık ve kişisel 

hizmeti sağlayarak başarıya ulaşıyoruz.  

 

Ve pek çok müşterimizle kurduğumuz 

uzun sureli ilişkimizden çok gurur 

duyuyoruz.  

 

 
Dünyanın 100’ü aşkın ülkesinde 667 

ofisi ile ve 27,081 çalışanı ile Moore 

Stephens International dünyanın en 

büyük denetim ve danışmanlık 

kurumlarından biri olarak kabul 

edilmektedir. 

 

Moore Stephens Global üye firmaları ortak 

değerlerini paylaşmaktadır; Bilgi, Birikim, 

Deneyim, Global bakış açısı ve Kalite.  

 

Bu bizim müşterilerimize karşı 

sorumluluğumuzdur; onlara verdiğimiz 

hizmete değer kattığımızı ve 

çalışanlarımıza ilham veren bir kariyer 

sunmamızı sağlar.  

 

Moore Stephens International, 

profesyonellik standartlarını karşılamak 

ve her ülkede aynı kalitede ve değerde 

hizmet sunmak adına tüm Moore 

Stephens üye firmaları ile hizmete 

hazırdır. 

 

 Ülkeler Firmalar Ofisler Çalışan  Ciro (Milyon USD) 

Afrika 7 18 22 688 27 

Asya-Pasifik bölgesi 13 17 42 2.292 71 

Avustralya. Asya bölgesi 2 18 29 1.065 153 

Çin Bölgesi 1 3 47 5.909 276 

Avrupa bölgesi 43 159 321 8.140 980 

Latin Amerika bölgesi 17 27 33 1.382 42 

Orta Doğu 14 15 27 626 23 

Kuzey Amerika bölgesi 8 50 146 6.979 1.110 

Toplam 105 307 667 27.081 2.682 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Amacımız; 

 

“Tüm müşterilerimiz 

tarafından tüm mali, 

danışmanlık ve 

uygunluk ihtiyaçları 

için ilk irtibat noktası 

olarak görülmektir.” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Moore Stephens, dünyanın uluslararası özel 
müşteri arenasındaki lideri olarak hem global 
ailelere hem de onların sahip oldukları 
varlıklara hizmet vermektedir. 
 

Hizmetler 

Verdiğimiz hizmetlerin bazıları aşağıdaki 

gibidir; 

 

Denetim ve Güvence 

Denetim, danışmanlık desteği, mali 

tabloların uluslararası raporlama 

standartlarına dönüştürme (UFRS), 

kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç 

denetim ile Uluslararası Finansal 

Raporlama Standartları (UFRS) dâhil 

olmak üzere tüm danışmanlık ve denetim 

hizmetleri sunmaktayız. 

 

Yapılandırmalar 

Kurumsal yapılanma, kurumsal strateji, 

fonlama, özelleştirme için hazırlık, 

stratejik planlama, maliyet 

değerlendirme gibi hizmetleri 

sunmaktayız. 

 

 

 

 

 

Risk Yönetimi 

Şirketlerin ileriye yönelik risk yönetimleri, 

kurumsal yönetim, Sarbanes Oxley 

kapsamında denetimler, iç denetim ve 

uygunluk denetimleri gibi hizmetlerin 

global Moore Stephens ofislerinde 

sunabilmekteyiz. 

 

Vergi 

Yerel ve Uluslararası Vergi Kanunlarına 

uygunluk, vergisel risk denetimleri, 

Stratejik vergi planlaması, KDV, vergi 

yapılandırmaları, transfer fiyatlandırması 

denetimleri, ücretlerin vergilendirilmesi, 

kişisel vergi planlamaları gibi hizmetler tüm 

Moore Stephens global ofislerinden 

alabileceğiniz vergisel hizmetler 

kapsamındadır. 

 

Kurumsal Finans  

 

Start-Up şirketlerine başlangıç destekleri, 

finansman sağlamak için görüşmeler, halka 

arz danışmanlığı, Kamu raporlamaları, 

hisse ve şirket değerlemeleri, birleşme ve 

satın almalarda danışmanlık, hakemlik 

desteği gibi hizmetler sunulmaktadır. 

 

 



 

Moore Stephens Global  

 

Moore Stephens International Limited, 

ana merkezi Londra’da bulunan global bir 

denetim ve danışmanlık ağıdır. 

 

2,68 milyar ABD doları ücreti ve 105 ülkede 

ofisleri ile ihtiyaçlarınızı karşılayacak kaynak 

erişimine sahip olduğumuzdan emin 

olabilirsiniz.  

 

Moore Stephens Global üye firmalarının 

ortak değerlerini paylaşmaktadır: Bilgi, 

Birikim, Deneyim, Global bakış açısı ve 

Kalite.  

 

Dünya çapındaki ağımızın genişliği ile yerel 

uzmanlık ve deneyimi birleştirerek, 

müşterilerin ihtiyaçları ne olursa olsun, 

Moore Stephens’in yerel, ulusal ve 

uluslararası ihtiyaçlarına doğru çözüm 

sağlayacağından emin olabilirsiniz. 

 

Türkiye’ de Moore Stephens  

 
İstanbul Merkez, Ankara, Ordu ve Antalya 

4 farklı noktada ve yaklaşık 100 çalışanı ile 

oluşan Moore Stephens Türkiye, 

Türkiye’nin en büyük bağımsız denetim 

ağından bir tanesidir. 

 

Amacımız sade ve basittir: Müşteriler 

tarafından mali konularda danışmanlık için 

aranan ilk kurum olmak, çözüm üretmek, 

sadece danışmanınız değil iş ortağınız 

olmaktır.  

 

Müşterilerimizin ticari ve kişisel hedeflerini 

ulaşabilmelerine yardımcı olmak için onlara 

mantıklı tavsiyeler ve değişik çözümler 

sağlıyoruz. Başarımız, tüm müşterilerimize 

yenilikçi ve kişiye özel bir hizmet sunmamızı 

sağlayan endüstri odaklı olmamızdan 

kaynaklanmaktadır.  
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 İletişim Bilgilerimiz 
 

Bu broşürün içinde herhangi bir hizmet hakkında ya da genel hizmetlerimiz hakkında 

bilgi almak istiyorsanız lütfen aşağıdaki kişilerle irtibat kurun: 
 

 

Kenan Avcı – Ortak 

T +90 (216) 368 2424 

kenan.avci@moorestephens.com.tr 
 

Burak Onur – Ortak 

T +90 (216) 368 2424 

burak.onur@moorestephens.com.tr 
 

Erkan Kahraman – Ortak 

T +90 (216) 368 2424 

erkan.kahraman@moorestephens.com.tr 

 
Serkan Yılmaz – Direktör 

T +90 (216) 368 2424 

serkan.yilmaz@moorestephens.com.tr
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