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Kuzey - Güney 
Amerika
28 ofis
16,815 çalışan

Avrupa
42 ofis
15,201 çalışan

BDT
11 ofis 

1,089 çalışan

Afrika
23 ofis
2,643 çalışan

Asya Pasifik
18 ofis
16,185 çalışan

Ortadoğu
9 ofis

753 çalışan

Grant Thornton
Uzmanlarımız, faaliyet gösterdikleri alanlarda geniş tecrübeye 
sahiptirler ve sorunlara standart yaklaşımlar yerine sonuç 
odaklı çözüm önerileri getirirler.Türkiye’de Grant Thornton

Dünyada Grant Thornton

200
çalışan

Ofisler
• İstanbul
• Ankara
• Bursa (2 ofis)
• Kahramanmaraş (irtibat bürosu)
Hizmetlerimiz
• Bağımsız Denetim
• Vergi 
• Muhasebe
• Danışmanlık
• Gümrük ve Dış Ticaret
• Turquality Danışmanlığı

Uluslararası müşteri profili
Müşterilerimizin %50’den fazlası 
uluslararası operasyona sahiptir. 
Ülkemizdeki yabancı şirketlere hizmet 
vermek konusunda geniş tecrübeye 
sahibiz.

4
yerel 
ofis

+1
irtibat 
bürosu

24
partner

Grant Thornton, dünyanın lider bağımsız de-
netim, vergi, muhasebe ve danışmanlık orga-
nizasyonlarından biridir. Üye şirketler, dinamik 
organizasyonların büyüme potansiyellerini 
açığa çıkarmak konusunda onlara destek olurlar. 

140’tan fazla ülkede, yaklaşık 56.000 
çalışanı ile Grant Thornton üye şirketlerinin 
temel amacı, müşterileri, çalışanları ve içinde 
bulunduğu toplum için fark yaratmaktır.

US $5.4bn
(2018 geliri)

56,000
çalışan

140+
ülke

30 yılı aşkın hizmet deneyimi

“Grant Thornton Türkiye olarak, müş- 
terilerimizle kurduğumuz ilişkiler uzun 
solukludur. Uzun yıllara dayanan tec-
rübemiz hizmetlerimizdeki temel reh-
berimizdir.”

Grant Thornton Türkiye, merkez ofisi İstan-
bul’da bulunan, Ankara ve Bursa’da yaklaşık 
200 profesyoneli ile bağımsız denetim, vergi, 
muhasebe ve danışmanlık hizmetleri sunan 
uluslararası bir kuruluştur. Türkiye’de 1986’dan 
bu yana faaliyet göstermektedir.

Grant Thornton Türkiye, T.C. Ticaret 
Bakanlığı tarafından akredite olmuş 
7 Yönetim Danışmanlığı şirketinden 
biridir.



Grant Thornton Türkiye  3  

Hizmetlerimiz
Grant Thornton Türkiye olarak amacımız, büyük ölçekli uluslararası şirketlerden, orta ve küçük ölçekli 
dinamik şirketlere kadar uzanan geniş bir yelpazede en yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti 
sunmak ve müşterilerimizin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamaktır. Bu çerçevede 
sunduğumuz hizmetler özetle aşağıdaki gibidir:

Bağımsız Denetim

• Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları 
kurumu tarafından yayınlanan, Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları’na göre hazırlanmış finansal 
tabloların denetimi

• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca 
hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi

• Sınırlı Bağımsız Denetim Standartları uyarınca sınırlı 
bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesi; finansal 
bilgilere ilişkin sınırlı denetim, başta finans ve muhasebe 
konularından sorumlu kişiler olmak üzere ilgili kişilerin 
sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim 
prosedürlerinin uygulanması

• Halka açık olan şirketler ile Sermaye Piyasası Mevzuatı’na 
tabi diğer şirketlerin ve hisselerini halka arz etmeyi 
planlayan şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve 
Standartları’na göre hazırlanmış finansal tablolarının 
denetimi

• Hisseleri başka ülke borsalarında işlem gören şirketlerin 
finansal tablolarının denetimi

• ABD’de genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre 
hazırlanmış finansal tabloların denetimi

• Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu standartlarına 
ve mevzuatına göre hazırlanmış finansal kuruluşların 
finansal tablolarının denetimi

• Finansal tablolara ilişkin üzerinde önceden mutabık kalınan 
prosedürlerin uygulanması ve raporlanması

• Tahvil veya başka bir finansal araç ihracında bulunan 
kuruluşların finansal tablolarının denetimi 

• Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi 
Standardı’na uygun olarak yabancı şirketlerin yerel 
iştiraklerinin finansal tablolarının denetimi ve yurtdışında 
mukim hissedar için yerel standartlara göre hazırlanmış 
finansal tabloların denetimi

• Bağımsız denetçinin genel amaçları ve bağımsız denetimin 
bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmesi 
ilkelerine uygun olarak Özel Amaçlı Çerçevelere göre 
hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimleri

• Finansal tablo hazırlama hizmetlerinin sunulması: finansal 
bilgilerin elde edilerek ilgili muhasebe ve raporlama 
çerçevesine uygun olarak sınıflandırılması, düzenlenmesi ve 
finansal tablolarda özetlenen durumların analiz edilerek ve 
yorumlanarak ilgili taraflara iletilmesi

Muhasebe Destek
Muhasebe destek hizmetleriyle, şirket içi operasyonel maliyetlerin düşürülmesi, kontrol edilmesi, 
şirket içi muhasebe ve raporlama sürecinin etkinleştirilmesi, şirket içinde mevcut olmayan kaynakların 
dışarıdan sağlanarak şirket içinde işlevselliğin yaratılması hedeflenmiş olup, riskleri asgariye indiren 
yaklaşımlar tercih edilmektedir.

• Muhasebe sisteminin kurulması ve uygulanması

• KDV, SGK, Muhtasar, Damga Vergisi, Kurum Geçici 
Beyannameleri – Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. 
düzenlenmesi ve beyan edilmesi

• Tek Düzen Hesap Planı’na ve uygulamasına ilişkin 
danışmanlık

• Yasal defterlerin ilgili kanunlar çerçevesinde tutulması ve 
yıl sonu kapanışlarının yapılması

• Bordrolama hizmetleri

• E-defter ve e-fatura uygulamalarına başlama süreçlerinin 
yönetilmesi

• E-defter ve e-fatura uygulamaları

• Yerel muhasebe sistemlerinin uluslararası muhasebe 
yöntemlerine çevrilmesi

• Aylık finansal raporlamaların hazırlanması

• Vergi sorularına ilişkin danışmanlık ve çözüm önerileri

• Güncel yasal mevzuat hakkında düzenli olarak 
bilgilendirme

• Sermaye artırımı, azaltılması, adres değişikliği, müdür 
atanması, genel kurul ve benzeri işlemlerin Ticaret Odası, 
Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumları, Belediyeler 
nezdinde tüm bildirimlerinin eksiksiz yapılması

• Maliyet muhasebesinin kurulması

• Şirket yönetimine maliyetler ve karlılık hakkında raporlar 
hazırlanması
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Yöneticilerimiz
Aykut Halit
Yönetim Kurulu Başkanı

aykut.halit@tr.gt.com
0212 373 00 00

Nazım Hikmet
Denetim Hizmetleri Başkanı

nazim.hikmet@tr.gt.com
0212 373 00 00

Emin Taylan
İcra Kurulu Başkanı

emin.taylan@tr.gt.com
0212 373 00 00

Beşir Acar
Vergi Hizmetleri Başkanı

besir.acar@tr.gt.com
0312 219 16 50

Jale Akkaş
Partner 
Denetim Hizmetleri

jale.akkas@tr.gt.com
0212 373 00 00

Emre Halit
Partner
Denetim Hizmetleri

emre.halit@tr.gt.com
0212 373 00 00

Murat Uluat
Partner
Denetim ve Vergi Hizmetleri

murat.uluat@tr.gt.com
0212 373 00 00

Ramis Uzunoğlular
Partner
Denetim ve Vergi Hizmetleri

ramis.uzunoglular@tr.gt.com
0212 373 00 00

Doç. Dr. Tuğrul Dirimtekin
Partner, Bursa
Vergi Hizmetleri

tugrul.dirimtekin@tr.gt.com
0224 211 33 01

Sinan Aydın
Partner,  Ankara
Vergi Hizmetleri

sinan.aydin@tr.gt.com
0312 447 17 31
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Emir Taşar
Partner,  Ankara
Denetim Hizmetleri

emir.tasar@tr.gt.com
0312 219 16 50
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© 2019 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

‘Grant Thornton’ refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax 
and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant 
Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member 
firm is a separate legal entity. Services are delivered by the  member firms. GTIL does not provide services to 
clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one 
another’s acts or omissions.

grantthornton.globalwww.grantthornton.com.tr

© 2020 Grant Thornton Türkiye. Tüm hakları saklıdır.

Bu yayında geçen “Grant Thornton”, Grant Thornton üye firmalarının bağlı bulunduğu ve çatısı 
altında denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri verdikleri markaya işaret etmektedir. Grant 
Thornton Türkiye, Grant Thornton International Ltd (GTIL) üye kuruluşudur. GTIL ve üye firmalar 
dünya çapında bir ortaklık değildir. GTIL ve üye firmalar, kendi başlarına, bağımsız yasal 
kuruluşlardır. Hizmetler, üye firmalar tarafından sağlanır. GTIL herhangi bir müşteriye hizmet 
sunmaz. GTIL ve üye firmalar birbirlerinden sorumlu değildir.

OFİSLERİMİZ

İstanbul
Reşit Paşa Mahallesi
Park Plaza, Eski Büyükdere 
Caddesi, No:14 K:10
Maslak / Sarıyer
T : 0 212 373 00 00
F : 0 212 291 77 97

Bursa (Buttim)
Y. Yalova Yolu
Buttim Plaza,
K: 5 No: 1607
Bursa
T : 0 224 211 33 01
F : 0 224 211 35 76

Bursa (Nilüfer)
23 Nisan Mahallesi
Ata Bulvarı, Meriç 
Plaza Sitesi No:15/10 
Nilüfer/Bursa
T : 0 224 249 53 70
F : 0 224 249 53 76

Kahramanmaraş (İrtibat Ofisi)
Üngüt Mahallesi
Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan Caddesi
Adalet Park 5.Kat No:47
Kahramanmaraş
T : 0 344 211 11 61

Ankara
Eskişehir Yolu No: 6
Armada İş Merkezi,
A Blok, Kat: 11, No: 15
06520 Söğütözü, Ankara
T : 0 312 219 16 50
F : 0 312 219 16 60


