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BAŞKAN’DAN

Değerli İş Ortaklarımız,

RoyalCert Audit International, dünyanın 22 ülkesinde faal 
bir denetim kuruluşu olan RoyalCert markasıdır. Gücünü 
yerel ve uluslararası mesleki tecrübeden alan RoyalCert 
Audit International uzmanları globalleşen dünya düzeni 
içerisinde müşterilerine butik hizmet anlayışı ile yaklaşırken 
“karar ver.gerçekleşsin” demektedirler.

Vergi, Bağımsız Denetim, Kurumsal Finansman, 
Uzmanlaşmış Danışmanlık konularında hizmet veren 
uzmanlarımız kamu ve özel sektör tecrübesine haiz olup, 
işletmelerinizi ülkemizin aydınlık geleceğinin en önemli 
unsurlarından biri olarak görmektedirler.

Ekibimizin her üyesi biliyorlar ki; şirketimizin tek bir 
müşterisi var, ve o tek müşteri “siz” siniz.

Saygılarımla,

Bülent Yıldırım

RoyalCert Türkiye Başkanı



Frankfurt, Almanya merkezli, "ROYALCERT";  RoyalCert International Registrars,  
RoyalCert Audit International,  RoyalCert Inspection ve RoyalCert Academy 

markaları ile 22 ülkede faal uluslararası bir denetim kuruluşudur.

RoyalCert olarak deneyimli ve uzman kadromuzla, müşterilerimizin kurumsal 
yapılarını, mali durum ve ihtiyaçlarını, güvenilirliğini ve performansını, ilgili       

mevzuat ve standartlara uygunluklarını değerlendirip, belgelendirmekte ve 
sürdürülebilir olmasını sağlamaktayız.

RoyalCert Audit International Türkiye'de 8 ilde; 15 i Yeminli Mali Müşavir, 23 ü 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, 30 u Bağımsız Denetçi, 3 ü Kurumsal Finans 

Uzmanı, 1 i Marka Değerleme Uzmanı, 1 i Risk Uzmanı olmak üzere toplam 
103 çalışanı ile hizmet vermektedir. RoyalCert Audit International ortaklarının 

tamamı konularında en az 20 yıl tecrübeli ve çoğunluğu Kamu tecrübesi olan 
uzmanlardan oluşmaktadır.

RoyalCert Audit International’ın çok şubeli bu yeni yapıyı kurmaktaki amacı 
müşterilerine verdiği kaliteli hizmet ağını genişleterek kurumsal hizmetlerle ilgili 

birbirleri ile bağlantılı ofislerinde üst düzeyde mesleki tecrübeye sahip 
danışmanları aracılığıyla sizleri üst seviyede butik hizmet ağıyla tanıştırmaktır.

RoyalCert’in felsefesi "GEÇMİŞİN TECRÜBELERİYLE GELECEĞİ 
ŞEKİLLENDİRMEK" tir.

HAKKIMIZDA



RoyalCert sektörel tecrübesini ve bilgi birikimini kullanarak, uzman 
olduğu alanlarda, vergiden denetim ve danışmanlığa, gözetim 

hizmetlerinden eğitime kadar birçok farklı hizmeti müşterilerine aynı 
çatı altında sunabilmektedir. Bu entegre yapının yaratmış olduğu 

sinerji, müşterilerine daha kısa sürede ve daha etkin çözümler olarak 
yansımaktadır.

       Vergi & Denetim
       Bağımsız Denetim

       Kurumsal Yönetim, Risk ve Uyum (GRC)
       Kurumsal Finans

       Şirket Birleşme ve Satınalmaları (M&A)
       Marka Değerleme

       Proje Danışmanlığı
       Yatırım / Teşvik Danışmanlığı

        Hukuk ve İhtilaflı İşler

HİZMETLERİMİZ



VERGİ
Kamusal hizmetlerin sunumunu 
sağlayan kamu idareleri, ülkenin egemenlik 
alanında faaliyet gösteren tüm mükelleflerin bir 
anlamda paydaşıdır. Bu paydaşlık, mali açıdan vergi 
uygulamaları ile kendini göstermektedir. Bu nedenle Vergi, 
muhasebe uygulamasında işletmeler için bir tür maliyettir. 
İşletmeler açısından, düzenli ekonomilerin tamamında vergi dikkatle 
üzerinde durulması gereken önemli bir kalemdir.

Faaliyetlerin, vergi maliyetleri açısından planlanması ve vergi yükünün mümkün olan en 
alt düzeyde hesaplanarak ödenmesi işletmelerin finansal önceliklerindendir. Bu planlamanın 
yapılmasında, teşvik ve istisnalardan yararlanılmakla beraber vergilemeye ilişkin kanunların ihlal 
edilmemesi gerekir. Vergi planlaması yapılırken yasal düzenlemelerin ihmali veya ihlali, vergilerle bağlantılı 
daha büyük finansal ve diğer risklerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilecektir.

Nitekim Maliye Bakanlığı, sayıları yaklaşık 10.000’i bulan aktif vergi müfettişiyle, vergi kayıp ve kaçağının 
önlenmesine yönelik denetim faaliyeti yürütmektedir. Diğer taraftan idare, mükelleften aldığı veriler 
üzerinde elektronik ortamda bir ön denetim yaparak vergi incelemesi açısından riskli mükellefleri seçmekte 
ve denetime veri hazırlamaktadır. Bu açıdan Bakanlığın, vergi denetimini her geçen gün sıkılaştırdığını 
söylemek yanıltıcı olmayacaktır.

RoyalCert, konularında yetkin ve üstün tecrübeye sahip uzman ve denetçi ekibiyle siz değerli müşterilerine 
üst düzeyde katkı sağlamayı hedeflemektedir. RoyalCert, gerek vergi denetimi, gerek suistimal denetimi 
gerekse vergi incelemesi ve vergi davalarına ilişkin olarak sunduğu danışmanlık ve süreç yönetimi 
hizmetleriyle bunu sağlamaktadır.

RoyalCert, vergi incelemeleri ve vergi davaları konusunda tecrübeli ve uzman ekibiyle sonuç odaklı işlere 
imza atmaktadır. Gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde vergisel riskler ve sorunlara ilişkin tüm süreçler, 
konusunda uzman kişilerce bizzat yürütülmektedir.

Böylece işletmelerin hem vergi maliyetlerinin düşürülmesi sağlanmış olacak hem de ekonomik veya 
hüviyeti bağlayıcı cezaların ortaya çıkması konusunda tedbir alınmış olacaktır.

RoyalCert, Vergi Bölümü 15 Yeminli Mali Müşavir, 23 Mali Müşavir ve 30 Denetçisi ile şimdilik İstanbul, 
Ankara, Antalya, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Nevşehir ve İzmir’de hizmet sunmaktadır.

DENETİM
Bir yanda globalleşen ticari hayat, diğer yanda işletme üzerinde dolaylı hak sahiplerinin (küçük hissedarlar, 
kredi kuruluşları, ticari alacaklılar, devlet vb.) varlığı, mali raporların şe�aflığını ve güvenilirliğini zorunlu 

kılmaktadır.
RoyalCert gerek kanunen zorunlu olan denetimler, gerekse özel amaçlı denetimler konusunda 

büyük çoğunluğu kamu tecrübesine sahip, tamamı tecrübeli denetçileri ile hizmet vermektedir.

 



RoyalCert; Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
(KGK) tarafından yetkilendirilen 30 Denetçisi ve İstanbul, Ankara, İzmir, 
Denizli, Antalya, Kayseri, Gaziantep ve Nevşehir'de bulunan ofisleri ile 
Bağımsız Denetim hizmeti vermektedir.

Bağımsız denetim hizmetlerimiz Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartları'na (UFRS), ABD'de kabul görmüş muhasebe ve raporlama 
standartlarına (US GAAP), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 
benimsenen ve aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu kapsamında 
bağımsız denetime tabi olan şirketler için geçerli olan Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları/Türkiye Muhasebe Standartlarına (TFRS/TMS) ve 
değişik sektörler için ilgili piyasa düzenleyiciler tarafından yayımlanan 
muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların ilgili 
denetim standartları uyarınca denetimini içermektedir.

Bağımsız denetim hizmetlerimiz, aynı zamanda uluslararası ve yerel 
muhasebe ve düzenleme değişikliklerinin takibini ve bunlarla ilgili 
müşterilerimize sürekli ve düzenli destek hizmetlerini de kapsamaktadır.

BAĞIMSIZ DENETİM



KURUMSAL YÖNETİM, 

RoyalCert müşterilerine 
değer yaratan kurumsal   

çözümler sunmaktadır. Halihazırda 
başarılı olmuş uygulamaları şirketlere           

uyarlarken, her zaman mevcut yapıyı ve ileriye dönük 
beklentileri dikkate almaktadır. Bu sayede her bir şirkete özel 

ürünler ve yol haritaları çıkararak, uygulamaya geçilmekte ve 
performansı sürekli olarak takip edilmektedir.

RoyalCert'in Kurumsal Yönetim, Risk ve Uyum (GRC) alanlarında verdiği hizmetler, 
şirketlere başlıca aşağıdaki faydaları sağlamayı amaçlamaktadır;

- Verimliliğin arttırılması

- Beklenmedik kayıpların önlenmesi

- Şirket itibarının arttırılması

- Orta ve uzun vadeli sürdürülebilirliğin temin edilmesi

KURUMSALLAŞMA VE KURUMSAL YÖNETİM 

RİSK YÖNETİMİ 

SİGORTA YÖNETİMİ 

İÇ KONTROL 

SUİSTİMAL İNCELEMELERİ (SORUŞTURMALAR) 

UYUM 

MUHASEBE & RAPORLAMA

KURUMSAL STRATEJİ

BASEL II



BASEL II
Basel II ile dünya bankacılığının gündemine gelen düzenlemelerle, bankalar artık kredi risklerini ölçmek için 
müşterilerinin kredibilitesini değerlendirecek sistemler kurmaya başlamıştır. BDDK’nın 2014’te yayınladığı düzenlemeler 
ile Türk bankaları da kredi risk modelleri ve içsel derecelendirme sistemleri ile kredi risklerini ölçmeye başlayacaktır.
Bankaların kullandıkları modellerin en önemli girdisi şirketlerin finansal rasyoları ve finansal verileri olacaktır. Bu 
bakımdan orta vadede bankalar, kredi verecekleri şirketlerin doğru finansal veriler üretmelerini, düzenli finansal rapor-
lama yapmalarını ve finansal rasyolar hesaplamalarını önkoşul olarak gösterecektir.
RoyalCert olarak biz bankaların beklentilerine uygun şekilde şirketlerin doğru, güvenilir ve düzenli finansal raporlama 
yapmaları konusunda hizmet veriyoruz. Böylece şirketlerin, ileride kredi talep edecekleri bankaların Basel II ve BDDK 
düzenlemeleri nedeniyle öne sürecekleri şartlara şimdiden uyum sağlamaları konusunda hizmet veriyoruz.
 
Basel II Uyum Hizmetleri;
        Finansal Raporlama Sistemi Kurulumu
        Bağımsız Denetim Hizmeti Verilmesi



Şirketlerin yatırım yapmak, proje geliştirmek, işletme sermayelerini güçlendirmek, 
hammadde alımlarını finanse etmek, borç/alacak dengelerini ve nakit akışlarını 
iyileştirmek için doğru kaynaklara uygun maliyetlerle ulaşmaları gerekmektedir.

Günümüzde dahi pek çok şirket, kaliteli finansal raporlama üretemediğinden 
ve/veya iş planlarını ve bütçesini etkin bir şekilde yönetemediğinden dolayı, düşük 
maliyetli finansal kaynaklara ulaşmakta ciddi sorunlar yaşamaktadır. Bu süreçleri 
tamamlayanların birçoğu ise, kendilerine uygun finansman modellerini kurmakta 
zorlanmakta, bu aşamada yanlarında olacak ciddi bir çözüm ortağına ihtiyaç 
duymaktadırlar.

RoyalCert, şirketlere finansal planlama ve en uygun finansman modelleri kurma 
konularında hizmet vermektedir. Bu alanda hizmet sunduğumuz şirketler, düşük 
maliyetli ve sürdürülebilir finansman çözümlerine rahatlıkla ulaşabilmektedirler.

KURUMSAL FİNANS



RoyalCert müşterilerine birleşme, devralma, satınalma, elden çıkarma, tasfiye gibi stratejik kararların uygulanmasında 
danışmanlık ve aracılık hizmetleri sunmaktadır.

Şirket yönetimleri ve yatırımcıları, şirketlerini başka şirketlerle birleştirmek veya devretmek isteyebilecekleri gibi; yeni 
şirket satın almak isteyebilirler. Bu kararların çeşitli nedenleri olabilir. Mesela bazı yatırımcılar şirketlerini belirli 
büyüklüğe getirdikten sonra farklı yatırım fırsatları için nakit ihtiyaçlarını mevcut şirketlerini satarak karşılayabilirler. Bazı 
durumlarda da şirketler piyasada fiyatlama avantajı, tedarik ve hammadde maliyet avantajı veya sabit giderlerde avantaj 
sağlayabilmek için şirketlerini inorganik olarak büyütmek isteyebilirler. Tüm bu nedenlerle şirket satınalma – devir – 
birleşme operasyonlarına piyasalarda sıklıkla ihtiyaç duyulur.

Şirket satınalma – devir – birleşme uygulamalarının başarılı olabilmesi için hem alış, hem de satış tarafındaki şirketlerin 
stratejilerinin, finansal raporlarının ve değerlemelerinin doğru bir şekilde hazırlanmış olması gerekir. Ayrıca kaliteli bir 
due diligence denetiminin yapılması çok önemlidir.

RoyalCert, finansal raporlama, değerleme ve due diligence çalışmalarında satınalma ve satış tarafındaki şirketlere 
uzman ve deneyimli kadrosuyla hizmet vermektedir. Bunun yanında, yaygın yatırımcı network'ü ile şirketleri doğru 
muhataplar ile buluşturmaktadır.

Şirket Satınalma – Devir – Birleşme kapsamında aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

          Finansal raporlama

          Değerleme

          Satınalım tarafında danışmanlık

          Satış tarafında danışmanlık

ŞİRKET BİRLEŞME 
VE SATINALMALARI (M&A) 

Şirket satınalma – Birleşme (M&A) işlemlerinde en önemli konulardan birisi satın alınacak şirketin geçmişiyle ilgili tüm 
bilgilerin şe�af bir biçimde ortaya konulmasıdır. Satın alacak taraf ile satacak taraf arasında bilgi asimetrisi olduğu için, 
şirketi satın alan taraf, şirket değerlemesini ve şirketin gelecekteki karlılığını etkileyecek tüm faktörlere doğru bir şekilde 
ulaşmak ister. Şirketin finansal tabloları ve vergi ile ilgili durumu, şirkete karşı açılan davalar, şirketin açtığı davalar, şirket 
hakkında kamu kurumlarının yürüttüğü inceleme ve soruşturmalar, tedarikçilerle yapılan sözleşmeler, müşterilerle 
yapılan sözleşmeler, şirketin işçilerle ve sendikalarla olan ilişkileri, şirketin hammadde ve aramal ticaretiyle ilgili durumu, 
stokların ve alacakların durumu, bankalarla olan ilişkiler, sabit kıymetlerin durumu, devam etmekte olan yatırım 
projeleri, patent ve lisans hakları, markaların durumu gibi pek çok faktör due diligence çalışmalarının konusunu 
oluşturur; dolayısıyla konu olan şirket, satın alacak taraf için detaylı bir şekilde incelenir.
RoyalCert, şirket satın alma işlemlerinde, satın alan taraf için due diligence hizmetini farklı sektör ve alanlarda tecrübe 
kazanmış, uzman kadrosu ayrıcalığı ile vermektedir. Due diligence ekibimiz aşağıdaki uzmanlık alanlarından 
oluşmaktadır;

          Vergi Uzmanları

          Muhasebe ve Finans Uzmanları

          Hukukçular

          Denetçiler

          Değerleme Uzmanları

DUE DILIGENCE



MARKA DEĞERLEME

Şirket değerlemeleri

Gayri nakdi varlıkların değerlemesi

Sözleşme değerlemeleri

Proje değerlemeleri

RES değerlemesi

Doğalgaz santrali değerlemesi

İnşaat projeleri değerlemesi

Finansal opsiyon değerlemeleri

Gerçek opsiyon değerlemeleri

Menkul kıymet değerlemeleri

Marka değerlemesi

ŞİRKET DEĞERLEME
Değerleme konusu, finansın en önemli çalışma alanlarından birisidir. İş dünyasında şirket 
değerlemeleri, varlık değerlemeleri ve proje değerlemeleri doğru stratejilerin ve ticari kararların 
belirlenmesi için önemlidir.

RoyalCert, değerleme konusundaki uzman kadrosu, tecrübe ve teorik bilgiye dayalı metodolojileri 
ile hizmet vermektedir. Değerleme çalışmalarında, iskonto edilmiş nakit akımları, multiples 
analizi, benzer işlem çalışmaları ve opsiyon değerleme teknikleri gibi farklı metodolojileri kullanarak, 
dünyadaki en iyi değerleme uygulamalarını ülkemizdeki şirketlerin hizmetine sunmaktadır.

Örnek değerleme çalışmalarımızın arasında şunlar bulunmaktadır:

Ekonomik düzenin rekabet gücünün en önemli göstergelerinden birisi markalaşmadır.

Biliniyorum ve daha çok kazanıyorum.

Marka, tüketicinin ilgisini bir noktada toplar. O nokta ürünü diğerinden ayıran bilgidir. Ürünler 
bu bilgiyle Pazar tarafından kabul görür. Markalaşma ne kadar derinde o kadar kazanç vardır.

Markalaşmak, tercih edilmektir, beğenilmektir, itibardır.

Markalaşmak , fiyatlamada esneklik olanağı sağlar, pazarda rekabet kolaylığı verir.

Markalaşmak reklamın etkinliğini artırır.

Markalaşmak, yol haritası çizerken kararların değerini bilmek ve ölçerek karar vermektir.

Sahip olduklarımı herkes biliyor mu?

MARKANIN FİNANSAL DEĞERİ, TÜM BU AVANTAJLARIN EKONOMİK DEĞERİDİR.

Marka değerlemesinin özü şirketlerin sahip olduğu markaların piyasa değerini hesaplamaktır



HUKUK VE İHTİLAFLI İŞLER

Ticari hayattaki gerek 
kamu idaresiyle gerek diğer 
kişilerle olan anlaşmazlıklar çoğu 
zaman hukuki süreçlerde çözümlenmektedir. 
Son çözüm merci olan hukuk ayağında başarılı 
sonuçlar alınması, işlemin yetkin kişiler eliyle yapılması kadar 
sürecin doğru planlanmasına bağlıdır. 

RoyalCert olarak; başta vergisel ihtilaflar, mali suça ilişkin ihtilaflar, ticari 
uyuşmazlıklar ve gayrimenkullere ilişkin hukuki sorunlar olmak üzere hukuki ihtilaflara 
ilişkin yargısal süreçlerin planlanması ve yönetilmesi uzman ekibimizle yerine getirilmektedir.

Hukuk bölümümüzde ayrıca aile şirketi veya kurumsallaşmasını tamamlayamamış şirketlere, 
kurumsallaşma ve uygulamada “aile anayasası” olarak isimlendirilen yeniden yapılanma 
vizyonları sunmaktayız.



PROJE DANIŞMANLIĞI

 

Şirketlerin uygulamaya koydukları 
projelerde şirket içinden farklı departmanlar 
yer aldığı gibi pek çok dış yüklenici de görev 
almaktadır. Tüm paydaşların uyum içinde çalışabilmesi 
için proje planının, hukuki ve finansal altyapısının doğru bir 
şekilde kurgulanması gerekir. Bunun yanında proje icrası aşamasında da
ortaya çıkan sorunların en hızlı ve maliyetsiz şekilde çözülebilmesinin 
yolları bulunmalıdır.

RoyalCert, kamu ve özel sektörde üst düzey yöneticilik yapmış uzman 
kadrosu ile değişik sektörlerde gerçekleştirilen farklı projelere danışmanlık 
hizmeti vermektedir. Proje danışmanlığımızın içeriği, proje yönetiminin 
her adımını ve proje değerlemesi ile proje risk yönetimi gibi spesifik 
alanları da kapsamaktadır.



YATIRIM / TEŞVİK DANIŞMANLIĞI
Ulusal ve bölgesel teşvik uygulamaları ile yatırımların planlanmasında bu bilgilerin kullanılarak daha rekabetçi yapıların 
kurgulanması, globalleşen ekonomilerde bir gerekliliktir. 

RoyalCert olarak yatırım danışmanlığı konusunda uzman ekibimizle, yatırımın planlanması aşamasında (şirket satın 
almaları ve birleşmeler dahil) fizibilite, sektörel analiz, süreç analizleri, karlılık planlaması ve değerleme raporları 
hazırlanması hizmetleri sunmaktayız. 

Ayrıca, yatırım finansmanı ve finansman ihtiyacının belirlenmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

          



RİSK MODELLEME
Geleceği tam olarak tahmin edebilmek mümkün olmadığı için, yeni bir projeye, ürüne ya da işleme yatırım yapan bir 
şirket aslında gelecekle ilgili spekülasyonda bulunmaktadır. Öngörüler çerçevesinde alınan pozisyon veya kararlar 
gelecekte olumlu ya da olumsuz sonuçlanabilir.
Şirketler bugün gelecek için karar alırken sadece bekledikleri getiriyi değil, aynı zamanda aldıkları riskleri de 
hesaplamalıdır. Diğer bir ifadeyle şirketler risk-getiri analizi yapmalıdır.
Genelde pek çok şirket sadece basit beklenen getiri (expected return) analizi yapar. Oysa ki getiri için alınan riskleri 
gözardı etmek şirketler için güvenli değildir.
RoyalCert'in danışmanlık yaklaşımının temelinde, sadece beklenen getiriyi değil aynı zamanda gerçekleşebilecek tüm 
sonuçları ve bu sonuçlarla ilgili olasılıkları hesaplamak bulunmaktadır.



SUİSTİMAL DENETİMİ

Özellikle etkin bir iç 
kontrol sistemi bulunmayan 
şirketlerde neredeyse tüm süreçler 
suistimale açıktır. Bu gibi durumlarda 
süreçlerin ve işlemlerin şirket dışından yetkin bir 
hizmet sağlayıcı tarafından objektif bir biçimde gözden 
geçirilmesi, olası suistimallerin veya suistimale açık alanların ortaya 
çıkarılması açısından tek çözümdür.

İç denetim hizmetlerinin bir parçası olarak RoyalCert, müşterilerine suistimal inceleme ve 
soruşturma hizmeti vermektedir. Tek sefere mahsus veya sürekli olarak sağlanan bu hizmetlerin 
sonuçları ve çözüm önerileri, aksi kararlaştırılmadığı sürece, prensip olarak direkt şirket ortakları 
ile paylaşılmaktadır.

Suistimal Hizmetlerimiz arasında başlıca aşağıdaki çalışmalar bulunmaktadır;

Suistimal denetimi birimi kurulumu

Suistimal risklerinin belirlenmesi

Suistimal tespit edici ve önleyici iç kontrol sistemlerinin kurulumu

Suistimal denetimi, soruşturması ve incelemelerinin yapılması

Suistimal eğitimleri



Yönetim muhasebesinin amacı, işletme yöneticilerinin sağlıklı kararlar alabilmelerini sağlamaktır.

İşletmenin sayısal ve muhasebe verilerinden yararlanarak, yöneticinin amaçlarının sonuçlarını analiz 
eden muhasebe çalışmaları yönetim muhasebesini oluşturur.

Yönetim muhasebesinde, geçmişe ait ve planlanan veriler harmanlanarak geleceğe ait işlemlere ışık 
tutmak için kullanılır.

Yönetim muhasebesinin en önemli işlevi yöneticilerin kararlarında rehber olmaktır.

Yönetim muhasebesi uygulamalarında hedeflenenler ve gerçekleşenler analiz edilerek sonuçlar ve 
sorumluların durumu raporlanır. Bu raporlar yürütme çalışmaları için sağlıklı bilgi kaynağı 
oluşturmak amacıyla hazırlanır.

Bu çerçevedeki hizmetlerimiz özetle şöyle listelenebilir:

Maliyetlerin yapısal çözümlemesi

Kar planlamasında şirkete yardımcı olunması

Fiyatlandırma kararlarının senaryolandırılması

Doğru ve objektif performans değerlendirmesi için yönetime veri sağlanması

İşletmeye sağlıklı bir bütçe sisteminin kazandırılması

 YÖNETİM MUHASEBESİ



Günümüzde; gerek yasal zorunluluklar, gerek yaşanan acı tecrübelerden çıkarılan dersler, 
gerekse de artan risk farkındalığı, şirketlerin sigortaya olan taleplerini hızla arttırmaktadır. Bu 
durum; şirketlerin sürdürülebilirliklerine yapmış olduğu yadsınamaz katkının yanında, önemli 
tutarda bir prim maliyetini de beraberinde getirmektedir.

İşte sigorta poliçelerinin optimize edilmesi de tam bu aşamada önem kazanmaktadır. 
RoyalCert'in müşterilerine sunmuş olduğu bu hizmet, başlıca aşağıdaki fazlardan 
oluşmaktadır;

          Şirketin "Sigortalanabilir" risklerinin değerlendirilmesi

          Şirketin mevcut sigorta poliçe havuzunun değerlendirilmesi

          Primler

          Limitler

          Kapsamlar, muafiyetler ve istisnalar

          Diğer şartlar...

          Optimizasyon çalışması ve iyileştirme önerilerinin üst yönetime raporlanması

          Alınan onaya istinaden iyileştirmelerin hayata geçirilmesi

SİGORTA YÖNETİMİ



VERGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ

Bilgi işlem teknolojileri günümüzde ticari hayatın hemen hemen her alanında etkin bir şekilde 
kullanılmaktadır. Özellikle işletmeler açısından karmaşık ve uzmanlık gerektiren “Vergi Teknolojileri” 
konusunda tüm işlemlerin elektronik ortamda sürdürüleceği ve yönetileceği bir geleceğe doğru 
hızla ilerlemekteyiz.

Çoğu zaman yasal zorunluluk olarak ortaya çıkan bu uygulamalar, birçok kolaylık ve fırsatı              
beraberinde getirmektedir. E-fatura, e-defter ve e-arşiv gibi uygulamalar sayesinde ticari ilişkiler ve 
kayıtlar uluslararası bir standarda ulaşarak hız, bilgi güvenliği ve kontrol edilebilirlik artmakta, hata 
olasılığı minimize edilmektedir.

Bunun yanında, teknolojik gelişim beraberinde işletmelerin büyük düzeylerde elektronik bilgi 
üretmeleri sonucunu doğurmaktadır. Üretilen bu değerli bilgi, yine bilgi teknolojileri yardımıyla 
işlenebilir ve yorumlanabilir kaliteli bir bilgi bankasına dönüşmektedir.  Günümüzde Devlet 
tarafından da kullanılabilir hale gelen bu bilgi bankası, vergiye uyumu artırmak amacıyla risk 
değerlendirilmelerinde kullanılmaktadır. Bu açıdan işletmelerin taşıdıkları risk seviyesi; denetim 
planlaması, teşvik ve benzeri alanlarda karar alma mekanizmalarında etkili olmaktadır. 

Bu açıdan vergi teknolojileri sayesinde; iç ve dış kontrol süreçlerinde kullanılan imkanlar artırılarak 
işletmelerin; Devlet Kurumları, bankalar, ortaklar ve üçüncü taraflar nezdinde risk düzeyi düşük, 
kredibilitesi yüksek ve güvenilir işletme şeklinde değerlendirilmesine son derece önemli katkılar 
sağlanmaktadır. 

Vergi teknolojileri alanında yapılacak yatırımlarda, işletmenin ihtiyacının iyi analiz edilmesi ve  
fayda-maliyet karşılaştırması açısından alternatiflerin belirlenmesi en önemli aşamadır. 

Bu açıdan;

Sektörüne,

Ticaret hacmine,

Hizmet-satış-dağıtım bölge veya nokta genişliğine, 

İş çeşitliliğine,

Personel sayısı ve seviyesine, 

Gelecek planlamasına,

en uygun yazılım ve entegrasyon çözümünün önerilmesi, hızlı ve sorunsuz bir şekilde entegrasyo-
nun gerçekleştirilmesinin sağlanması, bu yeni teknolojinin kullanıcılarının eğitilmesi, uygulama 
sürecinde ihtiyaç duyulan teknik desteğin sağlanması ve yeni uygulama sonucu işletmenin iç 
kontrol süreçlerinin planlanması ile dış kontrol hizmetinin verilmesi, vergi teknolojileri konusunda 
deneyimli ve kaliteli danışmanlık hizmetini gerektirmektedir.   

RoyalCert ailesi olarak bu alanda sahip olduğumuz deneyim, uzman kadromuz ve çözüm 
ortaklarımız ile işletmelerin vergi teknolojileri konusunda ihtiyaç duyduğu danışmanlık, entegrasyon 
ve operasyon desteği konularında hizmet sunmaktayız.

 VERGİ TEKNOLOJİLERİ



SOSYAL GÜVENLİK VE 
İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI
Ülkemizde mevzuatlarda yapılan düzenlemeler, kişilere oldukça dinamik bir süreç yaşatmaktadır. Günümüz 
koşullarında şirketlerin faaliyetlerini mevzuatlara uygun bir şekilde yönetmeleri, oldukça önem arz etmektedir. 

RoyalCert, üstün deneyime sahip özellikle de kamu tecrübesi bulunan kadrosu ile müşterilerine 4857 sayılı İş 
Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bağlı mevzuatlar çerçevesinde Sosyal 
Güvenlik ve İş Hukuku konularında da danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 

Bu çerçevede hizmetlerimiz, aşağıdaki  uzmanlık alanlarından oluşmaktadır:
 Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Danışmanlığı
 İstihdama yönelik teşvik uygulama desteği (6111 sayılı teşvik ve diğer tüm istihdam teşvikleri)
 Eğitim

  



Aile lideri veya onun 
etrafında bir araya gelen aile 

bireyleri tarafından kurulmuş olup, oy 
çoğunluğunun ve/veya yönetimin bir veya 

birden çok ailenin üyelerine ait olan aile şirketlerinde; 
kritik öneme sahip mülkiyet, yönetim, aile ve işletme kültürü 

konularında şirketlere, danışmanlık hizmeti sunmaktayız. RoyalCert 
bünyesindeki ekibimiz, uzun yıllar aile şirketlerinde yöneticilik                

yapmış profesyonel bir kadrodan oluşmaktadır.

Aile şirketlerinde kuruluş, gelişme ve büyümede gösterilen başarının şirketin kurumsal varlığının 
sürekliliğinde de gösterilmesi diğer bir ifade ile kurumsal bir şirket olurken aile kalabilmeyi 
başarmanın yolu aile anayasası, halefiyet planı, hissedarlık sözleşmelerinin yanı sıra kurumsal 

Kuşaklar arası el değiştirmenin yönetilmesi, ailenin kalabalıklaşmasıyla yetki ve görev 
dağılımının yeniden değerlendirilmesi, kuralların yazılı olmaması sonucu oluşan nepotizm ve 
kurucu aile büyüğünün yönetimi devretmesi esnasında oluşabilecek aksaklıklar aile şirketleri 

RoyalCert, tüm bu sorunlara yönelik olarak yapacağı çalışmaları bir kurumsal dönüşüm projesi 
olarak görmekte ve bu anlayışla hizmet vermektedir.

AİLE ŞİRKETLERİNDE 
KURUMSAL DÖNÜŞÜM



BÜLENT YILDIRIM
TÜRKİYE BAŞKANI
YÖNETİCİ ORTAK

YÖNETİM EKİBİMİZ

MUSTAFA DAĞÜSTÜ
DENETİM GRUP BAŞKANI

YÖNETİCİ ORTAK

MUZAFFER KÜÇÜK
VERGİ GRUP BAŞKANI

YÖNETİCİ ORTAK

VOLKAN YILDIZ
KURUMSAL FİNANS GRUP BAŞKANI

YÖNETİCİ ORTAK

ÖMER ÇAKICI
HUKUK GRUP BAŞKANI

YÖNETİCİ ORTAK

SERKAN ÖNDER DİNÇ
YÖNETİM MUHASEBESİ GRUP BAŞKANI

YÖNETİCİ ORTAK

OSMAN FERHAT ÇANAKKALE 
VERGİ TEKNOLOJİLERİ GRUP BAŞKANI

ORTAK



YÖNETİM EKİBİMİZ

AHMET CESUR
ORTAK

ÇELİ COŞKUN
ORTAK

S. SELMAN TÜNAL
ORTAK

TAMER GENÇOĞLU
YÖNETİCİ ORTAK

YAVUZ GÜRKAN
ORTAK

MEHMET BECEREN
YÖNETİCİ ORTAK

MEHMET ERKAN
ORTAK

HAYRETTİN TURAN
ORTAK

FÜSUN BEKTAŞ 
ORTAK

Ulusal ve bölgesel teşvik uygulamaları ile yatırımların planlanmasında bu bilgilerin kullanılarak daha rekabetçi yapıların 
kurgulanması, globalleşen ekonomilerde bir gerekliliktir. 

RoyalCert olarak yatırım danışmanlığı konusunda uzman ekibimizle, yatırımın planlanması aşamasında (şirket satın 
almaları ve birleşmeler dahil) fizibilite, sektörel analiz, süreç analizleri, karlılık planlaması ve değerleme raporları 
hazırlanması hizmetleri sunmaktayız. 

Ayrıca, yatırım finansmanı ve finansman ihtiyacının belirlenmesi gibi konularda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

          



YÖNETİM EKİBİMİZ

LEVENT ULUÇEÇEN
YÖNETİCİ ORTAK

ALİ İHSAN ÖZGÜR ÇİLİNGİR
YÖNETİCİ ORTAK

MESUT ERHAN CİHAN
YÖNETİCİ ORTAK

ZAFER SALGIN
YÖNETİCİ ORTAK

HATİCE YENTÜR
ORTAK

MUHİTTİN BAY
ORTAK

İSA FERAH
YÖNETİCİ ORTAK



Geleceği tam olarak tahmin edebilmek mümkün olmadığı için, yeni bir projeye, ürüne ya da işleme yatırım yapan bir 
şirket aslında gelecekle ilgili spekülasyonda bulunmaktadır. Öngörüler çerçevesinde alınan pozisyon veya kararlar 
gelecekte olumlu ya da olumsuz sonuçlanabilir.
Şirketler bugün gelecek için karar alırken sadece bekledikleri getiriyi değil, aynı zamanda aldıkları riskleri de 
hesaplamalıdır. Diğer bir ifadeyle şirketler risk-getiri analizi yapmalıdır.
Genelde pek çok şirket sadece basit beklenen getiri (expected return) analizi yapar. Oysa ki getiri için alınan riskleri 
gözardı etmek şirketler için güvenli değildir.
RoyalCert'in danışmanlık yaklaşımının temelinde, sadece beklenen getiriyi değil aynı zamanda gerçekleşebilecek tüm 
sonuçları ve bu sonuçlarla ilgili olasılıkları hesaplamak bulunmaktadır.

GAZİANTEP OFİS

İncilipınar Mah. 4.Cad. No:42 
Yüncüler İş Mrk. Kat:2 
Şehitkamil /Gaziantep
T: +90 342 215 21 82

DENİZLİ OFİS

Sırakapılar Mah. 1583 Sok. No:28/6 
Merkezefendi / DENİZLİ
T: +90 258 261 20 61-62
F: +90 258 261 20 63

NEVŞEHİR OFİS

Belediye Cd. Yalçın Beşer İşhanı 
K:1 NEVŞEHİR
T: +90 384 212 89 80
F: +90 384 212 93 70

ANTALYA OFİS

Fener Mah. Tekelioğlu Cad. Filo Apt. 
No: 51/8 Muratpaşa / ANTALYA
T: +90 242 324 38 89
F: +90 242 324 37 59

MERKEZ OFİS
İçerenköy Mahallesi, Karaman Çiftliği 
Yolu Caddesi, Kar Plaza No:47 E Blok 
K:13  Ataşehir - İstanbul
T: +90 216 326 04 20 - 30 - 70
F: +90 216 326 05 00
E: info@royalcertaudit.com

ANKARA OFİS

Çukurambar Mahallesi 1458. Sokak 
No: 17/26 Çankaya/ANKARA
T: +90 312 285 15 25
F: +90312 285 14 25

İZMİR OFİS

Adalet Mh. Manas Bulv. No:47 
Folkart Towers Plaza A blok 
Kat:24 no:2403 Bayraklı / İZMİR
T: +90 232 502 25 88

KAYSERİ OFİS

Gevhernesibe Mah. Gök Geçidi 
Erdem Plaza No:17 Kat:11 Daire:43 
Kocasinan Kayseri
T: +90 352 231 40 67
F: +90 352 221 33 61

ROYALCERT AUDIT INTERNATIONAL



ROYALCERT-HEAD OFFICE 

Address: Kölner Strasse 44, 60327 

Frankfurt am Main, Germany

Mail: info@royalcert.com

ROYALCERT- IRAN 

Address: 3rd. Floor NO:4 Mehdrad St. 

Motahari Ave. Tehran-Iran 

Mail: iran@royalcert.com

ROYALCERT- INDIA 

Address: A-210, UNITECH ARCADIA 

Commercial Tower, South City – II, 

Gurgaon, Haryana, India

Mail: india@royalcert.com

ROYALCERT-KOREA 

Address: 704,389, Nohae-Ro, 

Dobong-Gu, Seoul, Korea

Mail: korea@royalcert.com

ROYALCERT-LEBANON 

Address: Airport Road, Allied Center, 

3rd Floor P.O.Box 116-5100 Museum,  

Beirut, Lebanon

Mail: lebanon@royalcert.com

ROYALCERT-MALAYSIA

Address: No. 19B, Jalan Bayu Tinggi 

2BKS6, Batu Unjur,  

41200 Klang, Malaysia

Mail: malaysia@royalcert.com

ROYALCERT-PAKISTAN 

Address: 17 First Floor Sethi Plaza 

Sialkot Pakistan

Mail: pakistan@royalcert.com

ROYALCERT- SAUDI ARABIA

Address: Fakehh Commercial Tower 

,Azizyah, Makkah,  Kingdum Of Saudi 

Arabia

Mail: saudiarabia@royalcert.com

ROYALCERT-TAIWAN 

Address: No1 Lane 31 Kewu Rd. 

Samin District Kaohsiung City Taiwan

Mail: taiwan@royalcert.com

ROYALCERT-THAILAND 

Address : ¾ M 8 Nakaniwas Rd., 

Ladprao, Bangkok 10230 Thailand

Mail: thailand@royalcert.com 

ROYALCERT-ALBANIA 

Address: Bul. Gj. Fishta, Tirane-

Albania 

Mail: albania@royalcert.com

ROYALCERT-EGYPT

Address: Po Box 29 Ibrahimia 

Alexandria Egypt

Mail: egypt@royalcert.com

ROYALCERT- INDONESIA

Address : Kemang Raya NO.2 Jakarta 

12730 Indonesia

Mail: indonesia@royalcert.com

ROYALCERT-ITALY 

Address : Via Tovaglieri, 17 8211; 

00155 Roma-Italy 

Mail: italy@royalcert.com

 

ROYALCERT-KUWAIT 

Address: PO Box 9615 Sahnyia 22097 

Kuwait

Mail: kuwait@royalcert.com

ROYALCERT-MACEDONIA 

Address: 1000, Skopje Nikola Rusinski 

67/120

Mail: macedonia@royalcert.com

ROYALCERT-ROMANIA 

Address: Blvd. Iuliu Maniu, Nr. 188, Bl.C, Sc. 

1, AP.32, Sector 6. Bucharest, Romania

Mail: romania@royalcert.com 

ROYALCERT-SRI LANKA 

Address: 848 B Rohina Mawatha , 

Parliament Road, Battaramulla , 

Sri Lanka

Mail: srilanka@royalcert.com

 

ROYALCERT-MOROCCO 

No: (53), Allal Ben Abdallah. 

Casablanca Morocco

Mail: morocco@royalcert.com 

ROYALCERT-MILANO (Financial Services)

Address : Via Boccaccio 22, 20123 Milano Italia

Mail: milano@royalcert.com

Phone : +39.331.3149309
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