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Bizi Farklı Kılan Nedir? 

Yüzyıllık tarihiyle Dünyadaki Moore Stephens üye firmaları aynı değerleri 

taşıyor...Bilgi, Birikim, Deneyim, Global Bakış Açısı ve Kalite... 

 
 

Değerlerimiz 

Yüzyıllık tarihiyle Dünyadaki Moore Stephens 

üye firmaları aynı değerleri taşıyor...Bilgi, 

Birikim, Deneyim, Global Bakış Açısı ve 

Kalite...Bu çalışanlarımız için bir uyarıcı 

çalışma ortamı sağlarken müşterilerin 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelikte bir 

taahhüttür. Moore Stephens Uluslararası 

profesyonellik standartlarını karşılamak, 

müşterilerine her ülkede değer sunmak ve 

modern ve kapsamlı global hizmetler 

sağlamak için birbirleriyle uyumlu bir üye 

firma şebekesi yaratmıştır. 

Tutkumuz 

Müşterilerimiz gibi, amacımız, gelişirken 

geliştirmek ve değerli çözümler sunarak 

büyümek. Hedefimiz, Moore Stephens 

Uluslararası ağı olarak, zorlu ekonomik 

ortama rağmen, her zaman olduğu gibi 

büyümeye devam etmektir. 

Müşteri Odaklıyız 

Amacımız belli…Müşteriler tarafından mali 

konularda danışmanlık için aranan ilk kurum 

olmak, çözüm üretmek, sadece danışmanınız 

değil iş ortağınız olmak… Biz müşterilerimizin 

ticari ve kişisel hedeflerine ulaşmaları için özel 

tavsiye ve çözümler sunarak bunu 

başarmalarını sağlıyoruz. . Bu nedenlidir ki, 

müşterilimiz ile olan ilişkilerimiz hep uzun 

solukludur. 

Derinlik 

Moore Stephens Uluslararası Ağı, toplamda 

105 ülkede, 650 yi aşkın ofis ve 27.000 Kişilik 

ortak ve çalışan sayısıyla dünyanın ileri gelen, 

kaliteli ve saygın denetim ve danışmanlık 

zincirlerinden bir tanesi kabul edilir. Büyüklük 

kalitenin ikamesi olmayacağı için, 

müşterilerimiz nerede olursa olsun iş yapmak 

istedikleri merkezlerde, her zaman aynı 

müşteri odaklı, deneyimli, kaliteli ve çözüm 

odaklı üye firmalar tarafından hizmet 

verileceklerdir. 

İlişki Yönetimi 

Müşteri ilişki yönetimi, yaptığımız anahtar 

işlerden bir tanesidir. Zamana yatırım yaparak 

müşterilerle ilişkiyi geliştirmek ve onların iş 

konularını derinlemesine anlamak bizi her 

zaman verimli, ileri görüşlü ve değerli 

kılmaktadır. Sadece hızlı hareket ederek değil 

aynı zamanda da yeniliklerle dolu tavsiyeler 

vermek birincil vazifemiz olarak kabul 

edilmektedir. Her müşterimizin problemi 

uzman bir ortak veya yetkin kişi tarafından ele 

alınarak en kısa ve efektif şekilde çözüme 

ulaştırılacaktır. 

Uygunluk 

Müşterilerimizin yüksek kalite ve profesyonel 

tavsiyelere hızlı ve kolay ulaşmasının önemini 

biliyoruz. Bu nedenle, çalışanlarımız sadece 

yaptıkları işle değil, müşteri ve müşterinin 

yönetimine de yakınında durmaktadırlar. 

Müşterilerimiz her zaman teknolojinin tüm 

nimetlerinden yararlandığımızı, zaman 

mevhumu olmaksızın çalışarak hizmet 

aldıklarını bilmektedirler. 

Uzmanlık 

Moore Stephens Uluslararasının seçilmiş 

pazarlarda en iyi olma vizyonumuzun 

parçasıdır. Kariyerlerin başından beri 

çalışanlarımızı sektörlerde uzman ve odaklı 

olması için cesaretlendiririz. Müşterilerimize 

hizmetlerimizin kapsamı çerçevesinde, sektöre 

özgü çözümler ve müşterilerimizin geleceği 

hakkında kendilerine yardımcı ve niş tavsiyeler 

veriyoruz. 

Dünya küçüldükçe, daha karmaşık hale gelir. 

Bizlere ulaşım ve deneyimimiz sizleri geleceğe 

taşımakta en büyük yardımcımız olacaktır. 
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Moore Stephens Hakkında 

Moore Stephens Uluslararası Ağı, toplamda 105 ülkede, 650 yi aşkın ofis 

ve 27.000 Kişilik ortak ve çalışan sayısıyla dünyanın ileri gelen, kaliteli 

ve saygın denetim ve danışmanlık zincirlerinden bir tanesi kabul edilir.  
 

Hedefimiz basit…Müşterilerimizin hedeflerini 

ulaşmalarına yardımcı olmak için gerekli 

desteği sunmak için…Bu strateji sadece 

müşterilerimize faydalı olduğu gibi, uzun 

yıllardır bizim de önemli itici güçlerimizden biri 

olmuştur.  

Amacımız müşterilerimizin ihtiyaçlarına hızla 

tepki vermek. Dünya genelinde 666dan fazla 

üye firmamızla dünyanın her yerinde 

müşterilerimize yakın bir Moore Stephens 

uzmanı olacağına güvenebilirsiniz. Moore 

Stephens Uluslararası büyüdükçe, 

müşterilerimizin küresel erişimi de büyür ve 

güçlenir. 

100 yıldan beri Moore Stephens Üye Ofisleri 

dünyanın her yerinde müşterilerine denetim, 

muhasebe, vergi ve danışmanlık konularında 

deneyimlerini aktarmaktadırlar.  

Esasında bizi rakiplerimizden ayıran unsur ise; 

endüstri bilgisi ve anlayışıdır. Bu anlayış 

müşterilerimize özel çözümler ve katma 

değerli tavsiyeler olarak geri dönmektedir.  

 

Sektörler 

• Tarım & Hayvancılık 

• Ticaret, Bankacılık & Finans 

• Enerji & Madencilik 

• Kamu Sektörü 

• Eğitim & Sağlık 

• Sigorta 

• Offshore ve Uluslararası Danışmanlık 

• Turizm 

• Üretim ve Perakende 

• Vakıf Ve Dernekler 

• Özel Müşteriler 

• Emlak & İnşaat 

• Denizcilik & Ulaştırma 

• Teknoloji 

 

Global Hizmetlerimiz 

• Denetim ve Güvence  

• Business rescue & recovery 

• Kurumsal Finans 

• Muhasebe 

• Risk Yönetimi 

• Tasfiye Hizmetleri 

• IT Danışmanlığı 

• Hukuk 

• Vergi 

• Varlık Yönetimi 

 
Ülkeler 

Üye 

Firma 

Ofis 

Sayısı 

Personel 

Sayısı 

Toplam 

Gelir US$m 

Afrika 8 23 29 830 29.8 

Asya-Pasifik 13 20 44 2,494 82.3 

Avustralya 2 15 22 884 131.9 

Cin 1 3 47 5,545 268.5 

Avrupa 43 145 298 8,115 993.0 

Latin Amerika 17 26 35 1,350 39.4 

Orta Doğu 12 14 26 614 23.2 

Kuzey Amerika* 7 46 125 6,458 1,115.2 

Total (2014) 103 292 626 26,290 2,683.3 

*Bermuda ve Karayipler Dahildir. 
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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 106 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. 

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  

 

 

Ankara Asfaltı|Halk Sokak|Sıddıklar Plaza       

No:56-7|Kozyatağı-İSTANBUL  

www.moorestephens.com.tr 

 

Yukarıdaki bilgilerin bu broşürün yapıldığı ve basıldığı tarihte doğru olduğuna inanmaktayız.  Ancak bu bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmamasından 

kaynaklı oluşan veya oluşabilecek zararlardan MBK Grup şirketleri çalışanları, ortakları veya çalışanları ile Moore Stephens ağ firmaları ve çalışanları, hiçbir 

şekilde sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz. Eylül 2015. 
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