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Nasıl daha iyi bir 
çalışma dünyası 
oluşturuyoruz?
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“EY Türkiye olarak, paydaşlarımıza 
iş süreçlerinin her aşamasında 
destek oluyoruz.”

İş dünyasına ışık tutan sorulara betterquestions.ey.com adresinden ulaşabilirsiniz. 
https://www.ey.com/tr_tr

Giriş EY Türkiye

EY Türkiye olarak sunduğumuz hizmetlere gösterdiğiniz ilgi için teşekkür 
ederiz. 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren denetim, danışmanlık, vergi, 
strateji ve kurumsal finansman şirketi olarak, müşterilerimiz için sunduğumuz 
her hizmetin daha iyi bir çalışma dünyasının oluşmasına katkı sağladığına 
inanıyor; faaliyetlerimizi bu ana amacımız çerçevesinde sürdürüyoruz. “Daha 
iyi bir çalışma dünyası oluşturma” temelli vizyonumuzla çalışanlarımızla birlikte 
müşterilerimize ve tüm iş dünyasına da ilham kaynağı olmayı amaçlıyoruz.

Demografik, çevresel ve toplumsal değişimler başta olmak üzere küreselleşme 
ve dijitalleşme iş dünyasını da şekillendiriyor. EY olarak hizmetlerimizi 
bu değişim ekseninde sürekli yenilemek ve değişimi yönetmek en önemli 
önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda, benimsediğimiz global 
stratejimiz NextWave ise; müşterilerimiz, paydaşlarımız ve daha büyük 
kapsamda toplum için uzun vadeli değer yaratma tutkumuzu yansıtıyor. 
NextWave kapsamında; doğru sorular sorarak doğru cevaplara ulaşmanıza, 
günümüz zorluklarını değerlendirerek gelecekteki teknolojik ve sosyal 
değişimlere hazır olmanıza yardımcı oluyor, bu doğrultuda hizmetlerimizi  
sizlere sunuyoruz.

Kurumumuz veya hizmetlerimizle ilgili sorularınız olması halinde sizlere destek 
olmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz.

Saygılarımla,

Metin Canoğulları
Ülke Başkanı

http://betterquestions.ey.com
https://www.ey.com/tr_tr
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EY Hakkında
Dünya çapında 150’den fazla ülkedeki yaklaşık 300 bin kişilik ekibimizin sahip 
olduğu ortak değerler bizi doğru olanı yapmaya teşvik ediyor ve yaptığımız her işin 
temelinde kaliteye olan inancımız yatıyor.

EY Global’in bir üyesi olarak uluslararası profesyonel ekiplerimizle 
Türkiye’deki müşterilerimize dünya standartlarında hizmet sunuyoruz.

Dünyada EY
EY olarak amacımız; müşterilerimiz, 
çalışanlarımız ve toplum için değer 
yaratırken aynı zamanda sermaye 
piyasalarında güvenin ve daha iyi bir 
çalışma dünyasının oluşmasına katkıda 
bulunmaktır.

Dünya çapında 150’den fazla 
ülkede sahip olduğumuz veri ve 
teknolojiyle hizmet veren ekiplerimiz 
sayesinde denetimde güveni sağlıyor, 
müşterilerimizin gelişmesine ve 
dönüşmesine destek oluyoruz.

Bağımsız denetim, danışmanlık, 
hukuk, kurumsal finansman, strateji 
ve vergi hizmetlerimizle iş dünyasının 
karşılaştığı zorluklara yeni çözümler 
sunacak doğru soruları soruyoruz. 

Daha iyi bir çalışma dünyası 
oluşturmak

Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve 
toplum için daha iyi bir çalışma 
dünyası oluşturulmasını hedefliyoruz. 
Müşterilerimize sunduğumuz 
operasyonel verimliliği artıran, riskten 
koruyan, şirket performanslarını 
iyileştiren ve sürdürülebilir büyüme 
sağlayan hizmetlerimizin temelinde bu 
anlayışımız yatıyor.

Müşterilerimizin başarısı için üzerimize 
düşeni yerine getiriyor ve ekonomik 
büyümeye katkı sağlıyoruz. 

Hayata geçirdiğimiz her yeni proje 
çalışma hayatında güçlü bir etki 
yaratıyor. Alanlarında uzman 
ekiplerimizin her gün yaptığı işler daha 
iyi bir çalışma dünyası oluşturulmasına 
katkıda bulunuyor. Sonuçları dünya 
geneline dalga etkisiyle yayılarak 
bizleri, müşterilerimizi ve içinde 
bulunduğumuz toplumu güçlendiriyor.

EY Türkiye
EY Global’in bir üyesi olarak; Türkiye’de 40 yıla yakın bir süredir İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir olmak üzere toplam 
4 ofiste, yaklaşık 1600 kişiden fazla kadromuzla müşterilerimize dünya standartlarında hizmet sunuyoruz. Entegre 
bir teknoloji platformu üzerinden birbirine bağlı olan ekiplerimiz tüm ofislerimizde aynı metodolojiyi kullanarak dünya 
çapında bir hizmet sunuyor.

müşteri 
5670+ 

kişilik profesyonel kadro
1600+ 

EY Türkiye faaliyetlerine 
başladı

1983’te 

EY Hakkında
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EY Türkiye

EY Yönetim Kurulu

Metin Canoğulları 
Ülke Başkanı

metin.canogullari@tr.ey.com

Ateş Konca 
İş Geliştirmeden Sorumlu 

Sektörler Lideri
ates.konca@tr.ey.com

Erkan Baykuş
Vergi Hizmetleri
Bölüm Başkanı

erkan.baykus@tr.ey.com

Damla Harman
Denetim Hizmetleri 

Bölüm Başkanı

damla.harman@tr.ey.com

Gökhan Gümüşlü
Danışmanlık Hizmetleri

Bölüm Başkanı

gokhan.gumuslu@tr.ey.com

Özge Gürsoy Büyükavşar
Strateji ve Kurumsal 

Finansman Bölüm Başkanı

ozge.gursoy@tr.ey.com

https://www.ey.com/tr_tr/people/metin-canogullari
https://www.ey.com/tr_tr/people/ates-konca
https://www.ey.com/tr_tr/people/erkan-baykus
https://www.ey.com/tr_tr/people/damla-harman
https://www.ey.com/tr_tr/people/gokhan-gumuslu
https://www.ey.com/tr_tr/people/ozge-gursoy-buyukavsar
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İşletmeniz 
müşterilerinizin 
beklentilerine nasıl 
daha hızlı uyum 
sağlayabilir?

https://www.ey.com/tr_tr/consulting   

https://www.ey.com/tr_tr/consulting 
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EY Türkiye

Danışmanlık

İnanıyoruz ki; daha iyi sorular daha iyi bağlantılar sayesinde sorulabilir. Bu inancımız; yetenekler, fikirler, 
özgeçmişler ve deneyimler bakımından zengin bir çeşitlilik yelpazesini kucaklamak gerektiği anlamına geliyor. 
Bu çeşitlilik sayesinde kazanacağınız bakış açıları; size yeni görüşler sunacak, kuruluşunuzun amaçlarını 
gerçekleştirmeniz konusunda size yardımcı olacak ve sizi yepyeni bir şekilde faaliyet göstermenize olanak 
sunacak şekilde yeniden donatacak.

İş dünyası her zamankinden farklı. Dönüşüm çağı; stratejiden yürütmeye 
kadar her noktada daha iyi sorular sormamızı gerektiriyor.

İş dönüşümü ve 
inovasyon

Sigorta ve 
Aktüerya

Finans

Finansal risk 
danışmanlığı 

Siber güvenlik, 
gizlilik ve güvenilir 

teknolojiler

Organizasyon, kültür, insan ve
iş gücü deneyimi

Risk
danışmanlığı

Tedarik zinciri

Müşteri ve
büyüme

Ortak hizmet 
merkezi ve 

operasyonlar

Dijital ve
teknoloji dönüşümü

https://www.ey.com/tr_tr/consulting

https://www.ey.com/tr_tr/consulting
https://www.ey.com/tr_tr/consulting
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İş süreçlerinizde 
yüksek kaliteli 
denetimin önemi 
nedir?

https://www.ey.com/tr_tr/assurance
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EY Türkiye

Denetim

Bu durum karşısında, güvenirliği korumak hayati önem arz ediyor. EY Denetim Hizmetleri’nin amacı; yatırımcı 
güveninin artırılması, yasal sorumlulukların yönetilmesi ve uzun vadede sürdürülebilir ekonomik büyümenin 
desteklenmesi konularında kuruluşlara destek olmaktır. Bu faaliyetlerimiz sayesinde, kamu yararını gözetir ve 
kuruluşları şeffaflığa teşvik ederiz. Bağımsız denetim, finansal muhasebe ve danışmanlık, usulsüzlük incelemesi 
ve uyuşmazlık hizmetlerinden oluşan denetim hizmetleri ekibimiz, dünyanın dört bir yanından teknik bilgi ve 
tecrübelerini sizlere sunuyor. Mükemmeliyet anlayışımızla; uluslararası ve yerel müşterilerimize aynı kalitede 
hizmet veriyor, entegre ekipler kuruyor ve daha iyi hizmet sunabilmek için inovasyonlar yapıyoruz.

Günümüzde kuruluşlar giderek karmaşıklaşan, yasal gereklilikleri olan 
ve hızla değişen bir iş ortamında faaliyet gösteriyor. 

Bağımsız Denetim

Usulsüzlük İncelemesi, Uyuşmazlık 
Danışmanlığı, Adli Teknoloji ve Keşif Hizmetleri

Finansal Muhasebe 
Danışmanlık Hizmetleri

İklim Değişikliği ve 
Sürdürülebilirlik Hizmetleri

https://www.ey.com/tr_tr/assurance

https://www.ey.com/tr_tr/assurance
https://www.ey.com/tr_tr/assurance
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En doğru bakış 
açısını henüz 
düşünmemiş 
olabilir misiniz?

www.ey.com/tr_tr/strategy-transactions   

https://www.ey.com/tr_tr/strategy-transactions
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Strateji ve
Kurumsal Finansman

Hızlı değer yaratmak için kurumsal strateji, sermaye dağılımı ve kurumsal finansman danışmanlığını küresel 
ölçekte yürütüyoruz. Sermayenin sınır ötesi akışını destekliyor, pazara yeni ürünler ve yenilikler getirmeye 
destek oluyoruz. Bunu yaparken, müşterilerimizin uzun vadeli değer kazanarak daha iyi bir çalışma dünyası 
yaratmalarını sağlıyoruz.

Strateji ve Kurumsal Finansman hizmetlerimizle, müşterilerimizin 
ekosistemlerini yeniden tasarlayıp portföylerini yeniden şekillendirerek 
daha iyi bir gelecek için yol almalarına destek oluyoruz.

Strateji

Kurumsal finansman

Birleşme ve satın alma

Satın alma ve entegrasyon

Satış ve elden çıkarma

Yeniden yapılandırma

EY-Parthenon

EY Türkiye

www.ey.com/tr_tr/strategy-transactions

https://www.ey.com/tr_tr/strategy-transactions
https://www.ey.com/tr_tr/strategy-transactions
http://www.ey.com/tr_tr/strategy-transactions
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Dijital vergi teknolojisi 
iş süreçlerinizi nasıl 
hızlandırır?

https://www.ey.com/tr_tr/tax   

https://www.ey.com/tr_tr/tax
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Vergi

Vergi konusundaki ihtiyaçlarınız için bilgi ve tecrübemizi, uzman kadromuz ve teknoloji platformlarımız ile 
birleştiriyoruz.

EY olarak işletme vergisi, uluslararası vergi, işlem vergisi, gelir vergileri, uyumluluk, raporlama ve 
hukuk konularında kapsamlı yetkinliklere sahibiz. Şirketinizin başarılı olmasına destek olmak için sizleri 
deneyimlerimizden, bilgilerimizden ve görüşlerimizden yararlanmaya davet ediyoruz.

Küresel alanda koordineli bir şekilde çalışan vergi uzmanlarımız, bu 
değişim çağında şirketinizin başarılı olmasına destek olmak için tüm 
vergi disiplinlerinde birbiriyle bağlantılı hizmetler sunuyor.

Satın Alma ve 
Danışmanlık 
Hizmetleri

Hukuk 
Danışmanlık 
Hizmetleri

Vergi 
Teknolojileri 
ve Dönüşüm 
Hizmetleri

Vergi Denetimi, 
Tasdik ve 

Danışmanlık 
Hizmetleri

Uluslararası 
Vergi 

Hizmetleri

Teşvikler 
Konusunda 
Danışmanlık 
Hizmetleri

Dolaylı Vergi 
Tasdik ve 

Danışmanlık 
Hizmetleri

Global Ticaret 
Danışmanlık 
Hizmetleri

Vergi 
Muhasebesi, 

Uyum ve Risk 
Danışmanlığı 
Hizmetleri

Muhasebe 
Mevzuatına 

Uyum, Bordro, 
Raporlama ve 

Sosyal Güvenlik 
ve İş Hukuku 
Hizmetleri

Uluslararası 
Görevlendirmeler 
Gelir Vergisi ve 
Sosyal Güvenlik 

Hizmetleri

EY Türkiye

https://www.ey.com/tr_tr/tax 

https://www.ey.com/tr_tr/tax
https://www.ey.com/tr_tr/tax
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Belirsizlik 
süreçlerinde doğru 
amaç nasıl belirlenir?
Proaktif liderlerin hedef odaklı yaklaşımı, kriz anlarının daha 
iyi yönetilmesini sağlar.

#BetterQuestions #BetterConnections
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EY Türkiye

Sektörlerimiz
Geniş kapsamlı tecrübeye, küresel bir yaklaşım ve iş birliğine dayalı bir kültüre sahip 
danışmanlardan oluşan sektör ekiplerimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak, 
işletmelerinin daha iyi çalışmasına yönelik daha iyi sorular sormayı hedefliyoruz.

Kamu

Gayrimenkul, 
Turizm ve İnşaat

Sağlık ve 
Yaşam 

Bilimleri 

Enerji ve 
Altyapı

İleri Üretim ve

Teknoloji,
Medya ve

Telekomünikasyon

Finansal 
Hizmetler

Özel 
Sermaye 
Fonları 

Tüketici
Ürünleri ve 
Perakende

Mobilite

https://www.ey.com/tr_tr/services

https://www.ey.com/tr_tr/government-public-sector
https://www.ey.com/tr_tr/real-estate-hospitality-construction
https://www.ey.com/tr_tr/real-estate-hospitality-construction
 https://www.ey.com/tr_tr/health
 https://www.ey.com/tr_tr/health
 https://www.ey.com/tr_tr/health
https://www.ey.com/tr_tr/power-utilities
https://www.ey.com/tr_tr/power-utilities
https://www.ey.com/tr_tr/advanced-manufacturing
https://www.ey.com/tr_tr/tmt
https://www.ey.com/tr_tr/tmt
https://www.ey.com/tr_tr/tmt
https://www.ey.com/tr_tr/financial-services
https://www.ey.com/tr_tr/financial-services
https://www.ey.com/tr_tr/private-equity
https://www.ey.com/tr_tr/private-equity
https://www.ey.com/tr_tr/private-equity
https://www.ey.com/tr_tr/consumer-products-retail
https://www.ey.com/tr_tr/consumer-products-retail
https://www.ey.com/tr_tr/consumer-products-retail
https://www.ey.com/tr_tr/automotive-transportation-future-mobility
https://www.ey.com/tr_tr/services
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Sosyal sorumluluğun 
yetersiz kaldığı yerde 
işler başarılı olabilir mi?

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk
EY Türkiye olarak, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve bağlı bulunduğumuz tüm 
çevreler için daha iyi bir çalışma dünyası ve daha iyi işleyen bir dünya oluşturmak 
olan kurumsal amacımız doğrultusunda çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetleri 
gerçekleştiriyoruz.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da 1600’ün üzerinde çalışanımızla birlikte her gün yaptığımız işleri “daha iyi” nasıl 
yapabileceğimizi sorguluyor, tüm paydaşlarımızla birlikte bu dünyaya mirasımızı bırakmak için çalışıyoruz. 

Bunun ancak sürdürülebilir bir dünyada mümkün olabileceği ve “daha iyi” arayışının önce kendimizden başladığı inancıyla 
çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor, çalışan gönüllülüğüne bağlı aktiviteler gerçekleştiriyor, sivil toplum 
kuruluşlarına destek veriyoruz.

EY Ripples
EY olarak küresel sorunlara kalıcı çözümler sunmak adına çevreye duyarlı iş modelleri geliştirmeye ve geleceği şekillendirecek 
olan genç kuşaklara ve girişimcilere destek olmaya devam ediyoruz. 

EY Ripples kapsamında;

• Yeni nesil iş gücünü desteklemeye

• Etki yaratan girişimcilerle birlikte çalışmaya

• Çevresel sürdürülebilirliği hızlandırmaya

odaklanıyoruz. Bu alanların her birinde, tecrübelerimizi ve becerilerimizi büyük fark yaratabilecek alanlarda uyguluyoruz.
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EY Türkiye

Sürdürülebilirlik
EY olarak, faaliyet gösterdiğimiz 150’den fazla ülkede net karbon ayak izimizin azalması için sorumlu olduğumuzdan daha 
fazla karbonu atmosferden uzaklaştırarak ve dengeleyerek 2021 yılında ‘karbon negatif’ olmayı başardık!

2025’te ise atmosfere yeni emisyon eklemeyerek ‘net sıfır karbon’ hale gelmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşma sürecinde de 
karbon negatif kalmayı sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz.

Bu amaca ulaşmak için 7 hedefimiz bulunuyor:

2025 yılına kadar iş seyahati kaynaklı 
emisyonları %35 azaltmak

Ofislerimizde elektrik kullanımını düşürmek 
ve 2025 yılına kadar %100 yenilenebilir enerji 
anlaşmaları yapmak

Sanal güç satın alma sözleşmeleriyle elektrik tedarik 
anlaşmalarımızı yapılandırmak ve ulusal şebekelere 
EY’ın tükettiğinden daha fazla elektrik sağlamak

Çevre temelli çözümler ve karbon azaltma teknolojileri 
kullanarak her yıl EY’ın sorumlu olduğundan daha fazla 
karbonu atmosferden uzaklaştırmak

Ekiplerimize müşteri odaklı hizmetler için karbon 
emisyonlarını hesaplamalarına ve azaltmalarına 
yardımcı araçlar sunmak

2025 yılına kadar tedarikçilerimizin %75’ine karbon 
emisyonlarına ilişkin hedef şartı koymak

Müşterilerimizin işletmelerini karbonsuz hale 
getirmelerine yardımcı olacak hizmet ve çözümlere 
yatırım yapmak

1

2

3

4

5
6

7

https://www.ey.com/tr_tr/climate-change-sustainability-services 

https://www.ey.com/tr_tr/climate-change-sustainability-services
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EY Private

Aile 
Şirketleri 
Hizmetleri

Halka 
Arz

7 Drivers of 
Growth

Girişimcilik

EY Türkiye Girişimci 
Kadın Liderler Programı 
EY Girişimci Kadın Liderler Programı; 
işlerini büyütme hedefi, tutkusu ve 
potansiyeli olan kadın girişimcilere 
ulaşarak onların hedeflerini 
gerçekleştirmelerine yardım eden  
etkili bir liderlik programıdır.

Kadınların sadece yeni girişimci 
olmalarına ve şirket kurmalarına 
odaklanmış başka birçok programdan 
farklı olarak, EY Türkiye Girişimci Kadın 
Liderler Programı’mızla kadınların 
var olan şirketlerini büyüterek pazar 
lideri konumuna ulaşmalarına yardımcı 
olmayı amaçlıyor, onlara bir yıl boyunca 
eğitim ve mentorluk desteği veriyoruz.

www.ey.com/tr_tr/ey-turkiye-girisimci-
kadin-liderler-programi

EY Yılın Girişimcisi - 
EOY
EOY Girişimcilik konusunda 
dünyanın en prestijli iş dünyası ödül 
programı olarak kabul edilen EY Yılın 
Girişimcisi programı; yaratıcılıklarını 
kullanan, başarılı ve büyüyen işler 
kuran girişimcileri ödüllendirmek, 
onların hikayelerini tüm dünyayla 
paylaşmalarına aracı olmak amacıyla 
30 yılı aşkın süredir 60’dan fazla ülkede 
düzenleniyor.

www.ey.com/tr_tr/ey-turkiye-yilin-
girisimcisi-eoy

EYnovation™ 
Start-up Programı
EYnovation™, start-up şirketlerin 
kuruluşundan büyüme ve uluslararası 
pazarlara açılmasına kadar tüm 
süreçlerde girişimcilere yol gösteren bir 
destek programıdır.

Bir girişimin kurulma (tohum ve erken 
dönem), ticarete başlama (büyüme) 
ve uluslararası pazarlara açılma 
(genişleme) aşamalarında, alanında 
uzman ekiplerimizle stratejik, yasal ve 
finansal konularda destek oluyoruz.

https://www.ey.com/tr_tr/eynovation-
turkiye

EY Private
EY Private girişimcilere, özel işletmelere ve özel işletme sahiplerine tüm EY hizmetleri 
kapsamında destek verir. Özel bir işletme ya da aile işletmesi yöneten liderlere, 
işletmelerini geliştirip büyütmeleri ve gelecek hedeflerine ulaşmaları konusunda 
yardımcı olur. 
EY olarak, özel işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için işletmelere özel oluşturulan gelişmiş araçlardan ve 
teknolojilerden yararlanıyor, işletmeleri derinlemesine inceliyoruz. Şirketlere nesiller boyu değer yaratma, koruma ve 
aktarımını sağlama konusunda hedeflerine ulaşmaları için tüm hizmet alanlarımızda yardımcı oluyoruz.

https://www.ey.com/tr_tr/unlocking-ambitions-of-private-businesses-and-their-owners

http://www.ey.com/tr_tr/ey-turkiye-girisimci-kadin-liderler-programi
http://www.ey.com/tr_tr/ey-turkiye-girisimci-kadin-liderler-programi
http://www.ey.com/tr_tr/ey-turkiye-yilin-girisimcisi-eoy
http://www.ey.com/tr_tr/ey-turkiye-yilin-girisimcisi-eoy
https://www.ey.com/tr_tr/eynovation-turkiye
https://www.ey.com/tr_tr/eynovation-turkiye
https://www.ey.com/tr_tr/unlocking-ambitions-of-private-businesses-and-their-owners
https://www.ey.com/tr_tr/unlocking-ambitions-of-private-businesses-and-their-owners
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EY Alumni
EY Alumni ağı EY’dan yolu geçen herkesin ve tüm EY çalışanlarının birbirleriyle bağlantıda kalmasını sağlar. 

EY Alumni ağı, eski ve yeni tüm EY çalışanlarına gelecekte ihtiyaç duyacakları doğru fırsatları, kaynakları ve bağlantıları 
elde etmelerinde yardımcı olur. EY Alumni ağıyla çalışanların EY’dayken oluşturdukları mirası pekiştirmeye devam etmeleri 
sağlanırken, aynı zamanda EY’ın daha iyi bir çalışma dünyası vaadini yerine getirmesine de destek olan bir kazan-kazan 
ilişkisi oluşturulur.

Daha iyi çalışmanın anahtarı, sadece bugün tanıdıklarınızda değil, aynı zamanda henüz tanışmadıklarınızdadır.
EY’da çalışmak, sizi küresel çapta faaliyet gösteren bu ayrıcalıklı insanlar ve deneyimler ağının merkezine yerleştirir.

www.ey.com/tr_tr/alumni

EY Kariyer
Daha iyi çalışan bir dünya inşa etmek için sıra dışı insanları bir araya getiriyoruz.

Her yıl 300’den fazla yeni mezun işe alımıyla istihdama katkı sağlayarak ülke ekonomimizin gelişmesine yardımcı oluyoruz. 

EY; bünyesine katılan her bir çalışanına okul da olarak, bireysel gelişim ve başarıları için her türlü olanağı yaratmayı 
hedefliyor.

www.ey.com/tr_tr/careers

Kariyerinizi de 
müzik listeniz gibi 
kişiselleştirebilmek 
ister miydiniz?

https://www.ey.com/tr_tr/alumni
http://www.ey.com/tr_tr/alumni
https://www.ey.com/tr_tr/careers
http://www.ey.com/tr_tr/careers
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Sosyal medyada 
bizi takip edin!

Instagram
eyturkiye

Facebook
ErnstYoungTurkiye

LinkedIn
Ernstandyoung

Twitter
EY_Turkiye

Youtube
EYTurkey

https://www.instagram.com/eyturkiye/
https://www.instagram.com/eyturkiye/
https://www.facebook.com/ErnstYoungTurkiye
https://www.facebook.com/ErnstYoungTurkiye
https://www.linkedin.com/company/ernstandyoung/mycompany/
https://www.linkedin.com/company/ernstandyoung/mycompany/
https://twitter.com/EY_Turkiye
https://twitter.com/EY_Turkiye
https://www.youtube.com/c/EYTürkiye
https://www.youtube.com/c/EYTürkiye
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İstanbul
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi 
No: 27 Kat: 1-3
34485 Sarıyer 
İstanbul - Türkiye

Tel : +90 212 315 30 00
Fax : +90 212 230 82 91

İstanbul Maltepe Ofis
Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Cad. 
No: 20 A/7 
34846 Maltepe, İstanbul

Tel : +90 212 315 30 00
Fax : +90 212 230 82 91

Ankara
Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı 9. km 
Mahall Ankara B Blok No: 274/7 
Daire: 191  
Çankaya, Ankara

Tel : +90 312 286 38 00
Fax : +90 312 286 07 00

İzmir
Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. 
Mistral İzmir No: 15 Kat: 23 
35170 Konak, İzmir

Tel : +90 232 483 59 59
Fax : +90 232 483 72 16

Bursa
Odunluk Mah. Akpınar Cad. 
R Plaza No: 21 Kat: 9-10 
16110 Nilüfer, Bursa

Tel : +90 224 232 00 03
Fax : +90 224 232 23 96

EY  |  Daha iyi bir çalışma dünyası oluşturmak

EY olarak amacımız; müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum için 
değer yaratırken aynı zamanda sermaye piyasalarında güvenin ve 
daha iyi bir çalışma dünyasının oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Dünya çapında 150’den fazla ülkede, sahip olduğumuz veri ve 
teknoloji ile hizmet veren ekiplerimizle, denetimde güveni sağlarken 
müşterilerimizin gelişmesine ve dönüşmesine destek oluyoruz.

Bağımsız denetim, danışmanlık, hukuk, kurumsal finansman, strateji 
ve vergi hizmetlerimizle iş dünyasının karşılaştığı zorluklara yeni 
çözümler sunacak doğru soruları soruyoruz.

EY adı küresel organizasyonu temsil eder ve Ernst & Young Global 
Limited’in her biri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olan, bir veya daha çok, 
üye firmasını temsil edebilir. Sınırlı sorumlu bir Birleşik Krallık şirketi olan 
Ernst & Young Global Limited müşteri hizmeti sunmamaktadır. Kişisel 
Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında; EY’ın kişisel verileri nasıl 
topladığı, kullandığı ve bireylerin sahip olduğu haklara dair bilgilere 
ey.com/tr_tr/privacy-statement adresinden ulaşabilirsiniz. EY üye 
şirketleri yerel kanunların yasakladığı bölgelerde hukuk hizmeti sunmaz. 
Daha fazla bilgi için lütfen ey.com adresini ziyaret edin.

© 2022 EY Türkiye. 
Tüm Hakları Saklıdır.

Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi, hukuk  veya 
diğer profesyonel hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak kullanılması amacıyla 
hazırlanmamıştır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulmalıdır.

ey.com/tr
vergidegundem.com
facebook.com/ErnstYoungTurkiye
instagram.com/eyturkiye
twitter.com/EY_Turkiye

https://www.ey.com/tr_tr
https://vergidegundem.com/
https://www.facebook.com/ErnstYoungTurkiye
https://www.instagram.com/eyturkiye/
https://twitter.com/EY_Turkiye



