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TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KAZANÇ İSTİSNASI VE AR-GE 

İNDİRİMİNDEN FAYDALANAN MÜKELLEFLERİN İLGİLİ TUTARLAR 

ÜZERİNDEN FON AYIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 

 

 

26.06.2001 tarih 24454 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Teknoloji 

Geliştirme Kanunu ve 12.03.2008 tarih 26814 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

Araştırma ve Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’ larında 

değişiklik yapılmasına ilişkin; 03.02.2021 tarihli 31383 Sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (7263 Sayılı Kanun) 

yayınlanmıştır  

 

İlgili kanun kapsamında 01.01.2022 tarihinden itibaren ilgili hesap dönemi beyannamesi üzerinde 

yararlandıkları indirim tutarının %2’sini pasifte geçici bir hesaba aktarma zorunluluğu 

sirkülerimizin içeriğini oluşturmaktadır. 

 

7263 sayılı Kanunun 6. Maddesi ile 4691 Sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu içeriğinde 

yapılan değişiklik aşağıdaki gibidir. 
 

 

4691 Sayılı Kanun’a eklenen Ek Madde 3 ile ilgili kanunun mevcut Geçici 2. Madde kapsamında 

yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançlara sahip gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerine işaret edilmektedir. İlgili kanunun Geçici 2. Maddesi aşağıdaki gibidir. 

 

 

“EK MADDE 3- 1/1/2022 tarihinden itibaren geçici 2 nci madde kapsamında yıllık beyanname üzerinden 

istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 

tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılır. Bu fıkra kapsamında aktarılması 

gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır.  

Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere 

kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya 

da bu Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması 

şarttır. Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, bu Kanun kapsamında yıllık 

beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar tutarının yüzde yirmisi, ilgili yılda yararlanılan gelir ve 

kurumlar vergisi istisnasına konu edilemez. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı 

cezası uygulanmaksızın tarh edilir. 

Cumhurbaşkanı bu fıkrada yer alan tutar ve oranları birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, beş katına kadar 

artırmaya yetkilidir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” 

Geçici Madde 2 – (Ek: 25/12/2003-5035/44 md.) (Değişik fıkra: 16/2/2016-6676/14 md.) Yönetici şirketlerin bu 

Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar 

vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri 

kazançları 31/12/2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır. (4) 

• 7263 Sayılı kanun kapsamında 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

“31/12/2023” ibaresi “31/12/2028” şeklinde değiştirilmiştir. 
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Sonuç olarak 4691 Sayılı Kanun kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren 

gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yanı sıra Teknoloji Geliştirme bölgelerindeki “Yönetici” 

şirketlerde bu uygulama kapsamındadır.  

 

7263 sayılı Kanunun 19. Maddesi ile 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme ve Tasarım 

Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un “İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları” 

başlıklı 3. Maddesine eklenen 14. Fıkra aşağıdaki gibidir. 

 

4961 Sayılı Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunundaki yapılan değişiklikle bu kanun 

kapsamında faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin istisna ettikleri kazanç 

tutarı ile 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 

Kanun’un 3. Maddesi kapsamında faaliyeti bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kapsamda 

yıllık beyannameleri üzerinden indirim konusu yaptıkları tutar üzerinden fona aktarılma 

zorunluluğunun bulunduğu görülmektedir.  

 

Buna göre; 5746 Sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge harcamaları nedeniyle, kurumlar vergisi 

beyannamesi üzerinden kanunu 3. Maddesi kapsamında indirim yapan kurumlar vergisi 

mükellefleri ile 4961 Sayılı Kanun kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyetleri 

nedeniyle istisna ettikleri kazançları bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; sırasıyla 

indirim (5746 Sayılı Kanın) ve istisna (4961 Sayılı Kanun) faydalandıkları tutarlarının % 2 si kadar 

tutarı yıllık beyannameleri vermelerinin akabinde dönem karı üzerinden Özel Fon hesabına 

nakletmesi gerekmektedir.  

 

Bununla birlikte nakledilen bu tutarı 31.12.2022 hesap dönemi sonuna kadar veya başka bir deyişle 

hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar (2021 Hesap dönemi karı için); 

 

a) Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş Girişim Sermayesi Yatırım 

fonu paylarının satın alınması için kullanılması ya da Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları 

 

b)  4691 Sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere 

sermaye olarak konulması gerekmektedir.   

 

Bu tutarın ilgili yılın sonuna kadar özel fona aktarılmaması ve yatırım yapılmaması durumunda, 

yıllık beyanname üzerinden indirim yapılan veya istisna edilen kazanç tutarının %20’si, ilgili yılda 

yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemeyecektir. 

(Ek:28/1/2021-7263/19 md.) 1/1/2022 tarihinden itibaren 3 üncü madde kapsamında yıllık beyanname 

üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan kurumlar vergisi mükellefleri 

tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılır. Bu fıkra kapsamında aktarılması 

gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır.  

Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere 

kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya 

da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak 

konulması şarttır. Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, bu Kanun 

kapsamında yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan tutarın yüzde yirmisi, ilgili yılda 

yararlanılan Ar-Ge indirimine konu edilemez. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı 

cezası uygulanmaksızın tarh edilir.  

Cumhurbaşkanı bu fıkrada yer alan tutar ve oranları birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye, beş katına kadar 

artırmaya yetkilidir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. 
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Örnek-1: SND Savunma Teknolojileri A.Ş. ‘nin 2021 hesap dönemi Kurumlar Vergisi 

beyannamesi bilgileri aşağıdaki gibidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SND Savunma Teknolojileri A.Ş. 2021 hesap dönemi Kurumlar Vergisi beyannamesinden 

görüleceği üzere 5746 Sayılı Kanun Madde 3 kapsamındaki faaliyetlerinden 4.978.000-TL Ar-Ge 

İndiriminden faydalanmıştır.  Buna göre mükellef kurum ilgili indirim tutarının % 2 sine karşılık 

gelen 99.560-TL tutarı 7263 sayılı kanun kapsamında dönem karından fon hesabına aktarmalı ve 

31.12.2022 tarihine kadar  belirtilen kurum veya kuruluşlara aktarması gerekmektedir. 

İlgili indirim tutarını özel fon hesabına aktarılmadığı akabinde defter kayıtlarında fon hesabına 

aktarmakla beraber herhangi bir yatırım yapılmadığı takdirde bu işlemin tespiti halinde 2021 hesap 

dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinde İndirim konusu yapılan tutara ilişkin uygulanacak 

cezai yaptırım aşağıdaki gibidir.  

2021 Hesap Dönemi Ar-Ge İndirim Tutarı  4.978.000,00 

Özel Fona aktarılmaması ve 31.12.2022 tarihine kadar yatırım yapılmaması halinde  
indirimden faydalandırılmayacak tutar (%20)  

995.600,00 

Kurumlar Vergisi Etkisi (%25) 248.900,00 

Gecikme Faizi (%19,2) (2021 Yıllık kabul edilmiştir. ) 47.788,80 

Vergi Ziyaı  0,00 

Toplam 296.688,80 

 

İlgili işleme ait muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olmalıdır.  

 

 

 

 

 

2021 Hesap Dönemi Beyanname Açıklamaları Tutar 

Ticari Bilanço Karı 12.780.000,00

İlaveler 427.500,00

Kanunen Kabul Edileyen Gider 427.500,00

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İst. Ve İndirimler 1.624.200,00

Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası KVK 5/1-e 1.624.200,00

Kar Ve İlaveler Toplamı 13.207.500,00

Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 1.624.200,00

Kar 11.583.300,00

Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İst. Ve İndirimler 4.978.000,00

Ar-Ge İndirimi ( 5746 Sayılı Kanun Mad.3 ) 4.978.000,00

Dönem Safi Kurum Kazancı 6.605.300,00

Kurumlar Vergisi Matrahı 6.605.300,00

Hesaplanan Kurumlar Vergisi ( %25 ) 1.651.325,00

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak

590 Dönem Net Karı 11.128.675,00

570 Geçmiş Yıl Karları 11.128.675,00

1.01.2022

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak

570 Geçmiş Yıl Karları 99.560,00 242 İştirakler 99.560,00

549 Özel Fonlar 99.560,00 102 Bankalar 99.560,00

30.04.2022 xx.xx.2022 ( 31.12.2022 tarihine kadar ) 
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Örnek-2: SND Mekatronik ve Robotik Sistemler San. Ve Tic. A.Ş’nin 2021 hesap dönemi 

Kurumlar Vergisi beyannamesi bilgileri aşağıdaki gibidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili indirim tutarını özel fon hesabına aktarılmadığı veya defer kayıtlarında fon hesabına 

aktarmakla beraber herhangi bir yatırım yapılmadığı takdirde bu işlemin tespiti halinde 2021 hesap 

dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinde İndirim konusu yapılan tutara ilişkin uygulanacak 

cezai yaptırım aşağıdaki gibidir.  

2021 Hesap Dönemi Ar-Ge İndirim Tutarı  4.567.000,00 

Özel Fona aktarılmaması ve 31.12.2022 tarihine kadar yatırım yapılmaması halinde  
indirimden faydalandırılmayacak tutar (%20 )  

913.400,00 

Kurumlar Vergisi Etkisi (%25) 228.350,00 

Gecikme Faizi (%19,2) (2021 Yıllık kabul edilmiştir. ) 43.843,20 

Vergi Ziyaı  0,00 

Toplam 272.193,20 

 

İlgili işleme ait muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 Hesap Dönemi Beyanname Açıklamaları Tutar 

Ticari Bilanço Karı 8.768.720,00

İlaveler 348.750,00

Kanunen Kabul Edileyen Gider 348.750,00

Zarar Olsa Dahi İndirilecek İst. Ve İndirimler 4.567.000,00

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar 4.567.000,00

Kar Ve İlaveler Toplamı 9.117.470,00

Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 4.567.000,00

Kar 4.550.470,00

Dönem Safi Kurum Kazancı 4.550.470,00

Kurumlar Vergisi Matrahı 4.550.470,00

Hesaplanan Kurumlar Vergisi ( %25 ) 1.137.617,50

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak

590 Dönem Net Karı 7.631.102,50

570 Geçmiş Yıl Karları 7.631.102,50

1.01.2022

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak Hesap Hesap Borç Alacak

570 Geçmiş Yıl Karları 91.340,00 242 İştirakler 91.340,00

549 Özel Fonlar 91.340,00 102 Bankalar 91.340,00

30.04.2022 xx.xx.2022 ( 31.12.2022 tarihine kadar ) 
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Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (teknoparklarda) yazılım, tasarım ve ARGE faaliyetlerinden 

elde edilen kazançlara uygulanan %100 gelir/kurumlar vergisi istisnası (4691 sayılı Kanun, 

Geçici Md.2) ile örneğin Kurumlar Vergisi Beyanamesinde “Zarar Olsa Dahi İndirilecek 

İndirim ve İstisnalar” bölümünde Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden Elde Edilen Kazançlar 

(310-311 Kodları ile); 

Ar-Ge ve tasarım harcamalarının %100’ü oranında uygulanan Ar-Ge/tasarım indirimidir (5746 

sayılı Kanun Md.3) ise yine örneğin Kurumlar Vergisi Beyannamesinde “Kazancın Bulunması 

Halinde İndirilecek İndirim ve İstisnalar” bölümünde AR-GE İndirimi (5746 S. Kanun Mad. 3) 

(106 Kodu ile)   

Olarak beyan edilmektedir.   

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren bir şirketin ilgili hesap döneminde 

tüm faaliyeti kapsamında  “Zarar” ile sonuçlanması durumunda ise ilgili kazanç istisnasının 

zararı arttıracağından yıllık beyannamede beyan edilen istisna kazanç tutarı baz alınmak suretiyle 

%2 lik fon ayrılması gerekecektir. Başka bir ifadeyle İstisna edilen kazancın Kurumlar 

Vergisinden müstesna olması nedeniyle (vergiledirilmesi gereken vergi konusunun kanun 

uyarında vergi dışında tutulması) Teknoloji Geliştirme  Bölgesinden faaliyet gösteren şirket 

bundan bir vergi avantajı sağlamasından dolayı fon ayrılması gerekecektir.  

Buna ilişkin muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır. 

 

 

 

Ancak AR-GE faaliyetlerinden elde edilen indirimin mevcut olması, şirketin ilgili hesap 

döneminde tüm faaliyetinin “Zarar” ile sonuçlanması durumunda ise AR-GE indirimin 

mükellef kurumun kazancı bulunması halinde uygulanabileceği için, yararlanılmış indirimin 

mevcut olmaması nedeniyle %2 lik fon ayrılması ve kanun kapsamında belirtilen 

yatırımların gerçekleştirilmeyeceği kanaatindeyiz. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak Hesap Kodu Hesap Açıklaması Borç Alacak

580 Geçmiş Yıl Zararları ***** 580 Geçmiş Yıl Zararları *****

591 Dönem Net Zararı(-) ***** 549 Özel Fonlar *****

1.01.2022 1.04.2022
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Özet; 

1.  4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Ek Madde 3 kapsamında istisna kazanç 

elde eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ve 5746 Sayılı Kanun kapsamında 3. Madde 

kapsamında indirime konu edilen tutarları mevcut kurumlar vergisi mükellefleri, istisna ve 

indirime konu edilen tutarlardan pasifte geçici fon hesabına aktarma alt limitinin 1.000.000-

TL, yıllık bazda aktarılması gereken tutar yükümlülüğünün üst limitinin 20.000.000-TL 

olduğu, 

2. İlgili tutarların geçici hesabın oluşturulduğu hesap döneminin sonuna kadar;  

a) Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi 

yatırım fonu paylarının satın alınması  

b) Girişim Sermayesi Yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması  

c) 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan 

girişimcilere sermaye olarak konulması şartlarının bulunduğu  

3. Her iki kanun kapsamında mükelleflerin yararlanmış olduğu istisna ve indirimler üzerinden 

fon ayırma yükümlülüğü 01.01.2022 tarihinden itibaren 2021 hesap dönemine ait yıllık 

beyannamelerde belirtilen istisna ve indirim tutarları üzerinden hesaplanacağı, 

4. Pasifte geçici hesaba alınan tutarların yukarıda belirtilen yatırımlara dönüşmemesi ve 

sermaye olarak konulmadığı takdirde, yıllık beyanname üzerinden istisna ve indirime konu 

edilen tutarların yüzde yirmisi, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisna ve 

indirimlerine konu edilemez. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler gecikme faizi 

ile birlikte, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edileceği, 

Belirlenmiştir. 

7263 Sayılı Kanun içeriğinde belirtilmeyen hususlar ve yorumlarımız; 

-  Kanun metninde istisna ve indirim tutarlarının (mükellefin Teknoloji Geliştirme Bölgesi veya 

Ar-ge Faaliyetinde bulunmasına göre) %2 ‘sinin “pasifte geçici bir hesap” diye nitelendirilen 

bilançoda Özkaynak grubu altındaki 549 Özel Fonlar hesabı (Veya boş hesaplardan 543 Hesap 

kullanılabilir. Yatırımın türü hesap adına yazılabilir.)  (İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar ile 

diğer maksatlarla ayrılan fonlar) olarak adlandırılan fon hesabına intikalinden ve sonra kanun 

içeriğinde belirtilen sürede zorunlu yatırımların gerçekleştirilmesi akabinde Özel Fonlar 

hesabında bulunan tutarın yatırım fonu veya sermaye olarak konularak elde bulundurulan 

ortaklıkların elden çıkarılmasına kadar, fon olarak ayrılmış %2 lik tutarın ilgili fon hesabında 

tutulması gerektiği kanaatindeyiz.  

- Kanun içeriğinde yatırımı gerçekleştirilen (GSYO, GSYF veya Kuluçka merkezlerinde faaliyette 

bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması) fon veya ortaklık paylarının elden çıkarılması 

süresine ilişkin asgari bir süre belirtilmemiştir. Kanun içeriğinden yatırım işlemi sonrası 

herhangi bir tarihte elden çıkarılması halinde, yatırım yapılmaması sonucunda kanuni müeyyide 

yaptırımının oluşmayacağı kanaatindeyiz.  
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- Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ait payların, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 

katılma paylarının elden çıkarılmasından elde edilen kazançların değerlendirilmesi; 

Banka ve Aracı kurumlar vasıtasıyla satışından (elden çıkarılmasından) elde edilen kazançlar; 

%0 oranında stopaja tabidir. 

Kurumlar vergisine tabidir. 

Banka ve Aracı kurumlar aracılığı olmaksızın alım satım işlemlerinden sağlanan kazançlar; 

Stopaja tabi değildir. 

Kurumlar vergisine tabidir. 

Kurumlar vergisi mükelleflerince KVK’nın 5/1-e bendindeki şartların yerine getirilmesi 

halinde, GSYO’lara ait hisse senetleri satış kazancı ve GSYF’lere ait katılma paylarının 

satışından elde edilen kazançlar, kanuna belirtilen gerekli şartları taşıması halinde, %75’i 

kurumlar vergisinden istisnadır. 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla 

          UNIVERSAL YMM A.Ş. 

 

 

 

Kaynakça: 

7263 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun  

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis 

etmeden önce tarafımıza bilgi verilmesini rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek 

suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu olmayacağını hatırlatmak 

isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi suleyman.deniz@universalymm.com veya 

vergi@universalpartners.com.tr  adresine gönderebilirsiniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210203-11.htm
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.4691.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5746.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160810-8.htm
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220210-3.htm
mailto:suleyman.deniz@universalymm.com
mailto:vergi@universalpartners.com.tr
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Vergi Denetim - Mali Danışmanlık – Bağımsız Denetim  

SGK – AR-GE ve İnovasyon - Hukuk  

BURADAYIZ 

https://goo.gl/maps/qDk2KriwaixjXeR16

