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Aralık 2020 Vergi Gündemi

Değerli Okuyucularımız,

Hiç de iyi anmayacağımız bir yılın sonuna geldik. Bilindiği gibi yılın son ayları daha 
ziyade hesap kapama işleri ile geçer ve gündemi de kapanışa yönelik teknik konular 
olur. 

Ancak bu yıl maalesef bu teknik konuları irdelemek yerine içinde bulunduğumuz 
ekonomik durum ve Covid-19 salgınını konuşuyoruz. 

Aralık ayı gelişmelerine bakıldığında gündemi yine ekonomik durum ve Covid-19 
salgını nedeniyle yapılan düzenlemelerin teşkil ettiğini görüyoruz.

Örneğin Covid-19 kapsamında istihdama yönelik teşvik ve indirim sürelerinin 
uzatıldığını, bu salgın için ülkemize getirilen aşıların KDV oranının %8’den %1’e 
düşürüldüğünü, esnaf ve sanatkarlara yönelik hibe ve kira destek düzenlemeleri 
yapıldığını, işyeri kiralamalarına ilişkin KDV ve stopaj indirimine yönelik sürelerin 
uzatıldığını, film gösterimlerinde uygulanan eğlence vergisinin geçici bir süre sıfıra 
indirildiğini, mevduat ve benzeri gelirlerde stopaj indirimine ilişkin sürelerin uzatıl-
dığını, 7256 sayılı Kanun’un borç yapılandırmaya ilişkin başvuru ve ödeme süreleri-
nin uzatıldığını ve belki de en önemlisi Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesin-
de belirtilen sermayenin kaybına yönelik olarak kaybı zorlaştıran bazı iyileştirme-
ler yapıldığını görüyoruz.

Bunların dışındaki önemli bir düzenleme, hamiline yazılı hisse senetlerinin devri 
daha önce yalnızca zilyetliğinin devri ile mümkünken Türk Ticaret Kanunu’nda 
yapılan değişiklikle artık zilyetliğin devrinin yanı sıra devrin Merkezi Kayıt Kurulu-
şu’na da bildirilmesi zorunluluğunun getirilmesidir. Böylece kamu idarelerinin, 
hamiline yazılı hisse senedi tedavüllerini takip etme kolaylığı elde edeceği tartış-
masız.

Bir diğer önemli düzenleme ise pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere 
defteri ve yönetim kurulu karar defterinin elektronik ortamda tutulması konusun-
da Ticaret Bakanlığı’na yetki verilmiş olmasıdır. Bu da yine şirket kayıtlarının değiş-
tirilemezliğine ve idarece takibine yönelik çok önemli bir düzenleme olarak görü-
lüyor.

Bu ayın başkaca düzenlemeleri de var ve bunların Bültenimizden ve Sirkülerleri-
mizden takibi siz okuyucularımıza yararlı olacaktır.

2021 yılının hepimize sağlık ve mutluluk getirmesi ve en kısa zamanda kendi 
normal gündemimize dönmemiz dileğiyle.

Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi 
olan BDO International Limited’in üyesi ve 
bir Türk anonim şirketi olan BDO Yayıncılık 
A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan oluşan BDO 
ağının bir parçasını teşkil etmektedir.

 BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2019 yılında 9,6 milyar ABD Doları 
olarak gerçekleşmiştir. BDO, 167’dan fazla 
ülkede bulunan 1.809 ofiste faaliyet 
göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve 
danışmanlık hizmetleri veren ortaklar dâhil 
dünya çapında 88.110 kişi çalışmaktadır.

 Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak değerlendiril-
melidir. Özel durumlarla ilgili olarak, 
mesleki görüş ve yardım almadan, bu yayına 
dayanarak uygulamalarda bulunulmamalı-
dır. Bu konuların kendi özel durumunuza 
ilişkin etkilerini görüşmek için BDO 
Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu 
yayındaki bilgilere dayanarak belli eylemler-
de bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler.
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Ayın Önemli Gelişmeleri
SİRKÜLER: VERGİ 2020-095
13.12.2020

7257 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN İLE DOĞAL GAZ VE MADENCİLİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK
VERGİSEL DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR                

   Düzenleme kapsamına diğer değişikliklerin yanına aşağıdaki vergisel düzenlemeler 
yapılmıştır:

Doğal Gaz Piyasası Kanunu ek 1. maddesi kapsamındaki devirlere ilişkin bütün devir, 
temlik ve intikal işlemleri ile bu işlemlerden doğan kazançlar ve bu işlemlerle ilgili olarak 
düzenlenecek her türlü sözleşme, protokol ve kâğıtlar damga vergisi dâhil her türlü 
vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerden istisna edilmiştir.

Maden Kanunu kapsamında Ocak ayının sonuna kadar yatırılmayan ruhsat bedelinin 
gecikme zammı oranında artırılarak haziran ayının son gününe kadar ödenmesine imkân 
verilmiştir.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün tarafından Borcu Yoktur Belgesi istenecek 
işlemlerin sayısı azaltılmıştır. 

SİRKÜLER: VERGİ 2020-096
17.12.2020

YATIRIM TEŞVİK KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 

              3307 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Kararda bazı değişiklikler yapılmıştır. Değişikliklerden bir kısmı aşağıda yer 
almaktadır. 

- Ar-Ge ve çevre yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır.

- Ar-Ge ve çevre yatırımları için sabit yatırım tutarının %10’unu geçmemek kaydıyla 10
milyon TL’ye kadar faiz/kâr payı desteği de sağlanabilecektir.

- Kararla eklenen bazı yatırımlara TCMB kaynaklı TL cinsinden Yatırım Taahhütlü Avans
Kredisi için 5 puan faiz/kâr payı desteği sağlanabilecektir.

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

              

SİRKÜLER: VERGİ 2020-097
19.12.2020

VERGİSEL İŞLEMLERDE REESKONT ORANI %10’DAN %16,75’E ÇIKARILMIŞTIR 

              TCMB Tebliği ile,

- Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerine uygula-
nacak iskonto faiz oranı yıllık %9’dan %15,75’e

- Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %10’dan %16,75’e çıkarılmıştır.

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...
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SİRKÜLER: VERGİ 2020-098
23.12.2020

KDV ORAN İNDİRİMLERİ 31.5.2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR (2020/098)

2020/064 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, bazı mal ve hizmetlere ilişkin KDV 
oranları geçici bir süre için (31.12.2020 tarihine kadar) indirilmişti.

3318 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile indirimli KDV uygulama süresi 31.5.2021 tarihine 
kadar uzatılmıştır. 

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: VERGİ 2020-098
23.12.2020

COVID-19 AŞISINDA KDV ORANI 2021 YILI SONUNA KADAR %8’DEN %1’E 
DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR (2020/098)

2020/064 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, bazı mal ve hizmetlere ilişkin KDV 
oranları geçici bir süre için (31.12.2020 tarihine kadar) indirilmişti.

3318 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile indirimli KDV uygulama süresi 31.5.2021 tarihine 
kadar uzatılmıştır. 

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: VERGİ 2020-099
23.12.2020

KİRA ÖDEMELERİNDEKİ STOPAJ İNDİRİMİ 31.5.2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR 

              2020/065 sayılı Sirkülerimizde açıklandığı üzere, kira ödemelerindeki %20 olan vergi 
kesintisi (stopaj) oranları, 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) nakden veya 
hesaben yapılan ödemelerde uygulanmak üzere %10’a düşürülmüştü.

3319 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ile kira ödemelerindeki vergi kesintisi oranlarına 
ilişkin bu indirimin süresi, 31.5.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere 
uzatılmıştır.

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: VERGİ 2020-099
23.12.2020

GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN GEÇİCİ 67. MADDESİNDE YER ALAN BAZI STOPAJ 
ORANLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR (2020/099)

- Serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılan %15 stopaj 
yürürlükten kaldırılmıştır.
- Mevduat ve benzeri gelirlerdeki stopaj oran indirimleri 2021 yılı mart sonuna kadar
devam edecektir.
- Banka tahvil ve bonoları ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri
tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına uygulanan stopaj oranları düşürülmüştür.

ww.bdo.com.tr

ARALIK 2020 - VERGİSEL GELİŞMELER BÜLTENİ

https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/vergi-2020/vergi-2020-098
https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/vergi-2020/vergi-2020-098
https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/vergi-2020/vergi-2020-099
https://www.bdo.com.tr/tr-tr/yayinlarimiz/sirkulerler/vergi-2020/vergi-2020-099


SİRKÜLER: VERGİ 2020-100
23.11.2020

EĞLENCE VERGİSİ ORANLARI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR (2020/100)

              Yerli ve yabancı film gösterimleri için uygulanan eğlence vergisi oranları 31.5.2021 
tarihine kadar  %10’dan sıfıra düşürülmüştür.

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: VERGİ 2020-101
24.11.2020

ESNAF VE SANATKÂRLAR İLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE KORONAVİRÜS SALGINI 
NEDENİYLE HİBE VE/VEYA KİRA YARDIMI (2020/101)

- Hibe desteği, 3 ay ödenmek üzere aylık 1.000 TL’dir.
- Hibe desteğinden yararlananlardan işyerleri kira olanlara, 3 ay ödenmek üzere, büyük-
şehir olan illerde aylık 750 TL, diğer illerde ise aylık 500 TL kira desteği verilecektir.
- Ticaret Bakanlığı tarafından henüz desteklerden yararlanacak sektörler belirlenmemiş-
tir.

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: VERGİ 2020-102
27.12.2020

TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 376. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE
 ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 

SİRKÜLER: VERGİ 2020-103
30.12.2020

TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 376. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE
 ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR 

- Sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda 2020
ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar
ve personel giderlerinin toplamının yarısı dikkate alınmayabilecektir.

- Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az yarısının karşılıksız kalması durumu
açıklanmıştır.

- Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının en az üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılık-
sız kalması halinde genel kurulun sermayenin üçte biri ile yetinme kararı alabilmesi
alternatifi tebliğden çıkartılmştır. Böylece genel kurulun alabileceği kararlar; sermaye-
nin azaltılması, sermayenin tamamlanması ve sermayenin artırılması ile sınırlanmış
olmakadır.

- Sermaye tamamlama fonunun yalnızca zararların mahsup edilmesi suretiyle kullanıla-
bileceği belirtilmiştir.

- Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız
kalması halinde önce sermaye artırıp eşzamanlı sermaye azaltımı yapılması imkanı
getirilmiştir.

Buna göre, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin (31.1.2021 tarihinin 
tatile rastlaması nedeniyle) 1.2.2021 tarihi bitimine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda 
bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit (peşin ödeme 
seçeneği tercih edilmiş olanlar dâhil) ödemelerini (28.2.2021 tarihinin tatile rastlaması 
nedeniyle) 1.3.2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmektedir.

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...
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18.12.2020
DUYURULAR: VERGİ 2020-197

ÜLKE BAZLI RAPOR GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN SÜRE, 26.2.2021 CUMA GÜNÜ SONUNA 
KADAR UZATILMIŞTIR (2020/197)

- 2019 hesap dönemine ilişkin ilk Ülke Bazlı Rapor’un ve

- Ocak 2020’de biten özel hesap dönemine  ilişkin 31.1.2021 tarihi sonuna  kadar
verilmesi gereken ilk Ülke Bazlı Rapor’un BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin
süre, 26.2.2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurunun tamamı için tıklayınız...

22.12.2020
DUYURULAR: VERGİ 2020-199

TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDA ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI 
İMZALANMIŞTIR 

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerin-
den Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşması” 17.12.2020 tarihinde Ankara’da imzalandı.

Duyurunun tamamı için tıklayınız...

DUYURULAR: VERGİ 2020-200
22.12.2020

ÜLKE BAZLI RAPORLARIN (CbCR) DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN YETKİLİ MAKAM 
ANLAŞMASI AKTİVE EDİLMİŞTİR 

OECD’nin internet sitesindeki bilgiye göre Türkiye bu kapsamda 38 ülkeye Ülke Bazlı 
Raporun paylaşım sürecini başlatmıştır. Benzer şekilde 48 ülkeden de Ülke Bazlı Rapor 
Türkiye ile paylaşılacaktır.
OECD internet sitesindeki listeye ulaşmak için tıklayınız. 

Duyurunun tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK 2020-171
03.12.2020

7252 SAYILI KANUN İLE DÜZENLENEN NORMALLEŞME TEŞVİKİ UZATILDI 

3246 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Normalleşme Teşviki 31.12.2020 tarihinden 
30.6.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca teşvik uygulama süresi 3 aydan 6 aya 
çıkarılmıştır.

Sİrkülerimizin tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK 2020-172
03.12.2020

6111 SAYILI KANUN İLE DÜZENLENEN KADIN, GENÇ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 
OLANLARIN TEŞVİKİ UZATILDI (SGK 2020/172)

3247 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6111 kanun numaralı Kadın, Genç ve Mesleki 
Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki 31.12.2020 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar 
uzatılmıştır.

Sirkülerimizin tamamı için tıklayınız...
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02.12.2020

02.12.2020

SİRKÜLER: VERGİ 2021-015

VADELİ ÇEK DÜZENLEME İMKÂNI 31.12.2021’E KADAR UZATILMIŞTIR 

7262 Sayılı Kanun ile vadeli çek düzenleme imkanı 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmış-
tır. 

Sirkülerin tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: VERGİ 2021-016

BAZI DEFTERLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULMASI KONUSUNDA YETKİ VERİLMİŞTİR

Pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin 
elektronik ortamda tutulması konusunda Ticaret Bakanlığı’na yetki verilmiştir.

Sirkülerin tamamı için tıklayınız...

Duyurunun tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK 2020-173
03.12.2020

17103/27103 SAYILI KANUN İLE DÜZENLENEN İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ UZATILMIŞTIR

3248 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17103/27103 İlave İstihdam Teşviki 31.12.2020 
tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıca söz konusu teşvik kapsamında 
bildirilen sigortalılar için uygulanan vergi terkini de 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmış-
tır.

Duyurunun tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK 2020-179
23.12.2020

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) BAŞVURU TARİHİ VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILMIŞTIR

Cumhurbaşkanı Kararlarına göre 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanu’nun Geçici 23. 
maddesi gereğince;

- COVID-19 nedeniyle yapılan kısa çalışma ödeneği başvuru süresi 3316 sayılı Cumhur-
başkanı Kararı ile, 31.12.2020 tarihinden 31.1.2021 tarihine uzatılmıştır.

- Kısa çalışma ödeneği süresi, kısa çalışma ödeneğinden yeni faydalanmaya başlayacak
olan veya mevcut kısa çalışma ödeneğini uzatacak tüm işyerleri için 3317 sayılı Cumhur-
başkanı Kararı ile 28.2.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Duyurunun tamamı için tıklayınız...

SİRKÜLER: İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK 2020-182
30.12.2020

FESİH YASAĞI VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 17.3.2021 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR 

3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile fesih yasağı ve nakdi ücret desteği 17.1.2021 
tarihinden itibaren 2 ay uzatılmıştır.
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04.12.2020
SİRKÜLER: VERGİ 2021-022

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN 
BASIM VE DEVRİNDE MERKEZİ KAYIT KURULUŞU’NA BİLDİRİM ZORUNLULUĞU 
GETİRİLMİŞTİR 

Bu kapsamda yapılan değişikliklerden bazıları aşağıdaki gibidir:

Hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin Şirkete karşı pay sahipliğinden doğan hakları 
kullanabilmesi için, bu hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) bildirilmiş 
olması şartı getirilmektedir.
Kanun’un yürürlük tarihinden sonra basılacak hamiline yazılı payların, pay sahiplerine 
teslimi öncesinde MKK’ya bildirimi zorunluluğu getirilmektedir.

Hamiline yazılı pay senetlerinin devirlerinin, MKK’na bildirim yapılması şartı ve zilyetli-
ğin devri ile Şirket ve üçüncü şahıslar açısından hüküm ifade edeceği düzenlenmiştir.

Getrilen düzenlemelere uymayanlara idari para cezası verilecektir.

Yapılan düzenlemeler 1.4.2021 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir. 
Sirkülerin tamamı için tıklayınız...
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Web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederek 
güncel yayınlarımızı kaçırmayın!

For the latest from BDO Turkey, follow us
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9.12.2020 TARİHİNDE “KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE YENİ YAPILACAK BAŞVURULAR 
HAKKINDA DÜZENLEMELER” KONULU WEBİNARIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

Duyurunun tamamı için tıklayınız...
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Makale/Köşe Yazısı

Personele ve Yöneticilere İşin İcabı Olarak Giyim Eşyası Kullandırılmasının 
Vergisel Boyutu

Türkiye’de Yerleşik Şirketlerin Yurtdışındaki Bankalardan Döviz Kredisi 
Kullanabilmesinin Şartları ve Kullanımın Vergisel Sonuçları

13 soruda yeni varlık barışı uygulaması

Erken fatura düzenleyerek indirimli KDV uygulamasına Maliye uyarısı!

Hangi kâr dağıtılabilir?

Mirastan feragat sözleşmelerinin veraset ve intikal vergisine etkisi

Şirket aktifindeki varlıklar için sürekli yeniden değerleme şart!

Vergide uzlaşmaya yeniden işlerlik kazandırılmalı, kısmî uzlaşma pratiği 
geliştirilmelidir

Örneklerle vergi borçlarında yapılandırma uygulaması

Mehmet 
Maç

Cemalettin
Turan

Mehmet
Yıldırım

Dr. Cahit 
Evcil

Mustafa
Kayhan

Emlak vergisinde yapılandırma uygulaması

Köşe yazısı için tıklayınız!Esnafa verilen hibe desteğine vergi sürprizi

Köşe yazısı için tıklayınız!Vergide yeni yıldan beklentilerim…

Köşe yazısı için tıklayınız!2021’de kurumlar vergisi oranı ve beklentiler

Yıl sonu öncesinde şirketler için hatırlatmalar

Genel Sağlık Sigortası borçlularına yapılandırma fırsatı

İşveren prim ödemekten vazgeçebilir mi?

Çalışma hayatının gündemi

Anonim ve Limited Şirket Genel Kurullarının Koronavirüs (COVID-19) 
Salgını Karşısındaki Durumu
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Vergi Dünyası
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Adres : Eski Büyükdere Caddesi No:14, Park Plaza K.4

  34398 Maslak - İstanbul
Telefon : +90 212 365 62 00
Fax : +90 212 365 62 01 (Audit)
   +90 212 365 62 02 (Tax)

+90 212 365 62 05 (Outsourcing)
OFFICES

ISTANBUL - HOSPITALITY CONSULTING OFFICE

Adres : Mecidiye Mah. Lozan Sk. No: 21/2 
  34347 Beşiktaş / İstanbul

Telefon : +90 212 356 82 52
Fax : +90 212 356 82 52

Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık şirketi olan BDO International Limited’in üyesi ve Türk anonim şirketleri olan BDO 
Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., BDO Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik A.Ş., BDO Turizm Danışmanlığı A.Ş., ve BDO Yayıncılık A.Ş. BDO ağı ve her bir BDO Üye Kuruluşu’nun 
marka adıdır.   


	Boş Sayfa



