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Dünya genelinde, iş ortaklarımızla birlikte 48’den 
fazla ülkede, 130'u aşkın uzman ekibimizle 1000’den 
fazla mükellefimiz için memnuniyetimizi günden güne 
artırmaktayız.

Global vizyonumuz doğrultusunda mesleki gelişmeleri yakından takip ederek, 
mükelleflerimize hem Türkiye’de hem de dünyada yüksek standartta ve kalitede 
hizmetler sunmaya devam etmekteyiz.
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∙ Tam Tasdik Hizmetleri
∙ KDV ve ÖTV İade Hizmetleri
∙ Şirket Kurma Hizmetleri
∙ Şirket Tür Değişikliği
∙ Şirket Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri
∙ Transfer Fiyatlandırması
∙ Uluslararası Vergı̇ Hı̇zmetlerı̇

Vergı̇ Hı̇zmetlerı̇
Uluslararası vergileme konusunda uzman profesyonellerden oluşan global hizmet 
ağımız ile mükelleflerimizin vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda 
kendilerine destek vermekteyiz.



Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri
Hızla değişen dünyada, mükelleflerimize muhasebe ve mali müşavirlik fonksiyonlarını 
geleceğe hazırlamaları için yardım ediyoruz.

Günümüz iş dünyasında şirketler, küresel mali kriz ve belirsizliklerin büyük etkiler yarattığı 
faaliyet alanlarında, iş hayatının artan rekabet ortamı ve sürekli değişen yasal mevzuat 
nedeniyle kendi mali işler süreçlerini daha verimli ve doğru bir şekilde yönetmek zorunda 
kalmaktadır. Bu doğrultuda şirketler, kritik öneme sahip olan mali işler süreçlerini 
(muhasebe, vergi, finansal raporlama, bordro vb.) muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri 
sunan uzman ve profesyonel firmalara teslim ederek, iş geliştirme fırsatlarını tespit 
edebilmekte, şirketi rakiplerinden ayıran stratejiler geliştirip büyüme ve karlılık gibi 
hedeflerine daha kolay ulaşabilmektedir. 

Zeren MM olarak bizler de hızla değişen dünyada, mükelleflerimize vergi ve muhasebe 
fonksiyonlarını geleceğe hazırlamaları için yardım etmekteyiz. Bütünsel yaklaşımımız 
teknoloji destekli muhasebe ve vergi süreçlerinin tasarlanması ve uygulanması dahil tüm 
aşamaları kapsamaktadır. Vergi ve muhasebe stratejilerinizin ticari hedeflerinizle uyumlu 
hale gelmesiyle, vergi fonksiyonu tüm şirkete değer katan, stratejik bir varlık haline 
gelmesini sağlamaktayız.

Uzman kadromuz ve yöneticilerimizle, mükelleflerimizin operasyonel ve finansal 
hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz;

• Muhasebe kayıtlarının VUK hükümlerine veya talebe göre uluslararası raporlama 
 standartlarına (IFRS) uygun şekilde tutulması,
• KDV, Muhtasar, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi beyannamelerinin ve BA-BS bildiriminin 
 düzenlenmesi ve imzalanması,
• Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili belge, bordro, puantaj ve e-bildirgelerin 
 düzenlenmesi,
• Şirketin mali tablolarının düzenlenmesi,
• İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Genel Kurul, Risk Yönetimi ve mali konularda danışmanlık 
 verilmesi,
• Aylık istenilen dilde uluslararası raporlama yapılması,
• Gerektiği hallerde şirketin muhasebe sisteminin kurulmasının sağlanması,
• Telefon, Skype, Whatsapp grupları vasıtasıyla muhasebe, vergi ve ilgili diğer konularda 
 6/24 danışmanlık verilmesi,
• Talep edildiğinde ve gerektiğinde belgelerin, yazılı görüşlerin ve kanun metinlerinin 
 istenen dillere tercümesi,
• Gerektiğinde personel desteği sağlanması ve yerinde hizmet verilmesi,
• İstenen lokasyonlarda toplantılar organize edilmesi,
• Talep üzerine mükelleflerimizin ofisinde belirli veya genel konularda denetimlerin 
 yapılması, sonuçlarının raporlanması.



Tam Tasdik Hizmetleri
Vergi sistemlerinin karmaşıklığı, çok sayıda ve hızlı mevzuat değişiklikleri ve vergisel 
konularda Vergi İdaresi’nin farklı yorumları sebebiyle mükellefler için özellikle Türkiye’de 
vergi cezaları, uyuşmazlıklar ve bu türden problemler sıklıkla ortaya çıkabilmektedir. Bu 
nedenle mükellefler vergi matrahlarının doğru şekilde tespit edildiğine ve beyanlarının 
doğru bir şekilde yapılıyor olduğuna emin olmak istemektedirler.

Bu doğrultuda Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak vergi incelemelerinde ortaya 
çıkabilecek hatalı uygulamaların önden tespiti büyük önem arz etmektedir. Diğer yandan 
tam tasdik raporu düzenlemiş şirketlerin ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, 
buna karşın tam tasdik raporu düzenlettirmeyen şirketlerin ise öncelikli olarak 
inceleneceği, Maliye Bakanlığı’nca ifade edilmiştir.

3568 Sayılı Kanun’la uygulama esasları belirtilen tam tasdik hizmetleri kapsamında 
kurumların mali tabloları ve beyannameleri, ilgili mevzuat hükümleri, muhasebe prensip 
ve standartları kapsamında şirketler uygunluk denetimine tabi tutulmaktadır.

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz temel olarak aşağıdaki hizmetlerden oluşmaktadır;

• Mali tabloların, kanuni defter ve belgelerin, vergi mevzuatı çerçevesinde denetimi,
• Kurumlar vergisi matrahının doğru şekilde ve mevzuata uygun olarak belirlendiğinin 
 tespiti,
• Üçer aylık periyotlarla gerçekleştirilen denetimler esnasında tespit edilen hataların 
 düzeltilmesi,  eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak mükellefimize her denetim 
 sonrası bilgilendirme sunumlarının yapılması,
• Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygun şekilde düzenlendiğinin 
 tespiti,
• Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik
 edilmesi,
• Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi.

KDV ve ÖTV İade Hizmetleri
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11, 13 ve 14. maddelerinde belirtilen tam istisna kapsamına 
alınan ve KDV’den istisna olan teslim ve hizmetlerden dolayı Türkiye’de ödenmiş olan 
KDV, yapılan inceleme sonrası düzenlenen YMM raporu ile iade edilmektedir. Yine KDV 
kanununun 9. maddesi kapsamında kısmi tevkifata tabi hizmet ve teslimlerden doğan 
iadeler, 19/2. maddesi kapsamındaki uluslararası anlaşma hükümleri gereğince yapılan 
teslimlere ilişkin iadeler ile 29/2. maddesi kapsamındaki indirimli orana tabi teslim ve 
hizmetlerden doğan iadeler düzenlenen YMM raporları ile iade alınabilmektedir.



ÖTV Kanunu’nun 5. maddesinde, bu Kanuna ekli listelerdeki malların yurt dışındaki bir 
müşteriye teslim edilmesi ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden 
çıkmış olması kaydıyla ihracat teslimlerinin ÖTV'den istisna olduğu, ihraç edilen malların 
alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV'nin ihracatçıya 
iade edileceği hükme bağlanmıştır.

KDV iadesi tasdik hizmetlerimiz temel olarak dönemlik iade KDV tutarlarının doğruluğunun 
yürürlükteki mevzuat ve şirketin yasal kayıtları çerçevesinde kontrol edilerek, KDV 
iade tasdik raporunun hazırlanması ve raporun ilgili vergi dairesine teslim edilmesini 
kapsamaktadır.

Uzman kadromuz ve yöneticilerimizle, mükelleflerimizin KDV - ÖTV iade sürecine yönelik 
aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz;

• Satış işlemlerinin KDV ve ÖTV kanununa göre yasal durumunun tespit edilerek mevzuata 
 uygunluğunun tespit edilmesi,
• Mal ve hizmet alımı yapılan tedarikçi firmalar ile ilgili karşıt inceleme çalışmalarının 
 yapılması,
• İade tutarının tespiti ile iadeye esas listelerden indirilecek KDV listesi, Yüklenilen KDV 
 listesi, satış faturaları listesi, gümrük beyanname listesi, hesaplama tablosunun sistem 
 formatında hazırlanıp sisteme yüklenmesi,
• Nakden veya mahsuben iade işlemleri için gerekli olan Yeminli Mali Müşavirlik raporlarının 
 zamanında düzenlenmesi,
• Hazırlanan KDV iade ve ÖTV iade tasdik raporunda tespit edilen eksikliklere ilişkin Vergi 
 İdaresi ile gerekli yazışmaların ve görüşmelerin yapılması, gerektiğinde şirket yetkilisi 
 ile birlikte vergi dairesi ziyaret "edilerek sürecin sorunsuz şekilde tamamlanmasının 
 sağlanması.

Şirket Kurma Hizmetleri 
1. Türkiye’de Şirket Kurma Hizmetleri

Türkiye’de şirket kuruluş işlemleri, gerekli belgelerin MERSİS sistemine girilerek 
başlamakta, noter tasdik işlemlerinden sonra ilgili ticaret sicili müdürlüğüne sunulması ile 
devam etmekte, ardından vergi dairesi ve sigorta bildirimi ile tamamlanmaktadır. Türkiye’de 
şirket kuruluşu harçtan muaf olup, sadece ticaret odası ve noter masrafları ödenmektedir. 
Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de şirket kurması, yerli yatırımcılarla aynı kurallara 
tabidir.

Türkiye’nin Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) Kanunu, eşit muamele ilkesine dayalı olup 
uluslararası yatırımcıların yerel yatırımcılar ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmasına 
olanak tanımaktadır. Şirket kurma ve hisse devri koşulları, yerel yatırımcılara uygulananlar 
ile aynıdır. Buna göre, uluslararası yatırımcılar, Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) belirtilen 
tüm şirket türlerini kurabilmektedir. 



TTK; uluslararası standartları karşılayan, özel sermaye ve halka arz faaliyetlerini teşvik 
eden, yönetim işlemlerinde şeffaflık sağlayan ve Türkiye’nin iş ortamını AB mevzuatı ve 
AB’ye katılım süreci ile uyumlu hale getiren bir kurumsal yönetim yaklaşımı sunmaktadır.

Mükelleflerimizin şirket kurma sürecine yönelik aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz;

• Şirketin unvanının belirlenerek Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden onay alınması, 
• Şirketin faaliyet konusuna göre ana sözleşmesini hazırlanması, 
• Ana sözleşmenin çevrimiçi olarak MERSİS’e gönderilmesi, 
• Şirket ortaklarının pasaport noter onayları ve tercümesi, 
• Potansiyel vergi numarasının alınması, 
• Şirket kuruluş bildirim formunun hazırlanması, 
• Ticaret Oda Kayıt beyannamesinin hazırlanması, 
• Şirket ortaklarından şirket kuruluşu için vekaletname alınarak hazırlanması, 
• Sermayenin belirli bir yüzdesinin (onbinde 4’ü) Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırılması, 
• Kuruluş sermayesinin en az %25’inin bir bankaya yatırılması ve bunun belgelenmesi,
• Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe hazırlanması,
• Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil için evrakların teslim edilmesi ve takibi, 
• Şirketin tescili sonrası imza sirkülerinin çıkarılması, 
• Şirketin tescili sonrası vergi levhasının çıkarılması, 
• Şirketin kira kontratının hazırlanması,
• Şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurunun yapılması, 
• Sigorta dosyasının açılması, 
• E-Tebligat ve İnternet Vergi Dairesi şifrelerinin teslim alınması, 
• Şirketin vergi dairesi tarafından çıkarılacak yoklama işleminin takip edilmesi işlemleri, 
• Talep edilmesi halinde şirket kuruluşu işlemlerinin hızlandırılması için VIP hizmet 
 verilmesi.

2. Yurt Dışında Şirket Kurma Hizmetleri

Sahip olduğumuz uluslararası iş ortaklarımız sayesinde, mükelleflerimize hem Türkiye’de 
hem de dünyada şirket kurma hizmeti vermekteyiz. Küçük, orta ve büyük işletmelere ve 
yatırımcılara doğru, hızlı ve tam da ihtiyaçları doğrultusunda bir iş planı hazırlamaktayız. 
Şirket kayıt sürecinde; şirket adres seçimi, direktör ya da şirket sekreteri atanması, 
hisse ve hissedarların belirtilmesi ve kurumlar vergisine kayıt sürecinde sizlere hizmet 
sunmaktayız.

Zeren MM olarak; alanında yetkili avukat, danışman ve muhasebecilerden oluşan çözüm 
ortaklarımızla, yurt dışında şirket kurma sürecinizde vize başvurunuzdan banka hesabınızın 
açılmasına kadar, ihtiyaç duyduğunuz her alanda sizlere güvenilir bir hizmet sunmak için 
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.



Uzman kadromuz ve yöneticilerimizle, mükelleflerimizin yurt dışında yatırım ve 
şirket kurulumunda hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki hizmetleri 
vermekteyiz;

• Vize başvurusu ve hukuki hizmetler, 
• Şirket kurulumu, 
• Şirket banka hesabının açılması, 
• Uluslararası vergi hizmetleri, 
• Muhasebe yönetim hizmetleri, 
• Yönetim destek danışmanlığı, 
• Hukuk danışmanlığı, 
• İş geliştirme.

Şirket Tür Değişikliği
Tür değişikliği, bir işletmenin bir hukuki şekilden diğer bir hukuki şekle çevrilmesi yani 
hukuki ve ekonomik devamlılığını sürdürmek suretiyle başka bir ticaret şirketi olarak, 
ortaklık tipine uygun statü ve unvanla ortaya çıkmasıdır. 

Günümüzde şirketler, tür değişikliği işlemlerine daha çok yeni türe ilişkin şirketlere 
sağlanan teşvik ve vergisel avantajlardan yararlanmak, sermaye sorumluluk ve örgüt 
yapısını değiştirmek, finansman olanaklarını artırmak ve çeşitlendirmek amaçlarıyla 
başvurmuş, bu ve benzeri amaçlarla yapılan tür değişiklikleri de şirketlerin sermaye 
birikimi ve kârlılık oranlarının artmasına katkıda bulunmuştur.

Şirket Tür Değişikliği Hizmetlerimiz temel olarak aşağıdaki hizmetlerden oluşmaktadır;  

• MERSİS’ten şirket tür değişikliğine ilişkin talep numarası alınması ve bölge temsilciliğine 
 başvurulması,
• Şirket tür değişikliğine ilişkin İstanbul Ticaret Odası’na verilmek üzere dilekçenin 
 hazırlanması,
• Şirketin yabancı ortağı olması durumunda kuruluş bildirim formunun düzenlenmesi,
• Şirket tür değişikliğine ilişkin kurumun istediği formatta raporun hazırlanması ve ilgili 
 kuruma iletilmesi,
• Tür değiştiren şirkete kayıtlı mal ve hakların listesini içeren 1 no’lu beyanın hazırlanmasına 
 yardımcı olunması,
• Şirketin müdür veya müdürleri tarafından hazırlanacak tür değiştirme planının 
 düzenlenmesine yardımcı olunması,
• Şirket tür değişikliği işlem süreçlerinin takip edilmesi ve bu doğrultuda şirketin 
 bilgilendirilmesi.



Şirket Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri
Şirket birleşmeleri ve satın almalar, hızla değişen günümüz dünyasında rekabette öne 
geçmek isteyen şirketlerin çokça yaptığı uygulamalardır. Birleşme ve satın almaların 
sayısının son birkaç yıldır Türkiye’de ve dünyada bir hayli arttığı gözlemlenmektedir. 
Söz konusu artış, kurumsal şirketlerin birleşme ve satın alma konularında danışmanlık 
hizmetleri arayışına girmeleri sonucunu doğurmuştur.

Uzman danışmanlarımızla beraber takım olarak çalışarak, mükelleflerimizin satın 
almak veya birleşmek istediği şirketlere ilişkin daha kolay ve sağlıklı bir değerlendirme 
yapmalarına yardımcı olmaktayız.

Bu doğrultuda hem alıcı tarafa hem de satan tarafa sunduğumuz hizmetler aşağıdaki 
gibidir;

• Yatırım yapılacak sektöre ilişkin yol haritasının çıkarılması, coğrafyanın ve işlem 
 büyüklüğünün belirlenmesi gibi stratejik analizlerin yapılarak satın alma yönteminin 
 belirlenmesi,
• Gerektiğinde birleşme/satın alma’ya konu şirketin mali tablolarının Uluslararası Finansal 
 Raporlama Standartlarına (IFRS) göre hazırlanan mali tablolara dönüştürülmesi,
• Satın alma veya birleşme öncesi vergi planlamasının yapılması,
• Durum tespit çalışmalarının (due-diligence) yapılarak vergi riskinin değerlendirilmesi,
• Satın alma ve elden çıkarma işlemleri kapsamında vergi durumunun değerlendirilmesi,
• Yatırımcının hesap planı ile alınan şirketin hesap planının uyumlu hale getirilmesi,
• Birleşme ve satın alma işlemleri sonrasında muhasebe, mali işler ve raporlama destek 
 hizmetleri.

Transfer Fiyatlandırması
Türkiye’de transfer fiyatlandırmasına ilişkin yasal düzenleme; 5520 sayılı KVK’nun 13. 
maddesinde yapılmış ve 18 Kasım 2007 ve 22 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazete’de yer 
alan 1 ve 2 seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 
Genel Tebliğleri ve 6 Aralık 2007 tarih ve 2007/12888 sayılı BKK ile de uygulamaya ilişkin 
düzenlemeler yapılmıştır.

Ayrıca 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle de transfer fiyatlandırmasına 
ilişkin Kurumlar Vergisi Kanunu’ndaki düzenlemelere paralel düzenlemeler getirilmiştir.

Transfer fiyatlandırması düzenlemeleri, şirketlerin uluslararası alanda haksız vergi 
rekabeti yapmalarını önlemek ve grup şirketlerinin yaptığı mal ve hizmet alım satımı 
işlemlerinde vergi matrahının aşındırılmasının önüne geçmek amacıyla getirilmiştir. 
Uluslararası ticaretin gelişmesine paralel olarak transfer fiyatlandırması konusu Maliye 
İdarelerinin ve vergi mükelleflerinin öncelikli konularından biri haline gelmiştir.



Hizmetlerimize ilişkin sorularınız ve ayrıntılı bilgi talepleriniz için iletişim bilgilerimizden bize 
ulaşabilir ya da info@zerenmm.com mail adresimize mail gönderebilirsiniz.

Transfer Fiyatlandırması Hizmetlerimiz temel olarak aşağıdaki hizmetlerden 
oluşmaktadır;

• Transfer fiyatlandırmasına ilişkin yıllık rapor ve dokümantasyon yükümlülüklerinin 
 yerine getirilmesi,
• Halihazırda şirketin yürüttüğü transfer fiyatlandırması politikalarının analiz edilmesi ve 
 transfer fiyatlandırması çalışmalarının planlanması,
• Transfer fiyatlandırması global emsal analiz veri tabanları kullanılarak emsal analizlerinin 
 gerçekleştirilmesi,
• Transfer Fiyatlandırmasına ilişkin mevcut ya da olası davalarda ve vergi incelemelerinde 
 danışmanlık hizmetleri,
• Vergi İdaresi ile transfer fiyatlandırması konusunda herhangi bir ihtilaf vuku bulduğunda 
 ihtilafın çözümü için aksiyon alınması,
• Maliye Bakanlığı'yla, Peşin Fiyatlandırma Anlaşması yapmayı talep eden mükelleflerin 
 anlaşma sürecinin yönetilmesi,
• Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun hazırlanması,
• Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin ekinde yer alan "Transfer Fiyatlandırması, Kontrol 
 Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form"un doldurulmasına ilişkin 
 destek hizmetleri.

Uluslararası Vergi Hizmetleri
Çok uluslu işletmeler, sınır ötesi faaliyetlerini doğru kurgulamayı ve vergisel risklerini 
minimize etmeyi amaçlarlar. Bu doğrultuda uzman kadromuz ve yöneticilerimiz çok uluslu 
şirketlerin vergi stratejilerini faaliyet alanlarına göre belirlemelerine yardımcı olmaktadır.

Uluslararası vergi hizmetlerimiz temel olarak aşağıdaki hizmetlerden oluşmaktadır;

• Çok uluslu işletmelerin operasyonları ve/veya işlemleri olan şirketlerin faaliyetlerini 
 etkileyecek diğer ülke mevzuatları ile uluslararası mevzuattaki değişikliklere ilişkin 
 danışmanlık hizmetleri,
• Uluslararası vergi planlaması ve yönetimine yönelik danışmanlık hizmetleri,
• Yerel mevzuat ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında şirketlerin 
 uluslararası vergi planlama stratejilerini oluşturma konusunda destek verilmesi,
• Çok uluslu şirketlerin vergi pozisyonlarının iyileştirilmesine yönelik vergi planlama 
 çalışmaları yapılması,
• Farklı ülkelere yatırım yapmak isteyen şirketlerin söz konusu ülkeler hakkında fikir 
 sahibi olması adına danışmanlık hizmeti verilmesi,
• Şirketlerin Türkiye’de yapacağı yatırımlara yönelik, Türkiye’de geçerli olan vergi 
 uygulamaları hakkında mükelleflere bilgilendirme yapılması.



www.zerenmm.com
www.zerenmm.com

Portal
Zeren MM Portal ile şirket dokümanlarınız
her zaman yanınızda!

Muhtasar-SGK, Kurumlar ve
Yıllık Gelir Beyannamelerinize
ulaşabilirsiniz.

İmza Sirküleriniz, Kira Kontratlarınız,
Sözleşmelerinizi içeren
Genel Evraklarınızı bulabilirsiniz.

Aylık ve yıllık bazda
Vergi Takvimi ile ödemelerinizi
yakından takip edebilirsiniz.

Aylık, Yıllık ve Gelir Tablosu Raporları
ile faaliyetlerinizi yakından
inceleyebilirsiniz.



Rıdvan Zeren
Kurucu Ortak & SMMM
T : +90 212 266 70 48 
E : ridvan.zeren@zerenmm.com

Gönenç Öztok
Genel Müdür & SMMM
T : +90 212 266 70 48
E : gonenc.oztok@zerenmm.com

Ahmet Coşar
Genel Muhasebe Direktörü & SMMM
T : +90 212 266 70 48
E : ahmet.cosar@zerenmm.com

Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak için bizlere  
her zaman ulaşabilirsiniz.

wwww.zerenmm.com

Zeren Mali Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.

zerenmm

İstanbul Ofis
Levent Mah. Levent Cad. Sülün Sok. No:40, 34330 Beşiktaş - İstanbul / TÜRKİYE
Telefon: +90 212 266 70 48   E-posta : info@zerenmm.com

Yurt içi ve yurt dışı ofislerimizin iletişim bilgilerine ulaşmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Association of Chartered
Accountants


