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Meridyen Kurumsal Çözüm ve  

Bağımsız Denetim A.Ş. 
 

Sayın okuyucu, 

Kurulduğu günden itibaren sadece denetim yapmak değil ilgili 

tarafların bilgilendirme ve eğitim ihtiyacını karşılamayı hedefleyen 

şirketimiz Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş., 

düzenlediği geniş katılımlı eğitimlere ilave olarak internet sitemizde 

yer verilen sirküler ve rehberlerimizle sizlere katkı sağlamayı görev 

edinmiştir. 

Bu kapsamda sizlere daha etkin ulaşabilmek amacıyla belirli 

dönemler itibariyle hazırlayacağımız bültenleri sizlerle paylaşmanın 

faydalı olacağını düşünüyoruz. Bültenimize katkıda bulunmanız, 

aklınıza takılan konuların çözümlerine yer vermemizi istiyorsanız, 

B@meridyendenetim.com e-posta adresimize konu kısmına BÜLTEN 

yazarak gönderebilirsiniz.  

Şirketimiz; Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu’nca (KGK) KAYİK Dahil Bağımsız Denetim yapma 

konusunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nca Sermaye Piyasasında 

Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ çerçevesinde 

bağımsız denetim hizmeti verme konusunda, Bankacılık Düzenleme 

ve Denetleme Kurumu’nca (BDDK) Ödeme Kuruluşları ve Elektronik 

Para Kuruluşlarında Bağımsız Denetim yapma konusunda ve Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) Elektrik ve doğalgaz 

piyasasında bağımsız denetim hizmeti verme konusunda yetki 

sahibidir. 

 Özel sektörün en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde yer alan 

firmaların yanı sıra Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD), Türkiye 

Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ), TÜRKİYE VAGON 

SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ), Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş. 

(TÜDEMSAŞ), Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Makine ve 

Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) gibi kamu sektörünün örnek 

kurumlarının bağımsız denetim hizmetlerini başarıyla yürütmenin 

verdiği güvenle, bilgi ve tecrübemizi sizlerle paylaşmak için 

oluşturduğumuz bültenlerimizin, tüm paydaşlara faydalı olması 

dileklerimizle saygılar sunar çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar 

dileriz. 13.03.2017 

Taner AKGÜL 
Genel Müdür 

 

Yaklaşan Etkinlikler 

15.03.2017 

 Şubat 2017 dönemine ait 

e-arşiv raporunun GİB’e 

gönderilmesi. 

23.03.2017 

 Aylık muhtasar vergisi 

beyannamesinin 

verilmesi. 

 Sürekli damga vergisi 

mükellefiyeti bulunan 

mükellefler için damga 

vergisi beyannamesinin 

verilmesi. 

 Şubat 2017 dönemi Aylık 

Prim ve Hizmet Belgesinin 

verilmesi.  

 Şubat 2017 dönemi Eksik 

Gün Formlarının SGK’na 

verilmesi.  

24.03.2017 

 1 ve 2 no’lu KDV 

beyannamelerinin 

verilmesi 

 27.03.2017 

 1 ve 2 nolu Katma değer 

vergisi, muhtasar vergisi 

ve damga vergisi (aylık 

beyanname verenler 

için) ödemesi. 

 2016 yılına ait Yıllık Gelir 

Vergisi Beyannamesinin 

verilmesi. 
 
 

BDS 701 “Kilit Denetim Konularının 

Bağımsız Denetçi Raporunda 

Bildirilmesi”, BDS 210 “Bağımsız 

Denetim Sözleşmesinin Şartları 

Üzerinde Anlaşmaya Varılması” 

(Revize), BDS 260“Üst Yönetim-

den Sorumlu Olanlarla Kuru-

lacak İletişim” (Revize) RG’de 

yayımlandı. 

 

http://meridyendenetim.com/iletisim/info@meridyendenetim.com
http://www.meridyendenetim.com/
http://www.inpactint.com/
mailto:B@meridyendenetim.com
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/BDS701.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/BDS701.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/BDS701.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/BDS210.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/BDS210.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/BDS210.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/BDS210.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/BDS260.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/BDS260.pdf
http://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/BDS/BDS260.pdf
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VERGİ MEVZUATI YENİ DÜZENLEMELER : 

 6822 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 

Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun”  9 Mart 2017  tarihli ve 3002  sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

 6820   sayılı “3 Mart 2005 Tarihinde Pretoriada İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika 

Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 

Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun”  9 Mart 2017  tarihli ve 3002  sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

 6821   sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 

Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”  9 Mart 

2017  tarihli ve 3002  sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

 8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı BAZI ALACAKLARIN 

YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN’un 7’inci maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü 

maddesinin birinci fıkrasına eklenen  (i) bendinde  Türkiye’de  yerleşik olmayanlara yapılan konut ve 

işyeri teslimleri  1  Nisan 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere  KDV’den istisna edilmiştir 

Düzenleme aşağıdaki gibidir. 

“i) Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak 

Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 

numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha 

fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek 

kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla 

Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri (Şu kadar ki bentte 

öngörülen şartları taşımadığı hâlde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi hâlinde zamanında 

tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen 

sorumludur. 

İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması hâlinde 

zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre hesaplanan tecil 

faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.” 

Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen   “resmi 

daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı 

geçen daire, müessese,teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde oturan 

Türk vatandaşları bu istisnadan yararlanamamaktadır.  

 

 

http://meridyendenetim.com/iletisim/info@meridyendenetim.com
http://www.meridyendenetim.com/
http://www.inpactint.com/
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 8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6824 sayılı BAZI 

ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 4’üncü maddesi ile Gelir Vergisi 

Kanununun mülga mükerrer 121 inci maddesi “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığı 

altında yeniden düzenlenmiş ve vergisini zamanında ödeyen mükelleflere vergi indirimi müessesesi 

getirilmiştir.  Bu düzenleme aşağıdaki gibidir; 

“Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi 

MÜKERRER MADDE 121- Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile 

kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve 

reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu maddenin 

ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri 

üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu 

kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1 milyon Türk lirasından fazla olamaz. 

İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya 

kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı 

üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen 

tutarlar red ve iade edilmez. Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya 

mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı 

dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilir. 

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için; 

1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi 

beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin 

olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu 

şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde 

ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın 

ihlali sayılmaz.), 

2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, 

re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı 

kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre 

tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.), 

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 

1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, 

şarttır. 

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde 

hükümlerinden yararlanamazlar. 

http://meridyendenetim.com/iletisim/info@meridyendenetim.com
http://www.meridyendenetim.com/
http://www.inpactint.com/
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Bu madde kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları 

taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması dolayısıyla 

ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Bu hüküm, indirimin 

hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda herhangi bir vergiye 

ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine 

yapılan tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde de uygulanır ve bu takdirde indirim uygulaması dolayısıyla 

ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim 

yılının başından itibaren başlar. Bu maddede geçen vergi beyannamesi ve vergi ibareleri, Maliye 

Bakanlığına bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken vergi beyannameleri ile bu beyannameler 

üzerine tahakkuk eden vergileri ifade eder. 

Birinci fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde 

hesaplanan tutarın %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, birinci fıkrada yer alan 

oranı ve tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye; 

Maliye Bakanlığı, maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” 

 

 

 

 8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5746 Sayılı Araştırma, 

Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 4)’nde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:7) ile söz konusu Tebliğde değişiklik yapılmıştır.  

Bu  değişiklikle;   “Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü 

eğitim kapsamında dışarıda geçirilen sürelere ilişkin ücretlerden; gerçek yol giderleri dâhil olmak 

üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile 

sağlanan menfaatlerin” destek ve teşvik kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir. Daha önce 

bu harcamaların indirilmesine izin verilmemekteydi. Uygulamanın yürürlük tarihi 8 Mart 2017’dir.  

 8 Mart 2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5746 Sayılı Araştırma, 

Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)’nde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8) ile söz konusu Tebliğde değişiklik yapılmıştır. 

Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir. 

 Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında geçirilen süreye ilişkin olarak; gerçek yol giderleri 

dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan 

ödemeler ile sağlanan menfaatler;   personel giderleri olarak Ar-Ge ve tasarım indirimine 

konu edilebilecektir. 

 Posta, kargo, kurye ve benzeri giderler;  genel giderler olarak Ar-Ge ve tasarım indirimine 

konu edilebilecektir. 

MEMBER

INPACT
INTERNATIONAL ALLIANCE OF

PROFESSIONAL ACCOUNTANTS

M EM BER

http://meridyendenetim.com/iletisim/info@meridyendenetim.com
http://www.meridyendenetim.com/
http://www.inpactint.com/
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 Büro ve kırtasiye gibi sarf malzemelerine ilişkin giderler Ar-Ge 

veya tasarım indirimi kapsamında değerlendirilebilecektir.  

 Hukuki veya bilimsel danışmanlık hizmetleri, dışarıdan 

sağlanan fayda ve hizmetler  Ar-Ge ve tasarım indirimine 

konu edilebilecektir. 

Bu Tebliğde yer alan konular  1 Mart 2016 tarihinden geçerli olmak 

üzere    yürürlüğe girmiştir. 

 

BAĞIMSIZ DENETİM  

BDS 701 “Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda 

Bildirilmesi”, BDS 210 “Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları 

Üzerinde Anlaşmaya Varılması” (Revize), BDS 260“Üst Yönetim-den 

Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim” (Revize) 09.03.2017 tarihinde 

Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Uzun süredir taslak olarak kamuoyuna açıklanmış olan bu 

standartlar nihayet uygulamaya geçirilmiş oldu. “Kilit Denetim 

Konuları”(KDK) tanımlaması ile bağımsız denetim raporlarının en 

çok eleştiriye uğradığı, tek tip olma, firmalar bazında detay 

bilgilerin görüş kısmında yer almaması gibi hususların ortadan 

kaldırılması hedeflenmektedir. 

Standardın giriş kısmında Kilit denetim konularının bildirilmesinin 

amacı, yürütülen denetime ilişkin daha fazla şeffaflık sağlayarak 

denetçi raporunun iletişim değerinin artırılması olarak 

tanımlanmıştır. 

 Kilit denetim konularının bildirilmesi, denetçinin mesleki 

muhakemesine göre, cari döneme ait finansal tabloların 

denetiminde en çok önem arz eden konuların anlaşılmasında 

finansal tabloların hedef kullanıcılarına (“hedef kullanıcılar”) ilâve 

bilgiler sağlayacaktır. Kilit denetim konularının bildirilmesi ayrıca, 

hedef kullanıcıların işletmeyi ve denetlenen finansal tablolardaki 

önemli yönetim muhakemesi içeren alanları anlamalarına da 

yardımcı olabilecektir. 

Kilit denetim konularının denetçi raporunda bildirilmesi sayesinde; 

işletmenin, denetlenmiş finansal tablolar veya yürütülen 

denetimle ilgili belirli hususlar hakkında hedef kullanıcıların yönetim 

ve üst yönetimden sorumlu olanlarla daha ileri düzeyde bir ilişki 

kurmalarına da zemin hazırlayabileceği düşünülmektedir. 

 

 

INPACT HABERLERİ 

Şirketimiz Meridyen Kurumsal 

Çözüm ve Bağımsız Denetim 

A.Ş., 70’e yakın ülkede 

145’den fazla üye şirketin 

oluşturduğu yapısı ile Uluslar-

arası Muhasebe Kuruluşları 

sıralamasında dünyadaki ilk 

15 içerisinde yer alan INPACT 

International’in ortağı ve 

üyesidir. 

INPACT; üyeleri arasındaki 

iletişimi geliştirmek, tecrübe-

lerin paylaşımını sağlamak ve 

birlikte hareket edebilmek 

amacına yönelik olarak, çeşitli 

toplantı, çalıştay ve seminerler 

düzenlemekte, ayrıca yazılı ve 

elektronik yayınlarla da bilgi 

paylaşımına devam etmek-

tedir. Ayrıntılı bilgi için 

www.inpactint.com adresini 

ziyaret edebilirsiniz. 

2017 INPACT Conference – 
Athens, Greece 

INPACT üyelerinin katılacağı 

uluslararası toplantısı 25 – 28 

EKİM 2017 tarihleri arasında 

Atina – Yunanistan’da 

yapılacak.  
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BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi; KDK’yı, üst yönetimden 

sorumlu olanlara bildirilen konular arasından denetçinin meslekî muhakemesine göre en çok 

önem arz eden konular şeklinde tanımlamıştır. KDK’nın bildirilmesi denetçinin temel 

sorumluluklarını değiştirmemektedir. Denetçi raporunda KDK’ların bildirilmesi, “denetçinin 

gözünden” yürütülen denetime ilişkin en çok önem arz eden konuların vurgulanması amacına 

hizmet edecektir. 

Denetçi KDK’yı belirlerken üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, 

denetimin yürütülmesi sırasında azami düzeyde dikkatini gerektiren konuları belirleyecektir. 

Denetçi bu belirlemeyi yaparken, aşağıdaki hususları göz önünde bulunduracaktır: 

• BDS 315 uyarınca değerlendirilmiş “önemli yanlışlık” riskleri veya ciddi riskler. 

• Muhasebe tahminleri ve önemli yönetim yargılarını içeren alanlara ilişkin olarak önemli denetçi 

yargıları. 

• Yıl boyunca meydana gelen önemli olay ve işlemlerin etkileri.  

Denetçi yukarıda bahsedilen konular arasından mesleki muhakemesine göre en çok önem arz 

eden konuları ve böylelikle de kilit denetim konularını belirleyecektir. 

BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi, borsada işlem gören 

işletmelerin 01/01/2017 tarihinde ve sonrasında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetime 

tabi diğer şirketlerin 01/01/2018 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin 

denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

BİRAZDA GÜLMEK HAKKINIZ    
 Benzin istasyonu kocaman harflerle camlarına yazmış, 

HER TÜRLÜ VERGİ TAHSİLATI YAPILIR. 

(K.D.V, Ö.T.V., GELİR VERGİSİ, B.S.S.M.V.) 

EK OLARAK BENZİN VE MAZOT SATIŞIMIZ DA VARDIR. 

 

 Vergiyle ilgili her problem için mutlaka basit, kesin ve yanlış bir çözüm vardır.  

 

 Vergiler anneler gibidir. Sıklıkla yanlış anlaşılabilirler ancak asla unutulmazlar. 

 

Bu bültende yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi 

sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü 

almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir.  
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