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Sayın okurlarımız, 

Yeni bültenimizle birlikteyiz.  

Kurulduğu günden itibaren kalitesinden ödün 

vermeden faaliyette bulunmak amacıyla çalışan, 

kendisine kuruluş felsefesi olarak “Kurumsallaşma 

Olmadan Bağımsız Denetim Olmaz” cümlesini 

uygun gören şirketimiz, hizmet kalitesini 05.07.2017 

tarihinde aldığı ISO 9001 belgesi ile tescil ettirdi.  

Bu belgeyi almamızda emeği geçen; Yönetimimiz, 

Ortaklarımız, Denetçilerimiz ve Tüm Çalışanlarımıza 

ve bizleri tercih eden tüm müşterilerimize sonsuz 

teşekkürler. 

Geçtiğimiz ay içerisinde bizim açımızdan diğer 

önemli bir gelişme de KGK tarafından hazırlanan, 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapan 

yönetmeliğin yasallaşması oldu. Değişiklikler 

arasında tereddüt yaratacağına inandığımız bir 

takım düzenlemeler de yer alıyor. Bu bültenimizde 

yer verdiğimiz, konuya ilişkin sirküleri, yönetmeliğin 

Resmi Gazete’de yayımını takiben internet 

sitemizden paylaşmıştık.  Tam ay bitti derken, 29 

Temmuz 2017 Tarihli 30138 (Mükerrer) Sayılı Resmî 

Gazete ’de yayımlanan Büyük Ve Orta Boy 

İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı 

Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56) ile artık BOBİ FRS adı 

altında 01.01.2018 tarihinden sonra başlayan hesap 

dönemleri için geçerli olmak üzere yeni bir 

raporlama standardımız oldu. 

Bir sonraki bültenimizde buluşmak dileğiyle… 

 

Yaklaşan Etkinlikler 

 
 09/08/2017 16-31 Temmuz 2017 Dönemine Ait Noterlerce 

Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin 

Verilmesi ve Ödenmesi 

 10/08/2017 16-31 Temmuz 2017 Dönemine Ait Petrol ve 

Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve 

Ödemesi 

 14/08/2017 2017 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-

Haziran) Ait Gelir Geçici / Kurum Geçici Vergisinin Beyanı 

 15/08/2017 Temmuz 2017 Dönemine Ait  Kaynak Kullanımını 

Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 

 15/08/2017 Temmuz 2017 Dönemine Ait; Kolalı Gazoz, Alkollü 

İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin; 

Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim 

Vergisinin; Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim 

Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar); Özel İletişim Vergisinin; 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi; 

 17/08/2017 2017 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-

Haziran) Ait Gelir Geçici / Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi 

 21/08/2017 Temmuz 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları 

Vergisinin; 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla 

İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin; İlan ve Reklam Vergisinin; 

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin; Yangın Sigortası 

Vergisinin; Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı 

ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence 

Vergisinin Ödemesi  

 23/08/2017 Temmuz 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile 

KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların 

Muhtasar Beyanname ile Beyanı 

 23/08/2017 Temmuz 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti 

Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti 

Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga 

Vergisinin Beyanı 

 24/08/2017 Temmuz 2017 Dönemine Ait Katma Değer 

Vergisinin Beyanı 

 24/08/2017 1-15 Ağustos 2017 Dönemine Ait Noterlerce 

Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin 

Verilmesi ve Ödenmesi 

 25/08/2017 1-15 Ağustos 2017 Dönemine Ait Petrol ve 

Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve 

Ödemesi 

 28/08/2017 Temmuz 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti 

Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti 

Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga 

Vergisinin;  GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine 

Göre Yapılan Tevkifatların; Katma Değer Vergisinin Ödemesi 

 31/08/2017 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi 

 31/08/2017 Temmuz 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet 

Alımlarına / Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba – Form 

Bs) 

 31/08/2017 Temmuz 2017 Dönemine Ait Haberleşme 

Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 

 31/08/2017 6552 Sayılı Kanunun 73. Maddesi Hükmü 

Uyarınca Ödenmesi Gereken 17. Taksit Ödemesi 
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VERGİ MEVZUATI YENİ DÜZENLEMELER : 

 2017/10468  sayılı BKK  ile KDV ve ÖTV  Oranlarında/Tutarlarında   Değişiklik Yapıldı. 

03.07.2017 tarihli ve 2017/10468 sayılı sayılı BKK ile  1 Ağustos 2017  tarihinden geçerli olmak üzere KDV oranlarına 

ilişkin % 8 oranında vergiye tabi mal ve hizmetlerin  yer aldığı II sayılı Listeye 31’inci sıra eklenirken  ÖTV Kanuna 

ekli  I  sayılı listedeki bazı ürünlerin ÖTV   tutarlarında değişiklik yapıldı. 

28 Temmuz 2017 tarihli ve 30137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28 /7/ 2017 tarihli ve 2017/10468 sayılı BKK 

ile  katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi oranlarının belirlendiği kararnamelerde 1 Ağustos 2017 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere değişiklik  yapıldı.  

KDV Oranlarında Yapılan Değişiklik  

28.07.2017 tarihli ve 2017/10468 sayılı BKK ile 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) 

sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümüne aşağıdaki sıra eklenmiştir. 

"31- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2711.19.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında yer alan 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.)'nm, motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanları (otogaz) hariç olmak üzere 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan "LPG Dağıtıcı Lisansı"nı haiz olanlarca teslimi ile bunlardan satın alanların 

sonraki safhalardaki teslimi," 

Bu ürünlerin tesliminde 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren % 8 KDV oranı uygulanacaktır. 

ÖTV Kanuna Ekli I Sayılı Listede Yapılan Değişiklik  

ÖTV Kanunu’nun 11 ve 12’nci maddelerinde tanınan yetkiye istinaden 28 /7/ 2017 tarihli ve 2017/10468 sayılı BKK 

ile 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 

aşağıdaki ürünlere  ilişkin özel tüketim vergisi tutarları değiştirilmiştir.  

Değiştirilen tutarlar, halen uygulanmakta olan oranlarla birlikte aşağıdaki gibidir. 

G.T.İ.P. NO Mal İsmi 

31 Temmuz 2017 Tarihine 

Kadar Uygulanan Vergi 

Tutarı (TL) 

1 Ağustos 2017 

Tarihinden İtibaren 

Vergi Tutarı (TL) 

Birimi 

2711.12  (Sıvılaştırılmış) Propan  1,4940 1,7780 Kilogram  

2711.13  (Sıvılaştırılmış) Bütan  
1,4940 

1,7780 Kilogram  

2711.19.00.00.11  Sıvılaştırılmış petrol gazı 

(L.P.G.) Diğerleri  

1,2100  1,7780 Kilogram  

2711.29.00.00.11  (Gaz halinde) Propan  1,4940 1,7780 Kilogram  

2711.29.00.00.12  (Gaz halinde) Bütan  1,4940  1,7780 Kilogram  
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  48 seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği’nde Hurdaya ayrılan veya mevcut olmayan 

taşıtların vergi ve cezalarının silinmesi konusunda açıklamalar yapıldı.  

7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesinde;  

 model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtların 31/12/2018 tarihine kadar ilgili mevzuat gereğince 

kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması  durumunda 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş 

ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları 

ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarının, 

 27 Mayıs 2017 tarihi itibariyle mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş 

olup model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi 

veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması 

halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4'ünün 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, 

kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının  

tahsilinden vazgeçileceği düzenlemesi yer almıştır. 

27 Temmuz 2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan 48 seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel 

Tebliği’nde bu madde ile ilgili açıklama ve düzenlemeler yer almıştır. 

 İzaha Davet Uygulaması,  1 Eylül 2017 tarihinden itibaren başlıyor. 

Vergi Usul Kanunu’nun 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun iie değişik 370’nci madde düzenlemesi aşağıdaki gibidir.  

“İzaha davet 

Madde 370-(Mülga: 30/12/1980 - 2365/89 md.; Yeniden düzenleme: 15/7/2016 - 6728/22 md.) Vergi incelemesine 

başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler 

bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda 

bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen 

mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, bu Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık 

hükümlerinden yararlanamaz. 

İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta bulunulması durumunda; 

1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece anlaşılması hâlinde mükellefler 

söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk edilmez. 

2. Mükelleflerce izahta bulunulan tarihten itibaren 15 gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin 

verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş 

bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen 

nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa 

uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın 

ikmaline engel teşkil etmez. 
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Birinci fıkra kapsamında yapılmış ön tespitlerin, verginin bu Kanunun 359 uncu maddesinde yer alan fiillerle ziyaa 

uğratılmış olabileceğine ilişkin olması hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz. Şu kadar ki, sahte veya 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan 

sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; her bir belge itibarıyla 50 bin Türk lirasını geçmemesi ve 

mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5'ini aşmaması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. 

Bu fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme 

oranında artırılmak suretiyle uygulanır. 

Maliye Bakanlığı ön tespitin niteliğini, izaha davetin şeklini ve kapsamını, daveti yapacak ve yapılan izahı 

değerlendirecek mercii, davet yapılacakları, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul 

ve esasları belirlemeye yetkilidir.” 

25.07.2017 tarih ve 30134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 482 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 

izaha davetin kapsamı ve şekli, ön tespitin niteliği, izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merciler, 

davet yapılacaklar, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar 

belirlenmiştir. 

İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığını  gösteren  emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından 

yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesi olup, bu 

müessese, yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla 

ilgili vergi incelemesine veya takdire sevk edilmesini önlemekte, vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise 

belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle mükellefleri daha ağır müeyyidelerden korumayı 

amaçlamaktadır. 

Gelir İdaresi Başkanlığı veya Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde “İzah Değerlendirme Komisyonu”  

kurulacaktır.  

Komisyon verginin ziyaa uğramış olabilecek vergiler konusunda mükellefleri izaha davet edebilecektir. 

Ön tespitin vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce yapılması 

gerekmektedir. 

Komisyon izaha davet izaha davet yazısı tebliğ edecektir. 

Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilenlerin madde hükümlerinden yararlanmaları için tebliğ tarihinden itibaren 

15 gün içerisinde yetkili komisyona izahta bulunmaları gerekmektedir. 

Süresinde yapılan izah, komisyonca en geç 10 gün içinde değerlendirilerek sonuca bağlanacaktır. 

Mükellefçe yapılan izahın komisyonca yeterli bulunmaması ve beyanname verilmesini gerektiren bir durumun 

bulunduğunun değerlendirilmesi halinde, bu durum mükellefe bildirilecektir. 

 Bu bildirim üzerine, izahın yapıldığı tarihten itibaren 15 günlük süre sona ermeden mükellefçe; hiç verilmemiş olan 

vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi, 

ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci 

maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranındaki izah zammıyla ödenmesi şartlarıyla vergi 

ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilecektir. 
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Yapılan izahın yeterli bulunmaması ve mükellef tarafından Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde öngörülen 

işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda incelemeye veya takdire sevk işlemleri yapılacaktır. 

İzaha davet şartlarından herhangi birini taşımadığı anlaşılan mükelleflerin vergi beyannamelerini vermelerine engel 

bir durum bulunmamakta olup, vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden 

beyannamelerini vermiş olanlara, ziyaa uğratılan vergi üzerinden Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi gereği 

%50 oranında vergi ziyaı cezası kesilecektir. 

Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesi kapsamında %20 oranında kesilen vergi ziyaı cezasına ilişkin 

ihbarnamelerin tebliği üzerine mükellefler tarhiyat sonrası uzlaşma başvurusunda bulunabileceklerdir. 

İzaha davet konuları Maliye Bakanlığı’nca aşağıdaki gibi belirlenmiştir.  

a) Ba-Bs Bildirim Formlarında Yer Alan Bilgilerin Analizi Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 

Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, İMaliye Bakanlığı’nca tarafından belirlenen hadler çerçevesinde 

yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları Ba-Bs bildirim formlarına dâhil edilmektedir. 

Bu bildirim formlarından hareketle yapılan çapraz kontroller neticesinde, vergiyi ziyaa uğratmış olabileceğine dair 

haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilecektir. 

b) Kredi Kartı Satış Bilgileri ile Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamelerinin Karşılaştırılması Sonucunda 

Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 

 Banka ve benzeri finans kurumlarından alınan bilgilere göre, kredi kartı satış cihazı (sanal pos, kredi kartı, banka 

kartı-debit ve imprinter cihazı gibi) kullanan mükelleflerin, yaptıkları satış tutarları ile KDV beyannamelerinin 

karşılaştırılması sonucunda, satış tutarlarının düşük beyan edilmesi suretiyle verginin ziyaa uğratılmış olabileceğine 

dair haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilecektir. 

c) Yıllık Beyannameler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Karşılaştırılması Sonucunda 

Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde, ödemelerini (avans olarak ödenenler 

dâhil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya 

mecbur olanlar ile hangi ödemelerin tevkifata tabi olduğu sayılmıştır. 

Serbest meslek kazancı, ücret, gayrimenkul sermaye iradı gibi tevkifata tabi gelir elde edenler tarafından verilen 

yıllık gelir vergisi beyannameleri ile bu gelirler üzerinden tevkifat yapanların verdikleri muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerinin karşılaştırılması sonucu verginin ziyaa uğratılmış olabileceğine dair haklarında ön tespit 

bulunanlar izaha davet edilecektir. 

d) Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan Elde Edilen Bilgiler ile Asgari Ücret Tarifelerinin Karşılaştırılması Sonucunda 

Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgilerle 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 164 ve 

168 inci maddeleri ile 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında belirlenen asgari ücret tarifelerinin karşılaştırılması sonucunda, serbest 

meslek kazancını ve hesaplanması gereken KDV’yi ilgili dönem beyannamelerinde beyan etmediği veya eksik beyan 
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ettiği yönünde haklarında ön tespit bulunan avukatlar ve 3568 sayılı Kanun kapsamındaki meslek mensupları izaha 

davet edilecektir. 

Diğer taraftan, serbest meslek kazançları için Gelir Vergisi Kanununa göre yapılan beyanlarda tahsil esası geçerli 

olduğundan ücretlerini alamayan/tahsil edemeyen meslek  mensuplarının da  izaha davet edilmek zorunda 

kalabileceği dikkate alınmalıdır. 

e) Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinde Yapılan İndirimleri, Kanuni Oranları Aşan 

Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 

Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu 

maddesine göre, bağış ve yardımlar, eğitim ve sağlık harcamaları ile girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar 

beyanname üzerinde gösterilmek ve bu maddelerde belirtilen oranları aşmamak şartıyla beyan edilen gelirden 

veya kurum kazancından indirim konusu yapılabilmektedir. 

Bu kapsamda, belirtilen söz konusu oranlar üzerinde indirim yaptıklarına dair haklarında ön tespit bulunan 

mükellefler izaha davet edilecektir. 

f) Dağıttığı Kâr Üzerinden Tevkifat Yapmadığı Tespit Edilenlerin İzaha Davet Edilmesi 

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 

30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre, tam mükellef kurumlar dağıtmış oldukları kârlar üzerinden vergi 

kesintisi yapmak ve bu kesinti tutarını vergi dairesine yatırmak zorundadır. 

Bu kapsamda, Maliye Bakanlığı’nca yapılan düzenlemeler uyarınca verilen kâr dağıtım tablosunda yer alan bilgiler 

ile diğer verilerin karşılaştırılması sonucunda, dağıtmış oldukları kârlar üzerinden vergi kesintisi yapmadıkları 

yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilecektir. 

g)  Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 

Gelir Vergisi Kanununun 88 inci maddesine göre gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl olan 

zararlar (80 inci maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına 

mahsup edilebilmekte, bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, müteakip yılların gelirinden 

indirilebilmekte ve arka arkaya beş yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesi müteakip yıllara 

devredilememektedir. 

Kurumlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesine göre geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar, kurumlar 

vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla 

kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmektedir. 

Yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birisini ihlal etmek suretiyle geçmiş yıl zararlarını gelir veya kurumlar vergisi 

matrahının tespitinde indirim konusu yaptığı yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet 

edilecektir. 

h)  İştirak Kazançlarını İlgili Hesapta Göstermeyen Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 

Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamına giren iştirak 

kazançlarının, Maliye Bakanlığınca  veya ilgili idarelerce yapılan düzenlemeler uyarınca tutulan muhasebe 
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kayıtlarında iştiraklerden temettü gelirlerinin izlendiği hesaplarda gösterildikten sonra, beyannamede istisnalar 

arasında yer alması gerekmektedir. 

Söz konusu hesaplarda, elde edilen iştirak kazançlarının yer almaması ya da bu hesapların hiç kullanılmaması 

hallerinde, bu kazançları beyanname üzerinde istisna olarak gösterdiğine dair haklarında ön tespit bulunan 

mükellefler izaha davet edilecektir. 

i) Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e Maddesindeki İstisna ile İlgili Olarak Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 

Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan, taşınmaz ve iştirak hisseleri 

ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnasından faydalanan mükelleflerden; menkul 

kıymet ve taşınmaz ticareti ve kiralanması faaliyeti ile uğraşıldığı, istisnaya konu kazancın %75’lik kısmının özel fon 

hesabına alınmadığı veya beş yıllık süre içerisinde özel fon hesabından çekildiği ya da satışın yapıldığı yılı izleyen 5 

yıl içinde şirketin tasfiye edildiği yönünde haklarında ön tespit bulunanlar izaha davet edilecektir. 

j) Örtülü Sermaye Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 

Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden 

doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir 

tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılmaktadır. 

Ortaklara olan borçların toplamının, öz sermayenin üç katından fazla olduğu yönünde haklarında ön tespit bulunan 

mükellefler izaha davet edilecektir. 

k) Ortaklardan Alacaklar İçin Hesaplanması Gereken Faizler Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 

İMaliye Bakanlığı’ncaca yapılan düzenlemeler uyarınca verilen dönem sonu bilançosunda “Ortaklardan Alacaklar” 

hesabında bakiye bulunmakla birlikte aynı döneme ilişkin gelir tablosunda faiz geliri beyan etmediği yönünde 

haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilecektir. 

l) Ortaklık Hakları veya Hisselerini Elden Çıkardıkları Halde Beyanda Bulunmayan Limited Şirket Ortaklarının 

İzaha Davet Edilmesi 

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde, ortaklık haklarının 

veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak sayılmıştır. 

Bu kapsamda, ortaklık hak ve hisselerini elden çıkardıkları halde gelir vergisi beyannamesi vermedikleri veya vermiş 

oldukları gelir vergisi beyannamesinde bu gelirleri beyan etmedikleri yönünde haklarında ön tespit bulunan limited 

şirket ortakları izaha davet edilecektir. 

m) Gayrimenkul Alım/Satım Bedelinin Eksik Beyan Edilmiş Olabileceğine Dair Haklarında Tespit Bulunanların 

İzaha Davet Edilmesi 

Gayrimenkul alım/satım işlemlerine ilişkin olarak, tapu daireleri, banka ve benzeri finans kurumları ile diğer kurum 

ve kuruluşlardan elde edilen bilgilerin karşılaştırılması sonucunda, alım/satım bedelinin eksik beyan edilmiş 

olabileceğine dair haklarında ön tespit bulunanlar izaha davet edilecektir. 

n) Gayrimenkullere İlişkin Değer Artışı Kazançları Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 
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Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde, iktisap şekli ne olursa 

olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) Kanunun 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı 

bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve 

hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı 

olarak sayılmıştır. Öte yandan, aynı maddenin üçüncü fıkrasında, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç olmak üzere bir takvim yılında elde edilen değer artışı 

kazancının hangi tutarda istisnaya tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 

Söz konusu (6) numaralı bende göre değer artışı kazancı olarak sayılanlardan tapuya tescil edilen gayrimenkullerin 

elden çıkarılmasından doğanlara ilişkin olarak, tapu dairelerinden elde edilen verilere göre, gayrimenkulleri iktisap 

tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkardıkları ve istisna haddinin üstünde kazanç elde ettikleri halde 

beyanname vermediklerine dair haklarında ön tespit bulunanlar izaha davet edilecektir. 

o) Gayrimenkul Sermaye İratlarını Beyan Etmeyen veya Eksik/Hatalı Beyan Eden Mükelleflerin İzaha Davet 

Edilmesi 

Banka, benzeri finans kurumları, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya abonelerine elektrik, su, 

doğalgaz, internet hizmeti vb. mal ve hizmetleri teslim eden/sunan kurumlar ile diğer kurum ve kuruluşlardan 

alınan bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde, kira geliri elde ettiği anlaşılanlar ile muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerinde yapılan tevkifat tutarına göre istisna ve beyan sınırı üzerinde kira geliri elde ettiği 

anlaşılanlardan gayrimenkul sermaye iratlarını beyan etmediklerine veya eksik/hatalı beyan ettiklerine dair 

haklarında ön tespit bulunanlar izaha davet edilecektir. 

p) Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılması Durumunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 

Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yer alan fiillerle verginin ziyaa uğratılmış olabileceği hallerde izaha 

davet hükümleri uygulanmayacaktır. 

Bununla birlikte, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair vergi 

inceleme yetkisini haiz kişilerce düzenlenen raporlara istinaden yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya 

muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; her bir belge itibarıyla 50.000 TL’yi geçmemesi ve mükellefin ilgili 

yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmaması kaydıyla mükellefler izaha davet edilir. Bu  konuyla ilgili 

özellik arzeden durumlar aşağıdaki gibidir. 

- Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair belge tutarının 

tespiti ile mal ve hizmet alış tutarının hesaplanmasında vergiler hariç tutarlar dikkate alınacaktır. 

- Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair her bir ön tespit 

itibarıyla tüm belge tutarlarının vergiler hariç ayrı ayrı 50.000 TL ve altında olması ve diğer şartların da 

gerçekleşmesi halinde mükellefler izaha davet edilir. Bununla birlikte,  

- her bir ön tespite ilişkin olarak herhangi bir belge tutarının vergiler hariç 50.000 TL üzerinde olması 

durumunda, bu belgeyi kullanan mükellefin diğer benzer mahiyetteki belge ve/veya belgeleri tutarı 50.000 TL 

altında olsa dahi tüm bu belgelere ilişkin izaha davette bulunulması mümkün değildir. 
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- Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olabilecek toplam belge tutarının ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet 

alışlarının %5’ini aşması halinde, vergiler hariç her bir belge tutarının 50.000 TL’yi geçmemesi durumunda dahi 

mükelleflere izaha davette bulunulması mümkün değildir. 

- Mükelleflerin izaha davet edilip edilmeyeceğinin belirlenmesinde sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 

olarak kullanılmış olabilecek belgeler, her bir ön tespit bakımından ayrı ayrı değerlendirilecektir. 

- Mükellefler hakkında tek bir vergi tekniği raporunda birbirinden farklı yıllara ilişkin sahte veya muhteviyatı 

itibarıyla yanıltıcı belge kullanılmış olabileceğine dair bulguların mevcut olması durumunda, söz konusu 50.000 

TL’lik sınırın ve %5’lik oranın aşılmamış olması şartları her bir yıl itibarıyla ayrı ayrı değerlendirilecektir. Herhangi 

bir yıla ilişkin bu şartların sağlanmamış olması, diğer yıllarda bu şartlardan her ikisini de sağlayan mükelleflerin bu 

şartların sağlandığı yıla ilişkin izaha davet edilmesine engel teşkil etmeyecektir. 

- KDV mükellefi olanlar açısından ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının belirlenmesinde, öncelikle tespit 

tarihine kadar verilen KDV beyannamelerinde yer alan indirilecek KDV’ye ilişkin her bir KDV oranı ayrı ayrı esas 

alınmak suretiyle söz konusu toplam mal ve hizmet alışlarına ulaşılacaktır. 

- Toplam mal ve hizmet alışları ya da sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olarak kullanılmış olabilecek 

belgelerin tutarının net bir şekilde tespit edilemediği durumlarda, bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen İzah 

Değerlendirme Komisyonunca mükelleften ilgili dönemdeki toplam mal ve hizmet alışları ile kullanılmış olabilecek 

sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgeleri yazılı olarak bildirmesi istenir. Mükellefler tarafından yapılan bu 

bildirim, ilgili dönemdeki toplam mal ve hizmet alışları ile sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının 

tespitinde esas alınarak ön tespite konu tutar komisyonca belirlenir. İdarece yapılan araştırma ve incelemeler 

neticesinde, yapılan bildirimin hatalı veya eksik olduğunun tespit edilmesi durumunda, yeni tespitin gerektirdiği 

şekilde işlem tesis edilir. 

Tebliğ; 1/9/2017 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 Türkiye Cumhuriyeti ile Man Adası Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması’ na ilişkin 

Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. 

8 Mart 2017 tarihli ve 6971   sayılı  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile MAN ADASI HÜKÜMETİ  Arasında  Vergi 

Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması Ve Söz Konusu Anlaşmaya İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun  

Bulunduğuna Dair Kanun, 03/03/2017  tarihli ve 30027  sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 

Anlaşma metni aşağıdaki gibiydi.  

MADDE 1- (1) 21 Eylül 2012 tarihinde Londra’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Man Adası Hükümeti 

Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması” ve söz konusu Anlaşmaya ilişkin “Mutabakat Zaptı”nın 

onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 Bu defa 21 Temmuz 2017  tarihli ve 30130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10377   sayılı Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümeti ile Man Adası Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Sözkonusu 

Anlaşmaya İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar yayımlanmıştır. 
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 2017  yılı  ikinci  geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu 

döneme ilişkin olarak yeniden değerleme oranı % 9,70 (yüzde dokuz virgül yetmiş) olarak  belirlendi. 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca çıkarılan  11/07/2017 tarihli ve 45 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu Sirkülerinde 2017 yılı ikinci  geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 

9,70 (yüzde dokuz virgül yetmiş)    olarak  belirlendi. 
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BAĞIMSIZ DENETİM MEVZUATI YENİ DÜZENLEMELER : 

 21.07.2017 tarih 30130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nde 

değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile Bağımsız denetim yönetmeliğinde yapılan 

düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerimiz bu yazımızın konusunu oluşturmaktadır.   

Değişikliklerin temelini bireysel olarak bağımsız denetim faaliyetinde bulunan denetçilerle ilgili düzenlemeler oluşturmaktadır. 

 

 

INPACT HABERLERİ 

INPACT Toplantılarını http://www.inpactglobal.org/meetings/  

internet adresinden takip edebilirsiniz. 
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25th – 28th October 2017 
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Biz Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş. olarak kendimize kuruluş felsefesi olarak belirlediğimiz “kurumsallaşma 

olmadan bağımsız denetim olmaz” tespitimizin ne kadar doğru bir belirleme olduğunu çok net yaşamaktayız. Oluşturduğumuz 

yetkin kadromuz, kadromuza verdiğimiz yoğun eğitimler ve kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda projelendirerek oluşturduğumuz 

yeni ofisimiz ve en son teknolojik imkânlarla yürüttüğümüz bağımsız denetim çalışmalarının bireysel olarak yürütülebilmesinin çok 

kolay olmadığını gözlemlemekteyiz. 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), bağımsız denetim kuruluşları ile bireysel olarak denetim 

yürüten denetçilerin aynı koşullar altında ve aynı kurallara göre faaliyet göstermeleri gerekliliğini bağımsız denetim yönetmeliğinde 

yaptıkları değişiklikle uyumlaştırmış oldu. Ancak, geçici 6’ıncı madde ile bir takım düzenlemelerin 01.01.2019 tarihinden sonra 

yürürlüğe gireceğinin belirtilmesi, bağımsız denetim konusunda kurumsallaşma bilincinin gecikmesine neden olacaktır.  

DEĞİŞİKLİKLER: 

 Yönetmeliğin ilgili kısımlarına “denetim üstlenen bağımsız denetçi” ibaresi eklenmiş ve tanım 
olarak da aşağıdaki açıklama yapılmıştır; 

 “Denetim üstlenen bağımsız denetçi: Kendi adına denetim üstlenebilmek için öngörülen şartları taşıdığı Kurum tarafından 

onaylanan bağımsız denetçiyi,” 

 01.01.2019 tarihinden sonra bireysel olarak üstlenilen bağımsız denetim faaliyetinde, aşağıda 
yer verilen, Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin değişik 3’üncü fıkrasındaki 
şartlar aranacaktır; 

MADDE 14 – (1) Denetim faaliyetinde bulunmak isteyenlerin: 

………………………….. 

 (3) Bağımsız denetçilerin kendi adına denetim üstlenebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:  

a) Müteakip bentlerdeki şartları sağladıklarını gösteren bilgi ve belgelerle Kuruma onay için başvuruda bulunulması, 

b) Başvuranın sorumlu denetçi olabilme şartlarını karşılaması, 

c) Denetim kadrosunun, asgari olarak, 27 nci maddede belirtilen denetim ekiplerini oluşturabilecek nitelik ve genişlikte olması, 

ç) Denetçilerin tam zamanlı ve asgari bir raporlama dönemi için istihdam edilmiş olması, 

d) Denetim kadrosunda kendisi hariç en az bir sorumlu denetçinin bulunması, 

e) Kendisinin ve denetçilerinin herhangi bir denetim kuruluşunda veya başka bir denetim üstlenen bağımsız denetçi yanında ortak, 

kilit yönetici veya denetçi olarak görev almaması ve denetçilerinin ayrıca denetim üstlenen bağımsız denetçi olarak faaliyette 

bulunmaması, 

f) Denetim rehberleri dahil olmak üzere, esasları Kurumca belirlenen kalite kontrol sistemine ilişkin politika ve süreçlerini yazılı 

olarak oluşturmuş olması, 

g) Denetim faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesini teminen Kurum tarafından uygun görülecek düzeyde organizasyon, 

mekân, teknik donanım, belge ve kayıt düzenine sahip olması, 

ğ) Kurumca onaylanmış olanların denetim üstlenen bağımsız denetçi olarak sicilde kayıt ve ilan edilmesi. 

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Kendi adına denetim faaliyeti yürütenlerce 1/1/2019 tarihinden önce üstlenilen denetimlerde bu 

Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uygulanmaz. 

 Yapılan önemli bir değişiklik ise 14’üncü maddeye yapılan ilavedir. KGK tarafından belirli 
denetimlerin tek bir denetçi tarafından yapılabilmesine imkan tanıyacak düzenlemeler 
yapılmasına olanak sağlanmıştır. 

http://meridyendenetim.com/iletisim/info@meridyendenetim.com
http://www.meridyendenetim.com/
http://www.inpactint.com/


                                                                           

   
Adres        : Mutlukent Mahallesi 1978. Cadde No:14 – 06810 - Ümitköy/Ankara  

Tel - Faks : +90 312 236 48 36 -  236 48 38       E-posta: info@meridyendenetim.com 

Web          : www.meridyendenetim.com – www.inpactint.com  
                           Sayfa 12 / 18 

   
 

BÜLTEN : 2017 /  005 

01 – 31 Temmuz 2017 

(4) Kurum; belirli alanların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu kurum, kurul veya kuruluşların görüşlerini alarak, bu 

alanlarda denetim faaliyetinde bulunacak denetçiler için ilave şartlar belirleyebilir veya nispeten daha küçük ölçekteki işletmelerin 

denetiminin üçüncü fıkradaki şartları aramadan tek bir denetçi tarafından üstlenilmesine yönelik düzenleme yapabilir.” 

 Bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme şartlarından uygulamalı mesleki eğitim koşullarında 
değişiklik yapılmıştır. Değişiklik, sürenin hesaplanmasında, aynı tarihlere denk gelen lisans ve 
lisansüstü eğitim süreleri ile mesleki faaliyetlerin mükerrer sayılmalarının önüne geçilmesi 
amacını taşımaktadır. Değişiklik 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

Uygulamalı mesleki eğitim 

MADDE 15 

……………. 

(3) Bu Yönetmelik uygulamasında mesleki tecrübe bağımsız denetimde fiilen geçirilen süredir. Ancak, 3568 sayılı Kanun 

kapsamındaki mesleki faaliyetlerde veya aynı Kanun uyarınca staj ve stajdan sayılan hizmetlerde bulunulan süreler de bu sürenin 

hesabında dikkate alınır. Bu sürenin hesabında bu fıkrada belirtilen faaliyetlere başlama tarihi esas alınır ve kamu kurum ve 

kuruluşlarında geçirilen süreler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla süreyle bu faaliyetlere ara verilmesi durumunda ara verilen fazla 

süreler dikkate alınmaz. Dört yılı aşmamak ve bu fıkradaki faaliyet ve hizmetlerle aynı tarihlere denk gelen süreler mükerreren 

sayılmamak şartıyla 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlardaki lisans ve lisansüstü eğitim süreleri bu 

süreye ilave edilir. 

 Yetkilendirmeye ilişkin denetçilik sınavında;  Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel 
emeklilik alanlarında yetkilendirmek isteyenlerin ilgili konudan ayrıca sınava girmeleri hususu 
netleştirilmiştir.  

Denetçilik sınavı 

MADDE 16 

(4) Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler üçüncü fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde, 

Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar.” 

(5) Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da yetkilendirilmek isteyenler üçüncü fıkranın (e) 

bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar. Kurum üçüncü fıkranın (e) bendinde yer alan sınav konularını 

birleştirebilir veya ayırabilir. Yetkilendirmeler başarılı olunan alanlar itibarıyla yapılır. 

 Sürekli eğitim konusu KGK’nın devamlı gündeminde yer alan bir konudur. Ancak, ısrarla 
gündeme getirilen sürekli eğitim tebliği bir türlü çıkmamıştır. Yönetmelikte yapılan değişiklikle 
sürekli eğitim konusu birer yıllık ve 3 er yıllık dönemler olarak uygulamaya geçirilmiştir.  

Anlaşıldığı kadarıyla, önümüzdeki günlerde bir tebliğ ile konu şekillenecektir. Ayrıca, yönetmeliğin 43’ncü maddesinin 9’uncu 

fıkrasına eklenen “c” bendi ile Sürekli eğitim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda KGK tarafından denetim kuruluşu 

veya denetçinin denetim faaliyetinin durdurulabileceği hüküm altına alınarak konuya verilen önem vurgulanmıştır. 

Sürekli eğitim 

MADDE 25 

(1) Denetçiler, etik kurallara uygun ve yüksek kalitede hizmet sunabilmeleri amacıyla, sahip oldukları mesleki bilgi ve becerilerinin 

yeterli bir seviyede tutulmasını ve geliştirilmesini hedefleyen sürekli eğitime tabi tutulur.” 

(2) Sürekli eğitim yükümlülüğü denetçinin sicile tescil edildiği tarihi izleyen ikinci takvim yılının başından itibaren başlar. 

Yetkilendirildiği tarih ile tescil tarihi arasında iki yıl ve daha fazla süre bulunanlar için ilave yükümlülükler getirilebilir.” 
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(3) Sürekli eğitim yükümlülüğünün başlamasından itibaren, denetçilerin her yıl, yıllık ve üçer yıllık dönemler için Kurum tarafından 

öngörülen sürekli eğitim yükümlülüğüne ilişkin şartları karşılamaları zorunludur. 

İdari yaptırımlarla ilgili diğer hükümler 

MADDE 43 

 (9) Aşağıdaki hallerde Kurul tarafından denetim kuruluşu veya denetçinin denetim faaliyeti durdurulabilir: 

………………………….. 

c) Sürekli eğitim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi. 

 Kurul kararlarıyla sıkça gündeme getirilen sorumlu denetçi unvanına ilişkin fiili denetim 
tecrübesi 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere, KAYİK’ler nezdinde yapılacak denetimler 
için 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması ve bu sürenin en az üç yılında fiilen denetçi, kıdemli 
denetçi veya başdenetçi unvanı ile mevzuatta denetim öngörülen alanlarda denetimlerde 
bulunmuş olması şeklinde düzenlenmiştir.  

Oysa, bilindiği üzere,  Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim  Standartları Hakkında Tebliğ’in (Seri: X, No: 22) 4’üncü maddesi 

gereğince; 

“c) Sorumlu ortak baş denetçi olabilmek için, en az iki yıl Kurulun listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarında sermaye 

piyasası kurumları ve halka açık anonim ortaklıkların bağımsız denetiminde fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya baş denetçi unvanı 

ile faaliyet göstermeleri,”  gerekmektedir. Burada paralel bir düzenleme yapılmazsa tereddütler yaşanması muhtemeldir.  

Sorumlu denetçi olabilme şartları 

MADDE 28 

(1) Sorumlu denetçiler, denetim raporunu denetimi üstlenenler adına imzalama yetkisini haiz olup, aşağıdaki şartları sağlayan 

denetçiler arasından, Kurumun onayı alınmak suretiyle görevlendirilir: 

a) KAYİK’ler nezdinde yapılacak denetimler için 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması ve bu sürenin en az üç yılında fiilen 

denetçi, kıdemli denetçi veya baş denetçi unvanı ile mevzuatta denetim öngörülen alanlarda denetimlerde bulunmuş olması. 

b) Diğer denetimler için ise 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması ve bu sürenin en az iki yılında fiilen denetçi, kıdemli denetçi 

veya baş denetçi unvanı ile denetimlerde bulunmuş olması. . 

c) Denetim kuruluşlarının yönetim organı veya denetim üstlenen bağımsız denetçi tarafından denetim kuruluşu veya denetim 

üstlenen bağımsız denetçi adına denetim raporu imzalamaya yetkilendirilmiş olması. 

(2) Sorumlu denetçi onay talepleri, denetçinin birinci fıkrada belirtilen şartları haiz olduğunu gösteren bilgi ve belgelerle birlikte, 

denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçi tarafından Kuruma gönderilir. 

 Yönetmelikte yapılan değişiklikler arasında en önemliler denetim sözleşmesi ve raporun teslimi 
ile ilgili olarak yapılmıştır.  

Yönetmelikte, denetçilerin seçildikten sonra 60 gün içerisinde denetim sözleşmesinin karşılıklı olarak imzalaması yükümlülüğü 

getirilmiştir. Burada gecikme sebebi denetlenecek işletme kaynaklıysa denetçi tarafından 10 gün içerisinde durumun KGK’ya 

bildirilmesi gerekmektedir. 

 Denetim sözleşmesi 

MADDE 29 

3) Denetim sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçinin seçildiği hesap 

dönemi için, denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçinin seçiminden itibaren en geç 60 gün içinde yapılır. Bu süre 

içinde, denetimi üstlenenin yazılı ihtarına rağmen denetlenen işletme sözleşme yapmaktan kaçınırsa, denetimi üstlenen durumu 

izleyen 10 gün içinde Kuruma bildirir.” 

(4) Denetimi üstlenenden denetleme görevi, sadece Türk Ticaret Kanununun 399 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörüldüğü 

şekilde ve başka bir denetim kuruluşu veya denetim üstlenen bağımsız denetçi atanmışsa geri alınabilir. Denetimi üstlenenler, 
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denetim sözleşmesini, sadece haklı bir sebep varsa veya kendisine karşı görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir. Sözleşmenin 

feshedildiği ve gerekçeleri denetimi üstlenenler tarafından yazılı olarak 10 gün içerisinde Kuruma bildirilir.” 

(5) Sözleşmenin feshedilmesi durumunda, denetimi üstlenenlerin çalışma notlarını ve gerekli tüm bilgileri, yerine geçecek olan 

denetim kuruluşlarına ve denetim üstlenen bağımsız denetçilere teslim etmesi zorunludur. 

 Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin olarak KGK tarafından 
hazırlanıp kamuoyu görüşüne açılan taslakta “hesap dönemini izleyen yılın olağan genel kurul 
toplantısından en az yirmi gün önce ve her durumda en geç o yılın altıncı ayının sonuna kadar” 
raporların teslim edilmesi gerektiği belirlenmişti. 

Yasallaşan değişiklik ile “olağan genel kurul toplantısından en az 20 gün önce ve her durumda anılan Kanunda olağan genel kurul 

toplantıları için öngörülen azami sürenin sonuna kadar”  denilerek, TTK’da yer verilen  faaliyet dönemini takip eden üç ay içerisinde 

olağan genel kurul yapılması gerekliliği doğrultusunda, bağımsız denetim raporlarının da bu sürenin sonuna kadar teslim edilmesini 

zorunlu hale getirilmiştir. Yani yeni düzenleme ile, normal hesap dönemine tabi şirketlerin bağımsız denetim raporları, mart ayı 

sonuna kadar yapılması gereken genel kurul tarihlerinden 20 gün önce ve her durumda mart ayı sonuna kadar teslim edilmek 

durumundadır. 

Daha önceki bülten ve sirkülerlerimizde de değindiğimiz üzere, yılın ilk üç ayına ya da hesap döneminin kapanmasını takip eden 

üç aya sıkıştırılmış bulunan, geçici vergi ve kurumlar vergisi beyanı ile genel kurul zorunluluğunun takvim olarak yeniden 

düzenlenmesi gereklidir. Güncel durumda sermaye şirketlerince hesap dönemlerini takip eden üç ay içerisinde genel kurul 

yapılmakta, bu tarihten önce bağımsız denetim raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurulmakta daha 

sonra nisan ayında kurumlar vergi beyannamesi verilmektedir. Hesap döneminin son ayına ait e-defter beratları kurumlar vergisi 

beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar verilebilmektedir. Hatta 2016/Aralık ayına ilişkin e-defter berat yükleme süresi 31 

Mayıs 2017 tarihine uzatılmıştır. 

Dolayısıyla henüz yasal defter kayıtlarının ve vergisel yükümlülüklerin netleşmediği bir dönemde şirketlerin bağımsız denetim 

raporları bitmiş olmaktadır. Buradaki takvim mutlaka yeniden düzenlenmelidir.  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp görüşe açılan ancak henüz yasallaşmamış bulunan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağında anonim ve limited şirketlerde 

olağan genel kurul toplantılarının faaliyet döneminin ilk beş ayı içerisinde yapılabilmesine imkan tanınmaktadır. Gerekçede 

sıkışıklığın engellenmesinin hedeflendiği bertilmektedir. Diğer taraftan, Olağan genel kurul toplantılarının faaliyet dönemini izleyen 

beşinci ayın sonuna kadar yapılması öngörüldüğünden denetçinin seçimine ilişkin süre de yeniden düzenlenmiştir. Paralel 

düzenleme limited şirketler bakımından da öngörülmüştür.  

Ancak, bilindiği üzere, TTK’da yer alan hükümler gereğince (Anonim Şirketler için  409’uncu, Limited şirketler için 617’inci 

madde) “her faaliyet döneminden sonra üç ay içerisinde yapılması gereken olağan genel kurul toplantılarının hiç ya da zamanında 

yapılmaması durumunda ilgililer hakkında adli veya idari herhangi bir yaptırım öngörülmemiştir. Şirketin zarara uğramasının nedeni 

genel kurulun süresinde yapılmaması ise yönetim kurulu  ile müdür/müdürler hakkında şirket ortakları hukuki sorumluluk davası 

açabilme hakkına sahiptirler. Kanunun 636’ıncı maddesi gereğince “Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli organlarından biri 

mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, ortaklardan veya şirket alacaklılarından birinin şirketin feshini istemesi üzerine 

şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, müdürleri dinleyerek şirketin, durumunu Kanuna uygun hâle 

getirmesi için bir süre belirler, buna rağmen durum düzeltilmezse, şirketin feshine karar verir.”  Fakat, burada uzun süreden ne 

kastedildiği açık değildir. 

Güncel durumda, birçok şirket genel olağan genel kurul toplantılarını faaliyet dönemi izleyen üç aydan sonra yapmaktadır. Bu 

durum, hem ticaret sicil müdürlüklerindeki yoğunluğun hem de şirketlerin sıkışık yükümlülük takvimlerinin doğal sonucudur.  

KGK yönetmelikte yer verdiği “her durumda anılan Kanunda olağan genel kurul toplantıları için öngörülen azami sürenin sonuna 

kadar denetlenen işletmenin yönetim organına teslim edilmesi zorunludur” hükmü ile tüm şirketler için bağımsız denetim 

raporlarının en geç faaliyet dönemini takip eden üç ay içerisinde teslim edilmesini zorunlu hale getirmiştir. 

Şirketlerin genel kurullarını daha sonraki tarihte yapmalarının hiçbir önemi yoktur. Bu durumda denetçiler ile denetlenen şirketlerin 

veri alış verişinde sıkıntılar yaşanmasına neden olacağı açıktır. Denetçiler, şirketlerin finansal ve vergisel açıdan en yoğun 

http://meridyendenetim.com/iletisim/info@meridyendenetim.com
http://www.meridyendenetim.com/
http://www.inpactint.com/


                                                                           

   
Adres        : Mutlukent Mahallesi 1978. Cadde No:14 – 06810 - Ümitköy/Ankara  

Tel - Faks : +90 312 236 48 36 -  236 48 38       E-posta: info@meridyendenetim.com 

Web          : www.meridyendenetim.com – www.inpactint.com  
                           Sayfa 15 / 18 

   
 

BÜLTEN : 2017 /  005 

01 – 31 Temmuz 2017 

dönemlerinde finansal tablo ve dipnotları talep edip bağımsız denetim raporlarını hazırlamak için çaba sarf edeceklerdir. Burada tek 

temennimiz, olağan genel kurul toplantılarının faaliyet döneminin ilk beş ayı içerisinde yapılabilmesine imkan tanıyan düzenleme 

taslağının bir an önce yasallaşmasıdır. Aksi takdirde, hesap dönemini izleyen ilk üç ay (hatta 20 gün öncesi ibaresi nedeniyle 70 

gün) içerisinde şirketlerden finansal tablo ve dipnotlarla ilgili verilerin alınıp bağımsız denetim raporlama çalışmalarının yapılması 

ve raporların teslim edilmesi, ister istemez denetim kalitesini olumsuz yönde etkileyecektir. Öteden beri, gerek kadroları gerekse de 

alışkanlıkları nedeniyle durumun üstesinden gelebilen halka açık şirketlerin, bağımsız denetim gibi bir zorunlulukla henüz tanışan 

ve bu yapıya uygun kadrosunu yeni oluşturma aşamasındaki bir çok şirketi ve onların bağımsız denetimlerini üstlenen bağımsız 

denetim kuruluşu ya da denetçileri çok sıkıntılı bir sürecin beklediğini gözlemlemek çok yanlış olmayacaktır. 

KGK, konuya verdiği önemi yaptırımlar bölümünde de yer verdiği uyarı cezası ile netleştirmiştir. 

Denetim raporu düzenleme ve görüş bildirme yükümlülüğü 

MADDE 30 

(3) Türk Ticaret Kanunu uyarınca yapılan denetimlerde denetim raporlarının, denetimi yapılan finansal tabloların ait olduğu hesap 

dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısından en az 20 gün önce ve her durumda anılan Kanunda olağan genel kurul toplantıları 

için öngörülen azami sürenin sonuna kadar denetlenen işletmenin yönetim organına teslim edilmesi zorunludur.” 

Uyarı 

MADDE 40 

l) Denetim raporlarının süresi içerisinde tamamlanarak ilgili yerlere teslim edilmemesi, 

 Bildirim sürelerinde bir düzenleme daha yapılmıştır. Bu şekilde farklı bildirim süreleri akıl 
karıştırıcı olmaya devam edecektir. Tüm bildirimlerin 30 gün yapılması hem KGK hem de 
denetçiler açısından uygulama kolaylığı sağlayacaktır. 

Bildirimler 

MADDE 34 

ç) Mesleki sorumluluk sigortası poliçesini düzenlenme tarihini ve poliçe ve sigorta şirketindeki değişiklikleri takip eden günden 

itibaren en geç 30 gün içinde, 

 Şeffaflık raporunda yer alan gelir bildirimi SPK ile uyumlaştırılmıştır. 

Şeffaflık raporunun hazırlanması ve duyurulması 

MADDE 36 

h) Toplam gelirlerin, bağımsız denetim faaliyetlerinden, diğer denetim faaliyetlerinden, defter tutma hizmetlerinden ve danışmanlık 

hizmetlerinden elde edilen gelirler itibarıyla dağılımı gibi denetim faaliyetinin ağırlığını gösteren finansal bilgiler, 

 Yapılan değişiklik ile, KGK tarafından; denetim kuruluşundan, denetçiden, denetlenen 
işletmeden veya üçüncü kişilerden belge ve bilgi talep edilmesi, gerekli durumlarda arama 
yapılması konusunda belirleme yapılmıştır. KGK’nın yetkileri açısından denetlenen işletme ve 
üçüncü kişiler nezdinde inceleme yapması ve bilgi belge talep etmesi nedeniyle tereddütler 
yaşanabilecektir. 

İnceleme ve denetimler 

MADDE 38 

(8) 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca inceleme için görevlendirilenler 

tarafından denetim kuruluşundan, denetçiden, denetlenen işletmeden veya üçüncü kişilerden istenecek rapor, defter, belge ve 

çalışma kâğıtları ile elektronik, manyetik ve benzeri ortamlarda tutulanlar dahil tüm kayıtların ve sair bilgi ihtiva eden vasıtaların 

ibraz veya teslim edilmesi zorunludur. Bu fıkra kapsamında istenecek bilgi ve belgelerin verilmemesi veya gerekli görülen diğer 

hallerde, Kurumun talebi, yetkili sulh ceza hakiminin kararı üzerine denetim kuruluşları, denetçiler, denetlenen işletmeler ve üçüncü 

kişiler nezdinde arama yapılabilir. 
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 29 Temmuz 2017 Tarihli 30138 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Büyük Ve Orta 

Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56) ile artık BOBİ 

FRS adı altında 01.01.2018 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere 

yeni bir raporlama standardımız oldu.  

KGK, sektöre, hem yürüttüğü denetim ve gözetim faaliyetleri hem de mevzuat değişiklikleri ile çok yoğun bir şekilde 

yön vermeye başladı. Yenilenen Bağımsız Denetim Yönetmeliği ile yapılan değişiklikleri yorumlamaya çalışırken yeni 

bir raporlama standardı yürürlüğe girdi. Önümüzdeki günler içerisinde sürekli eğitim ile ilgili bir tebliğin yanı sıra TTK’da 

özellikle genel kurul zamanına ilişkin yasal değişikliklerin olacağını bekliyoruz. 

Bilindiği üzere, TTK’nın yürürlüğe girmesi ve bir çok şirket için yürürlüğe giren bağımsız denetim zorunluluğu ile öteden 

beri vergisel ihtiyaçlarla Vergi Usul Kanunu kapsamında hazırlanan finansal tablolardan farklı olarak Türkiye Muhasebe 

Standartlarına (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun hazırlanmış finansal tablolar 

oluşturulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Gerekli kadro, birikim ve bilgi düzeyinden yoksun olup bağımsız denetim 

kapsamına giren  binlerce  firma için TMS ve TFRS kapsamında finansal tablo oluşturulmasındaki güçlüklerin geçiş 

döneminde aşılabilmesi için  26 Ağustos 2014  Tarihli  29100 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KGK Kurul Kararı ile bir 

takım kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak 

Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayabilmesine izin verilmiştir.  

Uygulamayla ilgili olarak kamuoyunda oluşan tereddütlerin giderilmesi için çeşitli kurul kararları ile açıklamalar yapmak 

durumunda kalmıştır.  

Açıklamaların temel çerçevesi aşağıdaki gibi özetlenebilir; 

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 88’inci ve Geçici 1’inci Maddeleri uyarınca gerçek ve tüzel kişi 

tacirlerin bireysel ve konsolide finansal tablolarını hazırlarken KGK tarafından belirlenen ve yayımlanan Türkiye 

Muhasebe Standartlarını (TMS) uygulamaları öngörülmüştür. Ayrıca aynı Madde kapsamında, KGK değişik 

işletme büyüklükleri ve sektörler için özel standartlar ve düzenlemeler belirleme konusunda yetkili kılınmıştır. 
 

2. Bu hükümler çerçevesinde, 26/08/2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul Kararıyla; 

genel olarak kamu yararını ilgilendiren kuruluşların (KAYİK) münferit ve konsolide finansal tablolarının 

hazırlanmasında TMS uygulaması zorunlu kılınmış, diğer işletmelerin ise isteğe bağlı olarak TMS uygulamasına 

izin verilmiştir. Bu Karar uyarınca bağımsız denetime tabi olup TMS uygulaması zorunlu olmayan ve ihtiyari 

olarak da TMS uygulamayan işletmelerin ise KGK tarafından bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükteki 

mevzuatı uygulayarak finansal tablolarını hazırlaması öngörülmüştür. Bu bağlamda TMS uygulamayan 

işletmelerin finansal tablolarında uygulayacakları geçerli finansal raporlama çerçevesi Maliye Bakanlığı 

tarafından 26/12/1992 tarih, 21447 (M) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) olarak belirlenmiştir. 
 

3. MSUGT’da bazı kalemlere ilişkin değerleme hükümlerine yer verilmemiş olması değerleme hükümlerinin 

ihtiyari bırakılmış olması veya öngörülen değerleme hükümlerinin uygulanma şekline ilişkin esasların 

açıklanmamış olması gibi çeşitli sebeplerle finansal tabloların karşılaştırılabilir, gerçeğe ve ihtiyaca uygun 

sunum sağlama amacından uzaklaştığı görülmüştür. Bu nedenle 29/12/2014 tarihli ve 41 sayılı Kurul Kararı 

uyarınca; “Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının 

Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlar” yayımlanmıştır. TMS uygulama kapsamına 

ilişkin listede yer almayan, ihtiyari olarak TMS uygulamayı tercih etmemiş bağımsız denetime tabi işletmeler 

MSGUT’a ilave olarak finansal tabloların; ihtiyaca uygunluğunu, şeffaflığını, güvenilirliğini, anlaşılabilirliğini, 

karşılaştırılabilirliğini ve tutarlılığını sağlamak amacıyla 31.12.2014 tarihinde KGK tarafından Bağımsız 
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Denetime Tabi Olup TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında 

Uygulanacak İlave Hususlara İlişkin Duyuruda belirlenmiş söz konusu ilave hususları uygulamak zorundadırlar. 
 

4. KGK tarafından Kasım 2015’de yapılan duyuru ile; hazırlanıp görüşe sunulan “Yerel Finansal Raporlama 

Çerçevesi (YFRÇ)’nin” yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, bağımsız denetime tabi olup TMS’leri uygulamayan 

söz konusu şirketler tarafından yürürlükteki mevzuat ve ilave hususların yerine bu Çerçevenin uygulanması 

amaçlandığı belirtilmiştir. 

Ve son olarak, 29 Temmuz 2017 Tarihli 30138 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan  Büyük ve Orta Boy 

İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Hakkında Tebliğ (Sıra No: 56) ile  19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar 

uyarınca bağımsız denetime tabi olup, 26/8/2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul Kararı 

kapsamında TFRS uygulamayan işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında bu Tebliğ ve 

Eki BOBİ FRS’nin, uygulanması zorunlu kılınmıştır.  

Temel hedef, şirketlerin yasal kayıtlarından TMS ve TFRS’ye uygun olarak oluşturmaları gereken finansal tabloların 

gerektirdiği bilgi, kadro ve birikim düzeyini sağlamadaki güçlüklerin aşılması için bir geçiş dönemi yaratılmasıdır. 

Dolayısıyla raporlamadan beklenen uluslararası standartlaşma ve anlaşılabilirliğin temini için  ideal olan TMS ve TFRS’ye 

uygun tabloların oluşturulmasıdır. 

Tebliğden dikkat çekici noktalara aşağıda yer verilmiştir; 

1. Tebliğin 5’inci madddesi BOBİ FRS ve TFRS arasında geçiş başlığını taşımaktadır. Maddeye göre; BOBİ FRS’yi 

uygulayan işletmeler iki yıl geçmedikçe isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayamazlar. Diğer taraftan isteğe bağlı 

olarak TFRS’yi uygulayan işletmelerin BOBİ FRS’yi uygulayabilmeleri için en az iki yıl TFRS’yi uygulamış olması 

zorunludur. Böylece, raporlamada gerekli olan önceki dönemle karşılaştırmalı bilgi verme ihtiyacı hedeflenmiş, 

ayrıca seçimlik hakkın istismar edilmesinin önüne geçilmiştir. 

2. Tebliğin 6’ıncı maddesinde “Büyük işletme” tanımı yapılmıştır.   

MADDE 6 – (1) BOBİ FRS’nin uygulanması açısından, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini, varsa bağlı 

ortaklıklarıyla birlikte, art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler müteakip raporlama döneminde büyük 

işletme olarak değerlendirilir: 

a) Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası. 

b) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası. 

c) Ortalama çalışan sayısı 250 ve üstü. 

 

Maddenin devamında ölçütlerin hesaplanmasında uyulacak kurallar ve ölçütlerin kaybedilmesi durumunda büyük 

işletme olarak değerlendirilmeme koşullarına yer verilmiştir. 

 

 Burada verilen ölçütler; 2016/8549 sayılı BKK ile belirlenen güncel durumdaki Bağımsız denetime tabi olma 

ölçütlerinin (Aktif toplamı : 40 milyon TL ve üzeri, Yıllık net satış hasılatı : 80 milyon TL ve üzeri, Çalışan sayısı : 

200 çalışan ve üzeri) oldukça üzerindedir. Buradaki tanımlamanın amacının ileride yapılacak düzenlemelerde 

ayırım yapılması şeklinde düşünülmektedir. Ayrıca, uygulanacak BOBİ FRS açısından Büyük işletme tanımına 

uyan şirketler için farklı zorunluluklar getirilmiştir. Örneğin,  

-  konsolidasyon raporlaması Büyük İşletmeler için zorunlu tutulmuş diğer işletmeler için isteğe bağlı bırakılmıştır,  

-  Büyük işletmelerin konsolide ve münferit finansal tablolarında ertelenmiş vergi tutarlarını sunmaları zorunludur. 

Ancak diğer işletmelerin ertelenmiş vergi tutarlarını finansal tablolarında sunmaları şart değildir. Bununla 

birlikte, bu işletmelerin isteğe bağlı olarak konsolide finansal tablolarını hazırlamaları durumunda, ertelenmiş 

vergi tutarlarını sunmaları konsolide finansal tablolarında zorunlu; ancak münferit finansal tablolarında 

ihtiyaridir,  
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-  Ayrıca yalnızca Büyük İşletmeler Tarafından Yapılacak İlave Açıklamalar belirlenmiştir. 

 

237 Sayfa olarak yürürlüğe giren ve adeta bir TMS-TFRS özeti olan BOBİ FRS ile ilgili detaylı açıklamalarımızı en kısa 

sürede sizlerle paylaşacağız. İlk gözlemimiz, özellikle büyük işletme tanımına dahil olan şirketler açısından TMS-TFRS 

kapsamında hazırlanacak raporlamaya geçiş sürecinin başlatılmış olduğu, diğer işletmeler açısından ise MSGUT ve ilave 

Kurul Kararlarıyla belirlenen raporlama standardının tereddütlü kısımlarının kurallaştırılmış olduğudur. 

BİRAZDA GÜLMEK HAKKINIZ    
 Amerikan Gelir İdaresi (IRS) her sene 8 milyar sayfa beyanname ve kullanım kitapçıkları hazırlıyor. 

Eğer bu formların sayfaları uç uca eklense dünyanın etrafında 28 kez tur atabilir. 

 

 Basit veya karmaşık gelir vergisi beyannamesi doldurmak arasında çok ufak bir fark vardır. Eğer basit 

bir beyanname doldurursanız, devlet paranızı alır, eğer karmaşık bir beyanname doldurursanız, mali 

müşavir paranızı alır. 

 Soru: Vergi incelemesi sırasında gider belgelerinde 1 TL yanlışlık olduğunu saptamak için kaç tane 

vergi denetim elemanı gereklidir? 

Cevap: Üç. Biri hatayı bulmak için diğer ikisi hatayla ilgili mevzuatı tartışıp raporlamak için. 

 Bir avukat ve bir vergi inceleme elemanı aynı anda denizde boğuluyorlar. Sadece birini kurtarabilecek 

durumdasınız. Hangisini seçersiniz, gazete okumak mı? Yemeğe gitmek mi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

© 2017 - Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim A.Ş., INPACT International’in ortağı ve üyesi bir Türk şirketidir. INPACT adı ve INPACT logosu 

tescilli ticari markalardır.  

http://meridyendenetim.com/iletisim/info@meridyendenetim.com
http://www.meridyendenetim.com/
http://www.inpactint.com/

