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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 16.12.2019 

         Sayı  : 2019/112 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                    
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlığı 

 

 -2020 Yılı Defter Tasdikleri 

 

 -Gelir İdaresi Başkanlığınca Vergi Uygulamalarında Dijital Dönüşüm Tablosu 

Yayınlamıştır. 

 

 -Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin Birleştirilmesi ile 

Oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesine OCAK/2020 

Döneminden İtibaren Başlanacaktır. 

 

 -7194 Sayılı Kanun ile Kambiyo Muamelelerinde Uygulanan BSMV Oranına Ait 

Düzenlemeler 

 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özeti 

 

1. 2020 Yılı Defter Tasdikleri 

 

1.1. Vergi Usul Kanununa göre tutulması zorunlu defterler 

 

Tüm kurumlar vergisi mükellefleri ile birinci sınıf tüccarlar tarafından tutulması 

zorunlu defterler yevmiye defteri, defter-i kebir ve envanter defteridir.  

 

Vergi Usul kanununda bilanço esasında defter tutanlar dışındaki mükellefler ve 

özelliği olan bazı mükellefler için de defter tutma zorunluluğu getirilmiştir. Yabancı 

nakliyat kurumlarının hasılat defteri, serbest meslek kazanç defteri, çiftçi işletme defteri, 

işletme hesabı defteri gibi. 

 

Ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci 

maddesine dayanılarak 20 seri nolu damga vergisi tebliği ile damga vergisi defteri 

ihdas edilmiştir. Tasdike tabi olan bu defter makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti 

suretiyle damga vergisi ödeyen anonim şirketler için zorunlu, anonim şirketler dışındaki 

diğer şirketler, bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan gelir vergisi 

mükellefleri ve serbest meslek erbabı için ihtiyaridir. (DVK 32,43,44 seri nolu genel 

tebliğler) 
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1.2. Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu defterler 

 

          Türk Ticaret Kanunu’nun 64 üncü maddesine göre tacirler için tutulması zorunlu 

defterler şunlardır. 

 

-Yevmiye defteri 

 

-Defter-i Kebir  

 

-Envanter Defteri 

 

-Pay Defteri (Limited Şirketler dahil) 

 

-Yönetim Kurulu Karar Defteri (Limited Şirketlerde Müdürler Kurulu Karar Defteri) 

 

-Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Limited Şirketler Dahil) 

 

             Limited şirketlerde müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak 

aldığı kararlar genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilebileceği gibi ayrı 

bir müdürler kurulu karar defteri de tutulabilir.  

 

             Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları 

dahil olmak üzere yönetim kurulu defterine ilişkin hükümler uygulanır. Ayrı bir müdürler 

kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul 

toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez. 

 

1.3. Tasdiki Zorunlu Defterler 

 

Türk Ticaret Kanunu’na göre yukarıda belirtilen defterlerin tamamı, vergi usul 

kanununa göre ise tutulması zorunlu defterlerin, defter-i kebir hariç tamamı tasdike 

tabidir. 

 

1.4. Tasdik Zamanı 

 

            Açılış Tasdiki 

 

Vergi usul kanununa göre açılış tasdikinin; 

 

-Yeni işe başlayan ve mükellefiyete girenlerde işe başlamadan ve mükellefiyete 

girme tarihinden önce, 

 

 -Öteden beri işe devam edenlerde, yeni defterlerin kullanılacağı faaliyet 

döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar, (hesap dönemi takvim yılı olanlarda 

Aralık ayı içinde) 
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 -Defterlerin veya müteharrik yaprakların dolması sebebiyle yenilerini kullanmak 

gerektiğinde işlemlerin kayda geçirilmesinin zorunlu olduğu (10), (45) ve (1)günlük 

süreler içinde (VUK md. 219).  

 

 yaptırılması gerekmektedir.   

 

 Türk Ticaret Kanunun’da da buna paralel düzenlemeler bulunmaktadır. Buna 

göre tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye, defter-i kebir, envanter, pay 

defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış 

tasdikleri kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen açılış tasdikleri ise 

defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter 

tarafından yapılır. 

 

           Ara Tasdiki 

 

Defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenler tasdik işlemini ilgili hesap 

döneminin ilk ayı içerisinde (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Ocak ayı içinde) 

yaptırmak zorundadırlar. Ancak pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri 

yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış tasdiki 

yaptırılmadan kullanılmaya devam edilebilir. (T.T.K md:64/3) 

 

           Kapanış Tasdiki 

 

Kapanış tasdiki yevmiye defteri ve yönetim kurulu (limited şirketlerde müdürler 

kurulu) karar defterlerine münhasırdır. Diğer defterler kapanış tasdikine tabi değildir.  

   

 Yevmiye defterinin kapanış tasdikinin izleyen hesap döneminin altıncı ayının 

sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış tasdikinin ise izleyen hesap 

döneminin birinci ayının sonuna kadar yaptırılması zorunludur.  

 

1.5. Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Şirket ve Şubelerin Defterleri 

 

Serbest bölgede şirket olarak faaliyet gösterenlerin aynen Türkiye’de faaliyet 

gösteren diğer mükellefler gibi defter tasdik ettirmeleri zorunludur.  

 

Keza serbest bölgelerde şube olarak faaliyet gösterenlerin de şube hesaplarının 

izleneceği yasal defterlerini vergi usul kanunu hükümlerine göre tasdik ettirmesi 

gerekmektedir. 

 

1.6. Elektronik Defter 

 

Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin açılışlarında 

ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter tasdiki 

aranmaz (TTK md. 64/3). 
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1.7. Ocak/2020 ayına kadar yapılması gerekli işlemler 

 

          Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, serbest bölgelerde faaliyet 

gösterenler dahil olmak üzere kurumlar ile birinci sınıf tüccarların (özel hesap dönemi 

hariç); 

 

           -2019/Aralık ayı sonuna kadar 2020 yılında tutacakları yevmiye, kebir, envanter, 

pay, yönetim ve müdürler kurulu karar, genel kurul toplantı ve müzakere ve damga 

vergisi defterlerini notere onaylatmaları, 

 

           -2019 yılında kullandıkları defterleri 2020 yılında da kullanmak istemeleri 

halinde, bunların ara onaylarını en geç 2020/Ocak ayı içinde yaptırmaları, 

 

           -2019 Yılı Yevmiye Defterinin 2020/Haziran sonuna kadar kapanış onayını 

yaptırmaları, (E-Deftere tabi olanlar hariç) 

 

           -Yönetim ve müdürler kurulu karar defterinin ise 2020/Ocak ayı içinde kapanış 

onaylarını yaptırmaları, (E-Deftere tabi olanlar hariç) 

 

zorunludur. 

 

2. Gelir İdaresi Başkanlığınca Vergi Uygulamalarında Dijital Dönüşüm Tablosu 

Yayınlamıştır. 

 

          Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:509 ile “Elektronik Belge Uygulamalarına 

Geçişe İlişkin Olarak Yapılan Düzenlemeler” 25.10.2019 tarih ve 2019/100 sayılı Özet 

Bültenimizde yer almaktadır. 

 

           01 Ocak 2020 tarihi itibariyle ve sonrasında mükellef grupları, sektörler ve brüt 

satış hasılatına göre zorunlu olarak e-Belge ve e-Defter uygulamalarına geçmesi 

gereken mükelleflere ilişkin G.İ.B tarafından hazırlanan detaylı tablo ekte yer 

bilgilerinize sunulmuştur. 

 

3. Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin Birleştirilmesi ile 

Oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesine OCAK/2020 

Döneminden İtibaren Başlanacaktır. 

 

           Bilindiği üzere; muhtasar beyanname ile sigorta prim hizmet bildirgelerinin 

birleştirilmesine yönelik olarak yayımlanan “1 Seri No.lu Prim ve Hizmet Beyannamesi 

Genel Tebliği” ile uygulamaya pilot şehir olarak Kırşehir’de 01.06.2017 tarihinde 

başlanmış, diğer şehirlerde başlama tarihi 1.1.2018 olarak belirlenmişti. 

 

          Ancak daha sonra pilot şehir uygulamasına 01.01.2018 tarihinden itibaren 

Amasya, Bartın ve Çankırı merkez ve ilçeleri de dâhil edilmiş (281 Seri No.lu Gelir Vergisi 

Genel Tebliğinde belirtilen bankalar hariç), diğer şehirler için ise başlangıç tarihi sırasıyla 

01.07.2018, 01.10.2018, 01.07.2019 ve son olarak 01.01.2020 olarak belirlenmişti. 



 
 
 

5 
 
 
 

          Herhangi bir erteleme olmadığı taktirde genel uygulamaya 01.01.2020 tarihinde 

başlanacaktır. 

 

          Hazine ve Maliye Bakanlığı internet vergi dairesinde yayınladığı ve aşağıda 

metnine aynen yer verdiğimiz Duyuru ile Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar  

Beyannamenin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 

uygulamasına Türkiye genelinde 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 

26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) geçileceğini duyurmuştur.  

 

          Her ne kadar henüz SGK tarafından herhangi bir duyuru yapılmamış olsa da 

erteleme yapılmayacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle hazırlıkların ve kontrollerin bir an 

önce tamamlanmasında yarar vardır.  

 

 Maliye Bakanlığı yukarıda belirtilen Duyurusunda; 

 

 -Vergi kimlik numaraları ile prim ve hizmet bilgilerinin bildirebileceği işyeri sicil 

numaralarının Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet Vergi Dairesi'nde "Mükellef İşlemleri" 

modülünde "Mükellef Dosyası" altında yer alan "SGK 4/1-a İşyeri Sicil Bilgileri" 

bölümünden kontrol edilmesi ve eksik veya hatalı olan işyeri bilgileri için bağlı bulunulan 

Sosyal Güvenlik Merkezine başvurulması konusunda uyarıda bulunmuştur. 

 

          İşverenlerin yoğun talepleri üzerine ücretlere ilişkin ayrı bir şifre ile ayrı 

beyannamesi verilmesine yönelik altyapı hazırlanmaktadır. Böylelikle ücret gizliliği 

korunmuş olacaktır. 

 

  “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Duyuru 

 

Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi ile 

oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 

dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye 

genelinde uygulamaya geçecektir. Beyanname verilirken sorun yaşanmaması için 

vergi kimlik numaranız ile prim ve hizmet bilgilerini bildirebileceğiniz işyeri sicil 

numaralarını Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesi'nde "Mükellef İşlemleri" modülünde 

"Mükellef Dosyası" altında yer alan "SGK 4/1-a İşyeri Sicil Bilgileri" bölümünden 

kontrol edebilirsiniz. Eksik veya hatalı olan işyeri bilgileri için bağlı olduğunuz 

Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmanız gerekmektedir.” 

 

4. 7194 Sayılı Kanun ile Kambiyo Muamelelerinde Uygulanan BSMV Oranına Ait 

Düzenlemeler 

 

 Önemli vergisel düzenlemeler içeren “7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı 

Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun” 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

          Söz konusu Kanun ile kambiyo muamelelerinde uygulanan BSMW oranına ilişkin 

olarak da düzenlemeler yapılmıştır. 7194 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle, Gider 
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Vergileri Kanununun 33’üncü maddesinde yapılan bu değişiklik ile kambiyo 

işlemlerinde BSMV oranı binde 1’den binde 2’ye çıkartılmıştır.  

 

 Ayrıca bu oranı 10 katına kadar artırma konusunda Cumhurbaşkanına yetki 

verilmiştir. Söz konusu düzenleme, Kanunun yayımı olan 07.12.2019 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 

 

 Hatırlanacağı üzere; 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.05.2008 tarihinden 

itibaren tüm kambiyo satışları için “sıfır” olarak uygulanmakta olan BSMV oranı; 

15.05.2019 tarihinden itibaren binde 1 olarak belirlemiştir. 

 

 Diğer taraftan, 18.06.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 1149 Sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca; sanayi sicil belgesine haiz işletmeler ile İhracatçı 

Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranı binde sıfır 

olarak belirlenmiştir. 

 

 Bu Karar halen yürürlükte olup Cumhurbaşkanınca aksi bir Karar alınmadığı 

sürece, Karardaki oranların geçerli olduğu görüşündeyiz. 

 

        Saygılarımızla 

              Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


