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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 07.01.2019 

         Sayı  : 2019/6 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

   

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

         -Vergi Beyannamelerinin SM veya SMMM’lere İmzalattırılması Mecburiyetine 

İlişkin Yeni Hadler, 

 

         -Kar Dağıtım Tablosu ile 7/A – 7/B Seçeneğine İlişkin Hadler, 

 

         -2019 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi, 

 

         -Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik 

Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ, 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özetleri 

 

1. Vergi Beyannamelerinin SM veya SMMM’lere İmzalattırılması Mecburiyetine 

İlişkin Yeni Hadler 

 

1.1. Beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda olanlar 

 

Bilindiği gibi, 4 no.lu Tebliğe göre, aktif toplamı ve net satışları belli hadleri 

geçmeyen gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri beyannamelerini SM veya 

SMMM’lere imzalattırmak zorundadırlar.  

 

Bu mecburiyeti belirleyen hadler son olarak 3568 sayılı Kanuna ilişkin 37 seri no.lu 

Tebliğ ile 01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde belirlenmiş, izleyen 

yıllarda Maliye Bakanlığınca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel 

Tebliğ’de yer alan parasal hadlerin her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden 

değerleme oranında artırılarak uygulanacağı belirtilmiştir.  

 

Bu şekilde yapılacak hesaplamada 500 TL ve daha düşük olan tutarlar dikkate 

alınmayacak, 500 TL’den fazla olan tutarlar ise 1.000 TL’ye yükseltilecektir. 
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2019 yılında verilecek beyannameler için herhangi bir düzenleme yapılmadığı 

için hadlerin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı anlaşılmaktadır.  

 

Bu nedenle 2018 yılı mali tablolarına göre;  

 

AKTİF TOPLAMI (8.012.000 x 1,2373=) 9.913.000 TL ve  

 

NET SATIŞLARI (16.019.000 x 1,2373=)19.820.000 TL’yi AŞMAYAN  

 

-Kurumlar vergisi mükellefleri ile  

 

-Ticarî, ziraî ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir 

vergisi mükellefleri,  

 

          2019 yılı kurumlar vergisi veya gelir vergisi beyannamelerini, muhtasar 

beyannamelerini ve KDV beyannamelerini bir SM veya SMMM’ye imzalatmak 

mecburiyetindedirler.  

 

          Bu hadlerden HERHANGİ BİRİNİ AŞANLAR beyanname imzalatmaya mecbur 

değildirler. Bunlar isterlerse YMM’lere tam tasdik yaptırabilirler.  

 

1.2. Zorunlu oldukları halde beyannamelerini SM veya SMMM’lere 

imzalatmayanların durumu  

4 no.lu Tebliğe göre, beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmaları 

gerektiği halde imzalatmayan mükelleflere, VUK. Md.352/II-7 uyarınca iki kat ikinci 

derece usulsüzlük cezası kesilir. Fiil aynı zamanda VUK Md.30/8 uyarınca re’sen takdiri 

gerektirdiğinden, durum vergi dairelerince takdir komisyonuna intikal ettirilebilecek ve 

bu mükellefler öncelikle incelemeye alınabileceklerdir.  

 

1.3. Tam tasdik yaptıranlar SM veya SMMM’lere beyanname imzalatmak 

zorunda değildir. 

 

          2018 yılı aktif toplamı 9.913.000 TL ve net satışları 19.820.000 TL’nin altında kaldığı 

için beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda olanlar bir YMM ile TAM 

TASDİK SÖZLEŞMESİ İMZALAYARAK SM veya SMMM’lere beyannamelerini imza 

mecburiyetinden muaf olabilirler.  

 

          YMM ile tam tasdik sözleşmesi yapılmasına ilişkin süre OCAK ayında dolacaktır. 

 

1.4. Beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda olmayan diğer 

mükellefler; 

 

         -İşletme defteri tutan ve alım-satım işi yapanlardan 2018 yılı hasılatı 332.000 TL.yi 

aşmamış olanlar,  

 

         -İşletme defteri tutan ve alım-satım işi dışında işler yapanlardan 2018 yılı hasılatı 

167.000 TL. yi geçmemiş olanlar,  
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         -Ziraî işletme esasına tabi çiftçilerden 2018 yılı ziraî hasılatı 332.000 TL. yi 

geçmeyenler,  

 

         -2018 yılı mesleki hasılatı 231.000 TL. yi geçmeyen serbest meslek erbabı (4 no.lu 

Tebliğ),  

 

         -Hadlere bakılmaksızın tüm noterler,  

 

         -Hadlere bakılmaksızın tüm SM, SMMM ve YMM’ler (16.2.1998 tarihli Genelge),  

 

         -Hadlere bakılmaksızın, özel kanunla kurulan kooperatifler, bunların üst birlikleri ve 

vergiden muaf olanlar (5 no.lu Tebliğ),  

 

beyannamelerini SM veya SMMM’lere imzalatmak zorunda değildirler.  

 

2. Kar Dağıtım Tablosu ile 7/A – 7/B Seçeneğine İlişkin Hadler 

 

2.1. 7/A veya 7/B seçeneğine ilişkin hadler; 

 

           Bilindiği üzere 3 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile maliyet 

hesaplarında 7/A seçeneğinin uygulanması, aktif toplamı veya net satışları toplamı 

belirlenen tutarları aşan üretim ve hizmet işletmeleri için zorunlu hale getirilmiştir.  

 

          Söz konusu tutarlar son kez 10 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel 

Tebliği ile aktif toplamı için 300 bin TL ve net satış hasılatı için 600 bin TL olarak 

belirlenmiştir.  

 

          Anılan Tebliğde, izleyen yıllarda Maliye Bakanlığı’nca yeni bir belirleme 

yapılmadığı takdirde hadlerin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı 

belirtilmiştir. (Bu hesaplamada 50 TL ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 

50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’ye iblağ edilecektir.)  

 

          Maliye Bakanlığınca bu hadlere ilişkin yeni bir belirleme yapılmadığına göre, 10 

no.lu Tebliğ uyarınca bu hadlerin yeniden değerleme oranında artırılarak 

uygulanacağı anlaşılmaktadır. 

 

          Buna göre ;  

 

         -2018 yılı aktif toplamı 3.449.600 TL’yi veya net satışları toplamı 6.899.400 TL’yi aşan 

üretim ve hizmet işletmeleri, 2019 yılına ait muhasebe işlemlerini, 7/A seçeneğindeki 

hesapları göz önünde bulundurarak yerine getireceklerdir.  

 

         Bu hâdlerden herhangi birini aşan işletmelerin, 2019 hesap döneminde maliyet 

hesaplarını 7/A seçeneğine göre tutmaları zorunludur. (2018 yılında bu hadler sırasıyla 

2.788.000 ve 5.576.200 TL idi.)  

 



 
 
 

4 
 
 
 

         -2018 yılında hem aktif toplamı 3.449.600 TL’nin hem de net satışları toplamı 

6.899.400 TL’nin altında kalan üretim ve hizmet işletmeleri ile aktif ve net satış toplamları 

ne olursa olsun ticaret işletmeleri için 7/A seçeneği, 2019 yılında da zorunlu değildir. Bu 

işletmeler, 2019 yılında da 7/A ve 7/B seçeneklerinden herhangi birini tercih 

edebileceklerdir.  

 

2.2. Kar dağıtım tablosuna ilişkin hadler 

 

          3 no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile ek mali tabloları 

düzenlemek zorunda olan mükelleflerin belirlenmesinde, aktif toplamı ve net satışlar 

toplamı kriteri getirilmiş ve son olarak 10 sıra no.lu Tebliğ ile aktif toplamı 1.8 milyon TL 

ve net satışlar kriteri 4 milyon TL olarak belirlenmiştir.  

 

          Söz konusu Tebliğde, izleyen yıllarda Maliye Bakanlığı’nca yeni bir belirleme 

yapılmadığı takdirde hadlerin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı 

belirtilmiştir. (Bu hesaplamada 50 TL ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmayacak, 

50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’ye iblağ edilecektir.)  

 

          Yeni bir belirleme yapılmadığı için;  

 

         -2018 yılı sonuçlarına göre, hem aktif toplamı 20.697.300 TL’nin hem de net satışları 

45.993.700 TL’nin altında kalan mükellefler, 2019 yılında verecekleri (2018 yılı) 

beyannamelerine hiçbir ek mali tablo eklemeyeceklerdir. 

 

         -Bu hâdlerden herhangi birini aşmış olanlar, 2019 yılında verecekleri 

beyannamelerine sadece Kâr Dağıtım Tablosunu ekleyeceklerdir. Diğer ek mali 

tabloları eklemelerine gerek yoktur. Faaliyet sonuçları zarar olsa dahi kar dağıtım 

tablolarının verilmesinde yarar vardır. Son dönemlerde vergi daireleri zararlı olup bu 

tabloyu vermeyen mükelleflere usulsüzlük cezası uygulamaktadırlar.  

 

         -Bilânço ve Gelir Tablolarının ise beyannamelere, bütün mükellefler tarafından, 

eskiden olduğu gibi dipnotlu ve mukayeseli olarak eklenmesi gerekmektedir.  

 

3. 2019 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi 

 

          2019 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Maliye Bakanlığı tarafından belirlenerek 31 Aralık 

2018 Tarihli ve 30642 (4. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

 

          Hizmet sözleşmesi 01.01.2019 tarihinden önce düzenlenmiş olsa dahi, şayet 

hizmet 2019 yılında verilecekse, alınması gereken ücretin asgari tutarını tespit için 2019 

yılı asgari ücret tarifesinin dikkate alınması gerekmektedir.  

 

          2019 yılına ilişkin tam tasdik sözleşmelerinin Ocak ayı içinde düzenlenmesi 

gerektiğini bu vesile ile hatırlatırız.  
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4. Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde 

İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Tebliğ 

 

         31 Aralık 2018 tarihli 30642 sayılı 4’üncü mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 

Tebliğ’e göre;  

 

         -Geçmiş üç yıl boyunca ölümlü veya sürekli iş görmezlikle sonuçlanan iş kazası 

bulunmayan işyerleri için,  

 

         -Çok tehlikeli sınıfta yer alması ve ondan fazla çalışanı bulunması kaydıyla, 

kuruma bildirilen sigortalılara ilişkin prim ödeme gün sayısı da dikkate alınmak suretiyle 

prime esas kazanç üzerinden % 1 indirim teşviki uygulanacaktır.  

 

          Teşvikten yararlanılacak üç yıllık süre boyunca işverenin aşağıda belirtilen şartlara 

sahip olması gerekmektedir. 

 

         -İşyerinin 6331 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer 

alması,  

 

         -İşverenin Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay 

toplamda ondan fazla çalışanın bulunması,  

 

         -Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazasının meydana gelmemesi,  

 

         -İşyerinin; İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği 

hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ya da 29.12.2012 

tarihli 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 

Yönetmeliği’ne göre Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir 

sözleşmesinin bulunması,  

 

         Asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, teşvikten yararlanmaya esas 

şartların sağlanması gereken üç yıl boyunca alt işverenlere ait işyerlerinde ölümlü veya 

sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi gerekmektedir.  

 

         4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu maddesi, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler 

Kanunu’nun ek 1 inci maddesi kapsamında prim desteğinden veya işsizlik sigortası 

primini kapsayan diğer sigorta prim teşviki, destek veya indirimlerden yararlanan 

işverenler aynı ayda aynı sigortalı için bu maddede belirtilen teşvikten yararlanamaz.  

 

         Teşvikten faydalanmaya esas şartların sağlanması gereken süre, teşvikten 

yararlanmaya başlanılacak takvim yılından bir önceki yılın son ayından/döneminden 

başlanılarak geriye doğru üç yıl olarak hesaplanır.  

 

         4447 sayılı Kanunun ek 4’üncü maddesinde takvim yılı esas alındığından anılan 

maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 2016/Ocak ayına kadar geçen süreye ilişkin işveren 

hak talebinde bulunamaz. Bir takvim yılı içerisinde Ocak ayı dışında diğer aylarda ilk 
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defa tescil edilen işyerleri için tescil edildiği tarihi takip eden takvim yılının Ocak 

ayından itibaren hesaplama yapılmaktadır.  

 

         Çalışan sayısının toplamda ondan fazla olup olmadığının tespitinde, çok tehlikeli 

sınıfta yer alan işyerlerinde;  

 

-5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında çalıştırılan toplam sigortalı sayısı 

dikkate alınmaktadır.  

 

-Asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde asıl işveren çalışanlarına alt 

işveren sayıları dahil edilmez. Aynı şekilde alt işveren çalışan sayısı toplamına da asıl 

işveren çalışan sayısı dahil edilemez.  

 

-3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak, mesleki eğitim 

gören öğrenciler çalışan sayısı hesabında dikkate alınmaz.  

 

-İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içerisinde çalışması bulunmayan ve ücret 

ödenmeyen sigortalılar toplam sayısına dahil edilir.  

 

-Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek niteliğindeki aylık prim hizmet 

belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim hizmet belgelerinde 

kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.  

 

-Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar, toplam sigorta sayısına dahil 

edilir.  

 

Teşvikten yararlanmak isteyen işverenler için başvuru şartı bulunmamaktadır. 

Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerine herhangi bir belge ibraz 

edilmesine gerek yoktur. Aranan şartların sağlanıp sağlanmadığı kurum sistemi 

tarafından otomatik olarak kontrol edileceği belirtilmektedir. 

 

                            Saygılarımızla 

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

 


