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İZMİR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞI’NA 

İlgi: 11/04/2001 Gün ve 2001/166 Sayılı yazımız.  

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan Yeminli mali müşavir Ünsal ERŞAN’a ait 

04/04/2001 tarih ve YMM/ 35100489-51 Sayılı yazınızın incelemesinden; denetim ve 

tasdik sözleşmelerinin her yıl yeniden düzenlenmeden sadece ücreti belirleyen ek 

protokol ile takip eden yılda da süresinde düzenlenmiş sözleşme olarak kabul edilip 

edilmeyeceği hususunda bakanlığımız görüşü istenildiği anlaşılmaktadır.  

Bilindiği üzere 02.01.1990 tarih ve 20390 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren “ Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edileceği Belgeler, tasdik 

konuları, tasdike ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik’in 10’uncu maddesinin 

birinci fıkrasına göre ilgililerce yaptırılacak tasdik hizmetinin tasdik sözleşmesine 

bağlanmasının zorunlu bulunduğu son fıkrasında ise, Yönetmeliğin 7/A-a ve 7/B-a 

maddelerinde belirtilen maddelerin tasdikine ilişkin sözleşmelerin ilgili vergilendirme 

döneminin ilk ayı içinde düzenleneceği belirtilmiştir. Diğer taraftan Yönetmeliğin 

7/A-a ve 7/B-a maddelerine belirtilen yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri 

ile bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin yeminli mali müşavirlerce tasdikine 

ilişkin usul ve esasların belirlendiği 18 Sıra Numaralı “ Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunun Genel Tebliği”nin  

“ B-SÖZLEŞME DÜZENLENMESİ” Başlıklı bölümde Gelir veya Kurumlar vergisi 

Beyannameleri ile eklerini tasdik ettirmek isteyen mükelleflerin, yukarıda belirtilen 

Yönetmelik hükmü uyarınca her yıl Ocak ayı içinde ( Özel hesap dönemi uygulayan 

mükellefler özel hesap döneminin ilk ayı içinde), beyannameleri ile eklerinde tasdik 

edecek yeminli mali müşavirler ile yıllık sözleşme düzenlemek zorunda oldukları 

hususu yer almıştır.  

Yukarıya aktarılan yasal düzenlemeler uyarınca Gelir veya Kurumlar Vergisi 

Beyannameleri ile eklerinin tasdik ettirilmesine ilişkin sözleşmelerin her yıl yeniden 

düzenlenmesi gerekmektedir.   

Bu nedenle, ilgili vergilendirme döneminin ilk ayı içinde düzenlenen gelir veya 

kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerinin tasdik ettirilmesine ilişkin sözleşmenin, 

sözleşmede yer alan bir hüküm uyarınca takip eden yılda da süresinde düzenlenmiş 

sözleşme olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.  

Bilgi edinilmesini ve gereği ile adı geçen Yeminli Mali Müşavire de bilgi verilmesini 

rica ederim.  
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