
YÜKSEK HARÇLARLA MUHASEBE MESLEĞİ CEZALANDIRILIYOR MU? 
 

23.05.2012 tarihinde Plan Bütçe Komisyonundan geçen Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısındaki 19. Maddeyle;  

 
1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için): 

Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları 
yetkilendirme belgeleri: 
       aa) Belgenin verildiği yıl 30.000 TL 

bb) Takip eden yıllarda 10.000 TL’den az olmamak 
üzere  

       bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının 

Binde beşi 

Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme 
belgeleri: 
      aa) Belgenin verildiği yıl 15.000 TL 
      bb) Takip eden yıllarda 5.000 TL’den az olmamak üzere  
             bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatının 

Binde beşi 

2- Denetim yetkilendirme belgeler ve müşavirlik ruhsat harçları: 

a) Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatı 1.800 TL 

b) Bağımsız Denetçi yetkilendirme belgesi 900 TL 

c) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatı 450 TL 
 
Şeklinde yeni harçlar getirilmektedir. 

 
Hiçbir meslekte olmadığı şekilde Muhasebe meslek mensupları mesleğin her aşamasında ayrı ayrı harca tabi 

tutulmaktadırlar.  
Meslektaşlarımız için belirlenen harç tutarları, 2012 yılı için doktor, mühendis ve avukatlardan alınan harçların 

3 katına yakındır. 
Devletin tüm gelirlerinin matrahını hazırlayan, hatta tahsilini sağlayan meslek mensuplarına, bu derece yüksek 

harçların getirilmesiyle,  Anayasa’nın 10. Maddesindeki eşitlik ilkesi, 73. Maddesindeki, vergilendirmedeki mali güç 
ölçütü göz ardı edilmektedir. Bu durum maliye politikasının sosyal amacına da aykırıdır. 

Bağımsız denetim kuruluşlarına getirilen harçlar, zaten yeterli sayıda olmayan  denetim şirketlerinin sonu 
olacak ve tekelleşmeye sebep olacaktır.  

Bu yüksek harçlarla kariyere dayalı bilgi gücü gerektiren denetim kuruluşlarında, maddi güç daha etkin hale 
gelmiş olacaktır. Başarılı ve yetkin meslek mensuplarının kurumsal bazda yeni şirketler kurarak bu alana girmelerine 
engel olunacaktır.  
 Yeni TTK ile sermaye şirketlerine getirilen denetime, maliyetleri artıracağı gerekçesiyle karşı çıkışlar haklı 
görülürken; denetim şirketlerinden faaliyetlerine yeni başlayacakken 30.000,00 TL gibi yüksek harçlar istenmesi 
önemli bir çelişki yaratmaktadır.  
 

Sonuç olarak; tasarıdaki harç tutarları düşürülmeli ve bizlerin de diğer mesleklerde olduğu gibi 
mesleki ruhsatlarımızı alırken bir defa harca tabi tutulmamız gerekmektedir. 
 

TALEBİMİZ 
 

l- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için): 
a) Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim 

kuruluşları yetkilendirme belgeleri  
3.000 TL 

b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme 

belgeleri 
1.500 TL 

 
2- Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları: 

Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı,  Bağımsız denetçi yetkilendirme 
belgesi ve Yeminli mali müşavirlik ruhsatı (Bu harç yukarıdaki belgelerden ilk  
belgenin  alımında ödenir ve unvan değişikliklerinde ayrıca harç alınmaz.) 

448,95 TL 

 


