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İSMMMO üyeleri Muhasebe Haftası’nda mesleki sorunlarını haykırdı
Mali Müşavirler Taksim’de Birlik ve Beraberlik Çağrısında Bulundu.
Muhasebe Haftası nedeniyle binlerce mali müşavir mesleki sorunlarına dikkat
çekmek için Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda bir araya geldi. Basın açıklaması
yapan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı
Yahya Arıkan, mesleki sorunlara karşı talepleri dile getirirken, özellikle Kamu
Gözetimi Kurumu’nun Türkiye ekonomisi ve genç meslektaşlar üzerinde
yarattığı olumsuz yaklaşımlardan uzak durması gerektiğini ifade etti.
Arıkan “Angaryalara, vesayete son verilerek güvenilir, şeffaf ve açıklanabilir
kayıtlı bir ekonominin oluşturulması için mücadelemizi yürütüyoruz” diye
konuştu.
İSMMMO BASIN –Binlercemali müşavir 1 Mart’ta başlayanMuhasebe Haftası
nedeniyle İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda buluşarak Galatasaray
Lisesi’ne yürüyüş gerçekleştirdi. Arıkan, Anıt önünde yaptığı konuşmada, hem
ülke ekonomisinde yüklendikleri görev ve sorumluluklarahem de özellikle genç
meslektaşların geleceklerini ipotek altına almakla suçladıkları Kamu Gözetimi
Kurumu’nun yaklaşımlarına dikkat çekti.
Muhasebe Haftası nedeniyle Taksim’de bir basın açıklaması yapan İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Yahya Arıkan,
Türkiye genelinde hizmet üreten meslektaşlarının büyük iş yükü altında, artan
gelecek kaygısıyla, sıkıntılı günler geçirdiğini açıkladı.
Arıkan Türkiye genelinde meslektaş sayısının hane halkı ve büro çalışanlarıyla
birlikte 500 bine ulaştığını anımsatarak, İstanbul Odası’nın bu sayının önemli bir
bölümünü oluşturduğunu söyledi.

Arıkan,25 yıldır, kamu ve mükellef arasında köprü oluşturan, piyasadaki
rekabete ivme katan meslek mensuplarının sorun ve taleplerinin görmezden
gelindiğinin altını çizerek, sürekli ertelenen ve büyüyen sorunların çözülmesine
ise duyarlık gösterilmesinin zamanının çoktan geçtiğini vurguladı.
KGK MESLEK ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR!
Çözüm bekleyen sorunların başında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu’nun (KGK) yaklaşımlarının ilk sırayı aldığını belirten
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, kurumun varoluş sebebi olan gözetim
görevinden ziyade kendini meslek örgütü yerine koyan bir anlayışla hareket
etmesini doğru bulmadıklarını ifade etti.
“Şeffaf, denetlenebilir, kayıtlı bir ekonomi idealine odaklanmışken, yayınladığı
Bağımsız Denetim Yönetmeliği ile Türkiye ekonomisinin geleceğini zora
sokmuştur bu kurum” diyen Arıkan, dünyada olduğu gibi ülkemizde de
bağımsız denetçiliğin mesleğin bir parçası olarak kabul edilmesini, örgütün
eğitimlerinin kabul edilmesini, genç meslektaşlara getirilen engellerin
kaldırılmasını ve çatı örgütü TÜRMOB ile işbirliği yapılmasını istedi.
Sorunların dayanışma ile çözülebileceğini anımsatan Arıkan, diğer demokratik
meslek örgütlerine uygulanan antidemokratik uygulamaları da kınadı. Meslek
örgütlerine yönelik etkisizleştirme girişimlerinin başladığını hatırlatan Arıkan,
TMMOB’a karşı yürütülen olumsuz çalışmalara bir an önce son verilmesi
gerektiğini söyledi.

TALEPLERİMİZ
Olumsuz siyasi yaklaşımlara ve çıkarcı politikalara karşı mücadele ile cevap
vereceklerini belirten Arıkan, meslek mensuplarının sorunlarıyla ilgili taleplerini
ise
madde
madde
şöyle
sıraladı:
1. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, uluslararası
uygulamalarda bulunan görevler çerçevesinde faaliyet göstermeli.
2. Meslek yasamız, anti demokratik maddelerden arınmış bir şekilde
ihtiyaçlarımıza
uygun
şekilde
yeniden
düzenlenmeli.
3. Mesleğimizle ilgili düzenlemelerde bakanlık görüş ve önerilerimizi
almalı. Örneğin, meslek yasamızla ilgili Tek Tebliğ Taslağına ilişkin
olarak görüşlerimiz ve önerilerimiz alınmalı.
4. Son günlerde gündeme oturan ve meslek mensuplarına ek sorumluluk
yükleyen vergi incelemelerindeki haksız düzenlemelerden vazgeçilmeli.
5. TÜRMOB yönetim kurulunun yapısı ile ilgili ve anti demokratik nitelik
taşıyan YMM ve SMMM’lerin sayısı ile ters orantılı olan 5’e 4 temsil
yapısına son verilmeli.
6. Mesleki angaryalar kaldırılmalı.
7. Bilgi

amaçlı

bildirimlerden

özel

usulsüzlük

cezası

alınmamalı.

8. Beyannamelerin imzalanmasıyla ilgili parasal sınırlamalar bitirilmeli.
Beyanname verme süreleri yeniden düzenlenmeli. Normal süreler ay
sonuna çekilmeli ve son geçici vergi beyannamesi kaldırılmalıdır.
Ayrıca ; 1- 20 Temmuz Mali Tatil döneminde verilmesi gereken
beyannameler ve bildirimler Ağustos ayında verilecek beyanname ve
bildirimlerle birleştirilmeli.

9. E - Beyanname şifresi yalnızca meslek mensuplarına verilmeli.

10.Meslek mensupları yaptıkları sözleşmeler damga vergisinden muaf
tutulmalı.
11.Mesleki faaliyette KDV'yi doğuran olay tahsilata bağlanmalı.
12.Serbest meslek giderleri genişletilerek yeniden düzenlenmeli.
13.Vergi daireleri arasında uygulama birliği sağlayacak çalışmamız
değerlendirilmeli.
14.Zaman

endeksli

ücret

tarifesi

uygulaması

kabul

edilmeli.

Yahya Arıkan, sorunların çözümü noktasında atılacak adımları şu ifadelerle
özetledi:
“Hiçbir zaman sorunlarımızın çözümü noktasında diyalogdan kaçmadık. Ancak
sunduğumuz çözüm önerilerine rağmen hâlâ bir yanıt almış değiliz. Ve haklı
olarak artık taleplerimize yetkililerden cevap vermelerini istiyoruz. Gerekli olan
durum ise, TBMM’de meslek yasamızla ve diğer sıkıntılarımızla ilgili görüşlere
bir an önce kulak verilmesidir. Bu konuda atılacak her türlü adım ve işbirliği
için de dün olduğu gibi bugün de kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz. Mesleki
sürecimizin
demokratikleştirilmesi
adına
hukuksal
dayanaklarımızı,
tepkilerimizi sonuna kadar kullandığımızı ve bundan sonra da kullanacağımızı
belirtmek isterim.”
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