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İSMMMO üyeleri Muhasebe Haftası’nda mesleki sorunlarını haykırdı:

Sorunların Çözümü İçin Mali Müşavirler
Taksim Meydanında!
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 Dr. Yahya Arıkan, mesleki sorunlara
karşı talepleri dile getirirken, mali idare ile olan diyalogların olumlu olduğunu, hiçbir zaman
kavgalı olmadıklarını ifade etti.
Arıkan “Angaryalara, vesayete son verilerek güvenilir, şeffaf ve açıklanabilir kayıtlı bir
ekonominin oluşturulması için mücadelemizi yürütüyoruz” diye konuştu.
İSMMMO BASIN –Binlerce mali müşavir 1 Mart’ta başlayan Muhasebe Haftası nedeniyle
İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda buluşarak sorunlarını haykırdı. Mali müşavirler, hem
ülke ekonomisinde yüklendikleri görev ve sorumluluklara hem de özellikle genç
meslektaşların geleceklerine ilişkin alınan kararlara karşı yaklaşımlarını dile getirdiler.
Muhasebe Haftası nedeniyle Taksim’de bir basın açıklaması yapan İstanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Dr. 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, 26 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.
Açıklamada Arıkan, meslek yasamızda ve dünyada olduğu gibi bağımsız denetçiliğin mali
müşavirlik mesleğinin bir parçası olduğunu ve bunun böyle bilinmesini, genç meslektaşlara
getirilen engellerin kaldırılmasını ve çatı örgütü TÜRMOB ile işbirliği yapılmasını istedi.
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Sorunların dayanışma ile çözülebileceğini anımsatan Arıkan, diğer demokratik meslek
örgütlerine uygulanan antidemokratik uygulamaları da kınadı.

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARIMIZ VE TALEPLERİMİZ:
TÜRK TİCARET KANUNU ; BAĞIMSIZ DENETİM TÜM SERMAYE ŞİRKETLERİNİ KAPSAYACAK
ŞEKİLDE ASIL AMACINA TEKRAR KAVUŞTURULMALIDIR.
Türk Ticaret Kanunu 10 yılı aşkın hazırlık sürecinin ardından ticari hayatımızın ihtiyaçlarını
karşılayacak şekilde yasalaşmış daha sonra yapılan değişikliklerle amaç ve ruhundan
uzaklaştırılmıştır. Sürdürülebilir şirket yapılarına ulaşmak için mutlaka başta bağımsız
denetim olmak üzere asıl amaç ve hedeflerine kavuşması sağlanmalıdır.
MEVZUAT VE UYGULAMALARDAN KAYNAKLANAN SORUNLARIMIZ GİDERİLMELİDİR


Meslek Yasamız günümüz koşulları ve mesleki ihtiyaçlarımız göz önüne alınarak
değiştirilmeli ve anti demokratik maddelerden arındırılmalıdır.



Meslek Yasamızın uygulamalarına yönelik Tek Tebliğ Taslağına ilişkin düzenlemede
TÜRMOB'un görüş ve önerileri mutlaka yer almalıdır.



Kayıt dışı ekonominin azaltılması programı kapsamında beyan ve bildirime yönelik
her türlü belgenin revize edilerek daha anlaşılır hale getirilmesi için Maliye
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderdiğimiz raporumuz dikkate alınmalıdır.



TÜRMOB'un hazırladığı, Türkiye genelinde meslek mensuplarımızın karşılaştıkları
farklı uygulamalar ve çözüm önerilerimizi içeren 'Vergi Daireleri Uygulama
Birlikteliği Rehberi' taslak çalışmamıza Gelir İdaresi Başkanlığı ile birlikte nihai şekli
verilmeli ve her iki kurum tarafından ortak yayın olarak bastırılmalıdır.



TÜRMOB Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve yayınlanması için Maliye
Bakanlığı’na gönderilen, 'Sürekli Mesleki Gelişim Yönetmeliği' bir an önce
yayınlanmalıdır.



Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile diğer kurumlarca son
yıllarda istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Ancak bu bedelsiz
kalmamalı ve artan is yükü külfet olmaktan çıkarılmalı ve mutlaka ekonomik
karşılığını bulmalıdır.



Kamu kurumları arasında ortak bilgi havuzu süratle oluşturulmalı, başta TÜİK
olmak üzere aynı bilgilerin her kurum için tekrar tekrar sisteme girilmesiyle ortaya
çıkarılan angarya ya son verilmelidir.



Ülkemizin ve ticari hayatın koşullarının da etkisi ile emeğimizin tam karşılığını
ücrete dönüştüremediğimiz gibi, üstelik bu yıl asgari ücret tarifemiz sıfır artışla
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yayınlanmıştır. Günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak zamana endeksli ücret tarifesi
taleplerimiz kabul edilmelidir.


Mali Tatil döneminde inceleme ve denetim yapılmamalıdır. 1-20 Temmuz Mali
Tatil uygulaması amacına uygun hale getirilmeli, Temmuz ayında verilmesi gereken
beyannameler ve bildirimlerin Ağustos ayı içinde verilecek bildirim
beyannamelerle birleştirilerek beyan edilmesi sağlanmalıdır.



Son zamanlarda vergi incelemelerinde gerekli özen gösterilmeden, meslek
mensuplarına sorumluluk yükleme konusunda oldukça cömert davranılmaktadır.
İnceleme ve sorumluluk yazma kriterleri çok net belirlenmeli kasıt ve illiyet bağı
kurulmadan sorumluluk yazılmamalıdır.



Meslek mensuplarımızın sorumluluğu meslek yasasında düzenlenmelidir.



SMMM'lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları
yeniden düzenlenmelidir.



Beyan, ödeme ve bildirim sürelerinin, Birliğimiz görüşü alınarak, uzatma taleplerini
karşılayacak biçimde rasyonel şekilde yeniden belirlenmelidir. Beyan ve ödeme
sürelerinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini öneriyoruz.
Beyannameler
Geçici Vergi
Beyannamesi
Muhtasar
Beyanname
Katma Değer Vergisi
Beyannamesi
Yıllık Gelir Vergisi
Beyannamesi
Yıllık Kurumlar Vergisi
Beyannamesi

Beyan Tarihi
Üç aylık dönemi izleyen
ikinci ayın 20. günü
İzleyen ayın 24. günü
İzleyen ayın 28. günü
İzleyen yılın Mart ayının
başından ay sonuna kadar
Hesap döneminin
kapandığı ayı izleyen 4.
ayın birinci gününden ay
sonuna kadar

Ödeme Tarihi
Üç aylık dönemi izleyen
ikinci ayın 20. günü
Beyanname verilen ayın 25.
Günü akşamına kadar
Beyanname verilen ayın 28.
Günü akşamına kadar
Mart ayı sonuna kadar
Beyannamenin verildiği ayın
sonuna kadar



Dördüncü Dönem Geçici Vergi beyannamesi kaldırılmalıdır.



1 ve 2 No'lu KDV Beyannameleri ile Muhtasar Beyannameler birleştirilmelidir.



Ba-Bs formları geçici vergi dönemlerine göre düzenlenerek verilmelidir.



Ba-Bs formları başta olmak üzere düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza
uygulamasından vazgeçilmelidir.



e-Beyanname şifresi yalnızca meslek mensuplarına verilmelidir.
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Uzlaşma Komisyonlarında Odalarımızın görevlendireceği meslek mensubu
bulundurulmalıdır.



Muhasebe ve denetim hizmetlerimiz kamu yararı doğrultusunda ve kamu hizmeti
niteliğindedir.Bu kapsamdaki hizmet sözleşmelerimiz damga vergisinden istisna
edilmelidir.



Muhasebe ve denetim hizmetlerimiz kamu yararı doğrultusunda ve kamu hizmeti
niteliğindedir. Serbest meslek faaliyetlerinde KDV %18'den %8'e indirilmelidir.



Tahsilat, gelir ve KDV çelişkisi ortadan kaldırılmalı mesleki faaliyette KDV'yi
doğuran olay tahsilâta bağlanmalıdır.



Serbest meslek faaliyetinde yıpranma indirimi (beyin amortismanı) getirilmelidir.



Stajyerlerimiz için sosyal güvenlik primi ve vergi muafiyeti sağlanmalıdır.



Bilgisayar ve yazılım giderleri 2 yıl içinde amorti edilmelidir.



Serbest meslek giderleri genişletilerek yeniden düzenlenmelidir.



Eğitim ve öğretim hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, Birliğimiz ve Odalarımız gibi
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların iktisadi işletmeleri için,
Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi istisnası getirilmelidir.



Meslek mensupları sözleşme imzaladığı mükelleflerinin kanuni defter bilgilerini her yıl
Noterler Birliği’nin sistemine girdiğinden ayrıca bu bilgilerin bir kez daha “İnternet
Vergi Dairesi” sistemine girilmesi ciddi bir iş gücü kaybına neden olmaktadır. Bu
bilgilerin Türkiye Noterler Birliği’nin sisteminden alınması gerekmektedir.



Meslek mensuplarımızın ihale konusu işlerde ve özel bina inşaatlarında asgari işçilik
raporu düzenleme hakkı bulunmaktadır. Ancak meslek mensuplarımız, raporda
yapabilecekleri hatalar nedeniyle SGK zararına sebebiyet verdikleri takdirde, oluşan
Kurum zararından işveren ile müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmaktalar.
Ancak gerçeğe aykırılığın tespitinde kasıt ve kusur ayrımının yapılması gerekmektedir.



Sosyal Güvenlik Kurumu ve TÜRMOB çalışma hayatına ilişkin iki önemli paydaş olup
her daim etkin bir işbirliği içinde olmaları vazgeçilmez bir gerekliliktir. Sosyal Güvenlik
Kurumu’nun yapmış olduğu her düzenleme ve aldığı her karar Başkanlığımızı ve
meslek mensuplarımızı direkt olarak ilgilendirmektedir. Bu itibarla mutlak surette
5502 sayılı Kanun’da bir değişikliğe gidilerek SGK Yönetim Kurulunda TÜRMOB’un da
bir temsilci bulundurmasının sağlanması gerekmektedir.
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“MALİ İDAREYLE DİYALOG HALİNDEYİZ”
Yahya Arıkan, sorunların çözümü noktasında atılacak adımları şu ifadelerle özetledi:
Maliye Bakanı Naci Ağbal ile yaptığımız görüşmede, Bakan Ağbal mesleğimizle ilgili ifade
ettiğimiz görüşlerimize olumlu bir yaklaşım sergiledi ve biraz önce sıraladığımız taleplerimizi
dikkatlice incelediğini bilmenizi isterim.
Spekülasyonların aksine İSMMMO, hiçbir zaman mali idare ile kavga içersinde olmamıştır.
Gerçekleştirdiğimiz birçok etkinlik ve organizasyonda bürokraside yer alan çeşitli kurumlarla
çalışmalar sergiledik. Aksine, mesleğin önünü tıkayan sorunların çözümü ve işbirliği için her
türlü adımı atıyor dün olduğu gibi bugün de kapılarımızı sonuna kadar açık tutuyoruz.
HAKSIZLIKLARA KARŞI MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ
Gerek meslek yasamız gerekse mesleğimize yönelik her türlü yaklaşım ve uygulamalarda,
kazanılmış haklarımızın korunması, çağdaş ve demokratik bir yapıya kavuşturulması adına,
hukuksal dayanaklarımızı kullanarak, tepkilerimizi sonuna kadar ortaya koymaktan hiç bir
zaman çekinmedik ve bu tutumumuzu sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız.

İSMMMO Basın Birimi
02123158431
basin@ismmmo.org.tr
Kurtuluş Cad. No:114 34375 Kurtuluş- İstanbul
Telefon: (212) 315 84 00
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