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Sayın Milletvekili Adaylarımız GSMMMO olarak sizlerden mesleki sorunların 

tespiti ve çözümü noktasında ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayan 

muhasebe mesleğinin daha iyi şartlarda yürütülebilmesini sağlamak adına, 

yapılması istenilen bazı taleplerimiz ve çözüm önerilerimiz; 

ÖNCELİKLE MALİYE BAKANLIĞI (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI)’NA ÖNERİLERİMİZ; 

Şunu belirtmek isterim ki; 

-Meslek mensupları olarak sorunlarımızın çözümünde evvela Maliye Bakanlığı ve 

TURMOB arasında sağlıklı ve sürekli bir iletişim sağlanmalı ve bu iletişim 

sayesinde sorunlar masaya yatırılmalıdır. 

 - Günümüzün değişen koşullarında ve mevzuat değişikliğinin bu denli yoğun 

olarak yaşandığı günümüzde meslek yasamızda mesleki ihtiyaçlarımıza göre 

değiştirilmelidir. 

-Bakanlık ve diğer kurumlarca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça 

artmıştır. Dolayısı ile bu durum bütün ilgili kurumlar için hem zaman kaybı 

hem de etkinsizlik olarak geri dönmektedir. Dolayısı ile Tüm verilerin bir data 

merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması 

sağlanmalıdır. 

   -Sık ve çok sayıda beyanname verilmesinin önüne geçilmesi 

Beyanname sayısının çokluğundan dolayı meslek mensubunun kendini geliştirmesi ve 

özel hayat için zaman ayırması artık söz konusu bile değildir. 

Bu yüzden önerimiz 

Aylık verilen beyannameler birleştirilmeli ve sadeleştirilmelidir. Ayrıca; beyanname 

sıklığında dönem dönem ertelenmeler yaşanmakta, bu ertelenmeler plansız ve son 

dakika yapılarak meslek mensubu yıpratılmaktadır. Yine beyan noksanlıklarının 

giderilmesine yönelik düzeltmelerde uygulanan cezalar çok yüksektir.  

Meslektaşlarımızın iş yoğunluğundan kaynaklanan bu hataları kendilerine büyük 

sıkıntılar yaşatabilmekte, bu cezaları kendi bütçelerinden karşılamak zorunda 

kalmaktadırlar. Bu ve buna benzer sorunların çözümünde de kamu kurum ve kuruluşları 

yeterli kolaylığı sağlamamaktadır. Bu yüzden Düzeltme amaçlı verilen beyan ve 

bildirimlerde uygulanan cezaların azaltılmasından değil, ceza uygulanmasından 

vazgeçilmelidir. 

- 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. 

- KDV ve Muhtasar Beyannamelerin beyan süresi takip eden ayın 25 i olarak 
düzenlenmeli, 

- Artık işlevini yitirmiş olan Son Dönem Geçici Vergi beyanı kaldırılmalıdır.  

- E-Beyanname şifresi yalnızca meslek mensuplarına verilmelidir. 
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- 1 ve 2 No'lu KDV Beyannameleri ile Muhtasar Beyannameler 
birleştirilmelidir.  

- Vergi daireleri arasında uygulama birlikteliği sağlamak amacıyla TÜRMOB 
ve GİB'in yapacağı ortak çalışma ile "Vergi Daireleri Uygulama Birlikteliği 
Rehberi" hazırlanmalıdır. 

- Mali tatil süresince verilmesi gereken beyannameler ve bildirimler takip 
eden ay içinde verilecek beyannamelerle birleştirilerek beyan edilmelidir. 

- Meslek mensuplarının stopajdan kaynaklanan nakit iade taleplerinde, 
gelirlerinin-giderlerine oranlanarak çıkarılan matrah farkları yasal 
dayanaktan yoksundur. Bu uygulamadan vazgeçilmelidir.  

- Tüm Vergi Daireleri otomasyona geçtiğinden meslek mensuplarının 
stopajdan kaynaklanan nakit iade taleplerinin stopaj listesinde bulunan her 
bir mükellefin bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ayrıca onaylanması 
uygulamasından vazgeçilmelidir. 

- Nakdi İade Raporlarını (KDV den ve diğer alacaklardan kaynaklanan) 
BAĞIMSIZ DENETİM YETKİSİ almış SMMM lere de Bu Raporları Düzenleme 
yetkisi verilmelidir. 

-Meslek Mensubunun zor Durum Hallerinde Mükelleflerine de Mücbir Sebep 
tanınması önerimiz 
 
Yine bir diğer önemli konu olan ve olumlu sonuçlandığı takdirde biz meslek 
mensuplarını ve dolayısıyla mükellefleri rahatlatacak bir domino etkisi 
oluşturacak olup; her kesimi etkileyecek olan mücbir sebepler konusunun 
kapsamının genişletilmesi meselesi 
 
 

Bildiğiniz gibi meslek mensubunun mücbir sebebi halinde kendisi dışında sözleşme 

düzenlediği mükelleflerinde beyannamelerinin yasal süresi içinde ilgili yere 

gönderilmesi, kayıtların zamanında tutulması gibi meslek mensubu tarafından yapılması 

gereken ama mücbir sebep hallerinden dolayı yerine getirilemeyen yükümlülükler 

dolayısıyla sıkıntı yaşanmaktadır. Bu ve benzeri sebepler ile meslek mensuplarının 

yasa ile belirlenen mücbir sebep hali ile karşılaşması durumunda sözleşme 

düzenlediği müşterileri için de mücbir sebep sayılması ve meslek mensubunun vergi 

mükellefi adına düzenlemiş olduğu her türlü beyan ve bildirimlerin cezai yaptırıma 

maruz bırakılmadan bu kapsamda sayılması gerektiği MB na ve TÜRMOB a 

taşınmıştır. 

Yine oda olarak bu konuya da ciddiyetle eğilmiş bunu sadece TÜRMOB’a taşımakla 

kalmamış bu konuyu ayrıca; 

Maliye Bakanlığı’na 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na; 

Meslek Mensubu Milletvekillerimize; 
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ve Gaziantep Milletvekillerimize resmi yazıyla ulaştırmış ve yine bu konuyu da web 

sitemizde yayımlamış ve bu konunun belirtilen yetkililere mail olarak ulaştırılması 2000 

ne yakın meslek mensubumuzdan da istenmiştir. 

YİNE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA ÖNERİLERİMİZ VE 

BEKLENTİLERİMİZ; 

-İşçi Girişlerinin SGK’ ya Bildirilmesi  

-1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu Uygulanması 

 Bildiğiniz gibi biz meslek mensupları için adeta eziyet haline gelmiş olan;  

-İşçi girişlerinin SGK’ ya bildirilmesine rağmen ayrı bir bildiriminde kolluk kuvvetlerine 

(jandarma, polis) ayrıca bildirilmesinin zorunlu olması konusu. Bununla ilgili oda olarak 

yaptığımız çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi; 

26.06.1973 tarihinde kabul edilip 11/07/1973 tarih ve 14591 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa 

göre “her çeşit ticaret ve sabat amacı güden işyerlerinde çalışanlar ve buralarda 

her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi(Ek ibare:25/4/2006 – 

5490/72 md.)tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak 3 gün içinde 

genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.” Denilmekte olduğundan Mayıs 2011 

dönemine kadar bu bildirimler Jandarma bölgesinde bulunan işyerleri tarafından yapıla 

gelmiştir. 

Mayıs 2011 döneminden itibaren Gaziantep Pilot Bölge olarak belirlenerek bu 
bildirimler Polis yetki alanlarında da uygulanmaya başlamıştır. Ancak uygulama 
beraberinde bir takım sıkıntıları da getirmiştir. Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, 
Kolluk Kuvvetlerine bildirimlerinde işe alınanlar ve ayrılanlar için 3 gün, sorumlu 
işleticiler için 24 saatlik bildirim süreleri uygulanmakta iken SGK’ da ise yeni işe 
başlayan İşyerleri için İşyeri Bildirgesi verildikten sonra çalışanların bildirimi 30 günlük 
süre içinde yapılabilmektedir. Bu durumda daha SGK’ dan işyeri şifreleri alınmadan 
Karakol Bildirimi verilme süresi geçmektedir. Karakol Bildiriminin süresinin kısa oluşu 
SGK Bildiriminin 30 gün içinde yapılmasını imkansız kılmaktadır. 
Bu ve benzeri nedenlerle bu durumun düzeltilebilmesi için Gaziantep SMMM Odası 
olarak; 
İçişleri Bakanlığı’na, 
TÜRMOB’a, 
Meslek mensubu milletvekillerine, 
Gaziantep Milletvekillerine resmi yazı gönderilmiştir. Amacımız etkili ve olumlu 
tepkimeli bir kamuoyu oluşturarak bu durumun müspet bir şekilde sonuçlanmasını 
sağlamaktır. 
Bu konuda geldiğimiz nokta; Emniyet Genel Müdürlüğünde bizim de Oda Olarak hazır 
bulunduğumuz 1774 sayılı Kimlik Bildirim kanunu değişikliği ile ilgili yapılan 
görüşmede ve akabinde ki çalışmada kanunun değiştirilmesi TASLAK çalışması yapılmış 
ve Emniyet Genel Müdürlüğü HUKUK İŞLERİNDEN geçmiş ve Kanun Tasarısı olarak 
TBMM ne gönderilmek olumlu görüş ile hazır şekilde beklemektedir. 
 
Umarız yeni Mecliste bu tasarı kanunlaşır. 
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MESLEK MENSUPLARININ SORUNLARI İLE İLGİLİ ÖNERİ VE BEKLENTİLERİMİZ 

Sizde takdir edersiniz ki Meslek Kuruluşu tarafından meslektaşlarımızın hakları 

yeterince savunulmamaktadır. Arabuluculuk Yasa tasarısına yapılan müdahale ile Hukuk 

Fakültesi mezunu olma ve 5 yıllık mesleki kıdem şartı getirilirken bizim bağımsız 

denetim konusunda yapabildiklerimiz ortadadır. Ziraat Mühendisleri Odaları, Noterler 

Birliğine Mesul Müdür sözleşmelerinde uygulanacak asgari ücretleri dikte ederken, 

bizler bağımlı çalışan meslek mensuplarımızın halen asgari ücretli çalışan olarak 

gösterilmesini engelleyememekteyiz. Yine Barolar mükelleflere avukat bulundurma 

zorunluluğu ve asgari ödenecek ücret yazıları göndermekte iken bizler maalesef ki ücret 

tahsilatı için mükellefin uygun zamanını gözetlemekteyiz   

Tüm bu sorunlar yumağında boğuşan meslek mensuplarının sorunlarının çözümü; 

İdare, Meslek örgütleri ve meslek mensupları üçgeninde saklı bulunmaktadır. 

Yine 3568 sayılı kanunla düzenlenmiş olan sözleşmelerle ilgili olarak 

- Meslek mensuplarının yaptıkları sözleşmeler damga vergisinden istisna 
edilmelidir. 

- Serbest meslek faaliyetlerinde KDV %18'den %8'e indirilmelidir veya KDV tevkifatı 
getirilmelidir 

Yine bildiğiniz gibi almadığımız ücretin KDV’ sini ödemekteyiz dolayısıyla 

  -   KDV'yi doğuran olay tahsilâta bağlanmalıdır. 

- Serbest meslek 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.(Mesleki ve Şahsi 
giderlerimizin de tamamını giderleştirebilmeliyiz.) 

- Bütün serbest Meslekler için Beyin Amortismanı(Gazeteciler de olduğu gibi ek 
yıpranma payı) getirilmelidir. 

Göstereceğiniz yakın ilgiye şimdiden teşekkür eder. Meslek mensuplarımız adına 

saygılar sunarım. 

 

Hüseyin ÖZBAY 

GSMMMO Bşk. 


