
ODA KOMİSYON FAALİYETLERİ

ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞEVİRLER 
ODASI MESLEKİ EĞİTİM DENETİM VE MEVZUAT 

KOMİSYONU 2017 YILI FAALİYET RAPORU

Komisyonumuz ilk toplantısını 28.02.2017 tarihinde yapmıştır.

Komisyonumuz 07.02.2017 ve 28.02.2017 tarihlerinde yapılan 
toplantılarda, TÜRMOB tarafından gönderilen 09.02.2017 tarih 
ve 01029 sayılı yazısı ile istenilen “SGK ‘na kanun düzenlemesi 
gerektirmeyen meslek sorunlarına” ilişkin meslektaşlar ve 
komisyon üyeleri tarafından önerilen sorunlar görüşüldü. 
Komisyon üyeleri tarafından oluşturulan görüşler öneri olarak 
Yönetim Kurulu ‘na bildirilmiştir.

İkinci toplantı 03.08.2017 tarihinde yapılmıştır.

Komisyonumuz toplantıda ;

1. 28 Temmuz 2017 tarih ve 30134 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan 482 sıra nolu V.U.K. Genel Tebliği ile getirilen 
“izaha davet” müessesinin görüşmesi yapıldı. Genel olarak, 
Antalya Barosu ve Ticaret Odası, meslek odaları ile de 
görüşülmesi önerildi. 

2. TÜRMOB tarafından yazılan 01.08.2017 / 04809 sayılı yazısı 
ile, KDV Kanunu‘ nun yeniden düzenlenmesi konusu 
görüşüldü. 30 Ağustos 2017 tarihine kadar üyelerden görüş 
istenmesine ve 05.09.2017 tarihinde yeniden toplanmasına 
karar verildi.

3. ASMO tarafından üye aidat borcu olan meslektaşlara ve 
ASMO Hukuk Müşaviri tarafından yazılan 7020 sayılı 
yasadan faydalanma hk. yazılan yazı üzerine Yönetim Kurulu 
tarafından komisyon üyelerine bilgi verildi; konu tartışıldı.
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Üçüncü toplantı 27.11.2017 tarihinde yapılmıştır. 

Komisyonumuz toplantıda serbest meslek erbabı, işletme hesabı 
esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan 
mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu 
mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu 
kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve 
saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin 
elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge 
düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemi 
konusunda üyelerin görüş ve önerileri alındı. 

Toplantı sonucunda Mesleki Eğitim Denetim ve Mevzuat 
Komisyonumuz 

“Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan 
mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının 
elektronik ortamda tutulması, söz konusu mükelleflerden defter 
tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle 
elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi 
beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda 
verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi 
amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemine yönelik olarak Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliğ taslağı” konusunu görüşmüştür. 
Toplantı sonucu varılan sonuç aşağıdaki gibidir:

1. Tüm uzmanlık alanlarında olduğu gibi (Doktorluk, Mimarlık, 
Mühendislik vb gibi) , muhasebe mesleği de, tebliğ ile getirilen 
tüm yükümlülükler de mükellef adına, 3568 sayılı Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu 
uyarınca yetki almış meslek mensuplarınca yerine getirilmelidir. 
Bu husus her ortam ve platformda savunulmalıdır.
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2. Tebliğde yapılan düzenlemelerden, defter kayıt ve 
beyanname gönderme işleminin vergi ve muhasebe 
uzmanlığı olmayan mükellef veya meslek kuruluşları 
tarafından gönderilmesi durumunda iş ile ilgili olsun olmasın, 
işle mütenasip olsun olmasın tüm harcamalar gider olarak 
kaydedilecektir. Bu da vergi kayıp ve kaçağını arttıracaktır.

3. Bu durum meslek mensupları açısından da haksız rekabete 
yol açacaktır. Kayıt ve beyanname göndermek için şifre alan 
mükellefler, bu şifrelerini meslek mensuplarına verecekler, 
Beyannamelerinin bunlar tarafından gönderilmesini 
isteyebileceklerdir. Bu durumda az da olsa geleneksel ilişkiler 
nedeniyle ücret istenemeyeceği için, bu işi ücret karşılığı 
yapan meslek mensubu haksız rekabete ve ücret kaybına 
uğrayacaktır. Serbest meslek makbuzu düzenlenmeyecektir.

4. Bütün bunların yanında taslağın 7 nci maddesinde yere alan 
düzenlemeye göre, işlemlerin defterlere kaydının, “ait 
oldukları ayı izleyen ayın 20 nci gününden fazla 
geciktirilemez” hükmü, “beyanname verme tarihinden fazla 
geciktirilemez şeklinde değiştirilmelidir.

5. Tebliğ, 
Belgelerin Elektronik ortamda kaydedilmesi,
Elektronik ortamda belge düzenlenmesi,
Elektronik ortamda beyanın gönderilmesi başlıkları altında ayrı 
ayrı tebliğler olarak düzenlenmesinin daha doğru olacaktır.

Öneresinde bulunulmuştur.

Saygılarımızla.


