
Mesleki Sorunlar ve 
Yeni Torba Yasa 
Katıldığı televizyon programında, mesleki sorunlar hakkında konuşan BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, 
yeni torba yasaya ilişkin de görüşlerini paylaşarak, yasada yer almasını talep ettikleri konu başlıklarını sıraladı. 

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, Line TV’de Öz-
gür Erdursun’un sunduğu ‘Uzman’ programına konuk oldu. Hazırlık çalışmaları devam eden yeni torba yasa-
ya ilişkin bilgi veren BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, mesleki sorunlar hakkında da konuştu. Özgür 
Erdursun’un yeni torba yasaya ilişkin sorularını yanıtlayan BSMMMO Başkanı Sönmez, torba yasada kesinlikle 
olması gerektiğini düşündüğü konulara ilişkin şunları söyledi: BAĞKUR’lulara ve Genel Sağlık Sigortalıları’na 
prim affı getirilmeli. İşverenlere prim borçları için yeniden yapılandırma çıkarılmalı. Sigortalı çalışan kadınlara kreş 
yardımı yapılmalı. Ev temizliğine ve apartmanların merdiven temizliğine ayın belli günlerinde giden çalışanların 
sigortalılığının sağlanması için ev sahiplerini ve apartman yöneticilerini darda bırakmayacak şekilde, bürokratik 
engellerden uzak, yasal bir çözüm getirilmeli. Emekli olup da işine devam eden ve maaşından sosyal güvenlik 
destek primi kesilen BAĞKUR’lular, iş yerlerinde sigortalı istihdam ettikleri takdirde, maaşlarından yüzde 15 sos-
yal güvenlik destek primi kesilmeme teşviki getirilmeli.” Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün süresini doldurup, 
yaşını bekleyen sigortalıların emekliliği için uygun bir düzenleme çalışması yapılması gerektiğinin de altını çizen 
Ahmet Hikmet Sönmez, “İdari para cezaları ile birlikte tüm vergi borç, ceza ve gecikme faizlerine de torba yasada 
yer verilmeli. Ayrıca, kadın sigortalıların 2 çocuk dışında, geri doğru ilk doğumunun dikkate alınarak, sigortalılığı-
nın geriye çekilmesi gerekir” dedi. 

MESLEKİ TALEPLERİ SIRALADI
Yeni torba yasaya ilişkin görüşlerinin ardından, mesleki sorunlara da değinen BSMMMO Başkanı Sön-
mez, başta 5/4 olmak üzere, meslek yasasındaki antidemokratik tüm maddelerin kaldırılması gerektiğini 
belirtti. Mükellef Bilgileri Bildirimi ve Ba-Bs Formlari gibi bilgi amaçlı bildirimlerden alınan özel usulsüz-
lük cezalarının kaldırılması gerektiğinin de altını çizen BSMMMO Başkanı Sönmez, “Kendiliğinden düzel-
tilen hiçbir beyanname ve bildirim için özel usulsüzlük cezası kesilmemelidir. Kesin mizan formları basit-
leştirilerek, yıllık beyanname eki olarak alınmalı, KDV1 ve KDV2 Beyannameleri birleştirilerek ceza riski 
azaltılmalıdır. Angarya niteliğindeki tüm uygulamalara son verilmelidir. Beyannameleri İmzalanan müşteri 
listeleri ile müşteri bildirim formları kaldırılmalıdır. Maliye Bakanlığı’nda mevcut olan bu bilgiler, Odaları-
mızla paylaşılmalıdır” şeklinde konuştu. “E-beyanname şifresi mükelleflere değil, meslek mensuplarına 
verilmelidir” diyen Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Meslek mensubunun KDV yükü azaltılmalı, Dam-
ga Vergisi yükü kaldırılmalıdır. Serbest meslek uygulamasında Gelir Vergisi/KDV çelişkisi giderilmelidir. 
Meslek mensupları tahsilat yapmamasına rağmen serbest meslek makbuzu veya fatura düzenlemek zo-
runda olduğu için tahsil etmediği ’geliri’ ve KDV’sini beyan ederek mağdur edilmemelidir. Kira ve ücret-
lerde olduğu gibi meslek mensubunun tahsilat sorununun giderilmesi için bankacılık sistemi kullanımı 
zorunlu hale getirilmelidir. Denetim sürecinde; yetki belgeleri ve ruhsat harçları bedelleri kaldırılmalıdır. 
Ülkemizde yüzbinlerce KOBİ’ye bağımsız denetim hizmeti vermeye hazır olan meslektaşlarımızın önü 
kesilmemelidir. Kamu Gözetimi Kurumu TÜRMOB’la mutlaka işbirliği yapmalı, unvanlara eşit davranmalı, 
denetim yapacak meslek mensupları için mükerrer sınavlar getirmemelidir.” 


