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21 Ağustos 2015 

 

BASIN AÇIKLAMASI 
 

KAMUOYU VE MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE! 
 

Biz ‘Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler’ her zaman kamu yararını önde tutan ve 

fedakârlıktan kaçınmayan meslek mensuplarıyız. Ancak fedakarlıktan kaçınmamamız her 

türlü angarya işi sorgusuz sualsiz kabul edeceğimiz anlamına gelmez. ‘Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirler’ olarak halihazırda sorumluluğumuzda olmayan bir dolu iş omuzlarımıza 

yüklenmişken, şimdi bir de TÜİK anketi üzerimize yıkılmaya çalışılıyor. 

 

e-Devlet projesi için kamuda istihdam yaratmak yerine meslek mensuplarımız ücretsiz çalışan 

veri operatörü haline getirilmek isteniyor. Bugün TÜİK özelinde konuşsak da SGK, Maliye, 

İş-Kur, Ticaret Odaları ve benzerlerinin tümünün elektronik işlemleri meslek mensupları 

üzerinden yürütülmek isteniyor.  

 

‘Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler’in her zaman kamu yararını en önde tutan ve bunun için 

gerektiğinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir meslek olduğunu herkes bilmektedir. Bu 

anlayış gereği olarak iş yükümüzün giderek artması pahasına meslekle ilgili kurumların daha 

çağdaş bir sisteme geçme doğrultusundaki yeniden yapılanma çabalarına hep destek olduk. 

Zamanla bu işlerin oturacağını düşündük ancak zamanla bu yük azalmadığı gibi her geçen 

gün daha da artarak, meslek mensupları ve çalışanları olarak ilgili kurumların adeta bedava 

memurları durumuna düştük. 

 

Ancak son dönemde özellikle TÜİK anketlerinin 3’er aylık dönemlere döndürülmesiyle bu 

dönemlerde doldurulacak bilgilere ilişkin firmaların diğer devlet kurumlarına yapacağı 

bildirim ve beyanların hazırlanma takvimleri çakışmıştır. 

 

En basit örnek 3’er aylık kâr-zarar bildirimi olan geçici vergi beyanının Maliye’ye son 

bildirim süresi 14 Ağustos iken TÜİK yetkilileri işyerlerini ve meslek mensuplarını “5 

Ağustos’a kadar verin!” diye sıkıştırmakta ve ceza uyarıları ile tehdit etmektedir. Bu esnada 

temmuz ayındaki Mali Tatil dahi gözetilmemektedir. 

 

Hatta daha ileriye giderek takvimin sorunlu olduğunu kendilerine ileten ve süre isteyen 

meslek mensuplarının müşterilerine şikâyet edildiğine yönelik duyumlar sabrımızı 

zorlamaktadır. Bu şantajcı, hukuksuz tavrı kınıyor, TÜİK yöneticilerini göreve çağırıyoruz. 

 

*Bizlerden ve işyerlerinden istenen bilgilerin tamamı diğer kurumların veri tabanında 

mevcuttur. Ülkenin geleceğini planlamak iddiasında olan kuruma bizden önce diğer kurumlar 

yardımcı olmalı ve bilgilerini TÜİK’e açmalıdır. 

*Mevcut muhasebe yazılımlarımızda TÜİK anketine dönük yapılan düzenleyici uygulamalar 

tek başına yeterli olmadığı gibi bu uygulamaları kullanıldığında temel muhasebe hesap 

planlarını uygulamada sorun yaşanmaktadır. 
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*TÜİK yetkilileri tarafından müşterilerimize bu anketlerin, önemsiz, değersiz ve kolaylıkla 

yapılabilir ve görevleri dâhilinde bulunan işler gibi “Mali müşaviriniz yapacak” şeklinde 

anlatılması yanlıştır ve bunu kabul etmiyoruz. 

 

Anket formlarının işverene tebliğinin yapılmasını ve bu formların doldurulmasında 

terminlerin tam belirlenmesini; bunun için de meslek mensuplarından yardım alabileceklerini 

hatırlatmalarını istiyoruz. 

 

*İşyerlerinin bu konuda kurumca bilgilendirilmelerini; ceza ile terbiye yoluna gitmemelerini 

öneriyoruz. Bu konuda sorumluluğu muhasebeciler üzerinde inşa etmek doğru değildir. 

 

Ülkemizin geleceğini planlamakla ilgili olarak işletmelerden istenen bu bilgilerin doğru bir 

şekilde verilmesinin önemi tartışmasızdır ancak bu sürecin sağlıklı işlemesi de o kadar 

önemlidir. 

 

“Bilinmelidir ki bizler her türlü kurumun müşterilerimizden istedikleri işleri bedelsiz yapan 

bir meslek camiası değiliz. TÜİK bu bilgileri esasen esnaf ve ticaret erbabı müşterilerimizden 

istemektedir. Esnaf ve ticaret erbabı müşterilerimiz bu bilgileri ister kendileri hazırlayarak 

verir, ister bir başkasına yaptırır veya isterse sonuçlarına katlanarak hiç bilgi vermez. Bizler 

3568 sayılı yasaya göre yetki almış görev, sorumluluk ve ücretlerimiz bu yasaya göre 

belirlenen meslek mensuplarıyız. TÜİK bildirimleri ancak ayrı bir sözleşme ve ücretlendirme 

yapılması halinde işimizin bir parçası olabilir. TÜİK'in emeğimizi ve bilgi birikimimizi 

değersiz sayan, bu bildirimleri müşterilerimiz nezdinde işimizin bir parçasıymış gibi 

göstererek bizler için ANGARYA haline getiren tutumunu kabul etmiyor, en kısa zamanda bu 

anlayış ve uygulamasından vazgeçerek emeğimize, mesleğimize ve meslek yasamıza saygı 

göstermeye davet ediyoruz.” 

 

Öte yandan; 18 Ağustos tarihinde Balıkesir SMMM Odası’nca da TÜİK Balıkesir Bölge 

Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenlenmiştir. Bu açıklamanın ardından; TÜİK 

Balıkesir Bölge Müdürlüğü de; bunun bir vatandaşlık görevi olarak algılanması gerektiği 

yönünde bir açıklama yapmıştır.  

  

Oysa; vatandaşlık görevi askerliktir, vergi ödemektir,... TÜİK formlarını doldurma ve 

bildirme işlemi ‘vatandaşlık görevi’ adıyla biz meslek mensuplarına yıkılamaz. Bunun 

vatandaşlık göreviyle hiçbir alakası yoktur. Ayrıca; bizim mesleğimiz içinde böyle bir görev 

de yoktur. BU BİR ANGARYADIR VE EN YAKIN ZAMANDA BUNA SON 

VERİLMELİDİR... 
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