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İlgili yazınızda “mali müşavirlerin defter tasdik ücreti adı altında yüksek ücretler talep ettikleri 

belirtilerek yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi” iddiası ile Esnaf Odalarına bilgilendirme yapıldığı 

belirtilmiştir. 

Öncelikle Türkiye’nin tamamında 120.000’i aşkın Mali Müşaviri zan altında bırakan ve haksız bir 

kazanç elde edildiği imasında bulunulan yazınızın önemli oranda bilgi eksikliğinden kaynaklandığını 

ifade etmek isteriz. Yazınız; Türkiye ekonomisine değer yaratan, kamu finansmanı açısından önemli 

görevler üstlenen, esnaf ve sanatkârlarımızın tüm kredi başvurularında, Kısa Çalışma Ödeneklerinde, 

devlet ve kamu kurumları arasındaki her türlü iş ve işlemde görev alan, esnaf ve sanatkârların yükünü çok 

önemli ölçüde azaltan, onların yapması gereken birçok iş ve işlemi yapmak zorunda kalan Mali 

Müşavirlere haksızlık yapmaktadır. 

Elbette Basit Usul ve Gerçek Gelir mükelleflerimizden İşletme Defteri tutanlar için fiziki defter ve 

dolayısıyla fiziken noter tasdiki kaldırılmıştır. Ancak defter tutma yükümlülüğü ve İşletme Defteri 

zorunluluğu bu mükellef grupları açısından devam etmektedir. Bu iş ve işlemleri Mali Müşavirler Defter-

Beyan Sistemi sonrasında daha büyük zorluklar, sistem sorunları, daha kalifiye personel ihtiyacı altında 

yerine getirmektedir. 

“Defter tasdik” adı altında Mali Müşavirler tarafından talep edilen ücret, esasen defter tasdik 

ücreti değildir. Geçmişin alışkanlığı olarak bu isimlendirme kalmıştır. Oysa Odamız ve birçok Mali 

Müşavir Odamız bu ücret ile ilgili asgari tarife belirlerken bu ücretin ne için talep edildiğini açıklamıştır. 

Odamıza ait açıklama metnine buradan ulaşabilirsiniz: https://adanasmmmo.org.tr/2023-yili-hazirlik-ve-

defter-tasdik-ucretleri-tarifesi/ Paylaştığımız yazıda da görebileceğiniz gibi; talep edilen ücret 2023 

yılında kullanılacak yasal defterler, noter onay masrafları, tüm yıla ait kırtasiye, donanım, yazılım, 

bilişim, ekipman, yol, posta, kargo ve diğer tüm giderler için talep edilmektedir. Genel olarak bir karar 

alındığı ve hala birçok mükellef grubu için fiziki defter ve noter şartı olduğu için “defter tasdik” tabiri 

kullanılmaktadır. 

Ayrıca Mali Müşavirler ile hizmet verdikleri işletmelerle yapılan SMMM Hizmet Sözleşmelerinin 

“6.3) İş için yapılacak bütün giderler iş sahibince karşılanacaktır.” hükmü bulunmaktadır. Dolayısıyla 

yasal geçerliliği bulunmadığını iddia etmek doğru değildir. 

Mali Müşavirler tarafından alınan Muhasebe Ücreti verilen emek ve mesai karşılığı alınmaktadır. Ancak 

hizmeti sunarken yapılan giderlerin iş sahipleri tarafından karşılanması gerektiği açıktır. Nasıl ki birçok 

esnaf veya sanatkâr tarafından işçilik vb. adlarla verilen hizmetin bedeli ile o hizmetin sunumu sırasında 

kullanılan yedek parça vb.lerinin bedeli tahsil ediliyorsa ve hiçbir hizmet alıcısı “bunun yasal dayanağı 

var mı” diye sormuyorsa, Mali Müşavirler tarafından da verilen hizmetin bedeli ile yapılan giderlerin 

bedelinin ayrı tahsil edilmesi o kadar olağandır ve yasaldır. 

Esnaf ve Sanatkârlarımızın bu şekilde bilgilendirilmesi gereğini rica ederiz. 

Güney YILMAZ 

Oda Başkanı 
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