
4.3- Nüfusu 50.000 kişinin a l tındaki  i l çelerde tari fedeki  maktu ücretler % 25 eks iği  i le uygulanır.

4.4- 2020 yıl ında i lk defa  gerçek usulde defer tutma durumunda olacak mükel lefler i le 2020 yıl ında 95/6430 sayıl ı 

Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca  gerçek usule a l ınan mükel lefler için I  ve II  no.lu tablolarda yer a lan ücretler i lk 

iki  yıl  % 50 indiriml i  olarak uygulanır.

4.5- Müşterinin engel l i  olmas ı durumunda asgari  ücret tari fes inde yer a lan tüm ücretler i lk 2 yıl  % 25 indiriml i  

olarak uygulanır.

3.8- Teknokent (teknoloji  gel i ştrme) bölgelerindeki  i şletmeler için tari fedeki  asgari  ücretlere %10 i lave edi l i r.

3.9- Aynı sermaye artrımlarında tari fede yer a lan ücretlere %50 i lave edi l i r.

3.10- Hazine ve Mal iye Bakanl ığı’na  veri len Ba  ve Bs  bi ldi rim formları i çin ücretin %4’ü tutarında ek ücret a l ınır. 

(Tarifededeki ücretlere %4 artırım uygulanmıştır.)

4.1- I  no.lu tablonun 1 ve 2 numaral ı tari fes inde bel i rtlen mükel lefler için II  no.lu tablonun 1-A bendinde yer a lan 

beyanname düzenleme ücretleri  % 50 indiriml i  olarak uygulanır.

4.2- Gayri faa l  i şletmelerde tari fenin % 40’ı uygulanır.

3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

1- Gel i r, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergis i  beyannamelerini , Vergi  Usul  Kanununun Mükerrer 227 nci  

maddes i  ve bu maddeye bağl ı olarak yapılan düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci  veya Serbest Muhasebeci  

Mal i  Müşavirlere imzalatan mükel lefler, defer tutma ücret dışında ayrıca  beyanname imzalama ücret ödemezler.

2- Tarifedeki ücretler aylık olup KDV Dahil tutarlardır.

8- Tablo I’de yer alan apartman ve site yönetmi için işçi sayısı, apartman ve sitelerde çalışan tüm görevli sayısını ifade eder.

3.1-Merkez i şyerleri  dışındaki  her bi r şube için % 20 fazlas ı i le uygulanır. Ancak; bu miktar sözleşmedeki  ücretin % 

60’ını geçemez. Bu maddenin uygulanmas ına  mahsus  olmak üzere; inşaat fi rmalarında her şantiye bi r şube 

sayıl ır.

3.2- Çoklu KDV oranı uygulanan fi rmalarda, tari fedeki  ücrete % 10 i lave edi l i r.

3.3- Hizmetin müşterinin i şyerinde yapılmas ı durumunda; ayrıca  % 25 ek ücret a l ınır.

3.4- Kooperatflerle i lgi l i  ücretler en fazla  50 üyel i  kooperatfler için geçerl idi r. 50 üyeden fazla  üyes i  bulunan 

kooperatiflerde i lave her 50 üye için ücrete % 10 i lave edi l i r. Üye sayıs ındaki  kes i rler tama yürütülür.

3.5- Dış ticaret i şlemleri  varsa  tari fedeki  ücrete % 10 i lave edi l i r.

3.11- Vakıf ve derneklerin iktsadi  i şletmeleri  tari fedeki  tcari  i şletmeler gibi  değerlendiri l i r ve ücretlendiri l i r.

4- Tarifedeki ücretlerden indirimler:

5- Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde, işletmenin bulunduğu yer için belirlenen ücret tarifesi 

uygulanır.

6- Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında, yükümlülerden yeni beyanname ve/veya bildirim istenildiği 

takdirde, ücrete tabidir. Meslek mensubu ile yükümlü arasında serbestçe belirlenecek ücret Tablo II 3-B’de belirlenen ücretin 

altnda olamaz.

7- Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında, VUK.’nun 376 ncı maddesinde öngörülen indirim düşüldükten sonra 

kalan vergi, fon ve ceza toplamı üzerinden müşteri lehine sağlanan indirim toplamları tutarı esas alınır. Aynı uzlaşma 

komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda tarife topluca uygulanır.

3.6- Defer tutma ücretleri  i çin A ve B bentlerinde tespit edi len ücretler 1. Grup İl ler aras ında yer a lan ve merkez 

nüfusu 5 mi lyondan fazla  olan i l lerde % 35, 3 mi lyondan fazla  olan i l lerde % 20, 2 mi lyondan fazla  olan i l lerde % 

10 ve 1 mi lyondan fazla  olan i l lerde % 5 oranında artrılarak uygulanır. (Adana ili için Defer Tutma Ücretleri A ve B 

bentlerinde tespit edilen ücretler için %10 artırım yapılmıştır.)

3.7- Enflasyon düzeltmes i  yapılan i şletmelerde tari fedeki  ücrete % 10 i lave edi l i r.

Adı Soyadı       :

Oda Sicil No    :

T K B İŞİN MAHİYETİ İşçisiz 1-3 İşçili 4-9 İşçili
10-49 

İşçili

50 ve 

üzeri 

işçili

I DEFTER TUTMA
1 İşletme Defteri

A Taşımacılık, Hizmet, Alım-Satım 440 520 570 790 1.020
B İmalat - İnşaat 630 690 880 1.090 1.420
C Zirai Kazançlar 440 520 610 790 1020
D Apartman ve Site Yönetimi 520 570 610 810 1050
E Dernek ve Vakıflar 590 630 710 930 1200

2 Serbest Meslek Kazanç Defteri 690 730 790 970 1270
3 Bilanço Esasına Göre Defterler

A Şahıs Fıṙmaları, Adı ̇Ortaklık, Kollektif Ve Adi Komandıṫ Şıṙketler
a) Hizmet 1.190 1.290 1.390 1.610 2.080
b) Alım - Satım 1.290 1.390 1.490 1.710 2.220
c) İmalat - İnşaat 1.390 1.490 1.610 1.780 2.300

B Hisseli Kom. ve Limited Şirket
a) Hizmet 1.390 1.490 1.610 1.710 2.220
b) Alım - Satım 1.610 1.710 1.800 1.870 2.440
c) İmalat - İnşaat 1.780 1.870 1.970 2.170 2.810

C Anonim Şirketler
a) Hizmet 1.970 2.170 2.480 2.970 3.850
b) Alım - Satım 2.170 2.380 2.580 3.060 3.990
c) İmalat - İnşaat 2.380 2.680 3.000 3.480 4.510

D Kooperatifler
a) Köy Kalkınma ve Orman 610 690 730 850 1.120
b) Esnaf Kefalet 690 730 790 880 1.140
c) Turizm - Tüketim 1.490 1.610 1.650 1.870 2.440
d) Taşımacılık 1.610 1.650 1.780 1.970 2.570
e) Ür.- Sat. ve Yapı (İh.Us.) 1.710 1.780 1.870 2.070 2.690
f) Yapı (Emanet Usulü) 1.780 1.870 1.970 2.170 2.810

E Dernek ve Vakıflar
a) Merkez 690 730 790 1090 1420
b) Şubeler 350 390 440 570 730

     Değerli  üyemiz;

Güney YILMAZ

     Bu nedenle ücret teklifinde bulunulurken ücret soru belgesi düzenlenmesi, ücretin verilecek hizmete göre 

belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca i leride yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıklara karşı mutlaka Hizmet Sözleşmesi 

düzenleyerek karşıl ıklı olarak imzalayınız.

ADANA İLİ
SMMM ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Asgari Ücret Tarifesi altında kesinlikle iş kabul edilmemelidir. SMMM Disiplin 

Yönetmeliği'nin 6. maddesine göre Asgari Ücret Tarifesi altında iş kabul etmek yasaktır.

     2023 döneminde uygulanacak asgari ücret tarifesi, 30.12.2022 tarih ve 32059 sayıl ı Resmî Gazete'de (2. 

mükerrer) yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu ücret tarifesi yayınlanan tarifenin i lgil i  hükümlerine göre Adana 

il i  sınırları içinde uygulanacak asgari ücretleri göstermektedir.

     Ücret tarifesi asgari olup, işletmenin kapasitesi, hukuki yapısı, yeri, alınan - verilen çek senet adedi, banka ve 

hesap sayıları, kredi kart işlemleri, alış, satış fatura adetleri, ödeme kaydedici cihaz sayısı, e-Belge kullanma 

zorunlulukları, kredili  alım ve satım yapılan müşteri sayısı, stok çeşitleri ve benzeri kıstaslara göre artırılabilir.

Oda Başkanı


