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MAKiNA rqUHrNoisleni oDAsr HAKKTNDA GENEL

eilci

TMMOB Makina Muhendisleri Odast, 04.02.1954 tarih ve 8625 sayrlr Resmi Gazetede

ilan olunan 6235 sayrlr Turk Mrihendis ve Mimar Odalarr Birli$i Kanunu'nun
kabultinden sonra 18.09.t954 - 22.09.1954 tarihleri arasrnda yaprlan ilk genel kurul
kararlarrna gore kamu kurumu niteli$inde kurulmug, tuzel kigiliktir,

Makina Mlihendisleri Odast (MMO); yurt iginde ve yuft drgrnda Mak:ina, Endustri,
igletme, Sanayi, Ugak, Havacrhk, Uzay, Sistem, Makina Teknik Metot, imalat-Uretim,

Uretim Tekni$i-Sistemleri, Mekatronik, Otomotiv

ve Enerji Sistemleri MUhenclisli$i

6!retimi yapan tiniversitelerin fakrilte / b6[imlerinden mezun olarak diplorna I
ruhsatname almtg ve Turkiye stntrlarr iginde meslek ve sanatlarrnr uygulamaya yasal
yetkili olup, mesleki galrgmalarda bulunan tum muhendisleri iginde toplarnaktadrr.

Makina Miihendisleri Odasr(MMO); l8$ube, 56 il Temsilci$i, 44 llge Temsilcili$i,

7

Mesleki Denetim Btirrcsu, Asansor Kontrol Merkezi, Akredite Muayene Kurulugu,

Akredite Deney Laboratuvart, Akredite Kalibrasyon Laboratuvarr, Akredite Perr;onel
Belgelendirme Kurulugu, Meslek igi E$itim Merkezi 4 adet Uygulamalr Egitim Merrkezi

ve Ulke genelinde gok yaygrn igyed Temsilcili$i ile orgUtlenmesini sa$llayan melsleki
kurulugtur, MMO istatistiklerine gore uye sayrsr ise 2013 yrl sonu itibarr ile 90,571 iken

20t4 ytlt sonunda Uye saylst 96.544 kigiye ulagmlgtlr.

Makina Miihendisleri Odast (MMO); kamu yaranna galrgan ve r.iyelerine kurulug
amaglartna uygun olarall hizmet veren ve verdi$i hizmetler ile rlye aidatlarrndan gelir
elde eden kamu kurumu nitelilinde bir meslek odasrdrr.

Makina MUhendisleri Odast 2014 yrlrnda faaliyetlerini Raporumuzun
bolUmlerinde detayh olarak agrklayaca$rmrz nedenlerle

izleyen

"Uye Birimi" ve "Teknik

Hizmetler Belgelendirme Birimi" olarak iki ayrr birimde gergeklergtirmigtir. tsu
kapsamda en 6zet haliyle Raporumuzun bundan sonraki krsrmlarrnda "Milkina
MUhendisleri Odasr *MMO' ya da 'tOda", Uye Birimi ngg' ve Teknik Hizmetler
Belgelendirme

Bi

rimi *THBB' olarak ksaltrlarak kullanrlacaktrr.

A.

oDA uNvANr vE TEsciLiNE

il-igriru

silcilrn

Kurum unvant, "TMMOB Makina MUhendisleri Odasr" drr. TMMOB Makiner MUhenclisleri

Odast Yonetim Kurulu'nun 05,03.2013 tarih

ve I9B2 No'lu

kararrna mUteal<iben

Teknik Hizmetler Belgelendirme Birimi (THBB) kurulmugtur. Bahse konu

kiarara

istinaden Teknik Hizmetler Belgelendirme Birimi (THBB) igin 01.01 .20t3 tarihinden
gegerli olmak uzere Odaya baglr bir "iktisadi igletme" olarak Kurumlar Vergisi ve KDV
mUkellefiyeti tesis ettirilmigtir.

B. igricnl

KoNUsu

TMMOB Makina Mtihendisleri Odast, kamu kurumu niteli$inde bir meslek kurulugudur,

c.

ADRESi VE tLETiSiM ARA9LART

Kurumun kanuni adresi t'Megrutiyet Caddesi No:19/6-7-8 Qankaya/AlrlKARA" ,olup,
iletigim araglarrna iligkin bilgiler agagrdaki gibidir,

i

i

(0312)
42s
2r4r
'-\----l

i

(o:rz) 4r7 BTBI

Telefon
Fax

D.

ORTAKLARTNA VE KURULLARTNA

1.

Oftaklanna Iligkin Bilgiler

il-igrtru eilCilen

TMMOB Makina Muhendisleri Odasr 20L4

ytt sonu itibarr ile 96.544

k:ayrtlr Uyeden

olugan kamu kurumu niteliginde bir meslek kurulugudur,

2.

Ytinetim Kuruluna iligfin Bilgiler

TMMOB Makina MUhendisleri Odasr'nrn 2014 yrlr Yonetim Kurulu Uyeleri ve gorev
da!rlrmr aga!rdaki gibidir.
I

Adl

S-oyad1

i Ali Ekber CAKAR
i Yunus YENER
I Ef;ri mfi t rr in" rCvAfo6iu
$i
f
r

Tahsin AKBABA

i oimin tiZGiDEN
; Abdu|ah |elEVt soYLU_
: Bedri TEKIN

TMMOB Makina Muhendisleri Odasr'nr temsil

ve

ilzamrna iligkin yetkilendirmeleri

gosterir imza sirkulerinin bir orneli raporumuz ekinde sunulmugtur. (EK.2)

3.

Denetleme Kuruluna

illgtln Bilgiler

TMMOB Makina MUhendisleri Odasr Denetleme Kurulu 15 asil

ve 15 )redek Uyeden

olugmaktadrr.

Denetim Kurulu ug ayda bir olmak Uzere yrlda doft kez 18 gube ve oda merklezini

denetlemekte olup, denetim gahgmalarrna iligkin olarak denet,im raprlrlarr
dUzenlemekte ve gere$i igin Oda Ydnetim Kuruluna sunmaktadrr. (EK.3lf

E.

ODANTN FAALiYET HACMi VE gALrgTrRDrGr PERSONEL SAyrSr

1. Faaliyet Hacmi

TMMOB Makina MUhendisleri Odasr 2014 yrlrnda 96.544 riyesi igin toplam
7.374.733,00 TL tiye aidatr tahakkuk ettirmig, daha sonra Askerlik, igsizlik, Yurksek

Lisans, vefat gibi nedenlerle 283.155,00 TL tutannda indirim yapmrgtrr. Oda
taraftndan 2014 yrlrnda tahsilatr gergeklegtirilen aidat tutarr ise 4.951.117I,00 Tl'dir"
2014 yrlrnda Uye Biriminde (UA) 13.088.527,8LTL Net Satrg Hasrlatr elder edilmigtir,
iri

i

BRUT SATT9LAR

600- Yurtigi Satlglar

13.tL8.56it_,79

sArrsrAN iNoiniMLER (-)
610- Satrgtan iadeler (-)
611- Satrg Iskontolarr (-)

Net Satrglar

Di$er taraftan THBB'nin 2014 yrhnda Net Satrg Hasrlatr ise 54.82L937,98T1 olarak
gergeklegmig olup detaylarrna Raporumuzun izleyen bolUmlerinde yer verilecektir,

Bu veriler gergevesinde TMMOB Makina Mrihendisleri Odasr'nrn 2014'yrlrnda elde

ettili

Net Satrg Hasrlat toplamr 67.9I0.465,79 TL olarak gergekl
t
,,,
-l

I

,i

,tJ
I'

2.

Istihdam Edilen Personelin Saylsr ve Da$lllml

TMMOB Makina Mtihendisleri Odasr'nn20L4 takvim yrltnda istihdam etti$i personelin
sayrsl

ve

galrgtr$r birimlere iligkin da$rlrmr agagrdaki gibidir, 2014 yrlrnda kurumda

istihdam edilen odalama personel saytst 648 kigidir.
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Rapor tarihi itibart ile TMMOB Makina MUhendisleri Odasr 7 Yonetim Kurulu Uyesi,15

Denetleme Kurulu Uyesi ve 40 merkez personelden olugmaktadrr. Merkezde 1 oda

mudtirU,

t

hukuk dantgmant, 1 teknik danrgman,

2

basrn danrgmanr,

3 bilgi iglem

sorumlusu, 5 muhasebe gorevlisi, T teknik gorevli,l yaytn gorevlisi, 17 bUro gorevlisi
ve 2 hizmetli bulunmaKadrr.
Rapor tarihi itibartyla atanmtg bir genel mudr.ir bulunmayrp gdrevleri Ytinetim Kurulu
Bagkant Saytn Ali Ekber QAKAR, Bagkan Vekili Abdullah Selguk SOYLU, t3da Sekreteri

Yunus YENER

ve Oda Saymanr Tahsin

imzalarr ile yUrUtUlmektedir.

AKBABA?an herhangi ikisinin mrigterek

i

i
i
!

i

:

i

i

;
!

i

:
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rr- TEKNiK HiZMETLER BELGELENDiRME einiMi (THBB)
cENEL

eilci

HAKKTNDA

A. TEKNiT nizuETLER BELGELElroinue einiMi'r,rir{ (THBB)

KURULU$

GEREKgElrni
Raporumuzun onceki bolumlerinde de de$inildigi rizere TMMOB Makina Muhenclisleri
Odast gegmigten bu yana bu gdrevlerin kanunla kendisine verilmig oldu$u ve kazanE

elde etme gayesi bulunmadrltndan hareketle arag, tesisat, proje, mes;leki denetim,
periyodik kontrol, LPG srzdrrmazhk belgesi duzenlenmesi vb. faaliyetlerini KDV ve
Kurumlar Vergisi mUkellefiyeti tesis ettirmeksizin vergi drgrnda brrakmak surr:tiyle
gergeklegtirmigti,

Di$er taraftan, Maliye Bakanlr$r Vergi Denetim Birimlerince yaprlan hemen hemen

tum incelemelerde bu faaliyetlerin kurumlar vergisi ve katma de$elvergisine tabi
olmast gerekti$i iddiastyla vergi ziyat cezah yriksek mebla$h vergi tarhiyatlarr
yaptlmakta, yaptlan cezalt tarhiyatlar igin TMMOB Makina MUhendisleri Odasr Yonetim

Kurulu taraftndan vergi davalarr agrlmakta, agrlan davalarda vergi mahkemeleri
"

Bahse konu faaliyetlerin kar elde etme amaoyla yaplmad$t ve Kttnunla Ctdaya

verilen gorevler arasrnda yer aldfit, kamu hizmeti nitelifiinde oldufiu, hlzmet

kargilfinda tahsil edilen tutarlarrn ise hizmetin verilmesi esnastnda oftaya ,qkan
giderlerin kargilanmasr amacryla alrndfil' gdrUgUyle yapllan cezalr tarhiyatlarrn
kaldr rrlmasr

ydnUnde kararlar vermekteydi.

Ancak bilindi$i Uzere Danrgtay UgUncu Dairesi'nin 2OO7l2LO6 Esas, 2C110/567 No'lu
Karart ile gegmigte aynt idari iglemler igin verilen yUksek mahkeme kararlarrnrn alksine

bir kararla; TMMOB Makina MUhendisleri Odasr Konya $ubesi'nin arag, llesisat,

mesleki denetim, periyodik kontrol, LPG srzdrrmazlrk belgesi

prroje,

dUzenlenrmesi

faaliyetlerinin iktisadi igletme olugturdu$u iddiasryla Konya Vergi Dairresi Bagkilnlr$r
Meram Vergi Dairesi MridrirlugU'nce 01.01.2001 tarihinden itibaren adr gegen gube
adtna yaptlan kurumlar vergisi ve KDV mUkellefiyet tesisi iglemi ile buna ba$lr olarak

yaptlan cezah tarhiyatlan mevzuata uygun bularak onamrgtrr. TMMOB Makina
MUhendisleri Odast'ntn karar drizeltme
201015297 Esas,

talebi de Danrgtay UgrincU Dairesi'nin

20t0lI6L9 No'lu Karan ile yerinde gdrlil

gekilde hukuki sUreg tamamlanmrgtrr.

Gelinen noktada bahse konu karar TMMOB Makina MUhendisleri Odasr'nrn taraf

oldugu vergisel uyugmazhklar ve Maliye Bakanlt$r'nrn ilgili birimlerinr:e olan vergi
incelemelerinde emsal olugturabilece!i drigrincesiyle TMMOB Makina Muhenclisleri
Odast Yonetim Kurulu'nun 05.03,2013 tarih

ve 1982 No1u

kararrylia 01.01.2013

tarihinden gegerli olmak Uzere verginin konusuna giren faaliyetlerin kurulacak olan
"Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi" gatrsr altrnda yurutulmesinc. ve bu birim
igin vergi mrikellefiyeti tesisine karar verilmigtir.

Bu karart takiben TMMOB Makina Mrihendisleri Odasr'nrn faaliyetleri "Liye Birimi" ile

"Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi" olarak iki ayn birime

paylagtrrrlmrg,

yaprlan belirleme gergevesinde;

> Uy" Biriminde; Uye Kayrt, Kimlik ve Odenti Gelirleri,

Gegici ve O$rernci Uye Kayrt

ve Odenti Gelirleri, MIEM Belge Gelirleri, Sicil Durum Belge Gelirleri ('Iesisat Proje,
Arag Proje, Do$algaz Proje), SMM Belge Gelirleri, MiEM gelirleri ve gelirlerin
do$umuna iligkin olarak Uyelere verilen hizmetler,

)

Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Biriminde ise; bu iglemlerin dr:lrnda

kalan di$er tum iglemlerden (arag, tesisat, proje, mesleki denetim, periyodik kontrol,
LPG stzdrrmazlrk belgesi duzenlenmesi vb. trim faaliyetler) dogan gelirlerr ve gelirlerin

do$umuna iligkin olarak Uye olmayanlara verilen hizmetler, toplanmrgtrr.

B. TEKNiK

HizMETLER BELGELENDiRME einiMi'r{iru (TnBB)
FAALivETLERiNiN TEMEL vERGi KANUNLART gERtgEvEsilroe
DEGERLEruoiniluesi

de agrklandrgr Uzere Maliye Bakanlr$r gerek
mukteza bazrnda vermig oldu$u tum yazh gorUglerde gerekse Vrergi Denetim

Raporumuzun 6nceki b6lumlerinde

Birimlerince yaprlan hemen hemen tUm incelemelerde arag, tesisat, prroje, melsleki

denetim, periyodik kontrol, LPG srzdrrmazlrk belgesi duzenlenmesi

vb.

trim

faaliyetlerin kurumlar vergisi ve katma de$er vergisine tabi oldu$u gorUgune yer
verilmektedir,

Bu gergevede bahse konu faaliyetlerin kurumlar vergisi ve katma deger vr:rgisi
uygulamalarr agrsrndan de$erlendirilmesine aga$rda yer veri
|q

n

"t

ft

,1
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1. Konunun Kurumlar Vergisi Miikellefiyeti Agrsrndan Delerlendirilmesi

01.01.2006 tarihinden itibaren yrirurluge giren 5520 Sayrh Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun 2. maddesinin dernek veya vakflara ait iktisadi igletmelerin tanrmlandrlr

(5). bendinde;

"Dernek veya vakflara ait veya baglr olup faaliyetleri devamlr bulunan ve bu
maddenin birinci ve ikinci ftkralarr drgrnda kalan ticari, srnai ve zirai igletmeler ile
benzer nitelikteki yabanct igletmeler, dernek veya vakflarrn iktisadi igletmeleridir. Bu
Kanunun uygulanmastnda sendikalar dernek; cemaatler ise vakf sayrltr", takibeden

(6). bent hrlkmtinde ise; "iktisadi kamu kuruluglan ile dernek veya vakllflara

ait iktisadi igletmelerin kazang amacr gtitmemeleri, faaliyetlerinin kanunla
verilmig giirevler arasrnda bulunmasl, tiizel kigiliklerinin olmanrasl,
ballmsrz muhasebelerinin ve kendilerine ayrrlmlg sermayeleriinin veya ig
yerlerinin bulunmamasr m[ikellefiyetlerini etkilemez. Mal veya hiz:met
bedelinin sadece maliyeti kargrlayacak kadar olmasl, k6r edilmemesi \reya

kAnn kurulug amaglarrna tahsis edilmesi bunlann iktisatli niteli$inil
deligtirmez."

hukumlerine yer verilmigtir.

5520 Saytlt Kurumlar Vergisi Kanunu'nda TMMOB Makina Mrihendisleri Odasrnln dahil

bulundu!u meslek odalartntn kurumlar vergisi olup olmadr$r hakkrnda agrll bir
dUzenleme bulunmamaktadtr. Bu durumda konuyu yorumlayabilmek ag;rsrndan \/ergi

Usul Kanunu'nun 3/A maddesinde yer alan, "Vergi kanunlarr lafzr ve ruhu ile hlikum

ifade eder, Lafztn agtk olmadr$r hallerde vergi kanunlarrnrn

hukurnleri,

konulugundaki maksat, htiktimlerin kanunun yaprsrndaki yeri ve di$er maddellerle
olan baglanttsr goz onunde tutularak uygulanrr." hUkmunden hareketle 5520 liayrlr
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun gerekgesinin mukellefler baglrkh 2,, maddersinin
"Dernek ve Vakflarrn iktisadi igletmeleri" baglrklr bolumUne bakmakta fa'yda vardlr,

Kanun gerekgesinin konumuzu ilgilendiren bolUmUnde aynen aga$rdaki aglklamalara

yer verilmig olup, gerekgede de odalann vergisel agldan dernreklerle aynl
esaslara tabi olacalr aglkga belirtilmigtir.

" ..... Ote yandan, bu Kanunun

uygulanmasrnda sendikalarrn

vakf sayrlaca$r beliftilerek, dernek ya da vakrf niteli$i

n ise
luglarrn

TL

faaliyetlerinin vergi drgr olmasrna kargrlrk bunlara baglr iktisadi igletmelerin
vergilendirilmesi konusuna agrklrk kazandrrrlmaktadrr.

Aynr gel<ilde

vergi

uygulamalan baktmrndan dernek olarak kabul edilen odalar, borsalar, meslek
orgUtleri ve bunlartn ust kuruluglarr ile siyasi partiler, kurumlar vergisi mtikellefiyeti

kapsamtnda olmayrp

stiz konusu kuruluglann iktisadi

bulunmasl durumunda

iglletmelerinin

her hal ve takdirde kurumlar vergisine

tabi

olacaklardrr.
Derneklere (ODA) ve vaklflara ait veya ba$h olup, faaliyetleri devamlr brulunan ticari,
stnai ve zirai igletmeler kurumlar vergisi mukellefidirler. Ticari, srnai ve zirai igletrreniri

belirlenmesinde Kanunun

2 nci maddesinin beginci frkrasrnda belirlelnen ko5iullar

dikkate altnacak olup iktisadi mahiyetteki igletmelerin belirgin tizellikleri,
gerekgenin iktisadi kamu kuruluglanna iligkin bdlUmde de agrklandr$r rizere, ba$hllk,

igletme iizelli$i, devamhhktrr. Di$er bir anlaUmla iktisadi igletmerrin

unsurlarr,

ticari faaliyetin de temel ozelliklerinden olan, bir organizasyona ba$lr olarak piyasa
ekonomisi igerisinde bedel kargtlt$r mal ahm-satrmr, imalatr ya da hizmet ifalarr gibi

faaliyetlerdir. Kanun bu gibi halleri tek

tek saymak yerine, dernek ya da vakf

taraftndan piyasa ekonomisi igerisinde icra edilen ve sermaye girketi ya da kooperatif
kazancr drgrnda kalan tUm iktisadi faaliyetleri kapsama almrgtrr.

Derneklere ve vaktflara ait veya baglr olarak faaliyet gdsteren iktisadii igletmelerce

elde edilen kazanglar tlzerinden tarh edilecek kurumlar vergisinin muhatabr anrlan

iktisadi igletmelerdir. Ancak, bu igletmelerin ayn bir trlzel kigiliklerinin olmamasl
halinde tarhiyattn muhatabt iktisadi igletmenin

ait veya ba6lr oldu$u

dernelk ve

vakflann olaca$r tabiidir,
Bu gaftlarr tagryan dernek veya vakflar;

)
)
)
)
F

Kazang gayesi

giidiip giitmediklerine,

Faaliyetin, kanunla verilmig giirevler arasrnda bulunup bulunmamastna,
Trizel kigili$e sahip olup olmamalarrna,
Ba$rmsrz muhasebelerinin bulunup bulunmamastna,

Kendilerine tahsis edilmig sermaye veya ig yerlerinin olup

baklmaksrzrn vergiye tabi tutulurlar.
T2

Aynca soz konusu mUkellef grubunca satrlan mal veya hizmetin bedelinin sadece
maliyeti kargtlayacak kadar olmasr, k6r edilmemesi veya kdrrn kurulug amaglanna

tahsis edilmesi bunlarrn iktisadi igletme olma vasfrnr de$igtirmeyecektir. Kazang
sa$lama amacr olmasa dahi igletmenin konusunun ve faaliyetinin; her trirlu mal ve

hizmet sattgt, kiralamast ya da bunlara benzer gekillerde olmasr ve dr:vamh

ollmasr

durumlartnda da dernek ya da vakflara ait iktisadi igletme olugtugu kabul edilecektir.

Giiriildiilii lizere 5520 Sayrh Kurumlar Vergisi Kanunu'nun mtikellefler
bagltkll 2. maddesinin gerekgesinde odalarrn, dolaylslyla TMMOB Makina
M[ihendisleri Odasrnrn vergisel agrdan derneklerle aynt esiaslara tabi
olaca$1, bunlann iktisadi igletmelerinin bulunmasr durumundar her hal ve

takdirde kurumlar vergisine tabi olacafr, bu noktada kaz:ang garyesi
giidiiliip gi,idiilmemesinin ya da faaliyetin kanunla verilmig giirevler
arasrnda bulunup bulunmamasrnrn mi,ikellefiyete engel olmayacall aglkga

belirlenmig bulunmaktadrr.
2. Konunun Katma Deier Vergisi Mi,ikellefiyeti Agrsrndan Delerlendirilnresi
3065 saytlr KDV Kanunu'nun 1. maddesine gore Trirkiye?e yaprlan ticarri, srnai, zirai
faaliyet ve serbest meslek faaliyetler gergevesinde yaprlan teslim ve hizmetler ile her

trirlu mal ve hizmet ithalatr KDV'ye tabidir.
Anrlan Kanun'un birinci maddesinin 3lg bendinde ise, ",,,genel ve katma

biitgeli

il

tizel idarelerine, belediyeler ve ktiyler ile bunlann tegkil
ettikleri birliklere, iiniversitelere, dernek ve vakrflara, her titrtU meslefu!

idarelere,

isletilen miiesseseler ile dciner sermayeli kuruluglann veya buntrara ait veya
tabi difier miiesseselerin ticari, mai zirai ve mesleki faaliyetlerinden

dofian teslim ve hizmetler katma defier vergisinin konusuna dahil
edilmigtir,"

1.

"tican) stnai, zirai
faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamhlrfir, kapsamt ve nitefirti Gelir
Vergisi Kanunu hiikiimlerine gcire; Gelir Vergisi
aqkhk
bulunmadtfir hallerde, Tiirk Ticaret Kanunu ve

Aynca antlan Kanun'un

maddesinin dordUncU frkrasrnda,

hiikiimlerine giire tayin ve tespit edileceji" beginci frkrasrnda ise, "bu

rek
va pilmas ntn

-,

vergilendirm eye mani tegkil etm eyecefi l' h ukme

iizctrine

ba$ lanmrgtr r.

Konuyla ilgili olarak yayrmlanan 11 no.lu KDV Genel Tebli$i'nin (E) b6ltimlinde,

"....Mesleki kuruluglann iiyelerinden aldl$r kayrt ve tasdik licretlerinin de
vergiye tabi tutulmayacair, siiz konusu kuruluglara ait veya talbi olan veya
bunlar tarafrndan kurulan ve igletilen mliesseselerin ise iktisadi igletme olarak
mUtalaa edilerek bunlann ticari, srnai, zirai

ve mesleki faaliyetlerinin vergiye

tabi

olaca$r beliftilmigtir.

Yukandaki agrklamalardan ve tinceki btiliim gergevesinde TMlt'lOB Makina

Mlihendisleri Odasrnrn iktisadi igletmeleri nedeniyle kurumlar vergisine
tabi olaca!rndan hareketle, TMMOB Makina Miihendisleri Odas;rnrn
iiyelerinden aldrfr kayrt ve tasdik licretleri drgrmda iktisadi iigletmelerce
gergeklegtirilecek olan mal teslimleri ve hizmet ifalan katma defer
vergisini n konusuna girmektedir.

Bu gergevede 6rne!in; TMMOB Makina M[ihendisleri Odasrnrn amacrna
uygun olmakla birlikte elitim hizmetleri, kitap, gazete, dergi satrglarr ile
arag, tesisat, proje, mesleki denetim, periyodik kontrol, LPG srzdrrmazhk

belgesi diizenlenmesi faaliyetlerinin katma deler vergisinilr konusuna
girmektedir.

c. TEKNiK HiZMETLER BELGELENDiRME etniMi (rHBB) iu

ircili

eiLciLen

1,

oi6e n

Teknik Hizmetler Belgelendirme Biriminin Gelir Getirici Faaliyetleri ve

Faaliyetlere iligkin Olarak Verilen Beyanname ile Bildirimler
TMMOB Makina Muhendisleri Odasr Teknik Hizmetler Belgelendirme llirimi (THBB)
gailsr altrnda gergeklegtirilen ve aga$rda sayrlan hizmetlerinden dolalr 01.01.2013
tarihinden gegerli olmak Uzere Kurumlar Vergisi ve Katma De$er Vergisi mukellefidir.

'tif

s

t4

GELIR GETIRICI FAALIYET
Trafik Bilirkigilik ve Ekspeftizlik Gelirleri
Motor - $asi Kontrol Gelirleri
Egitim ve Kurs Gelirleri

Muayene Kurulug Gelirleri
i

Etkinlik, Kongre, Kurultay, Sempozyum,

Asansor Kontrol Merkezi Gelirleri

Seminer Gelirleri

5
6
7

8

i GelenekselGece

9

i Sarr
ii

l0
11

i:,
--i-P;r;o#i#i#ienairffi
(uruiGu

|

i

Gelrrlefl

i Sorumlu Mridrir Kontrol Kayrt

ceiirterl---r-*

'I

Gelirleri

i

DefteriGelirleri

i
1

i

Yukanda ozetlenen gerekgelerle 01,01.2013 tarihinden baglamak rizere mukellefiyet

tesis ettirilmesine istinaden TMMOB Makina MUhendisleri Odasr Teknik Hizmetler
Belgelendirme Birimi (THBB)

20t4 yrlrna ait tum donemlere iligkin KDV,

KDV-2,

Muhtasar, Damga Vergisi ve Kurumlar Gegici Vergi beyannameleri ver drizeltmeleri

Qankaya Vergi Dairesi'ne verilmig, dogan vergilerde kanuni sUreleri igerisinde
6denmigtir, THBB iktisadi igletmesinin 20t4 takvim yrlrna iligkin Bilerngo ve Gelir
Tablosu raporumuz ekinde yer almaktadrr. (EK.4)
Diger taraftan TMMOB Makina Muhendisleri Odasr personeli igin ayhk sigorta prim ve

hizmet bildirimi hem Ua hem de THBB igin ortak olarak gube ve temsilcilikler ba;zrnda

ilgili Sosyal Guvenlik Kurumu MUdUrlUkleri'ne verilmig, muhasebe kayrtlarrnda

da

masraf yeri ayngtrrrlmak suretiyle kaydedilmigtir,

2.

Muhasebe Iglemlerinden Sorumlu Olanlar

TMMOB Makina MUhendisleri Odasr'nrn gerek Teknik Hizmetler Belgelendirme flirimi

(THBB) gerekse Uye Biriminin tUm muhasebe iglemleri agagrda srralanan ekip
tarafrndan yerine getiri lmektedi r.
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ADI SOYADI
sirol istvlRiloGlu

Unvarur

Burgin QORBACI
Gamze E.GUNEY
Ayge ARGUN ACAR

Muhasebe ve Mali Igler $ef Yardrmclsr
Muhasebe ve Mali Igler $ef Yardrmcrsl

Prnar $AHINER

Muhasebe Gdrevlisi

3. Teknik Hizmetler Belgelendirme

Birimi $ubeleri ve Temsilciliikler

THBB gubeleri 1 Merkez ve 18 B6lge olmak rizere 19 birimden olugmaktadrr. Aga$rda
gubeler listesi yer almaktadrr.
ADANA

EDIRNE

KCICAELI

ANKARA

rsxigrntn

KIONYA

ANTATYA

GAZIANTEP

MERSIN

BURSA

ISTANBUT

SAMSUN

ornizli

IZMIR

TRABZON

DIYARBAKIR

xnvseni

ZONGULDAK

MERKEZ

TMMOB Makina Muhendisleri Odasr 18 $ubesine balh olarak 56 il ve 44 ilge
temsilcili$inden olugmaktadrr. Agagrda gubelere ba!h temsilciliklerin listesi yer
almaktadrr. Bu temsilciliklerin onemli bir bo[]mrlnde aynr zamanda Teknik Hizmetler
Belgelendi rme

Bi ri mi ni

n konusuna

gi

ren faaliyetlerde yaprl maktadrr.

a
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TEKNiK trizuerleR BELGELElrroiRue einiMiNir,r 2or4 yrLI
HESAeLARTNTN ve unli TABLoLARTNTN orNeriMi gnugnaALARr
Bu bolumde 3568 saytlt Kanunun 12. maddesi ve Yeminli Mali Mugavirlerin Tasdik
Edecekleri Belgeler

ve Tasdike

itigt<in Usul

ve

Esaslar Hakkrndaki Yonetmr:ligin

verdi$i yetkiye dayantlarak TMMOB Makina Mrihendisleri Odasr ile lVUgavirlirjimiz
arastnda imzalanan 30.01.2014 tarih

ve F 743097

sayrlr Yeminli Mali Mrigarvirlik

Sozlegmesi uyarrnca TMMOB Makina Muhendisleri Odasr nezdinde Yeminli Mali
Mtigavir

A. Murat YILDIZ

Bagkanlr$rnda Serbest Muhasebeci Mali lvlugavir l(oray

AKSEHIRLI ve Serbest Muhasebeci Mali Mugavir Abdullah ELMADAGLI'dan olugan

denetim ekibimiz taraftndan gergeklegtirilen denetim galrgmalarr hakknda bilgi
verilecektir.(Ek-1)
A.

DENETLEME YONTEMiNE

1. Aragtrrma ve

il-igriru eilCilen

incelemenin Planlanmasl

Denetim kapsamr ve zamanlamasr goz onune alrnmak suretiyle gahgrnalarrn clo$ru

bir bigimde ydnlendirilmesi, sistematik bir tarzda yuruitulmesi ve hedeflenen amaca
ulagmasr igin gerekli planlama yaprlmrgtrr. Bu planlamaya iligkin olarak;

ve ig akrgr ile firmantn iginde bulundugu sektordeki konumu ve

etkJnligi

konularrnda gerekli aragtrrmalar yaprlmrgtrr.

aylrk donemler itibariyle, ayhk olarak verilen vergi beyannamelerine iligkin
hesap ve iglemler igin ise aylrk bazda beyanlarrn dofrulu$unu ve mewuata
uygunlu$unu sallamak rizere usul ve hesap incelemeleri yaprlmrgilr.

doneme ait galrgma ka$rtlarr ve notlarr, dUzenlenmig bulunan tarsdik raporlarr
ve di$er raporlar da dikkate alrnarak hesap incelemeleri yaprlmrgtrr.
nlanmrg

muhasebe standart ve ilkelerine uygun oldu$u gorUlm
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Tasdik galrgmast srrasrnda bilgi ahnabilecek ve verileri hazlrlayacak igletme

personeli belirlenmig

ve bunlar arasrnda gerekli igbirligi ve

koordinasyon sa!lanmrgtrr.

Aragilrma

ve incelemenin planlanmasr

agamaslnda firmanrn l<endine 6zgi

yaprsal 6zellikleri goz dnrine allnmrgtlr.

2.

Kanrt Toplama Teknikleri

Denetim konusu ve kapsamt ile ilgili olarak kanrtrn nitelik ve nicelik agrs;rndan 6nemi,
hatalt veya hileli olma riski, gUvenilirli{i gibi hususlar goz 6nUne alrnarak drnekleme

ve sondaj usu[i kullanrlarak kanrt toplanmtgtrr.

3.

Uygulanan inceleme Testleri, izlenen inceleme Ytintem ve Teknikleri

Tasdik galtgmalartntn yUrUtUlmesi srrasrnda saytm ve envanter incelemesi, tlelge
incelemesi, bilgi toplama, do$rulama, kargrlagtrrma ve puantaj ve anarlitik inceleme

ydntemleri kullanrlarak sonuca ulagrlmrgtrr. inceleme yontem ve tekniklerine iligkin
uygulamalar esnastnda flrmanrn Uretim ve hizmet igletmesi olmasr ozelli$i yanrnda
btlyuklUgU, iligkide bulundu$u firma

ve kurumlarrn

sayrsr

v.s. gibi faktdrler

goz

6nunde tutularak kullantlacak denetim yontem ve tekni$ine karar r,'erilmigtir.

ba!lamda denetim galrgmalarrmrzda kullanrlan ydntemlerin igeri$i ar;a$rda

Bu

krsaca

agrklanmrgtrr,

Sayrm ve Envanter incelemesi: Kurum tarafrndan 20t4 ytt hesap ddnemine
iligkin olarak gergeklegtirilen stok sayrmrna iligkin tutanaklar istenerek fiili durum ile
kaydi durum kargrlagilrr lmrgbr.

Belge incelemesi: Aylrk beyanname kontrollerinde muhasebe kayrtlarrndan
belgelere ve belgelerden muhasebe kayrtlarrna gidilerek iki yonlu kontroller yaprrlmrg

belgelerin gerge$i yanstttp yansrtmadr$r ve ilgili mevzuat hukumlerine uygunlu!u
aragtrrrlmrgtrr.

Bilgi Toptama: incelemeler

esnasrnda muhasebe kayrtlarr

gerekli agrklr$rn olmadr$r hallerde kurumun yetkili

ve belqeler ile

ilgili

erek bilgi

alrnmrgtrr.

19

Kargllagttrma ve Puantaj: Incelenen belge ve kayrtlardaki aritmetik iglemlerin
dogrulu$u yeniden hesaplama yaprlarak test edilmigtir.

Analitik inceteme: Kurumun 3t.I2.20L4 tarihi itibariyle
kalemleri bir onceki hesap donemi bakiyeleri

ile

bilango ve gelir tablosu

kargrlagtrrrlarak herhangi bir

kalemde ola$anUstU bir sapma olup olmadrlr aragilrrlmrgilr.
Bu yontemler kullanrlarak denetim hizmeti verilen Odanrn defter ve bellgeleri dlizenli

olarak denetime tabi tutulmugtur. Denetimler muhasebe kaydrna esas olan

belgelerin sondaj metodu kullanrlarak segilmesi
gergeklegti

ri

I

ve

kontrolu

geklinde

migtir.

Sonug olarak yukartda gergevesi gizilen denetim ve incelemeler esniasrnda yeterli
miktarda ve gUvenilir nitelikte kanrt toplanmrg olup izlenen denetlerne yontem ve

tekniginin tasdik edilen beyanname ve buna ek mali tablo ve bildirimlerin gerge$i
yansrtmasr agrsrndan uygun ve yeterli oldu$u kantstna varrlmtgtrr.

B, USUL iNCCICUELERi

1, Teknik Hizmetler ve
Tasdikine

Belgelendirme Birimi'nin Yasal Defterlerinin

illgtln Bilgiler

TMMOB Makina MUhendisleri Odasr Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi'nin

20t4 yth kanuni defter ve belgelerinin tasdik durumu agalrdaki gibidir.

Tasdik Makamr

;
Ankara 54. Noteri
'
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2. Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi'nin Yazar Kasa ve POS
Cihazr Kullanma Zorunlulu$u Kapsamlnda Yapllan Qallgmalar

a.

Yazar Kasa Ahmr

Katma De$er Vergisi Mrikelleflerinin Odeme Kaydedici Cihazlarr Kullanmalarr
Mecburiyeti Hakknda 3100 Saytlt Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci ftil<rasrnda

"lSatrgr

yaptlan mallan aynen veya iglendikten sonra sailgrnr yapanlar drgrndaki kimselere
satan veya aynr kimselere hizmet veren birinci ve ikinci srnrf tUccarlar, bu Kanuna
gdre odeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler." hUkmu mevcuttur.
Bu nedenle, TMMOB Makina MUhendisleri Odasr Teknik Hizmetler ve l3elgelendirme

Biriminin kurumlar vergisi mUkellefl olmasr sebebiyle Vergi Usul Kanunu'na gdre

birinci stntf tuccar oldu$unuzdan, fatura vermek mecburiyetinclel

olmadrr$rnrz

hizmetlerin belgelendirilmesi igin odeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti de
bulunmaktadrr.

Bu

gergevede TMMOB Makina Mrihendisleri Odasr Teknik l'lizmetler ve

Belgelendirme Birimi 05.04.2013 tarihinden itibaren merkez, gubeler ve
temsilciliklere 104 adet yazar kasa alrmr yaprlarak yazar kasa satrg figi cluzenlenrneye
baglanmrgtrr.

Ayrtca yazar kasa kullanabilmek igin Qankaya Vergi Dairesi'ne yaptrilrmrz "Ocleme
Kaydedici Cihazlara itigt<in Levha" muracaatr ile ilgili olarak yazar kasa kullanan tUm

merkez, gube

ve

temsilcilik adreslerinde vergi yoklamalarr yallrlmrg, yaprlan

galtgmalar strastnda Qankaya Vergi Dairesi kayrtlarrnda mevcut gube ve temsilcilik
adreslerimizin gtlncellenerek flili duruma uygun hale getirilmesi sa$lanrnrgtrr,

b,

POS Cihazr Ahmr

TMMOB Makina Muhendisleri Odasr Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi iler Uye

Biriminin sahip olduklart banka hesaplarrna ba$lr olarak 2014 yrlrnda hkbank'tan 82

adet, Garanti Bankast'ndan ise 40 adet POS cihazr kullanrlmrgtrr. Akbernk'tan ahnan
POS cihazlartndan 79 adedi

ile Garanti Bankasr'ndan ahnan POS cihiazlarrndan 23

adedi Uye Birimi hesaplarr, kalan toplam 2

Bankasr) POS cihazr ise Teknik Hizmetl
iligkilendirilerek kullanrlmrgtrr.

2t

3.

Muhasebe Sistemi ve Kayrt Dlizeni

TMMOB Makina Mrihendisleri Odasr Teknik Hizmetler

ve Belgelendirme

Birirninin

muhasebe kayttlartnt Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliginde beliftilen 7/A
sistemine gore bilgisayar oftamrnda tutulmaktadrr. Defter kayrtlarr karyrt nizarnrna,

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebligleri

ve genel

muhasebe kuralliarrna

uygundur.

4. Defter Kayrtlanna Dayanarak Tegkil Eden Belgelerin Usulliine Uy'gun
Olup Olmadrlr
TMMOB Makina Mtjhendisleri Odasr Teknik Hizmetler

ve Belgelendirme

Birirninin

2014 ytt defter kayttlartna dayanak tegkil eden belgeleri, 213 Sayrh Vergi

Usuil

Kanunu'nda ongorUlen usul hUkumlerine uygun olarak duzenlenmigtir

5.

Yrl iginde Verilmesi Gereken Katma Defer, Muhtasar ve

Benzeri

Beyannamelerin Siiresinde Verilip Verilmediii ve Vergi Mevzuiltrna Uy'gun
Olup Olmadrklan
Daha dncede belirttigimiz Uzere TMMOB Makina MUhendisleri Odasr Yonretim
Kurulu'nun 05.03,2013

gegerli olmak

tarih ve 1982 No'lu kararryla 01.01.201.3i tarihinden

Uzere verginin konusuna giren faaliyetlerin kurulacak olan "Teknik

Hizmetler ve Belgelendirme Birimi" gatrsr altrnda yrlrUtulmesine ve bu birim igin'vergi
mUkellefi yeti tesisine karar veri lmigtir.

Bu gerekgeyle 01.01.2013 tarihinden baglamak Uzere mukellefiyet tes;is; ettirilmesine
istinaden TMMOB Makina Mtihendisleri Odasr Teknik Hizmetler Belgeiendirme Eliriml
(THBB) 2014 yrlrna ait tum donemlere iligkin KDV, KDV-2, Muhtasar, Dtamga Vergisfr

ve Kurumlar Gegici Vergi beyannameleri ve drizeltmeleri Qankaya V'ergi
verilmig, dolan vergilerde kanuni sureleri igerisinde odenmigtir.

Dairersi'ne

inceleurleni

c, HEsAP

1, Denetim $ekli
TMMOB Makina Mtihendisleri Odasr Teknik Hizmetler Belgelendirme Eliriminin 2014

ylt hesap ve iglemleri ile mali tablolarr, MUgavirli$imizce ilgili mevzuat

hukumleri

yonunden incelenmig ve incelemeye iligkin tespit ve de$erlendirmelerimize aga$rda
yer verilmigtir.

a. Mal ve

Hizmet Allg

Yansrtmadrf

i,

ve Satlg Belgelerinin

Gergefii Yansltlp

r,

Mal ve Hizmet Ahg Belgelerinin Gergeli Yansltlp Yansltmadl$l

20t4 ytt kaytt ve belgeleri Uzerinde yaprlan incelemelerde, mal ve hizrnet ahmlarrna

iligkin belgelerin THBB'nin ihtiyaglarryla

ve

faaliyetleriyle uyumlu oldu$u

gOrulmUgtUr.

ii.

Mal ve Hizmet Satlg Belgeleri Gergefi Yansltlp Yansltmadr$l

THBB'nin 20t4 ytlt mal ve hizmet satrg belgeleri uzerinde yaprlan incelemelerdt: soz

konusu belgelerin Raporumuzun dnceki bo[imlerinde srralanan 21 aclet gelir getirici

unsurun

ile iligkin olduklart tespit edilmig ve

gergegi yansrttrlllan kanaatine

varrlmrgtrr.

b.

Ticari Mal Envanteri

TMMOB Makina MUhendisleri Odasr Teknik Hizmetler Belgelendirme l3irimi merkez

ve gubelerinde 2014yth sonu itibariyle Ticari Mal Stolu bulunmamakterdrr,

ii"iiirq"lr",
roiLAM**

-

Uretilen Mal Envanteri
TMMOB Makina Mtihendisleri Odasr Teknik Hizmetler Belgelendirme Birimi merkez

ve

Subelerinde 20L4

ytlt sonu itibariyle 199.161,98 TL tutarrnda K6$rt r;to$u

bulunmaktadrr.
D6nem

igi

i Diinem sonu

d.

Nakit Odemelerin ve Borg Alacak iligkilerinin Mal ve Hizrnet Ahnlyla
Uyumlu Olup Olmadr!1, Bankalar ve Diler Finans Kuruluglan ile iligkilerin
Mahiyeti

i.

Nakit ddemeler Mal ve Hizmet Allmlyla Uyumludur

TMMOB Makina MUhendisleri Odasr Teknik Hizmetler Belgelendirmer Birimi nakit
odemelerinin do$ru oldu$u kasa hesabr uzerinden yapllan incelemede anlagrlmrgilr.

ii. Borg-Alacat iligtileri

Mal ve Hizmet Ahmryla Uyumludur

Muhasebe sistemi Uygulama Genel Teblillerine uygun olarak tutulan cari hesaplar

Uzerinde yaptlan incelemelerde, borg alacak iligkilerinin mal

ve

hi:zmet alrmryla

uyumlu oldulu ve bu hesaplarr yrlsonu itibariyle mutabakatlarrnrn sa(ilandrgr tespit
edilmigtir.

iii.

Bankalar ve Di$er Finans Kuruluglan ile iligkilerin Mahiyeti

THBB'nin banka kayrtlarr rizerinde yaprlan incelemelerde banka iglemlerinin kayrtlara

intikal ettirildigi gorrilmUgtUr. THBB'nin bankalarla olan iligkisi vadesiz: mevduat ve
POS iglemlerinden

ibarettir.

e,

Bilangoda Yer Alan Kalemlerin Defter Kayrtlannr Tam ve Dolru Olarak

Yansltlp Yansltmadtlr, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel T'eblillerinde
Belirtilen ilkelere Uygun Olup Olmadrlr
MUgavirli$imizce yaprlan denetimlerde, THBB'nin 31.I2.20L4 tarihli bilangosunda yer

alan kalemlerin, defter kayttlarrnr tam ve dogru olarak yansrttriir, Muharsebe
Uygulama Genel Tebli$lerinde belirtilen ilkelere uygun oldu$u tespit edilmigilr.

f.

Gelir Tablosunda Yer Alan Gelir ve Giderlerin Defter Karyltlarrnia ve
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Teblillerine Uygun Olup Ollmadllr
MUgavirli!imizce yaprlan denetimlerde, THBB'nin 20t4 yrlrna ait Gelir Tablosunda yer

alan kalemlerin, defter kayttlarrnr tam ve do$ru olarak yansrttr(ir,

Muhasebe

Uygulama Genel Teblillerinde belirtilen ilkelere uygun oldu$u tespit edilmigtir.
Gelir Tablosunda yer alan gelir ve gider kalemlerinden ozellili olan kalemlere iligkin

tespitlerimiz aga$rdaki gibidir.

2.

Amortismanlar

213 saytlt Vergi Usul Kanunu'nun 315. Maddesinde, girketlerin amortismana tabi
iktisadi kymetlerini, Maliye Bakanlrgr tarafrndan faydalr omUrleri dik.kate ahnarak

tespit ve ilan edilen oranlar Uzerinden itfa edecekleri hUkUm altrna alrnmrgUr. Bu
hUkme istinaden belirlenen oranlar 333, 339, 365, 389, 399,406 ve,11B seri no'[l
VUK Genel Tebli$leri ile belirlenmig ve anrlan tebli$lerde uygulamaylia ilgili gerekll
agrklamalar yaprlmrgtrr.

THBB 2014 ytltnda merkez ve gubeler olarak 591.385,90 TL tutarrnda maddi cluran

varltk ve maddi olmayan duran varlrk ahmr yapmrg olup, sahip oldu$u maddi cluran
varlrklardan ise 77.293,06 TL tutarrndaki krsmr satmrgtlr.

253- Tesis, Makina

1.857.354,30

48.783,57

r.704.2s4F3

9r5,25

ve Cihazlar

254- Tagltlar
255- Demirbaglar
260- Haklar
264- dzel Maliyetler

i

3.

Toplam

212237,47

77$9
7.572t4O

4.2s2.s;s,60

$iipheli Alacak Kargrhk Giderleri

20L4 takvim ytltnda gUpheli alacak kargrlr$r ayrrlmamrg; onceki yrllarda aynlan
gupheli alacak kargrlrklarrndan bir tahsilat olmamrgilr.

4.

Yenileme Fonu

THBB taraftndan 2014 yrhnda satrlan herhangi bir amortismana tabi iktisadi krymetin

yenilenmesi amacryla ayrrlan Yenileme Fonu yoktur.

5.

Diler Karglllklar

2014 takvim yrlrnda donem kanndan ayrrlan herhangi bir di$er karg

5.

Reeskontlar

2014 yrlrnda reeskont uygulamasr yaprlmamrgUr.

7.

Kur Farklan

THBB'nin 2014 yrllnda doviz cinsinden herhangi bir iglemi olmadr$rndan, kanrbiyo
kan ve ya zaran soz konusu degildir.

8.

EmtianrnDelerlemesi

THBB'nin sattn aldt$l emtialar igin

fiili olarak stoklara

allnrncaya liadar yaprlan

harcamalar emtiantn maliyetine eklenmektedir. Stoklarda yer alan emtialar 213
saytlt Vergi Usul Kanunu'nun 274. ve 275. maddeleri gere$ince maliyet bedeli ile
de$erlenmektedir,

9.

Diinem Sonu Mevcut Diiviz ile Yabancr Para Cinsinden Alacak ve

Borglarrn Deferlemesi
THBB'nin de$erlemeye konu ddviz cinsinden mevcut, alacak veya borcu yoktur.

10, Diler

ittisadi Krymetlerin Delerlemesi

THBB aktifinde ve pasifinde yer alan di$er iktisadi krymetler maliyet bedeli ve/lre ya
mukayyet de$erleri ve alrg bedeli ile degerlenmigtir. Bu ba$lamda;

-

Maddi duran varlrklar maliyet bedeli ile,
Kargrlrklar mukayyet/kayrtlr de$erleri ile,

Gelecek ytllara iligkin giderler-gelirler mukayyet de$eri ile dr:!erlennrigtir.
Ktsaca her iktisadi ktymet 213 sayrlr VUK'da yaztlr de$erleme yontemine gdre
delerlemeye tabi tutulmugtur.
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D, oiGen inceleuE

vE

TEspirlrn

TMMOB Makina MUhendisleri Odasr Teknik Hizmetler Belgelendirme Bririmi'nin 2014
ytlt faaliyetleri neticesinde 918.489129 TL zarar do$mugtur. Bu zararrn olugmasrna
sebep olan hususlar ile ilgili goruglerimiz aga$rda yer almaktadrr.

1. 2014 ytltnda mugterilerden tahsil edilen Katma De$er Vergi toplamr olan
9.505.505,26 TL gelir olarak kaydedilememig, vergi dairesine beyan redilmigtir.

2.

Yukartdaki uygulamaya paralel bir bigimde 20L4 yrlrnda daha orrceki yrllardan

farklt olarak ahg faturalarrnda yer alan indirilecek KDV tutan 2.156.620,15 T'L'nin

tamamt donemde indirilecek KDV tutarr olarak dikkate ahnmrg, l"rizmet riretim
maliyeti igerisinde yer alamamrgtrr,

3.

TMMOB Makina Muhendisleri Odasr Teknik Hizmetler Belgelendirme Birimi'nin

kurulmast ile birlikte, 2014 yrhnda TMMOB Makina MUhendisleri Odasr brinyesinde

648 personelin buyuk go$unlu$unun Ucret giderleri Teknik Hizmetler
Belgelendirme Birimi'nde gider kabul edilmig olup, bahse konu tutar

galtgan

38.859.262'14 TL'dir,

4.

20t4 yiltnda TMMOB Makina MUhendisleri Odasr Teknik Hizmetler l3elgelendirme

Biriminde personel giderlerinin toplam hizmet r.iretim maliyeti igerisindeki oranr
(38.859.26214 TL I 55.726.736,70 TL) o/o 69,73 olarak gergeklegnrigtir.
Dolaytstyla 2014 yrlrnda do$an zarann 6nemli

bir

krsmr yUksek personel

maliyetlerinden kaynaklanmaktadrr.
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Iv- TEKNiT nizuETLER BELGELEltoinue einiMir.tir{ zot4
TABLoLARTNTN

lrunlizi

yrlr lqnli

eimngo HESAnLARTNA il-igl-xil eilcilen
Bilango Hesaplarrna ait bilgiler a9a$lda sunulmugtur.

A.

DONEN VARLIKLAR

20L4 ytt sonu itibarryla toplam 63.529.000190 TL tutarrnda olan donen varhldarrn
da$rhmrna iligkin ayrrntrlr bilgilere izleyen bo[imlerde yer verilmigtir,

1.

Hazrr Deferler

THBB merkez ve gubelerinin 31.I2.20I4 tarihli bilangosunda yer alan hazrr deiierler

grubunun bakiyesi 2.442.956,63 TL olup bu tutarrn 88.224,29 TL'si 100- l(asa,
38.228,40T1'si 101- Altnan Qekler, 2.296.288,06 TL'si 102- Bankalar ve 20.215,88
TL'si 108- Di$er Hazu De$erler hesaplarrndan olugmaktadrr.

2. Ticari Alacaklar
THBB merkez ve Subelerinin 31.72.2074 tarihli bilangosunda yer alan ticari alacaklar

grubunun bakiyesi 5.103.730,51 TL olup, bu tutann 4.983.726,f12 TL'si I2OAltctlar, 80.004,20 TL'si 12l-Alacak Senetleri, 40.599,49 TL'si 126-Verilen Depozito
ve Teminatlar hesaplarrndan olugmaktadrr,
Donemde gupheli alacaklar kargrh$r ayrrlmamrgtrr.

3,

Di!er Alacaklar

THBB merkez ve gubelerinin 3L.12.2014 tarihli bilangosunda yer alan
alacaklar grubunun bakiyesi 55.698.045,05

TL olup, bu tutarrn

diler

ticarl

55.639.21'3,LL

TL'si 133-Ba$h Ortaklrklardan Alacaklar, 58.77t,94 TL'si 136-Di$er Ticari Alacaklar
hesaplarrndan ol ugmaktadrr.

4.

Stoklar

THBB merkez ve gubelerinin 3t.12.2074 tarihli bilangosunda yer alan stoklar
grubunun bakiyesi 199.161198 TL olup, bu tutarrn tamamr 150-ilk Madde Malzeme
hesabrndan olugmaktadrr,

5.

Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklan

THBB merkez ve gubelerinin 31 .t2.20L4 tarihli bilangosunda yer alan gelecek aylara

ait giderler ve gelir tahakkuklarr grubunun bakiyesi 32,503193 TL olup

tamamr

180-Gelecek Aylara Ait Giderler hesabrndan olugmaktadrr.

6.

Diler Diinen Varllklar

THBB merkez ve gubelerinin 31.L2.20t4 tarihli bilangosunda yer alarr

diler

ddnen

varlrklar grubunun bakiyesi 52.602180 TL olup, bu tutarrn 9.t06,97 TL'si 195- ig
Avanslart, 43.345,83 TL 196-Personel Avanslarr hesaplarrndan olugmaktadrr.

B.

DURAN VARLIKLAR

2014 yrh sonu itibarryla toplam 4.599.051163 TL tutannda olan duran varhklarrn
da!rlrmrna iligkin ayrrntrlr bilgilere izleyen bolumlerde yer verilmigtir,

1.

Ticari Alacaklar

THBB merkez ve gubelerinin 31.72.20L4 tarihli bilangosunda yer alan ticari alacaklar

varltklar grubunun bakiyesi 4.285/68 TL olup tamamr 226-Verilen Depozito ve
Teminatlar hesabrndan olugmaktadr r.

2.

Maddi Duran Varllklar

THBB merkez ve gubelerinin 31.I2.20t4 tarihli bilangosunda yer alan maddi duran

varltklar grubunun bakiyesi 4.311.51L,62TL olup 398.L03,21 TL'si 252-Binalar,
1.906.L37,8I TL'si 253-Tesis Makina ve Cihazlar, I.629.013,99 TL'si 254-

Ta5;rtlar,

5I5.L47,89 TL'si 255-Demirbaglar ve (136.89t,28 TL)'si ise 257-Arnoftisman ve
Tukenme Paylan hesaplanndan olugmaktadrr,

3.

Maddi Olmayan Duran Varhklar

ve gubelerinin 3I.L2.20I4 tarihli bilangosunda yer alan nnaddi
olmayan duran varltklar grubunun bakiyesi 225.L23$6 TL olup bu tutann

THBB merkez

28t.633,94 TL'si 260-Haklar, 36.655,60 TL'si 264-6zel Maliyetler ve 9,3.165,88 TL'si
ise 268- Amoftisman ve Trikenme Paylarr hesaplanndan olugmaktadrr,

4.

Gelecek Ylllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkuklan

THBB merkez ve Subelerinin 31.L2.20L4 tarihli bilangosunda yer alan r;elecek y'rllara

ait gider ve gelir tahakkuklart grubunun bakiyesi 58.130,67 TL olup tamamr 280Gelecek Yrllara Ait Giderler hesabrndan olugmaktadrr.

C.

KISA VADELi YABANCI KAYNAKLAR

2074 ytt sonu itibanyla toplam 66.688.727,85 TL tutannda olan krsa vadeli
yabanct kaynaklar da$rhmrna iligkin ayrrntrh bilgilere izleyen b6[imlerde yer
verilmigtir.

1.

Krsa Vadeli Borglar

THBB merkez ve gubelerinin 31.I2.20I4 tarihli bilangosunda yer alarn krsa v'adeli
borglar grubunun bakiyesi 1,541,396r'.7 TL olup bu tutann 1.495;.I47,65 TL'si
320-Sahctlar, 3.000,00 TL'si 321-Borg Senetleri

ve 43.248,82 Tllsi

326-A,hnan

Depozito ve Teminatlar hesaplanndan olugmaktadrr.

2. Diler Borglar
THBB merkez ve gubelerinin 31. t2.20t4 tarihli bilangosunda yer alan

diler

borglar

grubunun bakiyesi 60.665.559,11 TL olup, bu tutarrn 59.856,045,72 TL'si 333Ba$lr Oftakhklara Borglar, 599.790,54 TL'si 335-Personel Borglar ve 209.

ise 336-Diger Qegitli Borglar hesaplarrndan olugmaktadrr.

3,

oT.(J.*

Ahnan Avanslar

THBB merkez

ve

gubelerinin 3LI2.20L4 tarihli bilangosunda yer

avanslar grubunun bakiyesi 1.681.015,83 TL olup, bu tutarrn L6751.502,91 TL'si
31

340- Altnan Siparig Avanslart

ve I.5I2,92 TL'si 349- Ahnan Di$er Avanslar

hesaplarrndan olugmaktadrr.

4.

Odenecek Vergi ve

Diler Yi,ikiimliiliikler

THBB merkez ve gubelerinin 31.I2.20I4 tarihli bilangosunda yer alan odenecek
vergi ve di$er yukrjm[ilukler grubunun bakiyesi 2.800.652P2 TL oh-rp, bu tutarrn
1.693.193,60 TL'si 360-0denecek Vergi ve Fonlar, 1.035.075,08 TL'si ii61-Oderrecek
Sosyal Grivenlik Kesintileri ve72.383,34 TL'si ise 369-Odenecek Diler'/rjkrlm[][iklen

hesaplarrndan olugmaktadrr.

5. Diler Klsa Vadeli Yabancl Kaynaklar
THBB merkez ve gubelerinin 31.L2.20I4 tarihli bilangosunda yer alian di$er krsa
vadeli yabanct kaynaklar grubunun bakiyesi LO4A2 TL olup, bu tutarrn 0,03 TL'si

391- Hesaplanan KDV, 104,39 TL'si 397-Sayrm ve TesellUm Fazlalarr lresaplanndan
olugmaktadtr. Saytm ve tesellum fazlasl olan 104,39

Tl'nin 94,60 T|L'sinin

sebebi

izmir $ubesinin banka iglemlerinden, g,Tg TL'sinin ise Trabzon gubes;i Kasa sayrm
iglemlerinden dogdu$u anlagllmrgUr.

D. UZUN VADELi

YABANCI KAYNAKLAR

THBB 20t4 ytlt igerisinde uzun vadeli yabancr kaynak kullanmamrg olup, aynl
zamanda uzun vadeye isabet eden bir tutar da bulunmamaktadrr.

E, OZKAYNAKLAR
20t4 ytlt sonu itibanyla toplam L.439.324,68 TL tutarrnda

olerndzkaynaklar

toplamtntn dalrlrmrna iligkin ayrrntrh bilgilere izleyen bolUmlerde yer verilmigtir.

1. Sermaye Yedekleri
THBB merkez ve gubelerinin 3t.I2.20L4 tarihli bilangosunda yer alan serrnaye
yedekleri grubunun bakiyesi L2.47L.263,98 TL olup, tamamr 529-Di!er Serrnaye
Yedekleri hesabrndan olugmaktadrr.
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2.

Gegmig Yrllar Zararlart

THBB merkez ve gubelerinin 31.t2.20L4 tarihli bilangosunda yer alan gegmig yrllar
zararlar t h esa b n n ba kiyes i 1 0. 1 2 5. 5 2L,57' dir .
r

3.

r

Diinem Net Kan Veya Zarart

THBB merkez ve gubelerinin 31.t2.20L4 tarihli bilangosunda yer alern donenr net

zarart grubunun bakiyesi 9O6.4L7t73 TL olup, tamamr 59l-Ddnem Net Zararr
hesabrndan olugmaktadrr.
F.

GELIR TABLOSU HESAPLARTNA

1.

Briit SaUglar

il-igriru eilcilen

THBB merkez ve gubelerinin 31.t2.20L4 tarihli gelir tablosunda yer alan brrit satrglar

grubunun bakiyesi 56.136.07014 TL olup, bu tutarrn 54.720.3t0,34 TL'si 600Yuttigi SailSlar ve L4t5.760,40 TL'si 602-Diger Gelirler hesaplarrndan olugmaktadrr,
,SOZ- Di$er Gelirter Hesabrntn Detaylan

i 1 iSGK'dan Alrnan Destek ve Tegvikler
i Z iSfC i9 Gormezlik Odeneginden Gelir

i

ii

i 3 i SGK Rapor Ucret Iadesi
i + iqatrgma Bakanlrlr Arabuluculuk
ii
s iOi6erGelirler
celirler
:5
i

-.-

i

iDiger

i
2.

i

i ----" --

I

6,970,00

j

Hizmet

Geliri

553,80

i

3,796,00

i

7..415.76D,4O

I

1

opram
i

Satrg

indirimleri

THBB merkez

ve gubelerinin 3t.12.2074 tarihli gelir tablosunda yer alan satr5

indirimleri grubunun bakiyesi L.314.13216 TL olup, bu tutarrn 62".t20,54 TL'si

610- Satrgtan iadeler ve t.252.0t2,22 TL'si 611-Satrg Iskontolan lresaplanndan
olugmaktadrr.

3.

Net Satrglar

THBB merkez ve gubelerinin 31.L2.20L4 tarihli gelir tablosu
bakiyesi 54.821.937

pg Tl'sidir.

net saUglar

r$'C,;
4
la
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4.

Satrglann Maliyeti

THBB merkez ve gubelerinin 31.I2.20I4 tarihli gelir tablosunda yer alan sauglann

maliyeti grubunun bakiyesi 55.817.19112 TL olup, bu tutann 89.395,00 TL,si
62l-Satrlan Ticari Mallar Maliyeti ve 55,727.786,I2TL'si 622-Satrlan Hizmet Maliyeti
hesaplarrndan olugmaktadrr.

5.

Brtit Satlg Kan Veya Zarart

THBB merkez ve gubelerinin 31.L2.20I4 tarihli gelir tablosunda yer arlan bruit satrg
zarar bakiyesi 995.243,14 TL'dir.

6.

Faaliyet Kan veya Zarart

THBB merkez ve gubelerinin 31.t2.20L4 tarihli gelir tablosunda yer alan faaliyet

zarar bakiyesi 995.243t14 Tl'dir. THBB, kamu kurumu niteli$inde bir meslek
kuruluguna ait iktisadi igletme olmasr nedeniyle gelir getirici tum faaliyetlerine
ydnelik giderleri hizmet maliyetini olugturmaktadrr. Bu nedenle faaliyet giderleri grup
hesaplarr kullanr lmamrgtrr,

7.

Di$er Faaliyetlerden Olalan Gelir ve Karlar

THBB merkez ve gubelerinin 3I.t2.20t4 tarihli gelir tablosunda yer alan di$er
faaliyetlerden ola$an gelir

ve karlar grubunun bakiyesi L23.144,,59 TL

olup

tamamt t2,43TL'si 642-Faiz Gelirleri, t23.t32,I6 TL'si ise 649-Diger Olla$an Gelir ve
Karlar hesabrndan olugmaktadrr.

8.

Diler Faaliyetlerden Olafan Gider ve Zararlar

THBB merkez ve gubelerinin 3t.I2.20I4 tarihli gelir tablosunda yer alan diger
faaliyetlerden ola$an gider ve zararlar grubunun bakiyesi 55.LO7,23

TL

olup

tamamr 659-Diger ola$an Gider ve Zararlar hesabrndan olugmaktadrr.

9.

Olalan Kar ve Zararlar

THBB merkez ve gubelerinin 31,t2.20t4 tarihli gelir tabl
zarar bakiyesi 927.2O5,78 Tl'dir.

alan ola$an
f\

.t
t{
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10. Ola$an Drgr Gelir ve Karlar
THBB merkez ve gubelerinin 31.I2.20I4 tarihli gelir tablosunda yer alian ola$an dlgr

gelir ve karlar grubunun bakiyesi 84.383,91 TL olup tamamr 679-Digrer Olagan

Drgr

Gelir ve Karlar hesabrndan olugmaktadrr.

11. Olalan Dlgl Gider ve Zararlar
THBB merkez ve gubelerinin 31.12.2074 tarihli gelir tablosunda yer aliln olalanr

drgr

gider ve zararlar grubunun bakiyesi 63.595186 TL olup t9.4t3,44 TL"si 681-Onceki
Ddnem Gider ve Zararlan, 44.182,42 TL'si ise 689- Diger ola$an Drgr Gider ve
Zararlar hesa brndan

ol ugma ktadr r.

12. Ddnem Kan veya Zarart, Ddnem Net Kan veya Zarart
THBB merkez ve gubelerinin 31.L2.20I4 tarihli gelir tablosunda yer alan donem net
zarar bakiyesi 9O6.4L7t73 TL'dir.

G.

2Or4 yrLr GEgiCi VERGi BEYANNAME OZETLERT

,00

ittesaplanan Gegici

0,00

0,00!

0,00i

0,00

iOnceki Diinem Hes.

'

\='' tl I lf'

'{1{-
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THBB taraftndan yaptlan gegici vergi beyanlarr, 193 sayrh Gelir Vergisi Kanunu'nun

mtikerrer 120 nci maddesi ile 5520 sayrh Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32 nci
maddesi hrlkUmlerine uygundur.

H. yrl ieiNDE KEsiNTi yoLUyLA oDENEN vERGiun
THBB taraftndan 20L4 ylhnda tevkif suretiyle odenen gelir vergisi sttopaj kesintisi
bulunmamaktadrr.

i.

KANUNEN KABUL EDILMEYEN GiDERLER

THBB taraftndan 20L4 yrhnda yaprlan harcamalardan

119.78623 TL itutarrnda

ksmtntn kanunen kabul edilmeyen gider kapsamrnda olup detayllarr

olan

aga$rdaki

tablodadrr.
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

rvr

i r. r,raooeiin JcbrJ-(a dui

ri

ir

meven cicieiiiiir-

-'

5510 Sayrlr Kanunun 38.Maddesine Gore Kabul Edilmeyen Giderler

Motorlu Tagrtlar Vergisi
Diger K,K.E.G.

J.

KURUMLAR VERGISI

THBB 20L4 yrlt sonu itibanyla mali zararrnrn 786.63L,50TL olmasr nedeni ile
matrah olugmadr$rndan Kurumlar Vergisi odemeyecektir.
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v- THBB ADrNA DUZENLENEN vERci irucrlEME
Raporumuzun onceki bolUmlerinde

de

RApoRLART

agrklandr$r Uzere Maliye Bakanh$l gerek

mukteza baztnda vermig oldu$u tum yazh gorriglerde gerekse Vergi Denetim
Birimlerince yaptlan hemen hemen trim incelemelerde arag, tesisat, proje, mesleki

denetim, periyodik kontrol, LPG srzdrrmazhk belgesi duzenlenmesi

vb. tUm

faaliyetlerin kurumlar vergisi ve katma de$er vergisine tabi oldu$u gorrlgUne yer
verilmektedir,

Bu gergevede bahse konu faaliyetlerin kurumlar vergisi ve katma de$er vergisi
uygulamalan agtstndan Maliye Bakanlrlr Vergi Denetleme Kurulu (Bagkent KUguk ve

Orta Olgekli Mukellefler Grup Bagkanh$r) Vergi Mrifettigleri tarafrndan

aga$rdaki

konularla ilgili vergi inceleme raporlarr dUzenlenmigtir.

KALDIRMA ARAgLARININ VE KAZANLARIN
igivdr.rUNDEN yAprLAN vERGi iruceleuesi

PERIYODIK BAKIM

TMMOB Makina Muhendisleri Odasr'nrn 2009, 2070, 2011 ve 20L2 ytlt hesaplannln

Vergi Mtifettigi Osman QAMLI tarafrndan oda faaliyetleri arasrnda yer alan "kaldlrma
araglartntn ve kazanlarrn periyodik bakrm igi" ile ilgili olarak incelenme:si neticesinde
aga$lda tabloda yer alan inceleme Raporlarrnrn dUzenlendi$i anlagrlmrgllr;
Tarihi

5.r2.20t4

Saysr
Ttirri
20t4-A-2609160 Vergi Tekni$i Raporu

5.r2.2014

2014-A-260916r

Vergi inceleme Raporu

Kurumlar Vergisi

s.r2.2014

20t4-A-2609t62

Vergi Inceleme Raporu

Kurum GegiciVergi

5.t2.2014

2014-A-2609t63

Vergi Inceleme Raporu

Gelir Stopaj

5.12.2014

2014-A-2609164

Vergi Inceleme Raporu

Kurumlar Vergisi

01.01.2010 - 31.12.2010

Kurum GegiciVergi

01-03/2010, 04-06120t0
07 -og| 2o1Lo, to- tz t zot6

VeroiTrlri.i

Dd,nemi

2009,2010,201t,2012
01.01.2009 - 3r.12.2009
01-03/2009, 04-061 2009
07 -0g| 2009, to-tz] zoog

2010t04

5.r2.2014

2014-A-260916s

5.r2.2014

2014-A-2609t66 Vergi Inceleme Raporu

Katma Defier Vergisi

5.t2.20r4

20t4-A-2609t67

Vergi Inceleme Raporu

Gelir Stopaj

5.t2.2014

2014-A-2609168

Vergi Inceleme Raporu

Kurumlar Vergisi

5.t2.2014

2014-A-2609/69

Vergi Inceleme Raporu

Kurum Gegici Vergi

Vergi Inceleme Raporu

20LU04

07 -09 |

2014-A-2609170

Vergi Inceleme Raporu

Katma De$er Vergisi

5.t2.2014

20t4-A-260917t

Vergi Inceleme Raporu

Gelir Stopaj

5.t2.20t4

20t4-A-2609172 Vergi Inceleme Raporu
2014-A-2609173

Vergi Inceleme Raporu

20xr,

06,07.08,09.
01.01.2012 -

Kurum Gegici Vergi
Katma Dege

5.r2.20r4

20L4-A-2609t75

Gelir

Stopf
al

II
(.t

'i

It

10

,tL ,12

20t2104

0l-03 I 20t2,

2014-A-2609t74 Vergi Inceleme Raporu

L0- 12 | 20

20LU0I,02,03,04,05,

Kurumlar Vergisi

5.r2.20r4

Vergi Inceleme Raporu

06,07,118,09,10,fl,12
01,01.201 1 - 3t.12.20r7
01-03/201 1, 04-06120rL,

5.12.2014

5.12.2014

20L0 I CtI,02,03,04,05,

07 -09 | 20 1.2,

:-\

r0-r2 | 20t2

01,02,03,04,05,
,08.09.10.11.12

'a
L.{
,.i

3t.t2.20r2

04 -06 I 20 12,

4.

\

2o73to4

DUzenlenen soz konusu Vergi Inceleme Raporlannda Vergi Mrifettigi Osman QAMLI

oda faaliyetleri araslnda yer alan "kaldrrma araglarrnrn ve kazanlann periyodik bakrm

igi" nedeniyle oda btinyesinde bir iktisadi igletme olugtu$unu, bu nedenle de soz
konusu iktisadi igletme igin 01.01.2009 tarihinden itibaren mtikellefiyet tesis
ettirilmesi ve bu iktisadi igletmenin elde etti$i gelirlerin vergilenclirilmesini, bu

sebeple

de

aga$rda dokumrjne

yer verilen 6.g24.sg9,BZ'-TL Vergi

Ash,

6.924.598,82.-TL Vergi Ziyat Cezast, 198,00.-TL UsulsUzluk ve 64.120,00.-TL Ozel
UsulsUzltjk cezast olmak Uzere toplam 13.913.515,64.-TL vergi ve cezantn TMMOB

Makina Mtihendisleri Odast adtna tarh edilmesi gerektigini belirtmigtir.

2009
Kurumlar
Vergisi

iAslr
Vergi Ziyar
Cezasr

Kurum

Ve_r"gi

Gegici

Yergi Ziyat

Vergisi

Cezasr

Katma

A-s_11

Defer

Verqi Ash
Vergi Ziyar

Vergisi

Cezasr
Ve-rgi Asll
Vergi Ziyar
Cezasr

Usulsrizltlk

20L2

151.991

22L953,00

151.991

22t.953,00

151.991

22L953,00

1,61j 158,725,89i r82.202,2t
------ ---------- i
i
0 ,00 ! I.428.532,98i 1.639,819,85
0,00 i 7.428.532,98i 1,639,819,85

151,991

--

20L3
0,00

22t.953,00

"

1
ii

L.997.576,97

r.997.576,97

1

u,

s1,ff4,s6

0,

91,194,96i 95.235,53i

9-::3-3srs3

-10e,32L3-?

0,00

i

133:14----------------f0

L09.32I,,32: 133,171,80

0,

Bahse konu cezalr tarhiyatlar TMMOB Makina MUhendisleri Odasr'nrn sozlegmeli
avukatlannca vergi mahkemesinde dava konusu edilmig olup, dava suregleri devam
etmektedir.
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vr- soNug
TMMOB Makina Muihendisleri Odasr

ile

MUgavirli$imiz arasrnda imzalananr

30.01.2014 tarih ve F 743097 sayrlr Yeminli Mali Mrigavirlik Sozlegmesi uyannca
Qankaya Vergi Dairesi'nin 611 000 4053 sicil numarah mrikellefi TI4MOB Makina

Mtihendisleri Odasr Teknik Hizmetler Belgelendirme Biriminin 2014 yrlrna ait hesap
ve iglemlerinin denetimi sonucunda;

1'

TMMOB Makina MUhendisleri Odasr Teknik Hizmetler Belgelendirme Birimine ait

muhasebe kayttlanntn Vergi Usul Kanunu, 'Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebli$leri ve temel muhasebe ilkelerine uygun olarak tutuldu$u ve 2014 yllr bilango
ve gelir tablosunun defter kayttlarrna uygun olarak drizenlenmig bulundu$u,

2.

TMMOB Makina MUhendisleri Odasr Teknik Hizmetler Belgelendirme Biriminin

2014 yrlt faaliyetleri neticesinde 906.417,73 TL ticari zarar do$du!u, bahse konu

ticari zarardan 119.78623 TL kanunen kabul edilmeyen giderin mahsup edilmesi
sonucunda ise 2014 yrll mali zaranntn 796.69Lt50 TL oldulu,

3.

TMMOB Makina MUhendisleri Odasr Teknik Hizmetler Belgelendirme Biriminin

KDV'ye tabi hastlah r.izerinden hesaplanan

ve beyan edilen toplam KDV

tutarrnrn

9.606.505,26 TL olarak gergeklegti!i,

4. TMMOB Makina Muhendisleri Odasr

Teknik Hizmetler Belgelendirme Biriminde

istihdam edilen personelle ilgili olarak 2014 yrlrnda 38,859.26214 TL odeme
yaprldr$r,

5.

Raporumuzun "THBB ADINA DUZENLENEN vERGi

baSltklt

VI. Bolumunde detayh olarak agrklandrgr

irucrmvr

RAPORLARI"

Uzere TMMOB Makina MUhendisleri

Odast Teknik Hizmetler Belgelendirme Biriminin onceki yrllara iligkin faaliyetlerinin

kurumlar vergisi ve katma de$er vergisi uygulamalarr aglsrndan Maliye Bakanlr$r
Vergi Denetim Kurulu (Bagkent KUguk ve Ofta Olgekli Mrikellefler Grup Bagkanh!r)

Vergi Mufettigleri taraftndan incelenmesi neticesinde drjzenlenen 16 adet vergi
inceleme raporu drjzenlendi$i,

6.

Dtizenlenen bahse konu vergi inceleme raporlarrnda 2009,20L0,201L ve 20IZ

7I4.872t71TL Kurumlar Vergisi ve 7L4.872,7L TL Vergi Ziyar
Cezast, 714,872/LTL Kurum Gegici Vergisi ve 714.872,7LTL Vergyi Ziyar Cezast,
ytlliart igin toplam

5.065.929180 TL KDV ve 5.065.929,80 TL Vergi ziyat cezast, 428.923,61 rL
Gelir Stopaj Vergisi ve 428.923,61 TL Vergi Ziyat Cezasr ile 198 TL Usulsuzluk ve

64.L2O,O0 TL Ozel Usulsuz[ik Cezasr olmak rizere toplam 13.913.515,66 TL
cezah tarhiyat yaprldrdr,

7. Yaptlan

cezalt tarhiyatlara kargr TMMOB Makina MUhendisleri

Odasr'nrn

sozleSmeli avukatlartnrca temelde "Bahse konu faaliyetlerin kar elde ertme amacryla

yaptlmadl$t ve Kanunla Odaya verilen gorevler arasrnda yer aldl$rn kamu hizmeti
niteliginde oldu$u, hizmet kargrlllrnda tahsil edilen tutarlarrn ise hiznretin verilmesi
esnastnda ortaya grkan giderlerin kargrlanmast amactyla ahndr!r" iddiasryla vergi
mahkemelerinde dava konusu edildi$i ve dava srireglerinin devam etti!i,

8.

TMMOB Makina Mr.ihendisleri Odasr Yonetim Kurulu'nun 05.03,i1013 tarih ve

1982 No'lu karartyla 01.01.2013 tarihinden gegerli olmak Uzere verginin konusuna
giren faaliyetlerin kurulacak olan t'Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi" gailsr
alttnda yUrutUlmesine ve bu birim igin vergi mukellefiyeti tesisine karar verilmesini

takiben uye iglemleri drgrnda kalan diger tum iglemlerden (arag, tesisat, proje,
mesleki denetim, periyodik kontrol, LPG srzdlrmazlrk belgesi duzenlenmesi vb. ttjm
faaliyetler) dogan gelirler igin kurumlar vergisi ve KDV mukellefiyeti tesis edildigi,
Bilgilerinize arz olunur.

4o

1. Sozlegme

2.

Makina MUhendisleri Odasr imza SirkUleri

3.

Denetleme Kurulu Raporlan

4.

THBB Bilango ve Gelir Tablosu
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