Ankara Yeminli Mali Mtigavirler Odasr'na kayrth Yeminli Mali Miigavir A. Murat YILDIZ
tarafindan diizenlenmig agagrda dcikiimi.i yer alan'Yeminli Mali Mriqavirlik 6zel Amagft
Raporu' ve ekleri bir ornek olarak teslim olunmuqtur.
Ankara; 12.07.2016

MUKELLEF'

VERGI
DAiRESi-No

TMMOB Makina
Mtihendisleri Odasr

Qankaya
611 000 4053

RAPOR

RAPOR

TARIHi

uoNrui

30.06.2016

20r5

RAPOR SAYISI
YMM-1423856120t6.02.022

TESLIM EDEN

-'l

+a.t i, o .}
t't'
je

,t

"

u',

,r

F-

Yeminli Mali Mi.iqavir

YEMINLI MALI MUSAVIRIN

Sovadr

A. Murat YILDIZ
BaEh OlduEu Oda: Ankara Yeminli Mali Mtisavirler Odasr
Oda Sicil No
: 1423

Adr

:

A. ilurat YILDIZ & Yeminli
Yldzevfer Mah. 71 7. Sokak Dicle Apt. No: 15/4 06550 Sankaya/ANKARA

.

tali tiigauir

TeI 0.312 441 66 a1 (pbx) FaK: 0.31 2 441 35

fi) . wrr.yiltzynrr.cor.tr

Rapor Sayrs;, i, Y_MM;I 423-85612016.02.022
Rapor
Listededir
-Ekleri ii iEkli

YEMiNLi MALi

ilzetAMAglr

incrleuEYi

YAPAru

ADI SOYADI
OLDUGU OI
ODA
iBAGLI
;.
iODA SICIL NO
iv

1

RUHSAT NO

4)?

Odasr

i

Yrldrzevler Mah.7L7 , Sokak Dicle Apt. No:15/4

$ankaya/Ankara
(0 312) 441 66 41 (Pbx)

TELEFON NO
FAKS NO

VERGi DAiRESi VE NO
DAYANAK
LE$MESI:

TARiHi

T

VIR:

06r03672

ADRES

i

i09.01.2015
tF-7L7692

KONU OLAN M

iADI SOYADI (UNVANI)
Kzrlay /ANKARA

TELEFON NO
FAKS NO

iruceleue oonrnai

01.01.2015

soNU9

Raporun Sonug BolUmtinde Agrklanmrgtrr.

- 31.12,2015
_,r"'

ti

Yrldrzevlerlliah 717 SoxakDicier+oi ilo.

i

ETiM RApoRU

:A.Murat YILDIZ
;Ankara Yeminli Mali MUgavirler
"':t-'l

i

i

uUgnvinlir

DEN

vemind und

ANKARA
30.06.2016

A, Murat YILDIZ & Yeminli Mali MUgavir
l5; 0655C Canxa',,a,cilK,{R^ . Tel: 0.31214i66 l1 robl) FaKs: 0312141

3500

.

igindekiler
r- vRrirun vuurruoislrni ooRst HAKKTNDA GENEL aitci ........,.
A. oDA UNVANT ve rEscirirrte iiigriru silcilrn
B. igricnr KoNUSU.....
c. nonrsi ve iLrri5ivr ARAQLART
D. oRTAKLARTNA vE KURULLARTNA iti5t<ilrt siicite R
1,. Ortaklarrna iligkin ai1gi1er....,.............
2.
3.

E.

Denetleme Kuruluna

1. Faaliyet

II-

.....................6
.,....................6
.........................6
.....,.....,.6

Ycinetim Kuruluna iligt<in

ODANTN

2.

ai1gi1er..................
iligkin ei1gi1er...,..............

....,......,... s

rRRliVrr HncvivE cAlrsrRorGr

pe

nsoruEl

sAyrsr

Hacmi.,.......

,..,.,.,.,.

€i

...........,.

€;

............"..1
......,.......7
......,.......,.......7

istihdam Edilen personelin Sayrsrve

Da[rlrmr.....,

...........g

TEKNiK HiZMETLER BELGELENDiNMT SiNiMi (THBB) HAKKINDA GENEL 8i1Ci............................,..9

A. TEKNiK HizMETLER BELGELENDinvT siniMi'ruiru

lrHaa)

KURULUS GEREKCE1ERi........................g

B. TEKNiK HiZMETLER BELGELENDinMe einiN4i,IrIiru

lrHaa)

FAAL|YETLE niruiru TEMEL VERGi

KANUNLART

grngevesiruor

orGEnrrruoinilvrsi

L. Konunun Kurumlar Vergisi Mi.ikellefiyetiAgrsrndan

..........,.......10

Degerlendirilmesi...,...,..

........11

2. Konunun Katma Deier Vergisi Mrikellefiyeti Aglsrndan DeIer1endiri1mesi.....................,......,..
13

c. TEKNiK HizMETLER BELGELENDinvT sinivi (THBB) iLe irciri oiGe n Bi1Gi1ER...............,......,14
1'. Teknik Hizmetler Belgelendirme Biriminin Gelir Getirici Faaliyetleri ve Faaliyetlere iligkin
Olarak Verilen Beyanname ile 8i1dirim1er.......,...,.....,
....,......1.4
2. Muhasebe lglemlerinden Sorumlu Olanlar.......
.....,.,....15
3. Teknik Hizmetler Belgelendirme Birimi gubeleri ve Temsilcilikler............ ..........16
lll- TEKNiK HizMETLER BELGELENDinMT giniMitrtiru zors ytLt HESApLARINtN vE MAL|
TABLOLARTNTN DENET|M| gnlr5vnmRt ................
..............,.......18
A. DENETLEME YONTEMINE iri5riru B|LG|LER
...,.,.....,..........l_8
1.. Ara5trrma ve incelemenin planlanmast ..,...........
..........:1g
2. Kanrt Toplama Teknikleri
........:19
3. Uygulanan inceleme Testleri, izlenen inceleme Yontem ve Teknik1eri...,............................. :19
B. USUL |NCELEMELER|
,...............,,.:20
1" Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi'nin Yasal Defterlerinin Tasdikine iliskin gileiler.. ZO
7

Teknik l.{izmetlorrro Raloalandirma

3.

Muhasebe Sistemi ve Kayrt Dtizeni

eirimi,^i^

\/^-^- t/^-^..^

,'-

l'

,'j.iv

l -',

l'it.,

l\.lo^trr

2

,..,..
.. ''

r

rr

,.iiii

'

,

t;;

5'

Yrl iginde Verilmesi Gereken Katma Deger, Muhtasar ve
Benzeri Beyannamelerin stjresinde

Verilip Verilmedifi ve Vergi Mevzuatrna Uygun Olup

Olmadrklarr...........

..................22

c. HESAp iruCe1rviltRi.,............,...,..
,.,.''''.',''.,''',... 22
1,. DenetimSekli...........
',.'''....,'''''',.'.' 222. Amortismanlar...,.....,.....
.........24
3. gi.ipheli Ticari A1acak1ar...............
.......,..,.... 25
4. Yenileme Fonu .......,...
.............26
5. Diger Karglhklar.............
..........26
6. Reeskontlar
..........26
7. Kur Farklafl.
..........26
8. Emtianrn Defer1emesi..................
..............26
9' Donem sonu Mevcut Doviz ile Yabancr Para cinsinden Alacak ve Borglarrn Degerlemesi....26
10. Oiger iktisadi Krymetlerin De$er|emesi......,...........
......................26
lv- TEKNiK HizMETLER BELGELENDinMe siniMilriru zors ytLt MALi TABLoLARtNtN ANALizi..,....27
A. DONEN
.;.................
....................27
'ARLTKLAR..
t. HazrrDegerler.............,,
.'',..'''.'.'..',',,27
2. TicariAlacaklar...............
.........27
3. Difer A1acak1ar.........,..,..
.........27
4. Stoklar........
..........28
5. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuk|an,.....,....,......
.........2g
6. Di$er Donen Varllklar......
........2g
B. DURAN VARLIKLAR..
....................28
7. Ticari A1acak1ar.........,.....
......,..2g
2. Maddi Duran Varhklar......
.......2g
3. MaddiOlmayan Duran Varhklar
................2g
4. Gelecek yrllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkuk|an.......,.,........
.........2g
c. KtsA vADELi VRBRNC| KAYNAKLAR
,...............29
7. Krsa VadeliTicari Borg1ar..................
..........2g
2. Difer Bor91ar.........,.......
..........2g
3' Altnan Avanslar
....,...........,......29
4. Odenecek Vergi ve Difer yUklimltjli.ikler
...................,..30

.l\

2. Gegmig Yrllar 2arar1an.......,.,.......
3. Donem Net Karr VeyaZaran
F. cELiR TABLosu HESAPLAR|NA iLiSKiN B|LG|LER
1.. Bri.it Satrglar
2. Satrg indirimleri..............
3. Net Satrglar.
4. Satr5larrn Maliyeti
5. BrUt Satrg KarrVeya Zaran .........
6. Faaliyet Karr veya 2aran..........
7. Di$er Faaliyetlerden Olafan Gelir ve Kar1ar...,...,..
8. Di$er Faaliyetlerden Olafian Gider ve Zararlar
9. Olafian Kar ve Zararlar
10. Olafian Dlgr Gelir ve Karlar
1,1,. Olafan Dlgr Gider ve Zararlar
12. Donem Karrveya Zatan, Donem Net Karr veyaZarart
c. 201s ytlt cEcici vERGi BEYANNAME OZETLER|
H. ytl iciNDE KES|NTI YOLUYLA OOrrue ru VERGiLER
i. raruuruEN KABUL EDILMEYEN G|DERLER
J. KURUMLAR VERG|S|......
v- THBB ADTNA 201s ytLtNDA yuRuTuLEN VERGi iruCe le Ve lrRi .,..............

vr- soNuc

...............3O

.................,...30
..............31
..........31
.........31
.....,....31
...............,..31
........,.......31
...................32
.......32
.............32
...........32
.,...................32
..,.,............32
.....,.....,.....33
......,........33
............,33
......33

.......,......34
.........,.......34

..............,..,...3s

4

I-

MAKiNA MUHENDisuni oDAsr HAKKTNDA GENEL

eilci

TMMOB Makina MUhendisleri Odast, 04.02.1954 tarih ve 8625 sayrll Resmi Gazetede

ilan olunan 6235 saytlt Turk
kabultinden sonra 18,09.1954

MUhendis

ve Mimar Odalarr Birli$i Kanunu'nun

- 22.09.1954

tarihleri araslnda yaprlan ilk genel kurul

kararlarrna gore kamu kurumu niteliginde kurulmug, tuzel kigiliktir.

Makina Mi,ihendisleri Odast (MMO); yurt iginde ve yuft drgrnda Makina, Endustri,
igletme, Sanayi, Ugak, Havacrlrk, tJzay, Sistem, Makina Teknik Metot, imalat-Uretim,
Uretim Tekni$i-Sistemleri, Mekatronik, Otomotiv

o$retimi yapan universitelerin fakUlte

/

ve Enerji Sistemleri MUhendisligi

bolUmlerinden mezun olarak diploma

I

ruhsatname almtg ve TUrkiye stnrrlan iginde meslek ve sanatlarrnr uygulamaya yasail
yetkili olup, mesleki gahgmalarda bulunan tr,im mUhendisleri iginde toplamaktadrr.

Makina Miihendisleri Odasr(MMO); 18 gube, 57 il temsilci$i, 41 ilge Temsilciligi,

5

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

Akredite Deney Laboratuvart, Akredite Kalibrasyon Laboratuvan, Akredite Personel
Belgelendirme Kurulugu, Meslek igi Egitim Merkezi, 5 adet Uygulamah E$itim Merkezi

ve ulke genelinde gok yaygrn igyeri Temsilcili$i ile 619rltlenmesini sa!layan mesleki
kurulugtur. MMO kayttlanna gore 2014 yrh sonu itibarr ile 96.544 olan Uye sayrsl 2015
yrlr sonunda

100.615 kigiye ulagmlgtrr.

Makina Miihendisleri Odast (MMO); kamu yaranna galrgan ve uyelerine kurulug
amaglartna uygun olarak hizmet veren ve verdi$i hizmetler ile rlye aidatlarrndan gelir
elde eden kamu kurumu niteli$inde bir meslek odasrdrr.

Makina Muhendisleri Odasr 2015 yrlrnda faaliyetlerini Raporumuzun izleyen
bdltimlerinde detaylr olarak agrklayacalrmrz nedenlerle "Uye

Birimi" ve "Teknik

Hizmetler Belgelendirme Birimi" olarak iki ayrr birimde gergeklegtirmigtir. Bu
kapsamda en ozet haliyle Raporumuzun bundan sonraki krsrmlarrnda 'tMakina
MUhendisleri Odasl "MMO" ya da "Oda'
Belgelendirme Birimi *THBB" olarak krsaltrl

A.

oDA UNVANT vE rEscil-irue

idgrin eileilen

Kurum unvant, "TMMOB Makina Mrihendisleri Odasr" drr. TMMOB Makina Mrihendisleri

Odast Yonetim Kurulu'nun 05.03.2013 tarih

ve 1982 No'lu kararrna muteakiben

Teknik Hizmetler Belgelendirme Birimi (THBB) kurulmugtur. Bahse konu karara
istinaden Teknik Hizmetler Belgelendirme Birimi (THBB) igin 01.01 .20t3 tarihinden
gegerli olmak uzere Odaya ba$lr bir "iktisadi igletme" olarak Kurumlar Vergisi ve KDV
mUkel

lefiyeti tesis ettiri lmigti r.

B. igrtcnl KoNUsu
TMMOB Makina MUhendisleri Odast, kamu kurumu niteli$inde bir meslek kurulugudur,

c.

ADRESi VE iLETiSiM ARA9LART

Kurumun kanuni adresi "Megrutiyet Caddesi No:19/6-7-8 Qankaya/ANKARA"

olupn

iletigim araglarrna iligkin bilgiler agagrdaki gibidir.

i

fretiiim

d;;iAd;

Numarasr

Telefon

(0312) 444 8666

Telefon

(0312) 42s 2r4r

Fax

(0312) 4r7 8787

oRTAKLARTNA VE KURULLARTNA

il-igriru eilcilen

Oftaklanna iligkin Bilgiler
TMMOB Makina Mtlhendisleri Odasr 2015 yrlr sonu itibarr ile 100.615 kayrtlr Uyedenr
olugan kamu kurumu niteliginde bir meslek kurulugudur.

2. Ytinetim Kuruluna iligtin Bilgiler
TMMOB Makina Mtihendisleri Odasr'nrn 01.01,2015-31.t2.20t5 tarihlerinde gorevde
bulunan 45. Donem Yonetim Kurulu riyelerine ait bilgiler aga$rdaki gibidir.

Odanrn 05-06/03/2016 tarihlerinde yaprlan ola$an genel kurulunda segilen ve rapc)r

tarihimiz itibariyle gorevde olan 46. Ddnem Yonetim Kurulu riyelerine ait bilgiler ise
aga$rdaki gibidir.
, Ad1 S_oyad;
I Ali EkbeI QAKAR
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TMMOB Makina MUhendisleri Odasr'nr temsil

ve

ilzamrna iligkin yetkilendirmeleri

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

3.

Denetleme Kuruluna itigtin Bilgiler

TMMOB Makina Mrlhendisleri Odasr Denetleme Kurulu 15 asil

ve 15 yedek

Uyeden

olugmaktadrr.

Denetim Kurulu tig ayda bir olmak uzere yrlda d6ft kez 18 gube ve oda merkezini

denetlemekte olup, denetim galrgmalarrna iligkin olarak denetim raporlarr
duzenlemekte ve gere$i igin oda ydnetim Kuruluna sunmaktadrr. (EK.3)

E.

ODANIN FAALiYET HACMi VE 9ALI9TIRDIGI PERSONEL SAYISI

1. Faaliyet Hacmi

TMMOB Makina Mrihendisleri Odasr 2015 yrhnda 100.615 riyesi igin toplanr
10.419.130,00 TL uye aidatr tahakkuk ettirmigtir. Oda tarafrndan 2015 yrlrnda tahsillatr
gergeklegtirilen aidat tutart ise 3.764.546,93

Tl'dir, 2015 yrlrnda Uye Biriminde (UB)

60.288.72I,73TL Net Satrg Hasrlail elde edilmigtir.
L4.27L.O42,92

4L.407,33i

L4.229.635,49

Di$er taraftan THBB'nin 2015 yrhnda Net Satrg Hasrlatr ise 60.28.72I,73 TL olarak
gergeklegmig olup detaylanna Raporumuzun izleyen bokimlerinde yer verilecektir.

Bu veriler gergevesinde TMMOB Makina MUhendisleri Odasr'nrn 2015 yrhnda elde
etti$i Net satrg Hasrlat toplamr 74.5L8.357,22TL olarak gergeklegmigtir.

2.

istihdam Edilen Personelin Saylsr ve Dalrhml

TMMOB Makina MUhendisleri Odasr'nrn 2015 takvim yrlrnda istihdam ettigi personelin

saylsl ve galtgtt!r birimlere iligkin da$rhmr agagrdaki gibidir, 2015 yrlrnda kurumda
istihdam edilen ortalama personel saytst 726 kigidir.

15

'T4

Rapor tarihi itibart ile TMMOB Makina Mrihendisleri Odasr 7 Yonetim Kurulu Uyesi,15

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

t hukuk dantgmanr, 1 Basrn Yayrn Halkla iligkiler, 1 Personel Birirni Gorevlisi

2 bastn dantgmant , 4 bilgi iglem sorumlusu, 5 muhasebe gorevlisi, B teknik gdrevli,
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yayrn gorevlisi, 12 btjro gdrevlisi ve 2 hizmetli bulunmaktadrr.
Rapor tarihi itibartyla atanmrg bir genel mUdrir bulunmayrp gdrevleri Yonetim Kurulu
Bagkanr Sayrn Ali Ekber QAKAR, Bagkan Vekili Nergis

aitcittt, Oda Sekreteri Yunus

II. TEKNIK HIZMETLER BELGELENDiRME eini]'Ii (THBB) HAKKINDA
etlci

cENEL

A.

rrrnir

nizuerlER BELcelenoiRue einir'4i'r,tir{ (THBB) IruRULU$

cEREKgEleni
Raporumuzun onceki bo[imlerinde de deginildi$i uzere TMMOB Makina Mrihendisleri
Odast gegmigten bu yana bu gorevlerin kanunla kendisine verilmig oldugu ve kazanc

elde etme gayesi bulunmadr$rndan hareketle arag, tesisat, proje, mesleki denetiim,
periyodik kontrol, LPG stzdrrmazlrk belgesi dUzenlenmesi vb. faaliyetlerini KDV ve
Kurumlar Vergisi mUkellefiyeti tesis ettirmeksizin vergi drgrnda brrakmak suretiyle
gergeklegtirmigti.

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

tum incelemelerde bu faaliyetlerin kurumlar vergisi ve katma de$er vergisine tabi
olmast gerekti$i iddiasryla vergi ziya cezah yUksek mebla$h vergi tarhiyatlarr
yaptlmakta, yaptlan cezalt tarhiyatlar igin TMMOB Makina Mr.ihendisleri Odasr Yonetim

Kurulu taraftndan vergi davalarr agrlmakta, agrlan davalarda vergi mahkemeneri
"

Bahse konu faaliyetlerin kar elde etme amacryla yapilmadfir ve Kanunla Odaya

verilen gorevler aragnda yer aldfi4 kamu hizmeti nitelifiinde oldufiu, hizrnet

kargil$nda tahsil edilen tutarlann ise hizmetin verilmesi esnagnda oftaya qA:an
giderlerin kargilanmat amaayla alnd$l' gorr.iguyle yaprlan cezah tarhiyatlarrrr
kaldrrrlmasr yonunde kararlar vermekteydi.

Ancak bilindigi uzere Danrgtay UgUncri Dairesi'nin 2OO712106 Esas, 2010/567 No'lu
Karart ile gegmigte aynr idari iglemler igin verilen yuksek mahkeme kararlarrnrn aksiner

bir kararla; TMMOB Makina Muhendisleri Odasr Konya $ubesi'nin arag, tesisat, proje,

mesleki denetim, periyodik kontrol, LPG srzdrrmazlrk belgesi

dUzenlenmesli

faaliyetlerinin iktisadi igletme olugturdu$u iddiasryla Konya Vergi Dairesi

Bagkanlr$r

Meram Vergi Dairesi MtidtirlUgU'nce 01.01.2001 tarihinden itibaren adr gegen gube
adtna yapllan kurumlar vergisi ve KDV mUkellefiyet tesisi iglemi ile buna ba$lr olarak:

yaptlan cezalt tarhiyatlarr mevzuata uygun bularak onamrgtrr, TMMOB Makina
MUhendisleri Odast'ntn karar dUzeltme

talebi de Danrgtay Ugrincu

Dairesi'nin

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

oldu$u vergisel uyugmazltklar ve Maliye Bakanlr$r'nrn ilgili birimlerince olan vergi
incelemelerinde emsal olugturabilece$i dugUncesiyle TMMOB Makina MUhendisleri

Odast Yonetim Kurulu'nun 05.03.2013 tarih

ve 1982 No1u karanyla

01.01.2013

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

Bu kararr takiben TMMOB Makina Mrihendisleri Odasr'nrn faaliyetleri "Uye Birimi" ile

"Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi" olarak iki ayn birime paylagilrrlmrg,
yaprlan belirleme gergevesinde;

> Uy" Biriminde;

Uye Kayrt, Kimlik ve Odenti Gelirleri, Gegici ve O$renci Uye Kayrt

ve Odenti Gelirleri,

VifV

Belge Gelirleri, Sicil Durum Belge Gelirleri (Tesisat 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

drgrnda

kalan di$er trim iglemlerden (arag, tesisat, proje, mesleki denetim, periyodik kontnol,
LPG srzdrrmazlrk belgesi duzenlenmesi vb. trim faaliyetler) do$an gelirler ve gelirlerin

do$umuna iligkin olarak uye olmayanlara verilen hizmetler, toplanmrgtrr,

B. TEKNiK

HiZMETLER BELGELENDiRME einir4i',r{tr{ (THBB)
FAALivETLERiNiN TEMEL vERGi KANUNLART gERgEVEsinoe
DEGERLEIT oinilu esi
Raporumuzun onceki bolumlerinde

de agrklandr$r rizere Maliye

Bakanlr$r gerek

mukteza bazrnda vermig oldugu tUm yazlt gorriglerde gerekse Vergi Denetinr
Birimlerince yaprlan hemen hemen tUm incelemelerde arag, tesisat, proje, mesleki

denetim, periyodik kontrol, LPG srzdrrmazlrk belgesi duzenlenmesi vb,

tUnr

faaliyetlerin kurumlar vergisi ve katma de$er vergisine tabi oldu$u gorugrine yer
verilmektedir.

Bu gergevede bahse konu faaliyetlerin kurumlar vergisi ve
uygulamalarr agrsrndan de$erlendirilmesine aga!rda yer

veril

..kat"ma,,
,,rt- t" .i1 ""

pe$9r vsr,gisi

55r.
riJ
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1. Konunun Kurumlar Vergisi Mi,ikellefiyeti Aglslndan De$erlendirilmesi
01.01.2006 tarihinden itibaren yrirurlu$e giren 5520 Sayrlr Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun 2. maddesinin dernek veya vakflara ait iktisadi igletmelerin tanrmlandrlr

(5). bendinde;
"Dernek veya vaktflara ait veya bagh olup faaliyetleri devamlr bulunan ve br.r
maddenin birinci ve ikinci ftkralarr drgrnda kalan ticar?, srnai ve zirai igletmeler ile
benzer nitelikteki yabancl igletmeler, dernek veya vakrflann iktisadi igletmeleridir.

Bur

Kanunun uygulanmaslnda sendikalar dernek; cemaatler ise vakrf saytltr", takibeden

(6), bent hukmUnde ise; "iktisadi kamu kuruluglan ile dernek veya vaklflara
ait iktisadi igletmelerin kazang amacl giitmemeleri, faaliyetlerinin kanunla

verilmig giirevler araslnda bulunmasl, ti,izel kigiliklerinin olmamasl,
ballmslz muhasebelerinin ve kendilerine aynlmlg sermayelerinin veya ig
yerlerinin bulunmamast m[ikellefiyetlerini etkilemez. Mal veya hizmet
bedelinin sadece maliyeti kargrlayacak kadar olmasl, kAr edilmemesi veya

kdnn kurulug amaglanna tahsis edilmesi buntarrn iktisadi niteli!ini
de$i9tirmez." hUkrimlerine yer verilmigtir.
5520 Saytlt Kurumlar Vergisi Kanunu'nda TMMOB Makina Mrihendisleri Odasrnrn dahil

bulundu$u meslek odalartntn kurumlar vergisi olup olmadr$r hakkrnda agrk bir
duzenleme bulunmamaktadlr, Bu durumda konuyu yorumlayabilmek agrsrndan Vergi
Usul Kanunu'nun 3/A maddesinde yer alan, "Vergi kanunlarr lafzr ve ruhu ile hUkiim

ifade eder. Lafzn agrk olmadrlr hallerde vergi kanunlarrnrn

hukumleri,

konulugundaki maksat, hUkrimlerin kanunun yaprsrndaki yeri ve di$er maddelerle
olan baglanttst goz onunde tutularak uygulanrr." hUkmunden hareketle 5520 5s,yrll
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun gerekgesinin mukellefler baghklr

2.

maddesinin

"Dernek ve Vakrflarrn iktisadi igletmeleri" baglrkh b6kimUne bakmakta fayda vardrr.
Kanun gerekgesinin konumuzu ilgilendiren b6lumrinde aynen aga$rdaki agrklamalara

yer verilmig olup, gerekgede de odalarrn vergisel agtdan derneklerle aynr
esaslara tabi olaca$l agrkga belirtilmigtir.

" ,..., Ote yandan, bu Kanunun

uygulanmasrnda sendikalarrn,derpp,k,,,c,gqaatlerin ise
vakf sayrlaca$r belirtilerek, dernek ya da vakrf niteli$indet<i$Ll kurum ,iie kuruluglarrn
I
fi

..f

l

aa

rr

faaliyetlerinin vergi drgr olmasrna kargrhk bunlara ba$lr iktisadi igletmelerirr
vergilendirilmesi konusuna agrkhk kazandrrrlmaktadrr,

Aynr gekilde

vergi

uygulamalan bakrmrndan dernek olarak kabul edilen odalar, borsalar, meslek
orgUtleri ve bunlann Ust kuruluglan ile siyasi partiler, kurumlar vergisi mukellefiyeti

kapsamrnda olmayrp

stiz konusu kuruluglann iktisadi

bulunmasl durumunda

igletmelerinin

her hal ve takdirde kurumlar vergisine

tabi

olacaklardrr.
Derneklere (ODA) ve vakrflara ait veya ba$lr olup, faaliyetleri devamlr bulunan ticari,
stnai ve zirai igletmeler kurumlar vergisi mukellefidirler. Ticari, srnai ve zirai igletmenin

belirlenmesinde Kanunun

2 nci maddesinin beginci flkrasrnda belirlenen kogullar

dikkate altnacak olup iktisadi mahiyetteki igletmelerin belirgin dzellikleri,
gerekgenin iktisadi kamu kuruluglarrna iligkin bolUmde de agrklandr$r Uzere, ba$hhk,

igletme iizelli$i, devamhhktrr. Diger bir anlatrmla iktisadi igletmenin unsurlarr,
ticari faaliyetin de temel ozelliklerinden olan, bir organizasyona ba$h olarak piyasa
ekonomisi igerisinde bedel kargrlr!r mal ahm-satrmr, imalatr ya da hizmet ifalarr gibi

faaliyetlerdir. Kanun bu gibi halleri tek

tek saymak yerine, dernek ya da

vakrf

tarafrndan piyasa ekonomisi igerisinde icra edilen ve sermaye girketi ya da kooperatif
kazancr drgrnda kalan tum iktisadi faaliyetleri kapsama almrgtrr,

Derneklere ve vakflara ait veya bagh olarak faaliyet gdsteren iktisadi igletmelerrce

elde edilen kazanglar Uzerinden tarh edilecek kurumlar vergisinin muhatabr anrlarr

iktisadi igletmelerdir. Ancak, bu igletmelerin ayn bir tuzel kigiliklerinin
halinde tarhiyatrn muhatabt iktisadi igletmenin

olmamas;r

ait veya baglr oldu!u dernek ve

vakrflarrn olaca$r tabiidir.
Bu gaftlarr tagryan dernek veya vakflar;

D Kazang gayesi giidiip giitmediklerine,

)

Faaliyetin, kanunla verilmig giirevler arasrnda bulunup bulunmamasrna/

F Tuzel kigilige sahip olup olmamalarrna,

F

Ba$rmsrz muhasebelerinin bulunup

bulunmamastna,

''

?

F

Kendilerine tahsis edilmig sermaye veya ig yerlerinin olup

baklmaksrzrn vergiye tabi tutulurlar.

ol

aA$rpg

Ayrtca soz konusu mUkellef grubunca satrlan mal veya hizmetin bedelinin sadece

maliyeti kargrlayacak kadar olmasr, k6r edilmemesi veya k6rrn kurulug amaglanna

tahsis edilmesi bunlann iktisadi igletme olma vasfrnr degigtirmeyecektir. Kazanq
sallama amacl olmasa dahi igletmenin konusunun ve faaliyetinin; her trirlU mal ve
hizmet sattgt, kiralamast ya da bunlara benzer gekillerde olmasr ve devamh olmasr
durumlartnda da dernek ya da vakflara ait iktisadi igletme olugtulu kabul edilecektir.

Giiriildiilii lizere 5520 Sayrh Kurumlar Vergisi Kanunu'nun

mi,ikellefler

bagltkll 2. maddesinin gerekgesinde odalann, dolayrslyla TMMOB Makina
Mlihendisleri Odaslnln vergisel agrdan derneklerle aynt esaslara tabi
olaca!1, bunlann iktisadi igletmelerinin bulunmasl durumunda her hal ve

takdirde kurumlar vergisine tabi olacafr, bu noktada kazang gayesi
giidiiliip giidiilmemesinin ya da faaliyetin kanunla verilmig gtirevler
araslnda bulunup bulunmamasrnrn miikellefiyete engel olmayacail aglkga
belirlenmig bulunmaktadlr.
2. Konunun Katma De$er Vergisi Mi,ikellefiyeti Agrslndan De$erlendirilmesi
3065 saytlt KDV Kanunu'nun 1, maddesine gore TUrkiye'de yaprlan ticari, slnai, zirai
faaliyet ve serbest meslek faaliyetler gergevesinde yaprlan teslim ve hizmetler ile her
turlr,i mal ve hizmet ithalatr KDV'ye tabidir,

Antlan Kanun'un birinci maddesinin 3lg bendinde ise, ",,,genel ve katma biitg,eti

idarelere,

il

cizel idarelerine, belediyeler ve kciyler ite bunlann tegkil
ettikleri hirliklere, iiniversitelere, dernek ve vakflara, her tiirlii mesteki

iiletilen miiesseseler ile dtiner sermayeli kuruluglann veya bunlara ait veya
tabi difier miiesseselerin ticari, stnai, zirai ve mesleki faatiyetlerinden
dofian teslim ve hizmetler katma derter vergisinin konusuna dahil
edilmigtir,"
Ayrrca antlan Kanun'un

1.

maddesinin dordUncU flkrasrnda,

"ticari, srnai, zirai

faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamhhfit, kapsamt ve nitetiji Getir

hiiktimlerine gdre tayin ve tespit edilecefii" beginci frkraslnda ise, :'bA
yapilmasrnrn, vergilendirmeye mani tegkil etmeyecefit' hrikme ba$lanmrgtrr.
Konuyla ilgili olarak yaytmlanan 11 no,lu KDV Genel Tebli$i'nin (E) b6lUmunde,

"....Mesleki kuruluglann liyelerinden aldl$l kaylt ve tasdik iicretlerinin de
vergiye tabi tutulmayacaft, sdz konusu kuruluglara ait veya tabi olan veya
bunlar taraflndan kurulan ve igletilen mliesseselerin ise iktisadi igletme olarak
mtitalaa edilerek bunlartn ticari, srnai, zirai ve mesleki faaliyetlerinin vergiye tabi
olaca!r belirtilmigtir,

Yukarldaki agrklamalardan ve tinceki biili,im gergevesinde TMMOB Makina
Mlihendisleri Odasrnln iktisadi igletmeleri nedeniyle kurumlar vergisine

tabi olaca5lndan hareketle, TMMOB Makina Miihendisleri

Odaslnln

iiyelerinden aldl!r kaytt ve tasdik iicretleri drglmda iktisadi igletmelerce
gergeklegtirilecek olan mal teslimleri ve hizmet ifalan katma de$er
vergisin in konusuna girmektedir.

Bu gergevede iirnefin; TMMOB Makina Miihendisleri Odaslnln amactna
uygun olmakla birlikte eiitim hizmetleri, kitap, gazete, dergi sattglan ile
ara9, tesisat, proje, mesleki denetim, periyodik kontrol, LPG slzdlrmazllk
belgesi diizenlenmesi faaliyetlerinin katma deler vergisinin konusuna
girmektedir.

c. TEKNiK HiZMETLER BELGELENDiRME einir4i GHBB) ile ilcil-i oirbrn
eiLciLen

1.

Teknik Hizmetler Belgelendirme Biriminin Gelir Getirici Faaliyetleri ve
Faaliyetlere iligkin otarak verilen Beyanname ile Bildirimler
TMMOB Makina MUhendisleri Odasr Teknik Hizmetler Belgelendirme Birimi

(THETB)

gailst alttnda gergeklegtirilen ve aga$rda sayrlan hizmetlerinden dolayr 01.01,2013
tarihinden gegerli olmak uzere Kurumlar Vergisi ve Katma De$er Vergisi-mril5qllefidir.
e.{1. Jr'\ ',,
,+. ?. .r1 .,' r, 'r,i..

i ru
i ff

: lvlerKez LaooraEuvar

bellrlerl

i Personel Belgelendirme Kurulugu

i zt
Gelirleri

ri

i Sorumlu Mijdrjr Kontrol Kayrt De

i

Yukanda dzetlenen gerekgelerle 01.01.2013 tarihinden baglamak Uzere mUkellefiyet

tesis ettirilmesine istinaden TMMOB Makina Muhendisleri Odasr Teknik Hizmetler
Belgelendirme Birimi (THBB) 2015 yrhna

ait tum ddnemlere iligkin KDV, KDV-2,

Muhtasar, Damga Vergisi ve Kurumlar Gegici Vergi beyannameleri ve dUzeltmeleri

Qankaya Vergi Dairesi'ne verilmig,

dolan vergilerde kanuni srireleri

igerisinde

odenmigtir. THBB iktisadi igletmesinin 2015 takvim yrhna iligkin Bilango

ve

Gelir

Tablosu raporumuz ekinde yer almaktadlr. (EK.4)
Di$er taraftan TMMOB Makina Muhendisleri Odasr personeli igin aylrk sigorta prim ve

hizmet bildirimi hem Ug hem de THBB igin ortak olarak gube ve temsilcilikler bazrnda

ilgili Sosyal GUvenlik Kurumu Mridurlukleri'ne verilmig, muhasebe kayrtlarrnda

da

masraf yeri ayrrgilrrlmak suretiyle kaydedilmigtir,

2.

Muhasebe iglemlerinden Sorumlu Olanlar

TMMOB Makina MUhendisleri Odasr'nrn

(THBB) gerekse

Uy. Biriminin tUm

tarafrndan yerine getirilmektedir.

Birimi

ekip

ADI SOYADI

:

UNVANI
Muhasebe ve Mali igler $efi (31.08.2015 Tarihinde
Emekl

sirot isMAiloGlu

Muhasebe ve Mali igler $ef Yardrmcrsr
Muhasebe ve Mali igler $ef Yardrmcrsr

Gamze E.GUNEY

in CORBACI

Muhasebe ve Mali igler $ef Yardrmcrsr
iMuhasebe Gdrevlisi

3. Teknik Hizmetler Belgelendirme Birimi $ubeleri ve Temsilcilikler
THBB gubeleri 1 Merkez ve 18 Bolge olmak rizere 19 birimden olugmaktadrr, Aga$rda
gubeler listesi yer almaktadrr.

DENIZLI
DIYARBAKIR

TMMOB Makina Muhendisleri Odasr 18 $ubesine ba$lr olarak 57 il ve 4t ilge
temsilcili!inden olugmaktadrr. Aga$rda gubelere baglr temsilciliklerin listesi yer
almaktadrr. Bu temsilciliklerin onemli bir bo[imrinde aynr zamanda Teknik Hizmetler
Belgelendi rme

Bi ri mi

nin konusu na giren faaliyetlerde

yapr I maktad r.
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TEKNiK niznarrlrn BELGELEwoinuT einit,tit'tir't 2015 yrLr
Vr unli TABLOLARTNTN orruerinai gnugruALARr

HESAPLARTNTN

Bu bdlUmde 3568 saytlt Kanunun 12. maddesi ve Yeminli Mali Mugavirlerin Tasdik
Edecekleri Belgeler ve Tasdike itigt<in Usul ve Esaslar Hakkrndaki yonetmeli$in
verdi$i yetkiye dayantlarak TMMOB Makina Muhendisleri Odasr ile Mrjgavirligimi;r
arasrnda imzalanan 09.01.2015 tarih ve F 7L7692 sayrh Yeminli Mali Mrigavirlill
sozleSmesi uyartnca TMMOB Makina Muhendisleri odasr nezdinde yeminli lvlali
MUgavir A. Murat YILDIZ Bagkanlr$rnda Segkin Aigfn ve Serbest Muhasebeci tvlali

Mugavir Abdullah ELMADAGLI'dan olugan denetim ekibimiz
gergeklegti

A.

ri

len denetim gal gma lan ha kkr nda bilgi veri lecekti
r

DENETLEME YONTEMiNE

1. Aragtlrma

r.

taraftndan

(Ek- 1)

iligrir,r eilciLrn

ve incelemenin planlanmasl

Denetim kapsamt ve zamanlamast goz onUne alrnmak suretiyle galrgmalarrn do$ru
bir bigimde yonlendirilmesi, sistematik bir tarzda yurUtUlmesi ve hedeflenen amaca
ulagmasr igin gerekli planlama yaprlmrgtrr, Bu planlamaya iligkin olarak;

ve ig akgt ile firmantn iginde bulundu$u sektordeki konumu ve
kon u larr nda gerekl i

a ra gtr

rma

la

etkinli$i

r ya pr mrgtr r,
I

ayltk donemler itibariyle, aylrk olarak verilen vergi beyannamelerine iligk:in
hesap ve iglemler igin ise aylrk bazda beyanlarrn do$rulu$unu ve mevzuata
uygunlu$unu sa$lamak uzere usul ve hesap incelemeleri yaprlmrgtrr,

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

muhasebe politikasr incelenmig, bunlarrn
muhasebe standart ve ilkelerine uygun oldu$u gorr.ilmr.igtir.

.:i'

'ii

Tasdik galtgmasr strastnda bilgi alrnabilecek ve verileri hazrrlayacak igletme

personeli belirlenmig

ve bunlar arasrnda gerekli igbirligi ve

koordinasyon sa!lanmrgtrr.

Aragttrma

ve incelemenin planlanmasr

agamastnda firmanrn kendine ozgui

yaprsal ozellikleri goz 6nrine allnmrgtrr.

2.

Kanrt Toplama Teknikleri

Denetim konusu ve kapsamr ile ilgili olarak kanltrn nitelik ve nicelik agrsrndan
6nemi,
hatalr veya hileli olma riski, grivenilirli$i gibi hususlar gdz ontine alnarak ornekleme

ve sondaj usulti kullanrlarak kantt toplanmrgtrr.

3'

Uygulanan inceleme Testleri, izlenen inceleme ytintem ve Teknikleri

Tasdik gahgmalartntn yUrutUlmesi strasrnda saytm ve envanter incelemesi, belge
incelemesi, bilgi toplama, do$rulama, kargrlagttrma ve puantaj ve analitik incelenne
yontemleri kullanrlarak sonuca ulagrlmrgtrr. inceleme ydntem ve tekniklerine iligkirr
uygulamalar esnaslnda firmantn uretim ve hizmet igletmesi olmasr ozelligi yanlnrda
btlytlklUgLj, iligkide bulundu$u firma

ve kurumlarrn

sayrst

v.s. gibi fakt6rler

96z:

onunde tutularak kullanrlacak denetim yontem ve teknigine karar verilmigtir. Br.l
ba$lamda denetim galrgmalartmlzda kullanrlan yontemlerin igerigi aga$lda krsaca
agrklanmrgtrr,

Saylm ve Envanter incelemesi: Kurum tarafrndan 2015 yrlr hesap donemine
iligkin olarak gergeklegtirilen stok saytmrna iligkin tutanaklar istenerek flili durum ile
kaydi durum kargr lagilrr lmtgtrr.

Belge incelemesi: Aylrk beyanname kontrollerinde muhasebe kayrilarrndan
belgelere ve belgelerden muhasebe kayrtlarrna gidilerek iki yonlU kontroller yaprlnrrg
belgelerin gerge$i yansrttp yansttmadr$r ve ilgili mevzuat hrjkrjmlerine uygunlurju
aragtlrrlmrgtrr,

Bilgi Toplama: Incelemeler

esnasrnda muhasebe kayrtlarr ve

ilgili

gerekli agrkh$rn olmadr$t hallerde kurumun yetkili personeli
.ile
alrnmrgtrr.

ri

J.'
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Kargrlagtrrma ve Puantaj: incelenen belge ve kayrtlardaki aritmetik iglemlerin
do$rulu$u yeniden hesaplama yaprlarak test edilmigtir.

Analitik inceteme: Kurumun 3I.I2.20L5 tarihi itibariyle bilango ve gelir
kalemleri bir onceki hesap donemi bakiyeleri

ile

tablosu

kargrlagtrrrlarak herhangi bir

kalemde ola$anristri bir sapma olup olmadr$r aragtrnlmrgtrr.
Bu yontemler kullantlarak denetim hizmeti verilen Odanrn defter ve belgeleri drizenli

olarak denetime tabi tutulmugtur. Denetimler muhasebe kaydrna esas olan

belgelerin sondaj metodu kullanrlarak segilmesi
gergeklegti

ri

I

ve kontro[i geklinde

migti r.

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

tekni$inin tasdik edilen beyanname ve buna ek mali tablo ve bildirimlerin gerge$i
yansrtmasr agrsrndan uygun ve yeterli oldu$u kanrsrna varrlmrgtrr.

B.

USUL iNCCLCMELERi

1. Teknik Hizmetler ve
Tasdikine

Belgelendirme Birimi'nin Yasal Defterlerinin

iligtin Bilgiler

TMMOB Makina Mtihendisleri Odasr Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi'nin
2015 yrh kanuni defter ve belgelerinin tasdik durumu agagrdaki gibidir.

i Defterin

Adr

!-'

Defteri
Defteri Kebir
i Oefteri
!i

Yevmiye

i En;;;ter

i rasdik

i
i
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2. Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi'nin Yazar Kasa ve POS
Cihazr Kullanma Zorunlulu!u Kapsamlnda Yapllan gallgmalar

a.

Yazar Kasa Alrmr

Katma De$er Vergisi MUkelleflerinin Odeme Kavdedici Gihazlarr'l Ku{lanmalan
.ir
.:

Mecburiyeti Hakknda 3100 Sayrlr Kanunun 1 inci

r'

?tr

\

!:

yaptlan mallart aynen veya iglendikten sonra satrglnr yapanlar drgrndaki kimselere
satan veya aynr kimselere hizmet veren birinci ve ikinci srnrf trjccarlar, bu Kanuna
gore odeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler," hUkmri mevcuttur.

Bu nedenle, TMMOB Makina Mrihendisleri Odasr Teknik Hizmetler ve Belgelendirme

Biriminin kurumlar vergisi mUkellefi olmasr sebebiyle Vergi Usul Kanunu'na gore

birinci stntf tticcar oldu!unuzdan, fatura vermek mecburiyetinde olmadr!rnrz
hizmetlerin belgelendirilmesi igin odeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti de
bulunmaktadrr.

Bu gergevede TMMOB Makina

Mrihendisleri Odasr Teknik Hizmetler ve

Belgelendirme Birimi 05.04.2013 tarihinden itibaren merkez, gubeler ve
temsilciliklere yazar kasa alrmr yaprlarak yazar kasa satrg fiSi dUzenlenmeye
baglanmtg olup rapor tarihimiz itibariyle oda brinyesinde kullanrlan toplam yazarkiasa
sayrsr 103 adettir.

Ayrtca yazar kasa kullanabilmek igin Qankaya Vergi Dairesi'ne yaptr!rmrz "Odeme
Kaydedici Cihazlara itigt<in Levha" mriracaatr ile ilgili olarak yazar kasa kullanan tunr

merkez, gube

ve

temsilcilik adreslerinde vergi yoklamalarr yaprlmrg, yaprlan

gallgmalar strastnda Qankaya Vergi Dairesi kayrtlarrnda mevcut gube ve temsilcilil<
adreslerimizin gUncellenerek fiili duruma uygun hale getirilmesi sa$lanmrgtrr.

b.

POS Cihazr Ahmr

TMMOB Makina MUhendisleri Odasr Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi ile [jyt:

Biriminin sahip olduklart banka hesaplanna ba$lr olarak 2015 yrlr itibariyle oda
genelinde toplam 121 adet POS cihazr kullanrlmakta olup, bu cihazlarn 29 adedi

Teknik Hizmetler

ve Belgelendirme Birimi, kalan 92 adedi ise Uye Birimleri

tarafrndan kullanr lmaktadr r.

3,

Muhasebe Sistemi ve Kaylt Diizeni

TMMOB Makina Muhendisleri Odasr Teknik Hizmetler

ve Belgelendirme

Biriminin

muhasebe kayttlannr Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli$inde belirtilen 7/l\
sistemine gore bilgisayar oftamrnda tutulmaktadrr. Defter kayl!lq.1t,

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebligleri

ve

f3yrt nizamrna,

genel,rihruhaspbb kJrollarrna

uygundur.

2l

4. Defter Kayrtlanna Dayanarak Tegkil Eden Belgelerin Usultine Uygun
Olup Olmadrf

r

TMMOB Makina Muhendisleri Odasr Teknik Hizmetler

ve Belgelendirme

Biriminin

2015 yrlr defter kayrtlanna dayanak tegkil eden belgeleri, 213 Sayrlr Vergi

l.Jsul

Kanunu'nda ongdrtjlen usul huktimlerine uygun olarak drizenlenmigti r.
5.

Yrl iginde Verilmesi Gereken Katma De$er, Muhtasar ve

Benzeri

Beyannamelerin Siiresinde Verilip Verilmedi$i ve Vergi Mevzuatrna Uygun
Olup Olmadrklan
Daha oncede belirtti!imiz uzere TMMOB Makina Muhendisleri Odasr Ydnetirn
Kurulu'nun 05.03.2013

tarih ve 1982 No'lu kararryla 01.01.2013 tarihinden

gegerli olmak uzere verginin konusuna giren faaliyetlerin kurulacak olan "Teknik
Hizmetler ve Belgelendirme Birimi" gatrsr altrnda yUrUtrilmesine ve bu birim igin vergi
mrikellefiyeti tesisine karar verilmigtir.
Bu gerekgeyle 01.01 .2013 tarihinden baglamak uzere mUkellefiyet tesis ettirilmesine

istinaden TMMOB Makina Muhendisleri Odasr Teknik Hizmetler Belgelendirme Birinri
(THBB) 2015 yrlrna ait tUm donemlere iligkin KDV, KDV-2, Muhtasar, Damga Vergisi

ve Kurumlar Gegici Vergi beyannameleri ve duzeltmeleri Qankaya Vergi Dairesi'ne
verilmig, do$an vergilerde kanuni srireleri igerisinde odenmigtir.

C.

HESAP iUCCITUELERi

1. Denetim

$ekli

TMMOB Makina Muhendisleri Odasr Teknik Hizmetler Belgelendirme Biriminin 2015

yrlr hesap ve iglemleri ile mali tablolarr, Mugavirli$imizce ilgili mevzuat hrlkrimleri
yonUnden incelenmig ve incelemeye iligkin tespit ve delerlendirmelerimize agailrda
yer verilmigtir,

a. Mal ve Hizmet Ahg ve Satrg Belgelerinin Gergeli

Yansrtrp

Yansrtmadr!r,

i.

Mal ve Hizmet Ahg Belgelerinin Gerge$i Yansrtrp Yansrtmadrlr

2015 yrh kayrt ve belgeleri rizerinde yaprlan incelemelerde, mal ve

iligkin

belgelerin

gdrUlmUgtUr.

hi1,,,,,,,,,,,,,,,,mpt

allmlarrna

ii.

Mal ve Hizmet satrg Belgeleri Gergeli yansrtrp yansftmadrlr

THBB'nin 2015 yllt mal ve hizmet satrg belgeleri uzerinde yaprlan incelemelerde sdz

konusu belgelerin Raporumuzun onceki bolumlerinde srralanan 21 adet gelir getirici

unsurun

ile iligkin olduklarr tespit edilmig ve

gerge$i yansrttrklarr kanaaltine

varrlmrgilr.

b.

Ticari Mal Envanteri

TMMOB Makina Mtihendisleri Odasr Teknik Hizmetler Belgelendirme Birimi merkez

ve gubelerinde 2015 ytlt sonu itibariyle Ticari Mal Sto$u bulunmamaktadrr.

'i

olooi

c.

1s4.s9o,ooi rs+.sso,oo

Uretilen Mal Envanteri

TMMOB Makina Mtihendisleri Odasr Teknik Hizmetler Belgelendirme Birimi merkez

ve gubelerinde 20t5 yrlr sonu itibariyle L52,t13,38 TL tutarrnda K6grt

stogu

bulunmaktadlr,
Diinem Bagr

jMalzeme
:TOPLAU

Igi
(il)

(TL)

1

199,161,98

i

nnn

199.151,98

i

O,OO

Stok

ilk uadae
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Nakit ddemelerin ve Borg Alacak iligkilerinin Mal ve Hizmet Allmlyla
Uyumlu Olup Olmadr!1, Bankalar ve Diler Finans Kuruluglan ile iligkilerin
Mahiyeti

i. Nakit Odemeler Mal ve Hizmet Allmlyla Uyumludur
TMMOB Makina Muhendisleri Odasr Teknik Hizmeiler Belgqtendi,{r,F:Birimi nakit
odemelerinin do$ru oldulu kasa hesabl rizerinden yaprlan

ii.

Borg-Alacak rligkileri Mal ve Hizmet Ahmryla Uyumrudur

Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliglerine uygun olarak tutulan cari hesapllan

uzerinde yaprlan incelemelerde, borg alacak iligkilerinin mal

ve hizmet ahmryla

uyumlu oldugu ve bu hesaplart yrlsonu itibariyle mutabakatlarrnrn sa$landr$r tespit
edilmigtir.

iii,

Bankalar ve Diler Finans Kuruluglarr ile iligkilerin Mahiyeti

THBB'nin banka kayttlan tizerinde yaprlan incelemelerde banka iglemlerinin kayrflara

intikal ettirildi$i gonilmrigtr.ir. THBB'nin bankalarla olan iligkisi vadesiz nrevduat ve
POS iglemlerinden ibarettir,

e.

Bilangoda Yer Alan Kalemlerin Defter Kayltlarrnt Tam ve Dolru Olarak
Yansltlp Yansltmadtft, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Teblillerinde

Belirtilen ilkelere Uygun Olup Olmadrlr
MtiSavirli$imizce yaprlan denetimlerde, THBB'nin 31.I2.20I5 tarihli bilangosunda yer

alan kalemlerin, defter kayrtlarrnr tam ve dogru olarak yansrttr$r,

Muhasebe

Uygulama Genel Tebli$lerinde beliftilen ilkelere uygun oldu$u tespit edilmigtir,

f.

Gelir Tablosunda Yer Alan Gelir ve Giderlerin Defter Kayltlanna ve
Muhasebe sistemi uygulama Genel Tebliilerine Uygun olup olmadr!r

MUgavirli$imizce yaprlan denetimlerde, THBB'nin 2015 yrlrna ait Gelir Tablosundd
)'er

alan kalemlerin, defter kayttlartnr tam ve do$ru olarak yansrttr$r,

Muhasebe

Uygulama Genel Tebliglerinde beliftilen ilkelere uygun oldugu tespit edilmigtir.
Gelir Tablosunda yer alan gelir ve gider kalemlerinden ozelli$i olan kalemlere iligl<in
tespitleri miz aga!rdaki gibidir.

2.

Amoftismanlar

213 sayllt Vergi Usul Kanunu'nun 315, Maddesinde, girketlerin amortismana tabi
iktisadi kymetlerini, Maliye Bakanlr!r tarafrndan faydalr omUrleri dikkate ahnarak
tespit ve ilan edilen oranlar rizerinden itfa edecekleri hukurrr,.altfii3,l6lrnmrgtrr.

l3u

VUK Genel Tebligleri ile belirlenmig ve anrlan tebli!lerde uygulamayla ilgili gerekli
agrklamalar yaprlmrgtrr.
THBB 2015 yrlrnda merkez ve gubeler olarak 1.341.666,I7 TL tutarrnda nnaddi duran

varlrk ve maddi olmayan duran varlrk alrmr yapmrg olup, sahip oldu$u maddi duran
varlrklardan ise 1 .t75.426,41 TL tutarrndaki krsmrnr ise satmrgtrr.

Maddi Duran Varlrklar ve Maddi Olmayan Duran Varhklar Deligim Tablosu
D. Bagr

252- Binalar
:

253- Tesis, Makina

Deleri

2015 Yrhnda

2015 YrInda

Ahnanlar (+)

Satrlanlar (-)

D.Sonu De$eri

398.103,21

0,00

0,00

398.103,21

1.906.137,81

578.777,r2

1.903,54

2,482.4tr,39

rve Cihazlar
i 254- Tagrtlar

:255- Demirbaglar

i 1.629.013199:
i

515.147,89

i

0,00

r.172.380,47

::i

456.633,58

532.527,15

647,57

i

L.O47.O27F3I

494,95i

448.696,91

0,00:

100,226'5E

L.L75.426 AL

Maddi

4.933.099,20

- Maddi Olmayan Duran Varhklar Birikmig Amoftismanlarr
Tablosu

i

i
i zOt+ bilangosunda yer alan birikmig amoftismanlar (+) i
:2015 doneminde ayrrlan birikmig amoftisman (+) :
i ZO1S doneminde aktiften grkan duran var, bir. amort.(-) i
:
2015 bilangosunda yer alan birikmig
IACIKLAMA

3.

i

rurAR

i

i

i

De$isiltt

(rL) i rurnn crl)

(M.D.v.) :

(M.O.D.V,)

rg6.eg1'28i

gg.res,8e

i 130,688,07
0,00
O,OO,
+SS.g 4329 i 223.85:3,95
319,052,01

$iipheli Ticari Alacaklar

2015 takvim yrlrnda 22.t96,39 TL tutarrnda gUpheli alaca$r bulunmakta olup, bu

tutarrn 18.482,38 TL'si izmir $ubenin, 3.7L4,0! TL tutarrndaki krsmr ise

Kocaerli

$ubenin alacaklarrndan olugmaktadrr. Ayrrca oda tarafrndan soz konusu alacaklarla

ilgili olarak 2015 yrlrnda ayrrlan kargrhk giderinin ise 18,482,38 ,TL olduUu
gorulmUgtUr.
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i

i

4.

Yenileme Fonu

THBB tarafrndan 2015 yrlrnda saillan herhangi bir amortismana tabi iktiserdi krymetin

yenilenmesi amacryla ayrrlan Yenileme Fonu yoktur.

5.

Diler Kargrhklar

2015 takvim yrhnda donem karrndan aynlan herhangi bir di$er kargrhk yoktur.

6.

Reeskontlar

2015 yrhnda reeskont uygulamasr yaprlmamrgtrr.

7.

Kur Farklan

THBB'nin 2015 yrlrnda doviz cinsinden herhangi bir iglemi olmadr$rndan, kambiyo
karr ve ya zarafl soz konusu de$ildir,

8.

Emtianrn Deferlemesi

THBB'nin satrn aldr$r emtialar igin

fiili olarak stoklara

alrnrncaya kadar yaprlan

harcamalar emtianrn maliyetine eklenmektedir. Stoklarda yer alan emtialar
sayrlr Vergi Usul Kanunu'nun 274,

,11.1

ve 275. maddeleri gere$ince maliyet bedeli ile

de$erlenmektedir.

9. Diinem Sonu Mevcut Ddviz ile Yabancr Para Cinsinden Alacak ve
Borglann De$erlemesi
THBB'nin delerlemeye konu ddviz cinsinden mevcut, alacak veya borcu yoktur.

10. Diler

ittisadi Krymetlerin Deierlemesi

THBB aktiflnde ve pasifinde yer alan di$er iktisadi kymetler maliyet bedeli ve/ve ya
mukayyet delerleri ve alrg bedeli ile de$erlenmigtir. Bu baflamda;

-

Maddi duran varlrklar maliyet bedeli ile,
Kargrlrklar mukayyet/kayrtlr de$erleri ile,
Gelecek yrllara iligkin giderler-gelirler mukayyet de$eri ile de$erlenmigtir,

de$erlemeye tabi tutulmugtur.

IV. TEKNTT nizuETLER BELGELEToinUC EiNiMi],IiT.I 2015 YILI MALi
TABLoLARTNTN

eiungo

nnnlizi

HESAeLARTNA

ir-igr-xiru

eilcilen

Bilango Hesaplarrna ait bilgiler aga$rda sunulmugtur.

A. DONEN VARLIKLAR
2015 yrlr sonu itibarryla toplam L29.944.957,L7 TL tutannda ,olan

ddnern

varlrklarrn da$rlrmrna iligkin aynntrlr bilgilere izleyen b6lUmlerde yer verilmigtir.

1.

Hazr Deierler

THBB merkez ve gubelerinin 31 .t2.20t5 tarihli bilangosunda yer alan hazrr delerler

grubunun bakiyesi 1.833.98Lt94 TL olup, bu tutarrn 7I.308,27 TL'si 100- Kasa,
59.857,90 TL'si 101- Ahnan Qekler, 1.550.638,28 TL'si 102- Bankalar ve 152.t-/-,7,49
TL'si de 108- Di$er Hazu De$erler hesaplarrndan olugmaktadrr.

2. Ticari Alacaklar
THBB merkez ve gubelerinin 31 .I2.20I5 tarihli bilangosunda yer alan ticari alacaklar

grubunun bakiyesi 5.629.609,47 TL olup, bu tutartn 5.479.730,62. TL'si 120Alrcrlar, I03.204,20 TL'si 12l-Alacak Senetleri, 42.960,64 TL'si 126-Verilen Depozito
ve Teminatlar hesaplarrndan olugmaktadrr,

Ayrrca THBB'nin donem sonu itibariyle 22.196,39 TL tutarrnda gupheli alaca[r
bulunmakta olup, soz konusu alacaklar igin ayrtlan kargtltk tutart isr: 18.48:Z,ri8
TL'dir.

3.

Diler Alacaklar

THBB merkez ve gubelerinin 31.L2.20I5 tarihli bilangosunda yer alan di$er ticari
alacaklar grubunun bakiyesi t22.O84.6L4,73 TL olup, bu tutarrn L22.0t8.98t,32

TL'si 133-Baglr Ortaklrklardan Alacaklar, 999,99 TL'si 135-Personelden
64.633,42 TL'si de 136-Diger Ticari Alacaklar hesaplanndan olugrnp,ftad,u,

Alacafidar,
,,

4.

Stoklar

THBB merkez ve gubelerinin 31.12.2015 tarihli bilangosunda yer alan stoklar
grubunun bakiyesi L52.LL3.38 TL olup, bu tutarrn tamamr 150-ilk Madde Malzeme
hesabrndan olugmaktadrr,

5, Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklan
THBB merkez ve gubelerinin 31.I2.20I5 tarihli bilangosunda yer alan gelecek aylara

ait giderler ve gelir tahakkuklarr grubunun bakiyesi 23.80612I TL olup tamamr
180-Gelecek Aylara Ait Giderler hesabrndan olugmaktadrr.

6.

Diier Diinen Varhklar

THBB merkez ve gubelerinin 31,I2,20L5 tarihli bilangosunda yer alan di$er donen
varlrklar grubunun bakiyesi 22O.83Lt44TL olup, bu tutarrn t79.95t,I0 TL'si 195ig Avanslarr, 40,880,34 TL'si 196-Personel Avanslarr hesaplarrndan olugmaktadrr.

B.

DURAN VARLIKLAR

2015 yrlr sonu itibarryla toplam 4.279.894,60 TL tutarrnda olan duran varlrklarrn
da$rlrmrna iligkin ayrrntrlr bilgilere izleyen b6[imlerde yer verilmigtir.

1.

Ticari Alacaklar

THBB merkez ve gubelerinin 31 .t2.20I5 tarihli bilangosunda yer alan ticari alacaklar

varlrklar grubunun bakiyesi 4.285,68 TL olup tamamr 226-Verilen Depozito ve
Teminatlar hesabrndan olugmaktadrr.

2.

Maddi Duran Varlrklar

THBB merkez ve gubelerinin 31.t2.20t5 tarihli bilangosunda yer alan maddi duran

3.928.232/'2 TL olup 398,103,21 TL'si 252-Binalar,
2.482.4L1,39 TL'si 253-Tesis Makina ve Cihazlar, 456.633,58 TL'si 254- Tagttlar,

varlrklar grubunun bakiyesi

L047.027,53 TL'si 255-Demirbaglar ve (455.943,29 TL)'si ise 257-Aportisman ve
Tukenme Paylan hesaplanndan olugmaktadrr.
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3.

Maddi Olmayan Duran Varhklar

ve gubelerinin 3I.L2.2015 tarihli bilangosunda yer alan maddi
olmayan duran varlrklar grubunun bakiyesi 325.069,54 TL olup, bu tutann

THBB merkez

448.696,91 TL'si 260-Haklar, L00.226,58 TL'si 264-6zel Maliyetler ve (223,853i,95

TL'si) ise 268- Amoftisman ve Tukenme Paylarr hesaplarrndan olugmaktadrr.

4.

Gelecek Yrllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkuklan

THBB merkez ve gubelerinin 31.12.2015 tarihli bilangosunda yer alan gelecek yrllara

ait gider ve gelir tahakkuklarr grubunun bakiyesi 22.306,96 TL olup tamamr

2BCt-

Gelecek Yrllara Ait Giderler hesabrndan olugmaktadrr.

C.

KISA VADELi YABANCI KAYNAKLAR

2015 yrlr sonu itibarryla toplam 135.021.697,24 TL tutarrnda olan ksa vadeli

yabancr kaynaklar da!rlrmrna iligkin ayrrntrlr bilgilere izleyen boltimlerde yer
verilmigtir,

1.

Krsa Vadeli Ticari Borglar

THBB merkez ve gubelerinin 31.72.20L5 tarihli bilangosunda yer alan krsa vadeli lliari

borglar grubunun bakiyesi L.662.4O9,2L TL olup bu tutann t.642.326,89 TL'si
320-Satrcrlar, 20.082,32 TL'si de 326-4lrnan Depozito ve Teminatlar hesaplanndan
olugmaktadrr.

2.

Diler Borglar

THBB merkez ve gubelerinin 31.12.2015 tarihli bilangosunda yer alan di$er borglar

grubunun bakiyesi L27.495.9L3p2 TL olup, bu tutarrn L26.924.730,93 TL'si 3i3:iBa$lr Oftaklrklara Borglar, 126.625,22 TL'si 335-Personel Borglar ve 444.557,17 1-L'si

ise 336-Di$er Qegitli Borglar hesaplarrndan olugmaktadrr.

3. Allnan Avanslar
THBB merkez

ve gubelerinin 31.I2.20t5 tarihli bilangosunda yer alan altnan

avanslar grubunun bakiyesi 2.9OO.244,O2 TL olup, bu

tutan

340- Alrnan Siparig Avanslan ve 2.662,00 TL'si ise 349hesaplarrndan olugmaktadrr.

Ai

TL'si
97.582,02
i '
'':" l'

Dige'i Avarrslar

4.

Odenecek Vergi ve Diler Yiiki,imliiliikler

THBB merkez ve gubelerinin

31

.L2.20t5 tarihli bilangosunda yer alan odenecek

vergi ve di$er yukumlultjkler grubunun bakiyesi 2.963.130,69 TL olup', bu tutiarrn
t.556.429,57 TL'si 360-Odenecek Vergi ve Fonlar, 1.301.614,50 TL'si 36l-Odenecek

Sosyal Grivenlik Kesintileri
Yr.l

ku m I rl I rl kler hesa pla

D.

rr

nda

ve 105.086,62 TL'si ise 369-0denecek

Dii$er

n ol u gmaktad r.
r

UZUN VADELi YABANCI KAYNAKLAR

THBB 2015 yrlr igerisinde uzun vadeli yabancr kaynak kullanmamrg olup, aynl
zamanda uzun vadeye isabet eden bir tutar da bulunmamaktadrr.

E.

OZKAYNAKLAR

2015 yrlr sonu itibarryla toplam L.439.324,68 TL tutannda olan oz kaynaklar
toplamrnrn da$rlrmrna iligkin ayrrntrlr bilgilere izleyen bolumlerde yer verilmigtir.

1.

Sermaye Yedekleri

THBB merkez ve gubelerinin 3LI2.20I5 tarihli bilangosunda yer alan sermaye
yedekleri grubunun bakiyesi L3.757.34215 TL olup, tamamr 529-Diger Sermaye
Yedekleri hesabrndan olusmaktadrr.

2.

Gegmig Yrllar Zararlan

THBB merkez ve gubelerinin 31 .t2.20I5 tarihli bilangosunda yer alan geqmig ytllar

zararlan hesabrnrn bakiyesi 11.031.939130 TL'dir.

3.

Diinem Net Kan Veya Zaran

THBB merkez ve gubelerinin 31.I2.20I5 tarihli bilangosunda yer alan d6nem net
zaran grubunun bakiyesi 3.522.248,32 TL olup, tamamr 59l-Donem Net Zararr
hesabrndan ol ugmaktadrr.
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GELIR TABLOSU HESAPLARINA

1.

Brlit Satrglar

ILI9KIN BILGILER

THBB merkez ve gubelerinin 31,t2.20I5 tarihli gelir tablosunda yer alan brrit satrglar

grubunun bakiyesi 61.369.122t94 TL olup, bu tutarrn 59,622.568,49 TL'si

6i00-

Yurtigi Satrglar ve L746.554,45 TL'si 602-Di$er Gelirler hesaplarrndan olugmaktadrr"

;6O2- Difer Gelirler Hesabrnrn Detaylan

i 1 : SGK'dan Ahnan Destek ve Tesvikler

r.629.869,921

i9 Gdrmezlik Odene$inden Gelir

2

SKG

3

Di!er Gelirler

111.025,35
5.659,18:

L.746.554451

Toplam

2.

Satrg

i

indirimleri

THBB merkez

ve gubelerinin 3I.I2.20t5 tarihli gelir tablosunda yer alan satrg

indirimleri grubunun bakiyesi 1.084.139,45 TL olup, bu tutarrn 103,085,65 TL'si

610- Satrgtan iadeler ve 981.053,80 TL'si 611-Satr9 Iskontolan

hesaplanndan

olugmaktadrr.

3.

Net Satrglar

THBB merkez ve gubelerinin 31,L2.20I5 tarihli gelir tablosunda yer alan net satrglar
bakiyesi 60.284.983,49 TL'dir.

4.

Satrglann Maliyeti

THBB merkez ve gubelerinin 31.I2.20I5 tarihli gelir tablosunda yer alan satrglarrn
maliyeti grubunun bakiyesi 63.245.421p7 TL olup, bu tutarrn tamamr 622-Sattlan

Hizmet Maliyeti hesaplarrndan olugmaktadrr. Satrlan Hizmet Maliyeti hesabrndla
kayrtlr tutarrn 44.528.4t4,47 TL'lik krsmr istihdam edilen personelle iligkin brrit ricret

maliyetlerinden olugmaktadrr.

5.

Briit Satrg Kan Veya Zarart

THBB merkez ve gubelerinin 31.L2.20t5 tarihli gelir tablosunda.yer aJan'"brtjt satrg
,ti'

zarar bakiyesi 2.960.437,58 TL'di r.

"

ir

'"r

i:

6.

Faaliyet Kan veya Zarart

THBB merkez ve gubelerinin 31.L2.20L5 tarihli gelir tablosunda yer alan faaliyet

zarar bakiyesi 2.960.437
kuruluguna

Fg Tl'dir. THBB, kamu kurumu

niteli$inde bir meslek

ait iktisadi igletme olmasr nedeniyle gelir getirici tum faaliyetlerinre

yonelik giderleri hizmet uretim maliyetini olugturmaktadrr. Bu nedenle faaliyet
giderleri grup hesaplarr kullanrlmamrgilr.

7.

Diler Faaliyetlerden Olafan Gelir ve Karlar

THBB merkez ve gubelerinin 3t.72.20I5 tarihli gelir tablosunda yer alan di$er
faaliyetlerden ola$an gelir

ve karlar grubunun

bakiyesi 860.238,45

TL

olup

tamamr 649-Di$er Olagan Gelir ve Karlar hesabtndan olugmaktadtr.

8, Diler Faaliyetlerden

Ola$an Gider ve Zararlar

THBB merkez ve gubelerinin 3L.L2.20L5 tarihli gelir tablosunda yer alan di$er
faaliyetlerden ola$an gider ve zararlar grubunun bakiyesi 73.85Lt20 TL olup

bru

tutann 18.482,38 TL'si 654-Kargrhk Giderleri, 55.368,82 TL'si de 659-Di$er Ola$an
Gider ve Zararlar hesabtndan olugmaktadtr.

9.

Olalan Kar ve Zararlar

THBB merkez ve gubelerinin 31.I2.20t5 tarihli gelir tablosunda yer alan ola$an
zarar bakiyesi 2.L7 4.050,33 TL'dir.

10.

Olalan

Drgr Gelir

ve Karlar

THBB merkez ve gubelerinin 31 .12.2075 tarihli gelir tablosunda yer alan ola$an dtgt

gelir ve karlar grubunun bakiyesi 87.030156 TL olup, bu tutartn 28.180,91 TL'si
671-Onceki Ddnem Gelir ve Karlarr, 58.849,65 TL'si de 679-Di$er Ola$an Drgr Gelir

ve Karlar hesabrndan olugmaktadrr.
11. Olafan Drgr Gider ve Zararlar
THBB merkez ve gubelerinin 31.I2.20I5 tarihli gelir tablosundE',yg|alan ola$pn

drgr

Onceki Donem Gider ve Zararlan,223.425,02 TL'si ise 689- Di$er Ola$an Drgr Gider

ve Zararlar hesabrndan olugmaktadrr.
12. Ddnem Karr veya Zarart, Dtinem Net Kan veya Zarart
THBB merkez ve gubelerinin 31.12.20L5 tarihli gelir tablosunda yer alan donem net
zarar bakiyesi 3.522.248 F2 TL'di r,

Ticari Bifango

Kartlzarart :

(7.962.776,46)i (2.625.493,74) i (3.648.325,97)i (3.522.248,32)
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THBB tarafrndan yaprlan gegici vergi beyanlarr, 193 sayrlr Gelir Vergisi Kanunu'nun

mUkerrer 720 nci maddesi ile 5520 sayrlr Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32 nci
maddesi hukumlerine uygundur.

YOLUYLA ODENEN VERGilen

THBB tarafrndan 2015 yrlrnda tevkif suretiyle odenen gelir vergisi stopaj kesintisi
bulunmamaktadrr.

i.

KANUNEN KABUL EDiLMEYEN GiDERLER

THBB tarafrndan 2015 yrlrnda yaprlan harcamalardan 119.786t23 TL tutartnda olan

krsmrnrn kanunen kabul edilmeyen gider kapsamrnda olup Qetavtdrt;'. aga$rdaki
tablodadrr.

i

o,c)o

I

H. yrl igiNDE l(ESiNTi

j

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

Tutan

KVK ll.Maddesine Gore Kabul Edilmeyen Giderler

48.974,24

Indirilemeyen KDV

2.374,8L

Ozel Iletigim Vergisi

47.440,85

Motorlu Tagtlar Vergisi
Onceki Donem Gider ve Tararlan (Amodisman)

5.63tt,69

t.L25.463,5r

Difer K.K.E.G,

TOPLAM

J.

24r.721,28

L.47L.6LO,38

KURUMLAR VERGISI

THBB 2015 yrlr sonu itibanyla mali zarannrn 2.050.637P4 TL olmasr nedeni ile
matrah olugmadr!rndan Kurumlar Vergisi odemeyecektir.

V.

THBB ADINA 2015 YILINDA YUNUTUIEN VERGi iNCEITMELERi

de agrklandrlr Lizere Maliye Bakanhlr gerek
mukteza bazrnda vermig oldu$u tUm yazlt goruglerde gerekse Vergi Denetim
Raporumuzun onceki b6[]mlerinde

Birimlerince yaprlan hemen hemen tum incelemelerde arag, tesisat, proje, mesleki

denetim, periyodik kontrol, LPG srzdrrmazlrk belgesi duzenlenmesi

vb, tUm

faaliyetlerin kurumlar vergisi ve katma deler vergisine tabi oldugu gorrigune yer
verilmektedir.

Bu gergevede bahse konu faaliyetlerin kurumlar vergisi ve katma de$er vergisi

ve 20L4 yllan iglemleri ile ilgili
olarak Vergi MUfettigi Tayfun Bulut UZffVUn tarafrndan t6.t2.20t5 tarihinde
uygulamalan agrsrndan 2010, 20IL, 2012, 2013

incelenmeye baglanrlmrg olup, rapor tarihimiz itibariyle henuz sonuglanmamtgttr.
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vr- soNU9
TMMOB Makina MUhendisleri Odasr
09.01.2015 tarih

ile

Mugavirli$imiz arastnda imzalanan

ve F 7t7692 sayrlr Yeminli Mali Mugavirlik Sozlegmesi

uyannca

Qankaya Vergi Dairesi'nin 611 000 4053 sicil numaralt mukellefi TMMOB Mail<ina
MUhendisleri Odasr Teknik Hizmetler Belgelendirme Biriminin 2015 ytltna ait hesap

ve iglemlerinin denetimi sonucunda;

1.

TMMOB Makina MUhendisleri Odasr Ydnetim Kurulu'nun 05.03.2013 tarih lte

1982 No'lu kararryla 01.01.2013 tarihinden gegerli olmak tizere verginin konusuna

giren faaliyetlerin kurulacak olan "Teknik Hizmetler ve Belgelendirme Birimi"

gattst

altrnda yurutulmesine ve bu birim igin vergi mrjkellefiyeti tesisine karar verilmesini

takiben Uye iglemleri drgrnda kalan di$er tUm iglemlerden (arag, tesisat, proje,
mesleki denetim, periyodik kontrol, LPG srzdrrmazltk belgesi dUzenlenmesi vb. ttinn

faaliyetler) do$an gelirler igin kurumlar vergisi ve KDV mUkellefiyeti tesis edildi$i,

2.

TMMOB Makina Mrihendisleri Odast Teknik Hizmetler Belgelendirme Birimine ait

muhasebe kayrtlarrnrn Vergi Usul Kanunu, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebligleri ve temel muhasebe ilkelerine uygun olarak tutuldu$u ve 2015 ytlt bilango
ve gelir tablosunun defter kayrtlanna uygun olarak dUzenlenmig bulundu$u,

3.

TMMOB Makina Muhendisleri Odasr Teknik Hizmetler Belgelendirme Biriminin

2015 yrlr faaliyetleri neticesinde 3.522.248,32 TL ticari zarar do$du!u, bahse llonu

ticari zarardan L.47L.6L0r38 TL kanunen kabul edilmeyen giderin

mahsup

edilmesi sonucunda ise 2015 yrlr mali zarannln 2.050.637P4 TL oldu$u,

4.

TMMOB Makina MUhendisleri Odasr Teknik Hizmetler Belgelendirme Biriminin

KDV'ye tabi hasrlatr Uzerinden hesaplanan

ve beyan edilen toplam KDV tutartntn

8.095. 187 PL TL olarak gergeklegti$i,

5.

TMMOB Makina Muhendisleri Odasr Teknik Hizmetler Belgelendirme Eirimi

63.245.42!P7 TL olarak gergeklegtigi ve bu tutartn
44.528.4L4A7 Tl1ik krsmrnrn istihdam edilen personelle, ili5kini brut r"icret

Hizmet Uretim Maliyetlerinin

maliyetlerinden

ol

ugtu$u,

35

6. TMMOB Makina MUhendisleri Odasr adrna dnceki hesap donemlerinde yaptlan
cezalr tarhiyatlarrn oda avukatlarr aracrlr$ryla temelde "Bahse konu faaliyetlerin kar

elde etme amacryla yaprlmadr$r ve Kanunla Odaya verilen gorevler arastnda yer
aldr$r, kamu hizmeti niteli$inde oldu$u, hizmet kargrh$rnda tahsil edilen tutarlann ise

hizmetin verilmesi esnasrnda ortaya grkan giderlerin kargrlanmasr amacryla ahndr$l'
iddiasryla vergi mahkemelerinde dava konusu edildi$i ve dava sUreglerinin devann

etti!i,

7. TMMOB Makina Muhendisleri Odasrnrn 2010, 20Lt, 2012, 2013 ve 20t4 ytllart
faaliyetlerin kurumlar vergisi

ve katma deger vergisi

incelenmesine Vergi MUfettigi Tayfun Bulut

uygulamalart agtstndan

UneVUn taraftndan t6.t2.20t5

tarihinde baglanrldr$r ve rapor tarihimiz itibariyle inceleme sUrecinin henUz
tamamlanmadr$r,

Bilgilerinize arz olunur.

A.

36

GERi:

1.

Sozlegme

2.

Makina Mrlhendisleri Odasr imza SirkUleri

3.

Denetleme Kurulu Raporlarr

4. THBB Bilango ve Gelir Tablosu

