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TESBİTLER, GÖRÜŞLER/ÖNERİLER, DUYURULAR VE ALINAN KARARLAR; 
 
 
TESBİTLER; 
  
* Ülke olarak geçiş süreci sıkıntıları yaşıyoruz. Yönetim erki yönlendirmelerde yanlışlar yapıyor. Bu 
ayrışmalara yol açıyor. Bu durum, birey olarak ta, kurumsal olarak ta bizi etkiliyor. 
 
* Sorunlarımız olsa da gelecek bizim. Çözümlerini de biz bulacağız:  
 
* Tekrarlayan Hizmet Sözleşmelerinde her yıl Damga Vergisi ödenmesi konusunda; Şahsi kanaatler ödenmemesi 
gerektiği yönünde olmakla birlikte Maliye Bakanlığı ödenmesi gerektiğini düşünüyor. 
 
* Oda Meclisi Çalışma Usul ve Esasları” hazırlanırken TBMM’den esinlenilmiştir. 
 
* Maliye Bakanlığı Meslek Mensubunun mücbir sebep durumunda sadece kendi beyannamesi ile ilgili 
kolaylık sağlıyor. Maalesef, Mükellef Beyannameleri ile ilgili bir erteleme yok. 
 
* Çok büyük sağlık sorunları yaşanıyor. Vergi Dairesi ile temaslar oluyor. Hiçbir yardım görülmüyor. Bu 
sorun mutlaka çözüme kavuşmalı. 
 
* Mali Tatil uygulamaları da sıkıntılı. Yeniden düzenlenmeli. 
 
* Kapanışa doğru hazirun azalıyor. 
 
* Gündemin dışına çıktık. Oturum sürelerine dikkat edelim 
 
 
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER ;    
 
* Yönetim Kurulunu ilgilendiren konuların öncelikle yönetim kurulunda görüşülmesi gerekir. 
 
* Meslek Kurumlarımızı kendi irademizle oluşturduk. Sahiplenmek, üretimini sağlamak, çalışır halde 
tutmak zorundayız. 
 
* Genel Sağlık Sigortası, Vergisel sistem ve yapılanmalar ve Mesleki yapılanma ile ilgili sorunlar var. 
Çözümü hep birlikte aranmalı ve çözüm üretilmelidir. 
 
* Meslek Mensubundan giden müşteri için mutlaka tutanak hazırlanması gerektiğini, sadece aracılık sözleşmesinin 
feshinin yeterli olmadığını, Hizmet Sözleşmesinin de fesih edilmesi gerektiğini, devir teslim tutanağı hazırlanması 
gerektiğini, feshin noter kanalıyla müşteriye iletilmesi gerektiğini belirtti 
İnternetten maille tebligatın geçerli olması için PTT’den e-mail tebligat adresi almak gerekir. 
 
* Hizmet Sözleşmesi yılsonunda biten mükelleflerin tüm defter ve evraklarını bir ay içinde müşteriye vermek 
gerekiyor. Niye sıkıştırılıyoruz? 
 
* “Sözleşmeler, Teslimatlar, Tebligatlar ile ilgili ayrıntılı hazırlanıp, ayrı bir gündem yapalım.” 
Meclis Başkanlık divanınca, Oda Meclisi Çalışma Usul ve Esaslarının 10. Maddesi okundu ve konu tartışmaya açıldı. 
3. Maddeyi Divan olarak bağımsız düşünmedikleri, 2/3 çoğunluğun diğer maddelerin ihlal edilmesi halinde 
çalıştırılması gerektiği belirtildi. 
 
Buna karşın;  
 
* “3.maddeyi ayrı bir madde olarak değerlendirilmesi gerekir. 1.2. ve 4.maddenin ayrı ayrı ihlal edilmesi halinde 
Meclis Üyeliği düşer.” 



* “Bu madde yıllar önce tartışıldı. Tekrar etmeye gerek yok. Maddeler birbirinden bağımsızdır.” 
 
* “1nci, 2nci ve 4ncü maddeleri ihlal edenler için 3ncü maddenin çalıştırılması gerekir. Bir Meclis Üyesinin, hiçbir 
gerekçeye dayandırılmadan çoğunluğun oyuyla  üyeliğinin düşürülmesi  anti demokratik bir uygulamadır” 
 
* “Meclis Divanı olarak yorum değil, talimatı uygulamanız gerek. “ 
 
* Beyannameler Meslek Mensubunun şahsına özel şifre ile elektronik ortamda veriliyor. Tatiller, hastalıklar, 
ölüm gibi mücbir haller mutlaka dikkate alınmalı. Kanunla düzenlenmeli. 
 
* Alanya Odası gibi TÜRMOB nezdinde girişimde bulunmalıyız. Maliye Bakanlığına durum etraflıca 
anlatılarak, diyalogla ikna edilmeli 
 
* Yönetim Kurulumuz, TÜRMOB’a görüş sunmalıdır. 
 
* Asıl problem, beyannamenin gönderilmesi değil, hazırlama süreci. Komisyon kurup, konuyla ilgili 
çalışma hazırlayıp, mücbir sebep tanımlanarak TÜRMOB’a gönderilmelidir. 
 
* Yine başka kurumlardan bir şey bekliyoruz. Önce kendimiz ne yapıyoruz zor durumdaki Meslektaşlarımız 
için?. Gerek Odamız gerek TÜRMOB, zor durumdaki meslektaş için ne yapabiliyor. Önce kendi içimizde 
yardım mekanizmaları kurulabilmelidir. 
 
* İçsel yardım ile ilgili kurumsal olarak neler yapabileceğimiz de tartışılmalıdır. Meslek Mensuplarının 
katılımıyla emeklilik ve sandık konusunda bir şeyler yapılabilir. 
 
* “Mesleki Sendika” olması gerekir. Odalar seviyesinden ziyade TÜRMOB seviyesinde daha güçlü 
yapılanmalar gerçekleşebilir. 
 
* Meclis toplantılarında Kapanış yoklaması da yapılmalıdır. 
 
* Seçimlerle ilgili Özel toplantı yerine, Kurum Kimliği ile adaylar misafir edilmeli. Normal meclis 
oturumuna gelerek, meclis çalışmalarına katılsınlar. 
 
* Adaylar tartışma ortamında olmamalı. Soru cevap şeklinde ilerleyecek forum şeklinde olmalı. 
 
* Moderatör bizim içimizden olmalı. Sayın Ender ŞENOL olabilir. 
 
* Her adayı çağırmak yerine talep eden gelsin. 
 
* Talepte bulunan kişinin Meclise davet edilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. 
* Çağrıya katılmayan olursa görüntü hoş olmaz. İzmit Belediye Başkanı Sayın DOĞAN talepte bulunmuşsa 
reddetmek doğru olmaz. Ancak keşke sadece seçim zamanı değil her zaman talepkar olsalar. 
 
* Bu insanlar(adaylar) kenti yönetecek. Bu Odamızı siyasetin içine sokmaz. Tersine kent için duyarlı olmak 
demektir. 
 
* Talep eden kişinin gelmesi siyasi değil, bilgi içeriklidir.  
 
 
DUYURULAR/BİLGİ PAYLAŞIM KONULARI 
 
* Eğitimler, Kurslar, Staj Programları ile meslek mensubu ve adaylarımızı bilgilendirme çalışmalarımız 
devam ediyor. Üniversite ile ortak programlar ve çalışmalar yapıyoruz .450 stajyer, 550 stajyer adayı var. 
Hepsi yüksek eğitim almış, kurslar ve bilgilendirme programlarıyla mesleğe hazırlanıyorlar. 
 
* Nisan ayında Kuşadası’nda yapılacak Forum önemli. Katılıma gayret etmeli.” 



* Eğitim çalışmalarımız devam ediyor, Sakıp ŞEKER katılımı ile dönem sonu işlemleri ile ilgili seminer 
yaptık. 26 Şubatta Mehmet ALTINDAĞ’ın “Dış Ticaret Muhasebesi, KDV iadesi, Tevkifatlı KDV ve 
İndirimli Oranlar ile ilgili semineri var. Seminerleri yetersiz gören arkadaşlarımız var. İsteklerinizi bize 
iletirsiniz, TESMER olarak konuyla ilgili derhal seminer planlarız. 
 
* Zorunlu sermaye artırımı, Basit Usul Beyannameleri, Diğer Ücretlilerin vergi beyannameleri, G.M.S.İ. 
istisnaları, Müşteri Sözleşmeleri damga vergileri ile  ilgili bilgi verdi. 
 
* Alanya Odasının “Mücbir sebep” TÜRMOB’a başvurusu var. Doğu Platformunu oluşturan 25 Oda, 
Platformun sonuç bildirgesinde konuyla ilgili yasal düzenleme isteğine yer verdi. 
 
* Meslek Mensubunun tutukluluk haliyle ilişkin Danıştay’ın olumlu kararı var. Ancak Maliye kabul 
etmiyor. Yargıda istisnalar hariç, olumlu kararlar çıkmıyor. 
 
* Bu konuyu TÜRMOB’ta devamlı konuşuluyor. Meclis bir çalışma üretirse, TÜRMOB’a iletiriz.  
 
* Odanın iç ve dış denetime hazır hale getirilme çalışmaları sürmektedir.  
 
* Komisyon olarak “Satın alma prosedürü” hazırlandı ve Oda Yönetimine sunulacaktır.   
 
 
KARARLAR; 
 
Karar No: 1 
Çalışma alanları, mesleki bürolar ile ilgili standartlar ile ilgili gündem maddesi, sürenin uzaması 
nedeniyle bir sonraki oturuma bırakılmasına oybirliği ile karar verildi. 
 
Karar No: 2 
Oda Çalışma Yönetmeliği’nin 10.ncu maddesinin 1,2 ve 4.ncü bendlerinin 3.ncü bendten ayrı ve 
bağımsız olarak doğrudan uygulanması gerektiği, 3.ncü bendin diğer bendlerden bağımsız olarak 
kendi bünyesinde özel olarak değerlendirilmesi önerisi 57 üyenin katılımı ile ve 39 üyenin kabulü ile 
oy çokluğu ile kabul edilerek karar altına alındı. 
 
 
MECLİS BAŞKANLIK DİVANI 


