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           KSMMMO  DANIŞMA  MECLİSİ  07.05.2015 Tarihli  TOPLANTISI                                         
TESPİTLER,  GÖRÜŞLER/ÖNERİLER, DUYURULAR   VE ALINAN   KARARLAR;                                            
TESPİTLER ;  
 -Meslek yasamız üzerinde Maliye Bakanlığının müdahalesi çok fazla .  
-SMMM sözleşmeleri, 1-Defterler ve beyannameler açısından “Vekalet sözleşmesi”, 2- Mali tablolar 
açısından “Eser sözleşmesi” kapsamında değerlendirilebilir. 
-833 SMMM den 261 i hiç sözleşme girmedi 

- E-defter semineri sonrası dağıtılan sertifikalarda Yönetim Kurulu imzası yok. Firma düzenlemiş gibi 
duruyor 
 
- Meclis toplantısına, mesleğe yeni girmiş 81 meslek mensubu davet edildi ancak sadece 2 üye top- 
lantıya katıldı. Bu durum çok büyük bir aidiyet eksikliğidir. 

- Doğal meclis üyeleri de toplantılara yeterince ilgi göstermiyor. Belki de verimlilik ile ilgili bir soru-
numuz var. 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER-TALEPLER-TAAHHÜTLER ;  
- Mesleğimizin toplumsal yaşamdaki yerinin farkında olmamız gerekir. Bunlar ne olmalıdır, nasıl olma-
lıdır konusunda daha hazırlıklı bir çalışma yapmalıyız. 
- meslekte saygınlığı yaratmak için meslek camiasının kamuoyuna güven vermesi gerektiğini, kılık 
kıyafet düzeninden, donanımlı bilgiye sahip olmaya kadar birçok etkenin bunu sağlayacağını söyledi. 
- Yönetim Kurulu’ndan ilçe temsilcilerini kapsayan bir toplantı talepleri olduğunu yineledi. 
- İş Güvenliği ile ilgili sorumlu olmadığımıza dair bir açıklamanın, Yönetim Kurulu tarafından, kamuo-
yuna duyurulması gerektiğini belirtti. 
- Konak Gölcük hastanesini de, odamızın yaptığı protokole dâhil edilmesini talep ediyoruz. 

- Sosyal binamızla ilgili eksiklikler tespit edilip profesyonel bir çalışma yapmak gerekiyor. 

- Sosyal binanın etkin kullanımı hususunu bir sonraki toplantıda öncelikli gündem yapıp, geniş katılım-
la tartışılmalı. 

-Sosyal binanın etkin kullanımı hususu, Detaylı bir görüşme Yönetim Kurulu’nda olmadı. Kurul ve ko-
misyonlardan fikir alınmalı. 

- Meclis toplantıları için başka bir yer niye düşünülüyor? Meclis ayda bir gün zaten. Karlılık mı sağla-
yacağız? 

- Oda hizmet binası ile ilgili spekülasyonları doğru bulmuyorum. Yeterli ve güzel bir bina. Tadilatları 
için genel kurul kararı gerekiyor. Büyük salonun rahatsızlığı yok. 

- Meclis çalışmalarının büyük salonda devam etmesini istiyorum. Başka bir meclis salonunu gereksiz 
buluyorum. 

- Sosyal binanın etkin kullanımı hususunda, Fiziki olarak etkin kullanımı için çalışmalar var. Binanın 
inşa sürecinin değerlendirilmesi konusu gündemimiz kapsamında değildir. 

- Belediye İş Hanı’ndaki binalarımızın satışına şiddetle karşı çıkıyorum. Arsa payı çok değerli.  
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- Bina için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ancak, 2500 m2 kullanım alanı var ama üst kurullar 
için bir toplantı odası yok. Tadilat gerekli. 

- Yönetim Kuruluda Belediye İş Hanı’ndaki binaların satılmasını istemiyor. Bu bina ile ilgili en az 2 top-
lantı odasına ihtiyaç var. Tesmer içinde ayrı birim olmalı. 

- Temsilcilikler içinde yer ihtiyacı var. 

- Toplantı ve çalışmalara katılımdaki düşüklüğün nedenlerini tesbit etmek için bir anket çalışması ya-
pılmasını öneriyorum.” 

- Davet üzerine Meclis toplantısına katıldım. Geldiğim için çok mutluyum, tekrar katılmak isterim. 

- Basını etkin kullanırsak katılımların artacağını düşünüyorum. 

- Katılım düzeyinin düşüklüğüne ilişkin sorunların en genel hatlarıyla toplumsal alışkanlıklarımızla, 
daha özelde KSMMMO olarak geride bıraktığımız dönemde oda olarak yaşadığımız yönetim krizi ile 
ilişkilendirilebileceğinin, ancak özellikle bu dönemde uyguladığımız ve her birinde(son üç toplantı) 81 
er oda üyesinin meclis toplantılarına davetli olarak çağrılmalarına karşın her birinde 2-5 civarında 
meslektaşın toplantıya katılıp diğerlerinin katılmaması, komisyon çalışmalarındaki katılım ve üretken-
lik gibi katılımcılık çerçevesindeki sorunların nedenlerinin daha somut olarak tespit edilmesi ve önü-
müzdeki süreçlerde bu konular üzerinde ciddi çalışmalar yürütülmesi gerekmektedir. 

- Oda binamızın etkin ve verimli kullanımı hususunun sadece binanın fiziki yapısı ile ilgili değildir. Aynı 
zamanda; Odamızın genel anlamda bir sosyal topluluk olarak olanaklarını etkin ve doğru olarak kulla-
nımı, meslek mensuplarımız arasındaki ilişki biçimi, düzeyi ve niteliği ile örgütlü bir toplumun yaşam 
biçim ve düzeyleri ile yönetim biçimi değerlendirilerek ele alınması halinde somut çözümler geliştiril-
mesi ve bu hususlarda çağdaş bir sivil toplum örneği inşa edilerek geliştirilmesi olanaklı olabilir. 

- SMMM’ lerin mesleki konumları, ilişkileri, becerileri nedeniyle toplumun diğer birçok kesiminden 
çok daha etkin olanaklara sahip olmasına karşın bunun yeterince farkında değiliz ve gücümüzü, ola-
naklarımızı etkin ve doğru olarak kullanamıyoruz.  
  

DUYURULAR/BİLGİ PAYLAŞIM KONULARI                                                                 
-Bağımsız denetimin kapsamının geniş tutulması gerekiyor. 

-Ba Bs formlarının her ay değil, geçici vergi dönemlerinde verilmesi uygun olacaktır. 

-Düzeltmelere ilişkin cezaların kaldırılması gerekiyor. 

-Vergi Daireleri arasındaki uygulama birliğinin sağlanması gerekiyor. 

-Mükelleflere dair tüm bilgilerin depolandığı bir birimin kurulması ve ilgili kurumların bu birimden 
bilgi istemesi sağlanmalıdır. 

-Mali tatil uygulamasının değişmesi.Beyannamelerin 1 ay ertelenmesi gerekiyor. 

-Zamana dayalı ücret sistemine geçilmelidir. 
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-Sözleşmelerini eksik giren ya da hiç girmeyen meslek mensuplarımız bu konuda eksiklikleri Mayıs ayı 
sonuna kadar tamamlamalıdır. 

-Sözleşmelerdeki damga vergilerinin, sözleşme fesih olmadığı sürece tek bir kere ödenmesi sağlanma-
lıdır. 

-Muhasebe ücret alımlarının banka üzerinden yapılması sağlanmalıdır. 

-Etik eğitimlere devam edilecektir. 
-Muhasebe yöntem ve kurallarının UFRS uygun finans muhasebesi şeklinde devam etmesi gerekmek-
tedir.                                                                                                                                                                                            
-Yabancı ortağı bulunan şirketlerin yabancı ortakları bildirmesi hususu gerekmektedir. 

-6183 sayılı yasanın Müdür Sorumluluklarına ilişkin bölümü Anayasa Mahkemesi tarafından  

  iptal edildi. 

-Asgari geçim indirimi uygulaması 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren değişti. 

-Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştırılması zorunludur. 

-Torba kanun (4.nisan 2015-88 madde önemli.8 ve 9 uncu maddeler gelir vergisi kanunu,01- 

  07 inci maddeler SGK ile ilgili maddeler.) meslek mensuplarımızı doğrudan ilgilendirmektedir. 

-Bağ-kur borçlarının silinmesi yasa ile düzenlendi. 

- Meslek mensubunun kendi içinde ortak ilgi alanları yaratmasının, sosyal, kültürel ve sanatsal çalış-
malarda birlikte yer almasının, haksız rekabet başta olmak üzere içsel sıkıntıları ortadan kaldırmada 
çok etkili olacağını düşünüyorum. Uzun zamandır istediğimiz Oda Tiyatrosu ve Oda Korosu için, Yöne-
tim Kurulu tarafından yetkilendirildim. Üyelerimizi, stajyerlerimizi, büro çalışanlarımızı ve 
1.dereceden yakınlarımızı çalışmalarımızda görmek istiyoruz.” 

-KDV Beyannamelerinin uzatılması talebimiz Türmob’a iletilmiştir. 

-KGK mühür dağıtım törenini Oda hizmet binamızda gerçekleştirildi. 

-E-defter ve e-berat semineri ve Kurumlar Vergisi semineri düzenlendi. 

-Stajyer eğitim çalışmalarımız başladı. 

- “Lütfü Kaya TANER Oda Futbol Turnuvası” düzenlendi. 

- 10.Türkiye Muhasebe forumuna katıldık. Bir sonraki forumun Kocaeli’nde yapılması için Türmob’a 
başvuruda bulunduk. 

-Sosyal işler komisyonunun düzenlediği Kıbrıs gezisi yapıldı. 

-İnsan Kaynakları Fuarı’nda stant açtık. 

-Kep’le ilgili e-tuğra firmasıyla görüşmelerimiz devam ediyor. 
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-Etik eğitimlerimize devam ediyoruz. 

-İlçe Temsilcilerimizle bir görüşmeyi kısa zamanda planlıyoruz. 
 
-Konak hastanesi ile görüşmelerimizi yapıp sözleşmeyi uzatmak istiyoruz. Akademi hastanesi ile de 
görüşmek istiyoruz.. 

 
KARARLAR     ; 

KARAR  NO; 1 Yerel Yönetimler Komisyonu ile ilgili Çalışma Grubunun hazırladığı ve Meclis üyelerinin 
aktif katılımıyla son şeklini alan ekteki “Yerel Yönetimler Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları” , oybir-
liği ile kabul edildi. 

KARAR  NO; 2- Komisyonların “çalışma usul ve esasları” kapsamında yapılan tartışmalar sonucunda 4 
ncü .maddenin A bendinin kaldırılması ve bu maddenin son ibaresinin son halinin( Bu metin bu karara 
işlenmeli) ilave edilerek tüm komisyonların çalışma usul ve esaslarında bu temelde değişiklik yapılma-
sı ve bu haliyle genel kurula sunulması 26 üyenin mevcudiyetiyle oy birliğiyle karar altına alındı.  

KARAR NO; 3-Komisyon üyeliklerinin düşürülmesi konusunun, tüm komisyonların çalışma usul ve 
esaslarında yeniden kaleme alınması, Bu kapsamda dahil olmak üzere. Mecliste tartışılıp yeniden 
oluşturulan Çalışma Usul ve Esaslarının dil ve edebi açıdan yeniden gözden geçirilmesi önerildi. Ve bu 
öneri meclis üyelerinin tamamının desteğini ile karar altına alındı. 

 
   MECLİS BAŞKANLIK DİVANI 


