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09.01.2014 Tarihli KSMMMO DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI  
TESBİTLER, GÖRÜŞLER/ÖNERİLER, DUYURULAR VE ALINAN KARARLAR 

 
TESBİTLER; 
— Kamu Yönetim Erkinin kötü yönetimi tüm toplumu etkilemekte, taraflaştırmakta, nerdeyse millet olma 
vasfımız zaafa uğramaktadır.  
— Kuvvetler ayrılığı ilkesi yok ediliyor. Sorunlu bir dönemdeyiz, son günlerde yaşananlar uluslararası 
krizlere yol açabileceği gibi ekonomik olarak ta ağır yansımaları olacaktır. 
— Maliye Bakanlığının mesleği yok sayan uygulamaları ciddi, büyük sorunlara yol açıyor. 
— Kendimizi yeniden yapılandırmamız gerekiyor,  
— Kentin tüm dinamikleriyle beraber hareket edilebilirse İzmit Kent Kurultayı sürecinde olduğu gibi 
güzel şeyler yapılabilir. 
— Konferans salonu çok büyük. 400 kişilik bir salonda 40–70 civarında üye ile yapılan toplantılar 
psikolojik olarak negatif bir etki yapıyor. Bu konu önceki toplantılar da birçok kez meclis üyeleri 
tarafından da dile getirilmiş idi. Meclis yapılanmamızın kurumlaşmasında Meclis oturum ve çalışmaları 
ile ilgili fiziki bir mekanın oluşması önemlidir. Böylece Başkanlık Divanının ve zaman zaman oluşturulan 
çalışma gruplarının da daha düzenli bir çalışma yapabilmesi olanaklı hale gelecektir. 
— Yönetim Kurulu’na iletilen bazı şikayet dilekçelerinin komisyona gönderilmediği, komisyon tarafından 
hazırlanan tutanaklarında Yönetim Kurulu’nda  uzun zaman kaldığı, sonuçlandırılmadığı doğrultusunda 
duyumlar vardır. 
Bu konu süreci kurumsallaştırabilmek için önemlidir. Gündeme taşınmasının amacı suçlamak değildir. 
— Gelen şikayet dilekçeleri ile ilgili karar Yönetim Kurulu’nundur. Kabul ederse komisyona sevk eder.  
— Disiplini ilgilendiren süreç farklı gelişiyor. Standarda bağlamak zor, aksama olmuş olabilir ama sümen 
altı diye bir şey söz konusu olamaz. Yönetim Kurulu inceler, ilgili raporu Disiplin Kurulu’na sevk eder. 
— Özellik arz eden konular olabilir. Yargı sürecinin takip edilmesi gerekebilir. Standarda bağlamak zor, 
çabuk karardan ziyade, sağlıklı ve doğru karar almak önemlidir. 
— İlişkilerde yaşadığımız sıkıntıları çözmekte sorun yaşıyoruz. Mevzuata hakim olsak da kendimizi ifade 
etmekte zorlanıyoruz.  
— Kurumlar bize 3.şahıs muamelesi yapıyor. Biz bu konuyu Gölcük’te Müşterilerimizle hizmet 
sözleşmeleri düzenleyerek aştık. Bilgilerine ulaşma hakkına sahibiz.  
— Maliyenin memuru gibi çalışıyoruz. Hak aramak için birlik sağlayamıyoruz. Ben haklı olduğumuz 
konuda bile gösteri yaptığımızı hatırlamıyorum.” 
— Benim ilgili kurumlarla ilgili bir sorunum olmadı.  
 
 
GÖRÜŞ VE ÖNERİLER;    
— Bu dönemde kurumumuza dünden daha çok sahip çıkmalıyız. Birlikte ürettiğimiz, birlikte 
projelendirdiğimiz ve hep beraber sahiplendiğimiz müddetçe ileriye emin adımlarla yürüyebiliriz. 
— Zor durumda kalan vefat eden meslek mensupları için neler yapılabileceğini tartışmak gerekiyor.   
— Kalite ve Standartlar Komisyonu, görevlendirme olması durumunda raporları standarda bağlamak için 
çalışma yürütebilir. 
— Meclis Gündemine sadece Komisyon çalışmaları şeklinde yazılıyor. TESMER bir komisyon değil, 
kuruldur. Temsilcilikler de aynı şekilde.  Gündemin bu şekilde düzenlenmesi doğru olur. 
— Odamız güçlü olup bunu hissettirirse sorunlarımızı daha kolay çözeriz. Oda yönetimi kamu 
kuruluşlarına ziyarette bulunursa karşılıklı saygıyla sorunlar çözülür. İlçe Temsilcilikleri de bu ziyaretleri 
gerçekleştirmelidir. 
— Bayram ziyaretleri ve görev değişikliği nedeniyle yapılan nezaket ziyaretlerinden ziyade, olay bazlı ve 
konu odaklı toplantılar şeklinde ilişkiler geliştirilmelidir. 

— Maliye Bakanlığına, bakanlığa ait kurumlarda kamu görevlilerin Meslektaşlarımıza yönelik 
davranışları konusun 

—  
— da baskı yapmalıyız. 

— Camia olarak kenetlenip, birliğin sağlanması halinde saygı otomatik olarak gösterilecektir. Aksi 
takdirde kimse saygı göstermeyecektir. 
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— Kamuoyuna kendi aramızdaki sorunlarımızı taşımamamız gerekiyor. 
— Birbirimizi korumamız gerekiyor. Sorunlarımızı kendi aramızda çözmemiz gerekiyor.  
— YMM ile SMMM’ler arasındaki tutanak krizinin konuşularak çözülmesi doğru olacaktır. 
— Birlik ve beraberlik söyleyince güzel ama gerçekleşmesi için aidiyet duygusunun artması gerek. 
Meslektaşlar arası yardım faaliyetlerinin gelişmesi birlik ve beraberliğe büyük katkı sağlar. 
— Büro elemanlarının kamu kurumlarında bir resmiyete ve bir tanıma kavuşması gerekiyor. Bir dönem 
uygulanan kimlik çıkartılması ve bu kimliklerle yanımız da çalışan elemanların kurumlarda adımıza 
çalışma yürütmeleri tekrar sağlanabilir.          
— Meslektaşlar kendilerini düzgün ifade etmeli. Mesleğe yakışır tutum ve davranışlar içinde olmalı. 
Kıyafetimizle, imajımızla, bilgimizle kendimizi saydırmalıyız. Vergi müfettişiyle ilişki kurmaktan 
çekinmemeliyiz, dik durmalıyız. 
— Kamu Kuruluşları ile ilgili meslektaşlar arasında memnuniyet anketi yapılsın. Sonuçları Kamu Kurum 
Yetkililerinin de katıldığı bir ortamda açıklayıp tartışalım  
— Müşteri sözleşmelerimizde, onlar adına Kamudaki hareket alanlarımız belirlenmeli. 
— Dayanışma çok önemli. Sorunlarımızı kişisel çözme çabası yerine, Oda destekli bir birimle 
yönetmeliyiz. 
— Müşteri sözleşmelerimiz çok önemli. Sorunlu alacaklarımızı sözleşmeler sayesinde alabiliyoruz. 
SGK’da sözleşmelerimiz geçerli Etik kurallara ve yönetmeliklere uyumlu hareket etmeliyiz. 
— Sorun var demek karamsarlığa götürüyor. Somut olaylar üzerine konuşalım. Genelleme yaparak bir 
çözüm bulamayız.” 
— Divanın oluşturduğu “tespitler, öneriler, kararlar” bildirisinde her fikrin yer almasına karşıyım. Kişisel 
öneriler alınmış bir karar gibi yayınlanıyor. 
 
  
DUYURULAR/BİLGİ PAYLAŞIM KONULARI 
— Ara eleman konusunda çalışmalar düşünsel olarak devam ediyor.    
— Staja Başlama Sınavındaki sorular ile ilgili şikayetler Oda yönetimince TÜRMOB’a iletilmiştir.                                  
— Oda Ormanı konusunda da başka bir yer düşünülüyor.  
— Meclis toplantı salonu konusunu değerlendiren Başkanlık divanı küçük ölçekli, birçok toplantının da 
yapılmasını olanaklı kılacak, diğer yandan meclis toplantılarına uygun, üretim odaklı çalışmaları pozitif 
etkileyecek biçim ve nitelikte bir salonun projelendirilerek yapılmasının uygun olacağı kanaatine vardı. 
Ayrıca Oda hizmet binamızın projelendirme sürecinde de Meclis salonu olarak öngörülen 1 nci kattaki 
salonun bu iş için uygun hale dönüştürülebileceği inancıyla, Başkanlık Divanı bu salonun Meclis Toplantı 
salonu olarak projelendirilmesi için yönetim kurulundan yazılı olarak talepte bulundu.  
— Dergi baskıya hazır durumdadır, beklenen birkaç yazının gelmesi ile birlikte en kısa zamanda 
yayınlanacaktır.   
— Müşteri bildirim formlarını verme sürelerine dikkat edilsin. Vermeyen, geç veren, oda aidatlarını 
yatırmayanlarla ilgili, Kurulumuzda 250 dosya var. Yeni formata göre ve zamanında teslimine lütfen 
dikkat edelim. 
— Mecliste her türlü düşüncenin dile getirilmesini destekliyoruz. Tüm üyelere söz veriyor ve önerilerini 
ilgili Kurul ya da Komisyonlara iletiyoruz. Tespitler ve öneriler ile duyurular ne olursa olsun, kimden 
gelirse gelsin, tarafsız bir şekilde sonuç bildirgelerimizde yer alıyor. Meclisin aldığı kararları ise ayrı bir 
bölümde Kararlar başlığı altında duyuruluyor. 
Karar olarak tanımlanan konular dışındaki tüm tespit ve öneriler meclis üyelerimizin kişisel görüşleridir. 
Üzerinde tartışılması ve karara dönüştürülmesi öngörülen konular, konu başlığı olarak karara 
dönüştürülmek üzere gündeme alınıp tartışmaya açılmaktadır.  
 
Bu görüşler Meclis üyeleri tarafından benimsendiği taktirde zaten karar haline dönüşüyor.”Önerilerin 
karar gibi yazılması” tanımını ve “bunların bu şekilde yazılmasını istemiyorum” talebini anlamakta güçlük 
çekiyoruz.  
 
Meclis üyesi arkadaşlarımızın, mesleki ve örgütsel konular ile yaşama dair düşüncelerini, kimseye hakaret 
etmeden, kimseyi rencide etmeden dile getirmelerini olanaklı kılacak bir tutum ve davranış içerisinde 
olmak ve bu düşüncelerin yazılı olarak paylaşılmasını sağlamak başkanlık divanı olarak bizim temel 
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yaklaşımımızdır. Çağdaş meclis kültürünün ve farklıların bir arada yaşamalarının olanaklı olmasının temel 
ilkesi de budur. Benimsemediğimiz görüşleri dinlemek ve onları yok saymamaya alışmak durumundayız. 
 
Bundan sonra da bu anlayış temelinde, her düşüncenin, her fikrin Mecliste konuşulması için çaba 
göstereceğiz. Bu uygulamamız önerilerinizle geliştirilerek devam edecektir. 
 
— Meclis toplantılarımızda hem zamanı verimli kullanabilme hem de etkin ve üretken bir çalışma 
yürütebilmek açısından arkadaşlarımızın görüşlerini ilgili gündem maddelerinde söz alarak 
belirtmelerinde özellikle yarar görmekteyiz. Başkanlık divanı olarak, bu anlamda söz isteyen her 
arkadaşımıza sınırlama getirmeden olabildiğince söz vermek için özel gayret gösteriyoruz. 
 
 
KARARLAR; 
 
KARAR NO: 1 Oda bünyesinde Devir Teslim Biriminin kurulması ile ilgili teklif oy çokluğu ile 
reddedildi. 
 
  
KARAR NO: 2 Yönetim Kurulunun mevcut hukuki danışmanın çalışma alanlarının 
değerlendirmesi ve yapılandırması ile ilgili tavsiye kararı alındı. 
 
 
KARAR NO: 3 Oda bünyesinde Sosyal Güvenlik biriminin oluşturulması oy çokluğu ile reddedildi.  
 
Bu konularda karşılıklı bilgi alışverişinin sürekli ve düzenli yapılabilir olması ve ihtiyaçların 
karşılanabilmesi amacıyla haftanın bir günü tüm üyelere açık olan gündemsiz, konu odaklı 
“tartışma toplantıları” düzenlenmesi oy birliği ile kabul edildi. Bu konuda Mesleki Mevzuat ve 
Araştırma Komisyonuna toplantının düzenlenmesi ile ilgili görev verilmesi karar altına alındı. 
 
  
 


