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 KSMMMO  DANIŞMA  MECLİSİ  12.03.2015 Tarihli  TOPLANTISI 
TESPİTLER,  GÖRÜŞLER/ÖNERİLER, DUYURULAR   VE ALINAN                                                    
KARARLAR; 
TESBİTLER ;  

-Geride bıraktığımız süreç Oda Meclisinin çalışmalarını da olumsuz olarak etkilemiştir. Meclis 
toplantıları 2 ayda bir olmak üzere 7nci ayda 3ncü oturum yapılabilmiştir. Bu süreçten dersler 
çıkartılması ve kurumsal yapı adına herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekir.  

 -Camiamıza yakışan bir seçim süreci yaşanmıştır.   

-Seçim sistemi gereği gruplar şeklinde seçim çalışmaları yürütülmüştür ancak seçimlerden sonra ortak 
payda etrafında kenetlenip birlikte çalışmalar yapmak gerekir. 

-Beş altı ay süreyle Yönetim Kurulu toplantısı yapılmadığı için yönetime 200 maddelik bir gündem 
oluşmuş ve Seçilen yeni Yönetim Kurulu bu gündemi görüşmek zorunda kalarak karara bağlamıştır. 
Tesmer’de de durum aynıdır.   

-İzmit dışındaki, İstanbullu ve diğer illerden YMM’ler Kocaeli’ndeki Yeminli Mali Müşavirlerin ve 
SMMM’lerin mükelleflerini etik dışı müdahalelerle kendi bünyesine alıyor.  

-Mevcut ortamda YMM-SMMM  savaş hali zaten var ve bu sürekli körükleniyor. SMMM’ler üzerinden 
defter yutan YMM’ler var. Meslekte komisyonlar alınıyor. SMMM’ ler müşteri bazında YMM’lerden 
komisyon alıyorlar. Bir süre sonrada dışlanıyorlar. Kimi SMMM arkadaşlar İzmitli YMM’lere sahip 
çıkmıyor. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Çıkamıyoruz.  

-Genç Mali Müşavirler olarak sıkıntılarımız var. Odamızı etkin kullanamıyoruz.  

-Meslek mensuplarımızla ilgili 70 civarında soruşturma dosyası var ve bunların 20 den fazlası 
sorumluluk raporudur. 

-Türmob delegeleri bizleri bilgilendirmelidir. Bu delegelerimiz Ankara’da ne yapıyor, bilmiyoruz. 

-Seçimlerden sonra grupçuluğun olmayacağı söylenmesine rağmen, Haksız Rekabet ve Etik 
Kurulu’ndan görevden almalar yapıldı. 

-25 yıldır Oda Başkanlığını yürüten Sayın Ender ŞENOL’UN oturuma davet edilmemiş olması bir 
eksiklik olmuştur. 

-Sosyal paylaşım sitelerinde Yönetim Kurulu toplantılarının fotoğrafları yayınlanıyor ve altına bizlere 
yakışmayan yorumlar yapılıyor. Basın danışmanımız, Oda ile ilgili görselleri şahsi sosyal medya 
adresinden yayınlıyor.  

-Şu anda Yönetim Kurulu toplantılarında tam bir uyum içerisindeyiz. 

-1 Mart’ta yapılan konsere nerdeyse katılan olmadı.  

-1 Mart’ta Gündüz Atatürk’e çelenk koyma etkinliğimize katılım fena değildi. 
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-Her şey den önce son derece olağanüstü, meslek örgütümüz açısından kırılgan bir sürecin arkasından 
yapılan bir Meclis toplantısı olmasına karşın, Meclis üyesi arkadaşlarımız son derece yürekten, 
gönülden ve açık tespitler, değerlendirmeler ve eleştirmeler yaptılar. Eleştirilere muhatap olanlarımız 
ise son derece pozitif bir yaklaşımla bu eleştirileri ele aldılar, yanıtlar oluşturmaya çalıştılar. Ve 
niteliksel olarak son derece seviyesi yüksek eleştiri zenginliği olan bir toplantıda tam da bize uygun ve 
o oranda da gereksinimimiz olan; pozitif diyalog kurma, geliştirme düzeyine adım adım ulaşmaktayız.  

-Bu oturum, bu yolculuğumuzda ileri bir adım olmuştur. Bu durum, çok farklı renklere, özelliklere 
sahip, yegâne ortak paydası mesleki faaliyetler olan bir yapının geleceği açısından son derece umut 
verici bir durumdur. Bu anlamda değerlendirdiğimiz zaman bugüne kadar yaptığımız tüm toplantılar 
içerisinde en yüksek düzeye ulaşılmış bir Meclis toplantısını tamamladık. 

-Ayrıca yeni seçilen Yönetim Kurulunun kurul sorumluluğu ile Meclis toplantısında yer alması ve 
çalışmalara katkı sunma çabası içerisinde olması bu oturum için ayırt edici bir başka özelliktir. 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER-TALEPLER-TAAHHÜTLER ;  

-Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlar Meclis’te de değerlendirilmelidir. Oda Meclisi üyelerinin farklı 
bakış açılarından Yönetim Kurulu faydalanmalıdır.  

-Mesleki nitelik yapımızın artırılması gerekiyor. Dinamik ve devamlı değişikliğe uğrayan mevzuatları 
takip etmemiz gerekiyor. Bu nedenle, eskiden uygulanan çarşamba toplantıları, ilçeleri de kapsayacak 
şekilde yeniden düzenlenerek sürdürülmelidir. 

-Oda bünyesinde yapılan ziyaret ve etkinlik programlarına temsilciler de katılmalıdır. 

-Oda bünyesinde yapılan ziyaret ve etkinlik programlarında, ilçelerde gerçekleşiyorsa ilgili 
İlçe Temsilcisinin bu ziyaret ve etkinliklere katılması uygun olur. Her ilçe temsilcisinin 
katılması doğru olmaz. 
 
-Yönetim Kurulu ile Temsilciler, ayda bir defa, temsilcilik bölgelerindeki sorunları görüşmek 
üzere toplantı yapmalıdır. 
 
-Temsilcilik binaları, fiziki ve teknik yeterliklere sahip mekanlar olarak düzenlenmelidir. Gebze 
dışındaki mevcutlar yetersiz olup geliştirilmeli, olmayan temsilcilik binaları yeterli düzeyde mevcut 
hale getirilmelidir. 

-Genç Mali Müşavirler yönetim süreçlerinde etkin olarak yer almalıdır.                                                                           

-Vergi incelemelerinde, Meslek Mensubu için düzenlenen sorumluluk raporları ile ilgili, haklı olunan 
Meslek Mensubunun hakları savunulmalıdır. Haklı meslektaşlarımızın yanında olduğumuzun 
hissedilmesi çok önemlidir. 

-Sorumluluk dosyaları ile ilgili olarak “savunulacak-savunulmayacak meslektaş” kavramı yerine 
“savunulacak savunulmayacak konular” kavramı öne çıkarılarak bu temelde bir çerçeve belirlemek 
gerekir.    
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-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve mali tabloları Meclis Toplantılarına sunulacaktır. Meclis üyelerince 
değerlendirilmelidir.  

-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve mali tabloları 3 aylık dönemler halinde Oda internet 
sitesinde yayınlanacaktır. 
-İlçe Temsilcilerinin mekân talepleri yerindedir. Ancak bütçeyi görmeden bir şey söylemek 
doğru olmaz. 
-Bütçe planları ileri ki dönemler için hazırlanır.  2015 yılı bütçesi ilk Yönetim Kurulu 
toplantısına sunulacaktır. Hazırlanan bütçelerdeki aksaklığı ilk Genel kurul’a kadar giderip, 
devamlılığını sağlayacağız. 
-Temsilcilik paylarında aksaklık varsa derhal ödemeleri yapılmalıdır.  
-Genç meslektaşlarımıza yönelik Oda Meclisi’nde kontenjan açılabilir. Gençlere önem 
vermek, geleceğe önem vermektir. 
-Yerel Yönetimler Komisyonu önemli. Yerel Yönetimlerde görev alan arkadaşlarımız, 
mesleki konularda, odamızı ilgilendiren durumlarda, parti farkı gözetmeksizin bir araya 
gelmelidir. Birlikte hareket etmelidir. 
-Meclis toplantılarının süresinin ve gündeminin kısa tutulması gerekiyor. Zamanı daha etkin 
kullanalım. 
-Toplantı ve etkinliklerde katılımı artırmamız gerekiyor.  

-Meclis toplantılarına genç arkadaşlarımızı davet edelim.  

-Geçmiş dönemde kurullarda görev yapmış Meslek Mensuplarını da Meclis toplantılarına davet 
edelim.  

-Oda seçimlerinde uygulanan Nispi temsil sisteminin yanlışlığını her konuşmamda dile getiriyorum. En 
çok oy alan grubun icra kurullarında yer almaması gibi garabet sonuçlara yol açıyor. Bu sistemin 
kalkması için ilimiz Milletvekilleri ile görüşmeler yapmalıyız. 

-Oturumlarda sayıyı çoğaltmak adına,  üyeleri farklı yöntemlerle bilgilendirmeliyiz. Temsilcilik ve 
komisyonlar sorunları ve önerilerini meclise taşısınlar. Kurullar harekete geçirilemediği sürece 
etkinleşmek zor. Yasal düzenlemeler tasarı halindeyken Oda Meclisinde tartışılmasını sağlamalıyız. 

-Haksız rekabetle mücadele ve meslek mensubunun ekonomik geleceği için, e-sözleşme çok 
önemlidir.  

-Etik sözleşmelere rağmen bir denetim sağlayamazsak işimiz daha da zorlaşacak. Uygulanabilirliğinin 
artırılması için bir çalışma grubu oluşturulabilinir.  

-Sakarya Odamız, Çalışanlar ve Mükellef sayısına ilişkin bir çalışma yapmış. Bunu bizde yapabiliriz. 

-Sebebini merak ediyorum. Hazirun’un imzalanmaması ile ilgili önceki dönemde protestolar 
yapılmıştı. Kimi arkadaşlarıımızın bu protestosunun devam edip etmediğini öğrenmek istiyorum. İsrar 
devam ediyor mu. Vazgeçildi mi?.  

-Seçimlerden sonra grupçuluğun olmayacağı söylenmesine rağmen, Haksız Rekabet ve Etik 
Kurulu’ndan görevden almaların yapılmasının sebebi açıklanmalıdır. 

-Tespitler, Öneriler ve Kararlar metninde, konuşmacıların yaptığı tespitleri, Oda Meclisi 
kararı gibi göstermek eksikliktir. Tespiti yapanların isimleri de yazılmalıdır.  
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-Meclise katılımın artırılması için Meclis Divanı çalışma yapabilir.  
-Belge törenleri düzenlenebilir. Meslektaşlara plaketler verilebilir. 
-Hazirun’u imzalamamak ile ilgili protesto Oda Meclis’ine değil, Meclis Divanı’nadır. Kurullardan gelen 
doğal üyelerin devamsızlık nedeniyle üyelikten düşürülmesini doğru değildir.  Bu kararı Meclis değil 
divan verdi. Bu nedenle tepki divanadır. Ve bu nedenle de hazirun’a imza atılmamıştır.                                      
-Temsilciler bölgelerinde ziyaretler yaparken Yönetim Kurulunu bilgilendirip davet etmelidir.                             
-Yönerge doğrultusunda davranılması tüm üyelerin sorumluluğudur. Oda Meclisi’nin saygınlığı ve 
ağırlığı için bu gereklidir.                                                                                                                                                                          

-Yönerge’de yazan kapanış imzası zorunluluğu da uygulanmıyor. Katılımların artmasını istiyoruz ama 
üyelikten düşürüyoruz. Anlayışlı ve hoşgörülü olmalıyız. 

-İlk Meclis oturumlarında bu konu uzun uzun konuşulmuştur. Kararı meclis almıştır. Meclis Divanı, 
meclisin kararlarını uygulamak, yaklaşımlarını dikkate almak, önemsemek zorundadır. Üyelerin, 3 kez 
mazeretsiz, 5 kez mazeretli katılmama hakkı var. Bir dönemde 10 olağan toplantı yapılıyor. 
Devamsızlık nedeniyle üyelikten düşürülme zorlaştırıcı zaten. Yerlerine yedek üyelere çağrı yaptığımız 
için, bu uygulama, üye sayısını azaltıcı değil tersine artırıcı bir önlemdir. Tespitleri kimin yaptığı 
oturum tutanaklarında var ve Oda internet sitesinden yayınlanıyor. 

-Meclis Divan’ı yönergelere göre hareket ediyor. Meclis Divanı, Oda Meclisi’nin üzerinde değildir. 
Oturumlarda yer alıp imza atmamış arkadaşlarımız iyi niyetle uyarılmalıdır. 

-Odamız bir sosyal paylaşım sayfası düzenlemelidir ve odanın etkinliklerine ilişkin bilgi ve duyurular 
oradan yayınlanmalıdır. 

-Geçmiş dönemlerdeki Meclis heyecanını göremedim. Üretkenliği zayıf bir oturum oldu. Bugün ne 
ürettik? Hiçbir şey üretmedik. Meclis toplantılarına çağıracağımız genç meslektaşlarımıza bu halimizi 
mi göstereceğiz. Bu halimizle mi arkadaşları tanıştıracağız. Meslek’te 10 yılını dolduran meslek 
mensubu Oda Meclisi’nde görev almasın. Gençlerin önünü açalım. 

-Diğer bölgelerden gelen ve etik olmayan bir biçimde ilimizdeki meslektaşlarımızın iş alanlarına, 
mükelleflerine yönelik bu türden saldırılara tek çözüm örgütlenmektir. Örgütlülük düzeyimizi hem 
niteliksel hem de nicelik olarak yükseltmek zorundayız. Çalışma tarzları birbirine uygun 
meslektaşlarımız gruplar halinde kurumlaşmalıdır. Uzmanlık alanlarımız değişkenlik anlamında hızla 
artmaktadır. Bu temelde kurumlaşarak, mesleğe yeni giren arkadaşlarımızı da kucaklayarak bir 
yandan hizmet alanımızı iyileştirmeliyiz diğer yandan rekabeti iyi hizmet vermeye odaklamalıyız.  

-Meslektaşlarımız arasındaki ilişki rekabet odaklı olmaktan çıkarak dayanışma odaklı hale 
dönüşmelidir. Mali müşavirlerin Kentsel yaşamda, sosyal ve toplumsal yaşamda son derece önemli 
rolleri vardır. Bunun farkına varmalıyız. İşimizin öneminin farkına varmalıyız.  

-Meslek örgütümüze sahip çıkmalıyız. Meslek örgütümüzün örgütlenme düzeyini ve sonuçta 
etkinliğini yükseltmeliyiz. Enerjimiz birbirimizle uğraşarak tüketmek yerine hep beraber güçlenmek 
hedefine odaklanmalıyız. Bunun yol ve yöntemlerini bulmalıyız.  

-İşimizi önemsemeli, Birbirimizi sevmeli ve önemsemeliyiz. Ancak bu şekilde bu meslekte etik dışı 
gelişmelere dur demek olanaklıdır. Mesleki faaliyetlerimizle ilgili kurumlaşarak ve meslek 
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örgütümüzün gücünü arttırıp ardımıza alarak toplumsal etkinliğimizi arttırmak ve hep beraber yaşam 
standartlarımızı yükseltmek olanaklıdır. Ve sanırım biricik yol budur. 

-Meclis hazirununu imzalamama eylemi devam etmemektedir. Bu uygulamaya son verilmiştir. 

-Tutanaklar ve Tespitler Öneriler Kararlar metni, internet sitesinde yayınlanıyorsa, Meclis’te üyelere 
dağıtılmasın.  

-Daha üretken oturumlar yapmalıyız.  

-Bugün çok önemli bir oturum gerçekleştirdik. Üretkendik. 

-Kürsü’ye gelen herkes şikâyet ediyor. Oda Meclisi, sorunların çözüleceği yer olmalıdır. Sevgi ve 
hoşgörü ön planda olsun.  

-Mali Tatil’de resmi kurumlar inceleme yapıyor. Uzlaşma komisyonları tarih veriyor. Yönetim 
Kurulu’ndan bu konuya hassasiyet göstermelerini bekliyorum.  

-Meslek mensuplarının yanında çalışan ara elemanlar için eğitim talep ediyorum. 

-Lütfen kimse geçmişi karıştırmasın. Ortak paydada hareket edemiyorsak sıkıntı oradadır.  

-Sosyal medya’da Yönetim Kurulu fotoğraflarının yayınlanması son derece rahatsızlık verici. Yorumlar 
yapılması doğru değil.  

-Odamıza, faaliyetlerimize sahip çıkmalıyız. Hem etkinliklere gelmeyip, katkı yapmayan, sonra da 
eleştirenleri sevmiyoruz.  

-YMM ve SMMM lerle ilgili etik dışı rekabet müdahaleleri konusunda somut bir belge bulabilirsek Oda 
yönetimi olarak da üzerine gideriz. 

-Üretkenlik bu türden kurumsal çalışmalarda son derece soyut bir kavrama dönüşmektedir. Doğru, 
isabetli değerlendirmeler yapabilmek için izlemek ve olması gereken sürelerde gözlemlemek 
gerektiğine inanıyorum. Hangi açıdan baktığınıza ve ne beklediğinize, hangi şartlarda çalışma 
yürüttüğünüze ve ortaya dökülen, müzakere edilen konulardan çıkardığınız derslere bağlı olarak 
yapılan toplantıyı verimli ya da verimsiz olarak değerlendirmek mümkündür.  

 -Yapılamayanları negatif bir dille eleştirmek yerine, yapılması gerekenler olarak ortaya koymak ve 
talep etmek son derece önemlidir. Meclis çalışmalarına Katılımcılığın ve üretkenliğin arttırılması 
temelinde Başkanlık Divanı üzerine düşenleri yapacaktır.    

                                                                                             
DUYURULAR/BİLGİ PAYLAŞIM KONULARI                                                                 

-Gayrı faal şirketler Vergi Dairelerine başvurdukları durumda vergi kaydı kapatma işlemi 
yapılıyor. 
-Gayrı faal şirket ortakları, Ticaret Odasından tescil belgesi ve Vergi Dairesinden gayrı faal 
yazısı alırlarsa, kendilerinden kesilen SGDP kesintisi duruyor. 
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-Tasfiyeye giren şirket ortakları, başvuru yaptıkları takdirde SGDP ve Bağ- Kur primi ödemek 
zorunda değil 
-Gayrı faal durumla ilgili Ticaret Odası ve Vergi Dairesi yazı vermiyor. 
-Farklı Vergi Dairelerinde kaydı bulunan mükellefler için, 5552 sayılı kanun kapsamında 
unuttukları vergi daireleri var ise, 30 Nisan’a kadar başvuru yapabilirler. 
-ÖTV tek tebliğ haline getirildi. 
-KDV oranlarında değişiklikler var. 
-SGK, çalışanların ücreti yüksek ise iş yeri sahiplerine ek prim farkı çıkartıyor. 
-Sosyal İşler komisyonu önümüzdeki dönemde, Futbol Turnuvası, Bowling Turnuvası ve Kıbrıs gezisi 
planlamaktadır. 

-Meclis üye sayısı kadar, mesleğe yeni katılan arkadaşları oturumlara davet etmeyi planladık. 

-Kurumsallaşma adına tüm kurul, temsilcilik ve komisyonlardan dönemsel rapor hazırlamalarını 
bekliyoruz.  

-Gündem önerileri, her ayın 20’sine kadar Başkanlık Divanına ulaştırılmalıdır.    

-Kurullarda ki değişikliklerde teknik hatalar var, düzeltilecek.   

-Bağımlı Meslek Mensupları komisyonu ve Stajyerler komisyonu kurulacak.  

-Basın danışmanı konusu bir gereklilik idi. Bir arkadaşı bu konumla görevlendirdik.  

-SGK iş takiplerinde vekâlet istiyor. Türmob’un düzenlediği mesleki kimliğimizin hiçbir yerde geçerliliği 
yok.  

-81 meclis üyeliğimizden 2 sinin, 2 komisyonumuzun henüz görev bölümü yapmaması nedeniyle 
temsilen katılımları olamamıştır. 79 üyemizden 48’i hazirun imzalayarak fiilen katılmış, 12 üyemiz 
mazeret bildirmiş 19 üyemiz ise mazeretsiz olarak katılım göstermemişlerdir. Bu anlamda 
değerlendirdiğimizde; bizzat katılım oranı % 61, Mazeret beyan edenlerle birlikte katılım oranı % 76, 
katılmayan oranı %24 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca 4,5 saati bulan bu oturumumuzun fiili mevcudu, 
mazeret bildirerek ayrılmak zorunda kalan arkadaşlarımız sonrasında  bu saat itibariyle 30 kişi olup 
oranı % 38’dir.  

KARARLAR;                                                                                                             
Karar No; 1) Yerel Yönetim Komisyonunun çalışma usul ve esaslarının 
hazırlanması için, Mecliste oluşturulmuş “Çalışma Grubu”nun 
görevlendirilmesine karar verilmiştir.  

  

 MECLİS BAŞKANLIK DİVANI 


