
             13.03.2014 Tarihli KSMMMO DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI      

          TESPİTLER,  GÖRÜŞLER/ÖNERİLER, DUYURULAR                                                             

                                 VE ALINAN KARARLAR; 

TESBİTLER ;  
-1 Mart Muhasebeciler gününün çok yetersiz kutlandığı,3 Mart’ta yapılan törene katılan                  
Meslek Mensubu sayısının çok az olduğu, vefat etmiş Meslektaşlarımız için daha 
önceki yıllarda yapıldığı gibi Mevlidin okutulmadığı.                                                                                               
-Sitemizde yer alan dilekçematik yetersiz kalıyor.                                                                             
-Müşteri sayısı ile ilgili standart teknik olarak çok zor.                                                                  
- Kapanış yoklaması da yönergede yer almasına karşın uygulanmamaktadır.                        
-Devamsızlık nedeniyle meclis üyelikleri düşecek iki üye seçilmiş organlardan 
gelmişlerdir. Bu durumun değerlendirilmesi gerekir.                                                                    
-Meclis kararının geçici bir süre ile ilgilide olsa uygulanmaması durumunda kalınmıştır. 

-Meclis üyeliklerinin düşürülmesi hususu bir önceki mecliste geniş boyutlarıyla     
tartışılmış ve bu konuda bir karar alınmıştır. 

-Oda meclisi Yönetim Kurulunun üzerinde değildir. 

   GÖRÜŞ VE ÖNERİLER ; 

-1 Mart kendi binamızda törenlerle coşkuyla, gününde yani 1 Mart’ta kutlanmalıdır.         

-Büro Standartlarında, Teknoloji ve büro ekipmanları ile ilgili bölümler eklenmeli,                   

-Sitemizde yer alan dilekçematik geliştirilmeli,                                                                                

-Asgari tarifelere uyulmalı. Uyulmaması zaten suç.                                                                    

-Müşteri ile ilgili sorumluluk standartları getirilmelidir.                                                        

-Sözleşme standartları ile ilgili daha iyi bir altyapı çalışması yapıp,düzenlemeler 
geliştirilmelidir.                                                                                                                                  

-İstanbul odasından  bilgi alalım. Yasal engel varsa boşuna zaman ve emek 
harcamayalım. 

-Seçilmiş organlardan gelmiş meclis üyelerinin üyeliklerinin düşürülmesi hususunun 
yeniden değerlendirilmesi gerekir.  



-Bir önceki mecliste alınan kararın uyugulanması gerekir. Tekrar tartışmaya açılması 
doğru değildir. 

-Yönerge hazırlanırken bu madde etraflıca tartışılmıştır. Genel Kurul tarafından 
onaylanmıştır. Maddeler ayrı ayrı değerlendirmelidir ve Meclis Divanı  yönerge 
doğrultusunda alınan bir önceki meclis kararını uygulamalıdır 

- Disiplinli olmak gerekmektedir. Meclis kararına uyulmalı, uygulanmalıdır. 

-Meclis toplantılarına 2 kez mazeretsiz gelmeyen üyeye önce uyarı yapılsın. 

-Üyelikleri düşen meclis üyelerinin İsimleri mecliste okuyarak, meclis kararına            
dönüştürülmelidir. 

-Karara ve oylamaya gerek yok. Uygulayıp uygulamamak Divanın inisiyatifindedir. 

-Yönerge açık ve net. Oylamaya gerek olmaksızın üyelik düşer. 

DUYURULAR/BİLGİ PAYLAŞIM KONULARI 

- Zaman süreli ücret tespiti modeli ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Serdar Bey’in 
çalışması ileriki dönemlere örnek olacak bir çalışmadır 

-İstanbul Odasının konuyla ilgili bir çalışması oldu. Ancak mevzuatta engelle 
karşılaştılar.  

KARARLAR; 

Karar No; 1 

Büro Standartlarına ilişkin çalışmanın daha bir olgunlaştırarak tamamlan-ması ve 
TÜRMOB nezdinde karara dönüştürülmek üzere çalışmalar yapıl-ması toplantıya 
katılanların genel eğilimi olarak ilkesel olarak benimsendi. 

Karar No; 2 

Meclis üyeliklerinin düşürülmesi ile ilgili olarak 06.02.2014 tarihli Meclis 
toplantısında alınan 2.nolu kararın ( Oda Çalışma Yönetmeliğinin 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 )    uygulanmasına karar verildi. 

MECLİS BAŞKANLIK DİVANI 


