
BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ODA 

MECLİSİNİN 05/03/2014 SAAT:14:30’DA YAPILAN 12. DÖNEM 2. 

OLAĞAN TOPLANTISI’NIN ÇALIŞMA ÖZETİ 

MECLİSİN GÜNDEMİNE GÖRE; 

 
1- Açılış ve yoklama oda meclisi başkanı Raşit Gürbüz tarafından yapıldı. 

Mazeret dilekçeleri divana verildi. 

2-Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı söylendi. 

3-Oda başkanı, meclise mesleğimizle ilgili gelişmeler, yönetim kurulunun 

çalışmaları ve Türmob’un önderliğinde yapılan toplantılar hakkında bilgilendirme 

konuşması yaptı. Toplantı için tüm üyeye mesaj atıldığı halde katılımın düşük 

olduğundan duyduğu üzüntüyü belirtti. 

4-Bsmmmo11. dönem oda meclisi divanında görev yapmış üyelere plaket 

takdimi yapıldı. Yeni seçilen meclis divanı üyeleri, geçmişte aynı görevleri yapan 

meslektaşlarına plaketlerini vererek yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı 

kendilerine teşekkür ettiler. 

5-Yönetim kurulu faaliyet raporunun sunumuna geçildi. Yönetim kurulunca 

meclis üyelerine faaliyet raporu dağıtıldı. Bu dağıtım yapıldığından yönetim 

kurulunun ayrıca tüm raporu okumasına gerek olmadığına karar  verildi. Ayrıca 

yönetim kurulu saymanı Ali Çevdir tarafından özet bilgilendirme yapılarak odanın 

mali durumu hakkında bilgilendirme yapıldı. 

6-Yeminli mali müşavirlerin karşıt inceleme raporlarının ücretlendirilmesinin 

görüşülmesi konulu gündem maddesine geçildi. Bu gündem maddesi, meslek 

mensuplarımızın çoğunu yakından ilgilendirdiğinden önemine dikkat çekilerek, 

konuşmacıların süre sınırı olmadan konuşması ancak gereksiz yere de uzatmalardan 

kaçınılması konusunda divanca üyelere uyarıda bulunuldu.  

Divan Başkanı, Raşit Gürbüz konunun meslek yasasıyla beraber doğduğunu, 

uzun yıllar çözümü konusunda çalışmalar yapıldığını, ancak tüm örgütün sorunu 

olmasına rağmen halen çözülmediğini, çözümsüzlük sürecinin devam ettiğini anlattı. 

Türmob’un konuyla ilgili bir karar alamadığını münferit olarak oda yönetimlerinin 

girişimlerinin olduğunu , Bursa Odasınında geçmişte böyle bir girişiminin olduğunu, 

yeminli mali müşavirlerin karşıt inceleme tutanağını dolduran meslek mensubunun 

bunun karşılığında alacağı ücretin miktarının odanın yayınladığı tavsiye niteliğindeki 

ücret tarifesinde yazıldığını, ancak bu ücretlerin alınmasında başarılı olunamadığını 

hatırlattı. Konuyla ilgili çok sayıda meclis üyesi söz aldı. Meclis üyelerinin 

ifadelerinde konunun aslında  meslek yasasının yürürlüğe girdiğinden beri devam 

eden ama sürekli de güncel kalan mesleki faaliyetimizi yürütürken, sürekli 

yaşadığımız bir konu olduğu belirtildi. Geçmişte, bizim oda yönetimimizce, 

odamızca yayınlanan tarifeye, bu raporların bedellerinin yazıldığı, yeminli mali 

müşavirlerden bu bedellerin tahsil edilmeye başlandığı, ancak tepki gösterilerek 

ücretlerin yeminli mali müşavirlerce ödenmek istenmediğinden araya firmaların 



sokularak serbest muhasebeci mali müşavirlerin zor durumda bırakıldığı, bu bedelden 

kurtulmaya  çalışıldığı belirtildi. 

       Yaşanan süreç böyle gerçekleşince sürekli iki meslek grubu arasında konunun 

gerginlik ve çekişme ortamı yarattığı, çok kırgınlıklara, sıkıntılara neden olduğu 

anlaşıldı. Söz alıp konuşan meclis üyeleri, yeminli mali müşavirlerle aralarında 

yaşanan olayları anlattılar. Konunun bazı meslek mensupları tarafından kişisel 

çalışmalarla  çözümlendiği, bazıları da müşteri kayıplarına neden olduğu ifade edildi. 

Ancak anlaşılan karşıt inceleme raporlarının iki meslek grubu arasında, standart 

olmayan davranışlara vesile olduğu ama  hep sorun olarak kaldığıdır. Bazı meclis 

üyeleri sorun yaşadığından bahisle kendi kurallarını koyduklarını, ücretlerini 

aldıklarını ancak defter dökümlerini sürekli güncel tuttuklarını belirttiler. 

 Meclis üyelerinin bazıları yeminli mali müşavirlerin karşıt inceleme 

raporlarının bir iş olduğunu, emek verildiğini, bir karşılığının mutlaka olması 

gerektiğini ancak bu karşılığı yeminli mali müşavirden değil de, kendi müşterimize 

izah ederek ondan alınması gerektiğini, yeminli mali müşavirin sözleşme yaptığı 

müşterisinin işini yaptığı, serbest muhasebeci mali müşavirinde kendi müşterisinin 

işinin uzantısı olarak karşıt inceleme raporunu yazdığını onun içinde herkesin 

ücretinin kendi müşterisinden belirlenecek tarife üzerinden alınması gerektiği 

görüşünü belirttiler. Bazı meclis üyeleri, bağımsız denetçilikle ilgili gelişmelerle 

birlikte yeminli mali müşavirlerin faaliyetlerinin  önemli  ölçüde  azalacağını 

belirterek, konunun önemini yitireceği görüşüne yer verdiler.   

7-Mesleki sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşülmesi (serbest kürsü) konulu 

gündem maddesine geçildi. Bu gündem maddeside meslektaşların üzerinde çok görüş 

bildirdiği bir gündem maddesi oldu. Söz alan meslek mensupları, yeminlilerle 

sorunumuz olduğu gibi kendi aramızda da haksız rekabet sorunu olduğunu bildirerek 

kendi meslektaşlarımızla yaşadığı haksız rekabet olaylarını anlattılar. Birbirimizin 

haklarını gözetmediğimiz, sadece kendimizin çıkarlarını düşünerek hareket ettiğimizi 

söylediler. Yapılan haksız rekabetin fiiliyatta gerçekleştiğini, uygulanan tarifede 

odaklandığını ancak odaya bildirildiğinde bunun belgelerle meslektaşın örttüğünü, 

belgeler üzerinde haksız rekabetin görülmediğini belirttiler. Birbirimize sevgiyle, 

saygıyla ve birbirimizin haklarını gözeterek davranmamız gerektiğini ifade ettiler. 

Söz alan üyeler, mesleğin bir diğer sorununun da bağımsız denetçilikle ilgili süreç 

olduğunu belirterek, bu konuda Maliye Bakanlığı, Kamu Gözetim Kurumu, Türmob 

ve SPK’nın birlikte çalışarak zaten mevzuatımıza göre bağımsız denetçilik hakkı olan 

meslek mensuplarımızın haklarını tartışma konusu yapmadan firmaların denetiminin 

planlanması gerektiğini anlattılar. 

 Meclis üyelerinden bazıları, mesleğin önemli bir sorununun da büro 

standartları konusu olduğunu, bu konunun da Türmob tarafından planlanarak 

uygulanması gerektiğini söylediler.              

 Bazı meclis üyeleri yaşanan sorunların siyasi nitelikte olduğunu dolayısıyla 

çözümünün de siyasi olduğunu, bu sorunların çözümünü gerçekten istiyorsak 

siyasetle ilgilenmemiz gerektiğini belirttiler. 



Söz alan bazı meclis üyeleri tahsilat sorunu ve tarifelerin düşüklüğü sorunları 

olduğunu ve bu sorunların kısa vade de çözümünün zor göründüğünü, mesleğin 

kazancının başka kanallara kayması gerektiğini, mükellefe yapılan başka işlerden 

paramızı iyi tarifeden ve kendilerine izah edilerek alınması gerektiğini belirttiler.   

Meclis toplantımızda odamızın mesleki sorunları araştırma ve proje geliştirme 

Komisyonu Başkanı Önder Atilla mesleğimizi ilgilendiren pek çok sorunu içeren 

çalışmasını meclis üyelerine anlattı. Serbest Meslek Makbuzu, Gider Pusulası, 

Müstahsil Makbuzu  gibi bazı belgelerin artık hayatımızdan çıkması gerektiğini, 

sorunların artık daha cesur, radikal adımların atılmasıyla çözümlenebileceğini anlattı.  

8-Dileklerde daha sorunsuz bir meslek için ilgili kurumların gerekli çalışmaları 

yapması, meslektaşlarımızın birbirinin hak ve hukuklarına daha saygılı davranması 

dilekleriyle toplantı kapatılmıştır. 
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