
BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 

ODA MECLİSİNİN 26/06/2014 SAAT 14:30'DA YAPILAN 

12.DÖNEM 3.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,açılış konuşması yaptı.Katılımın tüm imkanları kullanmalarına 

rağmen az olduğunu ve bundan duyduğu üzüntüyü belirtti.Soma ya yapılan yardımlar,iftar 

yemeği düzenlemek istediklerini ve Palmiye paketi hakkında bilgi verdi.Vakıf-Halk 

bankalarının işlemlerde meslek mensubundan komisyon almaması gerektiği hususunu,mersis 

sisteminin noterlere açılması gerektiğini ilgili kurumlara bildirdiklerini dile getirdi. KGK dan, 

oda başkanı istenilen cevabın gelmediğini 68.başkanlar kurulunda siyasete Türmob’un 

çözemediği sorunlarımızı taşıma kararı aldıklarını belirtti.Türmob başkanı Nail Sanlı 'nın 

isteklerini dile getirdi.Smmm ve Ymm' ler adına olumlu bir sonuç oluşması için Türmob dan 

2 temsilci, KGK dan 2 temsilci bir araya gelerek komisyon çalışması yapıldığını, bunun 

olumlu sonuçlar vermeye başladığını vurguladı. 

4- Bir konu bir konuk gündem maddesine geçildi.Emekli Öğretmen, 

Tutkun,Balımıza Tuz Attılar ve Yazı Demeti adlı kitapların yazarı Sayın Rahmi Dede ye söz 

verildi.Rahmi Dede 12 Eylül 1980 yılında gerçekleşen askeri darbeden sonra ülkemizde 

yaşanan demokrasiden uzak, acı dolu olayları kendi yaşamından da kesitler vererek anlattı. 

Çeşitli deneyim ve görüşlerini meslek mensuplarıyla paylaştı.  

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- Mesleki sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşülmesi konulu gündem 

maddesine geçildi.Bu gündem maddesi meslektaşların üzerinde çok görüş bildirdiği gündem 

maddesi oldu.Söz alan meslek mensupları kendi aralarında da haksız rekabetle mücadele 

ettiklerini bu haksız rekabetin ancak mesleğe ve meslektaşlara verilen önemle aşılabileceğini 

anlattılar. mücbir sebebi olan meslektaşlara odanın ayrıcalıklı olarak davranması gerektiği 

hususu meslek mensuplarınca tartışıldı.İşkur, Tüik, Sgk İşçi giriş-çıkışları meslek 

mensubunun üzerine kaldığı haksız rekabetten dolayı ücretsiz bu işlemleri yapmak zorunda 

kaldıklarını , bir çok benzeri konu ile angarya işlerle uğraştıklarını meslek mensupları dile 

getirdiler.Haksız rekabetle ilgili olarak daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiği , yapan 

meslek mensupları için ağır yaptırımların odalarca uygulanması gerektiğini  dile 

getirdiler.Eczacıların mücbir sebebi sonucunda 5 yıl işyerlerinin devam ettiğini Smmm 

meslektaşlarına da böyle hakların sağlanması için çalışmalar yapılması gerektiği vurgulandı.  

7- Komisyon başkanlarının çalışmaları değerlendirildi.Raporları 

dinlendi.komisyonların çözüm önerileri dile getirildi.Çeşitli gelişmeler ilgili komisyonlar 

tarafından anlatıldı.oda sitesinin insan kaynakları bölümünün oluşturulduğu duyuruldu. 

Bağımlı Çalışanlar Kom.Başkanı Hasan Kırımlı Bsmmo Yönetim Kurulun'unda görüşülmesi 

ve oda meclisinde gündeme alınması için şu sorunları sundu.  

A-3568 sayılı kanunda yer alan Smmm ünvanı yerine Mali Müşavir ünvanının 

kullanılması, 

B-Belli bir ciroya ulaşan ticari işletmelerde muhasebe-finans gibi birimlerinde ruhsatlı 

meslek mensubu çalıştırılma zorunluluğu getirilmelidir.Türmob ve Sgk ile 



imzalan protokolde bağımlı çalışanların ücret tarifesi kontrol edileceği 

söylenmektedir.Ancak meslek mensubu çalıştırılması zorunludur diye bir 

yaptırımı yoktur.Bu nedenle odamızın bu konuda gerekli çalışmaları yapması  

C-Bağımlı çalışanların odalara ödedikleri yıllık üye aidatlarının yarısının alınması, 

aktif olmayan meslek mensuplarından hiç alınmaması için çalışmalar yapılmalıdır.  

8- Dileklerde sorunsuz haksız rakebetsiz bir meslek için ilgili kurumların ihtiyaç 

duyulan çalışmaları yapması, meslektaşlarımızın birbirlerinin hak ve hukuklarına daha saygılı 

davranması dilekleriyle toplantı Meclis Başkanı Sayın Raşit Gürbüz tarafından kapatıldı. 
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