
BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 

ODA MECLİSİNİN 03/04/2015 SAAT:14:30’DA YAPILAN 12. 

DÖNEM 5. 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- Meclis Başkanımız gündem maddelerinin yer değiştirilmesi ve bir konu 

bir konuk öne alınmasını önerdi ve bu öneri oy çokluğu ile  

Kabul edildi,  

4-Oda başkanı, 1-7 Mart Muhasebe haftası dolayısı ile yapılan 

etkinliklerden bahsetti, meclise mesleğimizle ilgili gelişmeler, yönetim 

kurulunun çalışmaları ve Türmob’un önderliğinde yapılan toplantılar hakkında 

bilgilendirme konuşması yaptı. Meslek mensupları olarak konuları bizzat yüz 

yüze tartışmak yerine, başka yerlerde kapalı kapılar ardında tartışmayı tercih 

ettiğimizi, toplantı için tüm üyeye mesaj atıldığı halde katılımın düşük 

olduğundan duyduğu üzüntüyü belirtti, insanların daha çok kokteyl şeklindeki 

etkinliklere  katılmayı tercih ettiğini  söyledi. 

Baob Akademik odalar birliği başkanlığı yönetimimizce devralınmıştır.  

Bağımsız denetim konusunda Türmob”u desteklediğini ve 15 yıl barajının 

ve sınavının kaldırılması gerektiğini düşündüğünü ve şahsı olarak da bu 15 yıl 

barajı kalkmadan müracaat etmeyeceğini beyan etmiştir. Ayrıca “Bağımsız 

denetim ayrı bir meslek değildir. Bir ihtisas konusudur” bunun altını çizmemiz 

gerekir dedi. 

5-Bir konu bir konuk gündeminde davet ettigimiz  Çağdaş Eğitim 

Kooperatifi Başkanı Av.Ali Arabacı  kürsüye çıkarak kooperatif ve çalışmaları 

hakkında bilgi verdi. 

1995 yılında Eğitim alınında  mücadele kararı verildiğini söyledi. Buna 

Refahyol hükümetinin o dönemdeki  faaliyetleri  etken olmuştur dedi. Yapmış 

oldukları çalışmalarla ilgili bir tanıtım filmi izletilmiştir. 

Av Ali Bey tüm kurumlarda liyakatın  ön planda olması ve insanların bu 

liyakata göre seçilmesi gerektiği, sizden bizden diyerek insanların kurumların 

başına getirilmesi sonucu olarak ilim ve fende ilerleme olmamıştır. Bundan 

dolayı siyasetin ve siyasetçinin elini eğitimin üzerinden çekmesi gerektiğini 

söyledi. 

6- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ile ilgili gündem 

maddesinin görüşülmesi konusu, faaliyet raporu dağıtılmış olduğu için bir daha 

sunulması konusu meclis başkanı tarafından hazirun”a soruldu okunmaması 

konusu oy birliği ile kabul edildi. 

Ayrıca saymanlık raporunun sunumu için Ali Çevdir 'e söz verildi, kendisi 

de özet bir sunum yaptı. 

7- Komisyon başkanlarının sunumuna geçildi. 



İlk konuşmayı Sosyal Etkinlikler Komisyonu başkanı Ayhan Karaşin 

almıştır. Daha sonra sırayla  

Çevre Sağlık ve Spor komisyonu başkanı  

Basın yayın ve halkla ilişkiler komisyonu başkanı  

Bilgi Teknolojileri izleme komisyonu başkanı 

İş ve Sosyal Güvenlik komisyonu başkanı 

Ticaret Hukuku ve Muhasebe Standartları komisyonu başkanı 

Kürsüye çıkarak yapımış oldukları faaliyetler hakkında hazirun”a bilgi 

vermişlerdir. Vergi Mevzuatı Komisyonu başkanı tarafından hazırlanarak 

meclise verilen faaliyet raporu kendisi olmadığı için meclis üyelerimizden Gürel 

Ercan tarafından, Mesleki sorunlar komisyonunun göndermiş olduğu faaliyet 

raporu da yine meclis üyemiz Hatice Altun tarafından okunmuştur. 

8- Söz almak isteyen hazirun”a geçilmiş ve isim yazdıran meslek 

mensuplarına sıra ile söz hakkı verilmiştir. 

 GÜREL ERCAN ; Oda meclisinin mesleğe çok daha etkili olması 

gerektiğini ve alınan kararların yerel bir gazetede yayınlanmasını talep etmiştir. 

Ayrıca seminer ve toplantılarda yapılan ikramların bir standart  getirilmesini 

istedi. 

ALİ EKBER KARTUM; Katılımın az olduğunu ve meslek mensuplarının 

duyarsız olduğuna değinmiştir. Gündemde olan seçimlerde de hiçbir partiden 

seçilebilecek meslek mensubunun olmadığına değinmiştir. Bağımsız denetimin 

bir uzmanlık alanı olduğunu ve bu mesleğin ana konusunun SM. ve SMMM 

olduğunu unutmamamız gerektiğini söylemiştir. Ayrıca meslek mensuplarının 

ticaret sicil işlemlerinden dolayı yaşadıkların sorunların çözülmesini istemiştir. 

ASIM KARAMAN; Gündemde olan seçimlerde de hiçbir partiden 

seçilebilecek meslek mensubunun olmadığına konusuna değinmiş ve KDV 

Genel tebliğinde sıkıntılar olduğunu ve bunların düzeltilmesi gerektiğini 

söylemiştir. 

AYHAN KARAŞİN; Yönetim faaliyet raporlarının oda meclis 

toplantısından önce gönderilmesini ve yayınlanmasını talep etmiştir. Komisyon 

başvuruları ile ilgili yapılan denetimde kişilerin iradeleri dışında yapıldığı tespit 

edilmiş ve bu sorunun çözülmesini talep etmiştir. Yapılan seminerlerin de 

gündemle yakın ilişkili olmasını istemiştir. 

EMİR ES; Türmob ve KGK arasındaki sorunlara değinmiş ve Türmob”un 

Avrupa birliğine üye olarak hata yaptığını söylemiştir. 

ALİ RIZA ÇAKMAK; Meslek mensuplarının emekçiler olduğunu ve 

bağımsız denetçilerin de ne burjuva nede elit olduklarını söylemiştir.  Bağımsız 

denetimde yetki ve sorumluluklarla ilgili yeni TTK de işlem denetçiliğinin 

kaldırılmasının doğru olmadığını ve bunun düzeltilmesi içinde çaba 

harcanmadığını söylemiştir. 

RECEP YILMAZ; Oda meclis toplantısının geç başlatılması konusunda 

ve meslek mensuplarının gelen konuşmacıya konusu dışında soruların 

sorulmasının doğru olmadığı konusunda eleştirilerde bulunmuştur. 



DOĞAN YILMAZ; Çağdaş Eğitimciler Kooparetifi başkanının yapmış 

olduğu konuşmadan dolayı eleştirilmesinin doğru olmadığını savunmuş ve 

kooparatifin yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi vermiştir, 

KANER YAVUZ; Yapılan sözlü sataşmalara ve eleştirilere cevap 

vermiştir. 

HAMDİ LİMAN; Maliyenin meslek mensuplarına yüklemiş olduğu 

Angaryalar konusunda yaşanan sıkıntıları ve bunu aşma yolları hakkında 

konuşma yapmıştır. 

Meclis toplantısı karşılıklı sataşmalardan dolayı gündemin dışına 

çıktığından Meclis Başkanı tarafından kapatılmıştır. 

 

 

 

 
 


