
BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 

ODA MECLİSİ’NİN 03.12.2015 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 

15.00’DA BAOB YERLEŞKESİ 

BSMMMO HİZMET BİNASINDA YAPILAN 

12.DÖNEM 7.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 ve ardından İstiklal Marşı söylendi. 

3- Oda başkanı açılış konuşmasına; Oda Futbol turnuvası sırasında kalp krizi 

geçirerek hayatını kaybeden SMMM Orhan Ersoy’un vefatı nedeniyle tüm camianın duyduğu 

üzüntüyü belirterek başladı. Yoğun stres altında geçen bir mesleği icra ettiğimiz için, bu 

konuda dikkat etmemiz gerektiğini söyledi. Konu hakkında bilgilenmek üzere meclis divanı 

tarafından kardiyolog davet edildiğini söyledi. Ülkemizde ve dünyada barışın çoğalması 

adına, bireysel olarak katkı yapmak için tüm meslek mensuplarını göreve çağırdı. Yönetim 

kurulunun çalışmaları ve Türmob’un önderliğinde yapılan toplantılar hakkında bilgilendirme 

yaptı. Yapılan eğitim ve sosyal çalışmalar hakkında bilgi vererek, yeni yılda da bu 

çalışmaların devam edeceği, çok daha başarılı çalışmalar yapmak istediklerini belirtti. E-

tebligat hakkında 09.12.2015 tarihinde sunum yapılacağını, resmi kurumlar ile 

meslektaşlarımız arasında yaşanan sorunlar için görevlilerin uyarıldığını söyledi. Bugünün 

aynı zamanda Dünya Engelliler Günü olması nedeniyle tüm engelli vatandaşların yaşadığı 

sorunları sadece kendilerinin sorunu olarak değil tüm insanların ortak sorunu olarak 

gördüğümüzde çözüme kavuşturabileceğimizi, herkesin aynı zamanda bir engelli adayı 

olduğunu unutmaması gerektiğini söyledi. Meclis toplantısının faydalı geçmesini temenni  

ederek konuşmasını tamamladı. Meclis Divan üyesi Gürel Ercan, engelliler günü nedeniyle 

meslektaşımız Ali Serbest’in mesajını okuyarak, meclis adına tüm engelli vatandaşlarımızın 

Dünya Engelliler Gününü kutladı. Gündem maddesinin “Bir Konu Bir Konuk” bölümüne 

geçilerek, Kardiyolog doktor Cem HEPER ve Biyolog Ramazan ÇİÇEK sunumlarını yaptılar. 

Meslektaşlarımızı, hipertansiyon, kalp krizi, strese bağlı şeker ve kolestrol yüksekliği 

konusunda ve ülkemizde bir buçuk yıl önce kurulan Türk Kök Hücre Bankası hakkında 

bilgilendirerek, meslektaşlarımızın sorularını yanıtladılar. Konuklarımıza teşekkürlerimizi 

sunarak, tüm meslektaşlarımız adına plaket verildi. 

4-  Gündemin 5. Maddesi olan “Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun sunulması” 

maddesi, okunduğu varsayılarak oy çokluğu ile okundu kabul edildi. Oda saymanlık Raporu 

sunumunu, Oda Saymanı Ali Çevdir yaptı. Mayıs ayında Türmob’un yayınladığı bir 

yönetmelikle, 1.510,00 TL olan oda giriş aidatlarını 390,00 TL’ye indirdiğini ve bu nedenle 

odamızın bütçesinde bundan sonra her yıl için 141.705,00 TL azalma olduğunu ve Oda 

gelirlerinin düştüğünü söyledi.  

6.  Gündemin 6. Maddesi olan Komisyonların Faaliyet Raporlarının Sunumunda; 

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı Özer Turan, Sosyal Yardımlaşma ve 

Kültürel Etkinlikler Komisyonu Başkanı Ayhan Karaşin, Çevre Sağlık ve Spor Komisyonu 



Başkanı Serdar Özkan, İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Komisyonu Başkanı Bünyamin Çolak 

Sunumlarını yaptılar. 

7. Gündemin 7. Maddesi olan dilek ve görüşlere geçildi. Türmob Disiplin Kurulu 

üyemiz Zeki Turan; güney sınırlarımızda yaşanan güncel olaylarla ilgili konuşmasında, 

Türkiye’nin durumu ve Türmob Disiplin Kurulundaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.  

Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu adına söz alan Asım Kahraman konuşmasına 

Dünya Engelliler Gününü kutlayarak ve Başsağlığı dileyerek başladı. 1990’lı yıllarda 

mesleğimizin sorunları ile günümüzün sorunları arasında bir farklılık olmadığını söyledi. 

Türmob yönetim kurulunun oluşumundaki YMM ve SMMM sayılarının adaletsiz dağılımdan 

bahsetti.  

Çağdaş Muhasebeciler Grubu adına söz alan Ali Ayhan, futbol turnuvasında 

kaybettiğimiz meslektaşımız için başsağlığı ve engelliler gününü kutlayarak başladı 

konuşmasına. Ülkemizde yaşanan basın özgürlüğünü kısıtlayan tutuklamaların son bulmasını, 

maliye bakanlığının mesleğimiz üzerindeki vesayetinin sona ermesini dileyerek, vergi 

dairesince yapılan re’sen terk ile ilgili yaşamış olduğu sorunu anlattı.  

 


