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4 ARALIk TOPLANTISI
Danışma Meclisimiz aylık olarak yapılması planlanan toplantılarına başlamıştır.
Aralık ayı toplantımız aşağıdaki gündem
doğrultusunda yapılmıştır.

GÜNDEM
1- Açılış
2- Muhasebe ve
Müşavirlik Asgari
Ücret Sistemi
(Taslak)
· İş yükü esaslı
· Zaman esaslı
3- Dilek ve
Temenniler
Gündem doğrultusunda, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof.Dr. Nevzat Saygılıoğlu tarafından üyelerimize “Ekonomik Krizden Çıkışta Meslek Mensuplarının Rolü “ konulu sunumunu gerçekleştirmiştir. Meslek mensuplarımıza dünya ve ülkemizin yaşadığı ekonomik kriz ile ilgili bilgilerini ve önerilerini aktarmıştır. Muhasebe ve Müşavirlik Asgari Ücret Sistemi Taslak
çalışması Ücret Tespit Komite Başkanı Erol Ceylan tarafından Danışma Meclisi Üyelerinin bilgisine sunulmuştur.
Çalışma ile ilgili Prof.Dr.Binali Doğan ve Prof.Dr.İbrahim Anıl taslak çalışmanın 35 Oda Temsilcisinden alınan veriler ve
Ücret Tespit Komitesinin yapmış olduğu çalışmalar değerlendirilerek hazırlandığını, böyle bir çalışmanın dünyada bir ilk olduğunu ifade ederek bilgilendirme yapmışlardır. Bilgilendirme sonunda gelinen noktada bazı öneri ve sonuçların ana başlıkları şunlardır;
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Taslağın iş yükü esasına dayanan
harcanan zamana endeksli bir ücret
sistemi olduğunu, ayrıca mesleğin yerine getirilebilinmesi için katlanılan maliyet, meslektaşın gelir beklentileri dikkate alınarak ücret hesabının yapıldığı,
bu ücret hesabının yazılım programlarıyla desteklenerek önümüzdeki süreçte
uygulanmasının daha doğru olabileceği
hususları konusunda ortak fikir oluşmuştur.
Zaman esaslı ücret tarifesinin tüm
üyelerimizin görüşlerinin alınması için
web sitesine konularak gelen görüş ve önerilere göre taslağın yeniden görüşülmesine karar verilmiştir.
Taslağın hazırlanmasında emeği geçen Ücret Tespit Komite Başkanı sayın Erol Ceylan ve Komite arkadaşlarına, bu çalışmada akademik olarak destek veren değerli hocalarımız Prof.Dr.Binali Doğan ve Prof.Dr. İbrahim Anıl’ a teşekkür ederek
meclis toplantısına son verilmiştir.
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30 OCAk 2010 TOPLANTISI

30.01.2010 tarihinde Odamızda gerçekleştirilen Danışma Meclisi toplantısı Prof. Dr. Hakan
Yöney’in ‘Profesyonel Zeka’ konulu sunumu ile
başladı.
Profesyonel yaşamda başarılı olmayı belirleyen faktörler ile ilgili bir sunum gerçekleştiren
Hakan Yöney, insan beynin zeka ve mantığa
yönelik çalışmalarından bahsetti.
Sunumunda, “İnsanın beynine hiç dokunmadan dışarıdan neresinde aktif artışı var, bu anlamanız mümkün” diyen Yöney, beynin çalışma aktivitesine göre her şeyin
belirlenebileceğini dile getirdi.
Prof. Dr. Hakan Yöney’in ardından söz alan Mesleki Gelişmeleri İzleme Kurulu Başkanı İlhan Güven hazırladıkları taslağı anlattı.
Mesleki gelişimi hedefleyen taslakla ilgili konuşan İlhan Güven, taslağı e- sözleşme olarak geçen sene hazırladıklarını,
Başkanın talimatıyla tahsilat yönetmeliğinin de beraber ortaya çıkarttıklarını ve e-sözleşmenin tahsilat ayağının eksik kalması nedeniyle iki çalışmayı birleştirdiklerini ifade etti.

GÜNDEM
1- Açılış
2- E-sözleşme ve Tahsilat Yönetmeliği Taslağının
Görüşülmesi,
3- Dilek ve Temenniler
Ek: Yeni tarife taslağı
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Üyelere toplantıdan önce dağıtılan ve elektronik posta ile gönderilen taslak kitapçığındaki amaçlardan bahseden
İlhan Güven, birinci bölümde e-sözleşme ve tahsilatı, ikinci bölümde hukuki dayanakları, üçüncü bölümde tahakkuktan,
dördüncü bölümde tahsilat bölümünü, beşinci bölümde alacaktan vazgeçme ve telkin işlemlerini kaleme almayı, altıncı
bölümde sözleşmenin düzenlenmesinde uyulacak usul ve esasları, yedinci bölümde elektronik sözleşme ve gönderilmesi ile
ilgili bir bölümü kaleme aldıklarını, sekizinci bölümde diğer işlemler şeklinde bir düzenleme yaptıklarını dile getirdi.
E-sözleşme ve tahsilat fikri ile müşteriyi takip edebilme fırsatı bulunacağını ifade eden Güven, “Yani bir müşteri kaç tane
muhasebeciyi dolaşıyor ve kaçının parasını ödemediği gibi bir takım bilgilerin elektronik kayıt altına alınarak haksız rekabet takibi kolaylaşacak” diye konuştu. Bu durumun haksız rekabeti yapan meslektaşı da ortaya çıkartacağını dile getirdi.
Oda başkanımız Yahya Arıkan’da, toplatıya davet edilen Prof.Dr. Yöney’in anlattığı bilgilerin yararına değinerek, muhasebenin dışında başka bir dünyanın varlığından söz etti.

Yahya Arıkan, yapmış olduğu sunumda Maliye Bakanlığının 2009-2010 ücret tarifesine artış yapmama kararına değindi. İstanbul Odası olarak ücret tarifelerini yeniden değerlendirme oranında arttırdıklarını ve bunu tüm üyelere bildirdiklerini söyledi.
BA – BS ile uygulanan mükerrer 355 ile ilgili bir önerge verdiklerini ifade eden Yahya Arıkan, meclise bu önergenin reddedildiğini, peşini bırakmayacaklarını dile getirdi.
“Meclis olarak üç konuyu birlikte sonuçlandıralım” diyen Yahya Arıkan, bürokrasi, tahsilat ve zaman endeksli ücret tarifesinin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Mevcut tarife ile haksız rekabetin devam edeceğini, müşteri karşısındaki
haklılığın daha da zorlaşacağını ifade eden Arıkan, zamana endeksli ücret tarifesinin teknik detaylarını çözerek sorunlara
yön vereceklerini söyledi.
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Haksız rekabetin önlenmesinin 2 önemli
çözümü olduğunu da söyleyen Yahya
Arıkan, bunlardan bir tanesinin şikâyetlerin
odalar tarafından soruşturulması, diğerinin
de zorunlu eğitim konusu olduğunu vurguladı. Zorunlu eğitimle birlikte de haksız
rekabetin azalacağını sözlerine ekledi.
TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel
Akdemir’de, SM’den SMM’ye geçişte yoğun
bir dönemi geride bıraktıklarını, Türkiye
genelinde 27 bin Serbest Muhasebeciden
14 bin arkadaşımız sınava girdiğini,
Girmeyenlerin gerekçelerine baktığımızda
tahmini bir rakam bu serbest muhasebecilerin 5-6 bini kayıp olduğunu geriye kalan 7-8 bin kişinin de oda kurulduğundan bu yana kadar odalara aidat ödemeyen,
aidat borcundan dolayı sınava girmekten kaçınan arkadaşlar olduğunu ifade etti.
BA – BS, KDV tebliği konuları ve KOD’larla ile ilgili Maliye Bakanlığı ile görüşeceklerini söyleyen Akdemir, bu konuların
düzeltilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını vurguladı.
5786 sayılı kanun çıkmasıyla yönetmelik düzenlemesi yapacaklarını söyleyen Akdemir, bu durum için Anayasa
Mahkemesinin kararını beklediklerini söyledi.
Ücret tarifesi ile ilgili Maliye Bakanlığı ile ilgili yapılan her türlü iletişime rağmen bir sonuç alamadıklarını bunun üzerine TÜRMOB olarak 2.2 ücret artışını tüm odalara bilgi olarak gönderdiklerini ifade etti.
Tahsilat sorunu ile ilgili de, “Meslek mensuplarının tahsilatı sıklıkla tartışıyoruz. Yöntem arıyoruz. Bir taraftan genel
hukuk kuralları var, bir tarafta bizim kendi meslek hukukumuz var. Meslektaşın sıkıntısından kaynaklı bir hukuk var.
Genellikle yapılan çalışmalarımız e-sözleşmeye dayanıyor. Belki e-sözleşme ile birlikte e-sözleşme bakanlığa gönderilmeden beyannamelerin gönderilmemesi gündeme gelecek. Burada da bir sıkıntı yaşıyoruz yeminlilerle ilgili. Biliyorsunuz
yeminli mali müşavirlerin tam tasdikle ilgili sözleşmelerini bakanlığa göndermeleri zorunlu. Fakat gönderilen sözleşmelerin yüzde 60’ı 70’i tarifenin altında. Bakanlığa gittiğimiz zamanda bu durum bizi zor durumda bırakıyor. Yani asgari ücret
tarifesinin arttırılması için gittiğimizde zor durumda kalıyoruz. Örneğin geçen yıl gittiğimizde bakanlık önce şu gönderilen
sözleşmeleri bir halledelim diyor. Buradaki vergi kaybını halledelim diyor. Böyle de bir sıkıntı var. Camia olarak da eğer
şu getirilen proje bizim sıkıntımızı çözebilecek bir proje. Eğer bu projeye sahip çıkacaksak, sorunu çözeceksek kendimizi
gözden geçirmeliyiz diyorum” diye konuştu.
Toplantıda, taslakla ilgili görüşler ifade edilirken, kapanış konuşması gerçekleştiren Oda Başkanı Yahya Arıkan, “Önce
tahsilât sonra ücret tarifelendirmesi olmamalı. 20 yıldır ne olduğu belli olmayan ücret tarifesiyle bugüne kadar çalışmak-
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tayız. Haksız rekabetin temel unsuru olarak gördüğümüz her yerde ifade ettik. Eğer adaletli, emeğimizin karşılığı olarak
ortaya koyulabilen bir tarifeyi kamuoyunu ikna edebilirsek, paylaşabilirsek, inanın tahsilâtta bunun beraberinde gelebilecek bir konudur. Dolayısıyla sıralamada tahsilâttan sonra ücret tarifesi değil, tam tersine ücret tarifesinin öne çekilmesi
gerekiyor. Sonuç itibariyle baştan ifade ettiğim çağrımla konuşmamı bitirmek istiyorum. Gelin sıraladığımız bürokrasi konusu, zamanlı ücret tarifesi, e-sözleşme boyutu konusunu gelin hep birlikte, ön yargılı bakmadan, görüşlerinizi bizimle paylaşarak birlikte hareket edelim” diye konuştu.
Bir sonraki Danışma Meclisi Toplantısında bu konulara çözüm üretilmesi ve katkı sağlanması gerektiğini vurgulayan
Yahya Arıkan, tüm oda üyeleriyle web üzerinden taslak görüşlerinin paylaşılacağını, geniş bir fikir alanının yaratılacağını
sözlerine ekledi.
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27 ŞUbAT 2010 TOPLANTISI

2010 yılının ikinci Danışma Meclisi toplantısının konuğu Prof. Dr. Övgün Ahmet
Ercan’dı. “Sömürülen yer altı kaynaklarımız” konusunda Meclis üyelerini bilgilendirdi. İkinci toplantıda da tahsilat ve e-sözleşme yönetmelik taslağı ile ilgili konular
tartışıldı ve görüşler sunuldu.

GÜNDEM
1- Açılış,
2- Bürokrasi raporunun görüşülmesi,
3- Zamana Endeksli Ücret Tarifesinin
Görüşülmesi,
4- Tahsilat Yönetmeliğinin
Görüşülmesi,
5- Dilek ve Temenniler,

153

154

