MESLEKVEMESLEKTAŞİÇİN

‘MESLEKTE
BİRLİK’

Ufku olmayan,
heyecanı bitmiş, kavga
etmeyi yönetmek sanan
anlayıştan kurtulmak için,
değerli meslektaşım

“GEL OYUNU
KULLAN!”

“Haksızlığakarşısusarsanız,
hakkınızla birlikte itibarınızı da
kaybedersiniz” Hz.Ali
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ETHEMYÜKSELKAHVECİ
Çok kıymetli mali müşavir ve muhasebeci meslektaşlarımız;
Meslek yasamızın çıktığı günden bugüne kadar geçen 32 yıllık süreçte, meslektaş adına mesleki
mücadele yapması gereken İSMMMO ve TÜRMOB görevini gerektiği gibi ifa edememiştir. Bu nedenle
mesleğin ve meslektaşın sorunları her yıl biraz daha artmıştır. Bu kurumlardaki mevcut yönetim
anlayışı meslek için herhangi bir proje oluşturamamış, meslek ve meslektaş adına taş üstüne taş
koymamıştır.
Oda ve Türmob yönetimleri bugüne kadar, meslek odaklı çalışmalar yerine siyasi mülahazalar ile
yıllarımızı ziyan edilmiştir. Meslektaş bu süreçte itibarını yitirmiş, maliyenin ücretsiz memurları
haline gelmiştir.
Bu kurumlar mesleki sorunlara çözüm üretme sorumluluğundadır. Sorunlardan şikayet etme hakları
yoktur. Aslında bugünkü yapıları ile sorunun kaynaklarından biri haline dönüşmüşlerdir. Geçen yıllar
boyunca meslekte ihtiyaç planlaması yapılmamış, siyasi irade ve maliye bakanlığı ile gerekli iletişim
sağlanamamıştır. Sonuçta bu kurumlar, yüksek ruhsat ücretleri ve aidatlar için mali müşavir üretim
alanlarına dönüşmüştür.
Meslek mensubu sayısı ülkemiz düzeyinde 116.000 sayısını aşmıştır. Bunun yarıya yakını İstanbul’da
faaliyet göstermektedir. Son 20 yıl içinde meslektaş sayısı ekonomideki büyümenin çok üstünde
olmuştur. Buna bağlı olarak meslektaşlar bürolarını devam ettirecek yeterli müşteri sayısına
ulaşamamışlardır. Bürolarda faaliyet gösteren meslektaşlar ciddi ekonomik sıkıntı ile karşı karşıyadır.
Meslektaş mutsuzdur.
Şirketlerde bordrolu çalışan meslek mensuplarının önemli bir kısmı da asgari ücrete yakın aylık
gelirler ile ailelerini geçindirmeye çalışmaktadır. Ülke genelinde muhasebe alanında çalışan bordrolu
yada büro sahibi meslektaşların gelirleri yetersizdir. Meslektaşlar ağır iş yükü altında ezilmektedirler.
Mesleğin geleceğine dönük umutlar her gün biraz daha azalmaktadır.
Mesleği yönetenler yaptıkları kurgu ile uzun yıllar boyunca
İstanbul’daki meslek mensuplarından toplanan nispi ve
maktu aidat ile İstanbul’da mutlu bir azınlığın doğmasına
sebep olmuşlardır.
Gerek İSMMMO, gerek TÜRMOB uzun yıllardır aynı
insanlar tarafından yönetilmektedir. Bu kişiler mesleği
bizzat icra eden kişiler değildir. Dolayısı ile oda yöneticiliğini profesyonel mesleğe çevirmişlerdir. İSMMMO
kaynaklarının yıllarca nasıl harcandığı ile ilgili tablolar
bu bültenin ilerleyen sayfalarında tablo olarak siz
meslektaşlara sunulmuştur.

Mesleki sorunları çözmeyen/çözemeyen
budarkadrodanmesleğivemeslektaşı
kurtarmakiçinsizlerigenelkuruldaoy
kullanmayadavetediyoruz.
“Rüyalarınızıngerçekleşmesiniistiyorsanız,
öncelikleuykudanuyanmanızgerekir”
Andre Siegried

Değerli meslektaşımız;
3568sayılımeslekyasamızgeçensüreiçindegüncelliğinikaybetmiştir.2008yılındakısmen
bazıdüzenlemeleryapılmışancakbudeğişiklikleryeterliolmamıştır.1989yılındaçıkarılanbu
yasa mesleğin ve meslektaşın bugünkü sorunlarını çözmemekte aksine yeni sorunlara sebep
olmaktadır.Buyasayagörehazırlanmışyönetmeliklerilemesleğinileriyetaşınmasımümkün
değildir.Bugünküyapı,sayısı116.000‘eulaşanmalimüşavirlerinçokbüyükbirkısmınımutsuz
etmektedir.
32 yıl önce çıkarılan yasa ile meslek mensupları Maliye Bakanlığının ücretsiz memuru yapılmış,
sistem de Türmob üzerinden dizayn edilmiştir.
Mesleğin üst kurulu olan Türmob, dönem içerisinde siyasallaşmış ve siyasi iktidarın karşısında
muhalefet icra etmeye başlamıştır. Bu durum siyasi irade ile üst kurul arasında ilişkilerin kopmasına
sebep olmuştur. Oysa üst kurulun görevi, meslek mensuplarının ve mesleğin çıkarlarını korumaktan ibarettir. Ülke siyasetinde görev yapmak isteyenler için siyaset yolu açıktır. Bu kişilerin meslek
odaları ya da üst kurullar üzerinden alın terimizi istismar etmesini kabul etmiyoruz.
Bugün mesleğin geldiği noktayı rakamlar ile ifade etmek gerekirse, ülkemizde vergi mükellefi
sayısı yıllık bazda yaklaşık %3 büyürken, meslek mensuplarının sayısı yaklaşık %6 büyümektedir.
Yani denge mevcut meslek mensuplarının aleyhine bozulmaktadır. Rakamlara bakıldığında ekonomik
kriz dönemlerinde bile meslek mensuplarının sayısı artmaya devam etmiştir. Bu konuda gerekli
çalışmayı yapmak ve çözüm üretmek üst kurulun (Türmob) görevidir. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi
internet sitesinde yıllar itibari ile mükellef sayıları istatistikleri mevcuttur. Turmob sitesinde ise
meslek mensuplarının (serbest ve bağımlı çalışan) sayısı yayınlanmaktadır. Basit bir oranlama
yapıldığında ülke çapında serbest çalışan meslek mensubu başına 50-55 mükellef (2018) düştüğü
görülmektedir. Bu sayı yıllar itibariyle düşme eğilimindedir. Esasen bir müşavirlik bürosunun bu
sayıda müşteri ile kira, genel gider, personel ücretleri, vergi ödemeleri v.b. yaptıktan sonra faaliyetine
devam etmesi epey zordur.
Ancak asıl sorun ortalama mükellef sayısı da değildir. Asıl sorun mevcut vergi mükelleflerinin çok
önemli bir kısmının 9.200 civarında bir meslek mensubu grubu tarafından paylaşılmış olmasıdır.
Bahsedilen bu meslek mensupları ortalama 172 vergi mükellefinin defterini tutarken, kalan defterlerin
meslek mensubu başına düşen ortalaması ise sadece 11’ dir. İşte haksız rekabetin mesleğe getirdiği
son nokta budur.
Meslekte ihtiyaç planlaması yapmayan Türmob bu durumun başlıca sorumlusudur. Türmob bu
istatistikleri dikkate almalı, asli görevine dönmeli, “büro standartları” konusunda yapılan ve
yapılacak çalışmaları takip ve tertip edip desteklemelidir.
Türmob’da temsil sorunu yine meslek yasasında yapılacak değişiklikle çözülmelidir. 116.000 mali
müşavir ve muhasebecinin 4 yönetim kurulu, yaklaşık 4000 YMM’nin ise 5 yönetim kurulu üyesi ile
temsil edilmesinin savunulacak hiçbir yanı yoktur. “Aidatları mali müşavirler versin ama mesleği
yeminli mali müşavirler yönetsin” anlayışına acilen son verilmelidir. Meslekte Birlik grubu olarak,
Türmob yönetim kurulunu dizayn eden ilgili vesayet maddelerinin kaldırılmasını istiyoruz. Bu haksız
uygulamaya son verilmeli muhasebeci, mali müşavir, yeminli mali müşavir tüm meslektaşların
seçimlerde eşit yarışması sağlanmalıdır. Ayrıca Türmob başkanı da herhangi bir ön koşul
olmaksızın, yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilmelidir.

Busorunlarçözülmedikçenehaksızrekabet,nesaygınlık,
nedetahsilatsorunlarımızçözülebilir.

MESLEKTE BİRLİK GRUBU

OLARAK MESLEK İÇİN NE YAPIYORUZ?
Meslekte Birlik, İstanbul genelinde kahvaltılı eğitim
seminerleri yapmaktadır.

Dernek merkezimizde ruhsat sınavlarına hazırlık
kursları düzenlenmektedir. Aday meslektaşlardan
bu eğitimler için hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Meslekte Birlik, meslek mensuplarının rahatsız olduğu
konularda konunun tarafı olan kurumlarla meslektaş
adına görüşmektedir.

Pandemi öncesinde İstanbul’un iki yakasında mesleki
gelişmeler ve mevzuat değişiklikleri konulu her ay
seminer / konferanlar düzenlenmiştir. Pandemi
sıkıntısının aşılması ile bu eğitimlere devam edilecektir.

KGK eğitimleri ve Üniversitelerle anlaşarak Bağımsız
denetim, Uzlaştırma, Bilirkişilik eğitimleri
vermektedir.

Çeşitli kurumlarla indirim sözleşmeleri yaparak
meslektaşın hizmetine sunmaktadır.

Sosyal etkinlikler ile meslek mensupları bir araya
getirilmektedir.

MESLEKTE BİRLİK GRUBU

GÖREVE GELDIĞINDE NELER DEĞİŞECEK?
Meslek mensuplarının müteselsil
sorumluluk sınırlarının objektif kriterlere
bağlanması talebinin takipçisi
olunacaktır.
Meslekle ilgili haksız rekabet sorununu
çözecek standartlar getirilecek, büro
standartları oluşturulacaktır.

Mesleki sorunlarınızın
temelinde güncelliğini kaybetmiş
ve yenilenmesi şart olan 3568
sayılı meslek yasamız yatmaktadır.
Bu nedenle mevcut yasamızın en
kısa zamanda TBMM’de ele alınmasını
sağlayacağız. Söz konusu yasada
yapılacak düzenlemeler ve yeni
yönetmeliklerle sorunlar
çözülecektir.

Oda kaynaklarının meslektaş
lehine kullanımını sağlanacaktır.

Bedelsiz iş yüküne her platformda
“hayır” denilecektir.

Mesleki ihtiyaç planlaması ile mesleğe
girişler kontrol altına alınacaktır.

Tahsilat sorunu TÜRMOB öncülüğünde
odalar ve bankalar arasında yapılacak
protokoller ile çözülecektir.

Mali Müşavirlerin KDV iade raporu
yazma hakkının kullanılabilmesi için
ilgili kurumlar ile iletişime geçilecektir.

“Dündenöğren,bugüniçinyaşa,yarıniçinhayalkur”(Japonatasözü)

MESLEKTE BİRLİK GRUBU

GÖREVE GELDIĞINDE NELER DEĞİŞECEK?

Odakurulu
huzurhaklarındave
personelücretlerinde
maaşlarmakul
seviyeyeulaşana
kadarartış
yapılmayacaktır.
Şeﬀaf,tahlil
edilebilirmalitablolar
karşılaştırmalıolarak
odanınsitesinde
yayınlanacaktır.

Maliyevesayetinin
kaldırılmasıvemesleki
düzenlemelerinKGK
tarafındanyapılması
konususiyaset
kurumundantalep
edilecektir.

Meslekieğitimler
arttırılacaktır.Bueğitimler
ücretsizolacakve5yıldızlı
otellerdedeğil,aynıihtiyacı
görenkamukurumve
kuruluşlarınınsalonlarında
yapılacaktır.

Bordroluçalışan
meslekmensuplarıiçin
asgariücrettarifesi
yayınlanmasıtalep
edilecektir.

MESLEKTE BİRLİK GRUBU

GÖREVE GELDİĞİNDE NELER DEĞİŞECEK?

Nispitemsilin,
odanıntümorganlarında
uygulanmasısağlanacak,
hiçbirkimseyadagrup
ötekileştirilmeyecektir.

Meslekteihtiyaç
duyulanaraelaman
sorunuiçineğitimler
düzenlenecekİşkur
ileortakprojeler
geliştirilecektir.

Mesleğinitibarını
artıracakadımlar
atılacak,meslek
gününkoşullarına
göretekrardizayn
edilecektir.

Malitatilinanlamlıve
uygulanabilirolması
içinyenidüzenleme
talepedilecektir.

Meslekidayanışma
fonununkapsamı
genişletilecektir.
Bufondanvefateden
meslekmensuplarının
eşveçocukları
faydalanacaktır.

“MESLEKTE BİRLİK GRUBU”
OLARAK FARKIMIZ NEDİR?

ÖNCELİĞİMİZ
MESLEK

Önceliğimizsiyasallaşmadan,meslekcamiasına
yakışırşekildesadecemesleğinicrasınısağlamaktır.
Bukonudamuhataplarımızakarşıdiklenmedendik
duracağız.

ÖNCELİĞİMİZ
MESLEKTAŞ

Meslektaşınsorunlarınıbiliyoruz.Adaylarımızın
tamamımesleğisizlergibiﬁilenyapanmeslek
mensuplarıdır.Aramızdaodayöneticiğinimeslek
edinmişkimseleryoktur.

ÖNCELİĞİMİZ
MESLEK

Mesleğinsorunlarınıntemelkaynağı3568sayılı
yaklaşık30yıllıkyasadır.Buyasanıngününkoşullarına
göretekraryazılımıtarafımızcayapılmıştır.
Vereceğinizyetkiilebumetnimeclistengeçirme
göreviniancak“MeslekteBirlikGrubu”yapabilir.

ÖNCELİĞİMİZ
MESLEKTAŞ

Sorunundeğil,çözümünparçasıyız.Bukurumları
çokiyiyönetebilecekyetişmişkadrolarasahibiz.
Hukukasaygılıyız,uzlaşmayaaçığız.Heyecanımız
var,projelerimizvar.BizedestekolunİSMMMOve
TÜRMOB’ubirliktedeğiştirelim.

İSMMMOMALİTABLOLARIBİZENELERANLATIYOR?

SizleriİSMMMOmalitablolarınıanalizetmeyedavetediyoruz.
Malitabloanalizinisizlerkadariyiyapacakülkedebaşkabirmesleki
grupyoktur.Bubirikiminizibirkezdemesleğinizingeleceğiiçin
kullanmanızıistirhamediyoruz.
Odamalitablolarincelendiğindeortayaçıkansonuç;
Oda yönetimi tarafından harcanan her 100 TL lik paranın yüzdesel olarak kimler arasında
ve hangi oranlarda dağıtıldığı aşağıda gösterilmiştir. Tablodaki en önemli harcama
kalemleri personel giderleri, kurullara ödenen huzur hakları, birlik payları, komitelere
yapılan ödemelerdir. Bunların yıllar itibari ile dağılımı yüzdesel olarak tabloda gösterilmiştir.
2013-2020 İSMMMO ANA GİDER KALEMLERİ (YÜZDE)
2020 YILI % 8 YILLIK 0RT

2013 YILI %

2014 YILI %

2015 YILI %

2016 YILI %

2017 YILI %

2018 YILI %

2019 YILI %

PERSONEL GİD.

35,00

38,00

37,00

37,35

38,21

37,68

37,82

KURUL HARCA.

8,00

10,00

10,00

8,53

9,28

8,74

7,74

7,87

8,77

BİRLİK PAYLARI

8,00

12,00

11,00

9,20

11,89

11,27

8,51

8,70

6,30
6,80

37,95

37,38

KOMİTELER

4,20

8,20

7,20

4,16

7,89

8,08

5,08

5,64

EĞİTİM

4,00

5,00

5,00

4,17

3,90

3,19

3,96

3,45

4,08

DİĞER TÜM GİD.

40,80

26,80

29,80

36,59

28,86

31,04

36,89

36,39

33,40

TOPLAM

59,20

73,20

70,20

63,41

71,14

68,96

63,11

63,61

66,60

İSMMMO 8 YILLIK GİDER ORTALAMA (2013-2020)
PERSONEL
GİDERLERİ
37,38; 37%

DİĞER TÜM
GİDERLER
33,40; 34%

EĞİTİM
GİDERLERİ
4,08; 4%

KOMİTELER/
DİĞER KURUL
6,30; 6%

BİRLİK PAYLARI
(TURMOB)
10,07; 10%

SEÇİLMİŞ KURUL
HUZUR HAKKI
8,77;9%

İSMMMO’YUYÖNETENZİHNİYETTOPLADIĞIAİDATLARINASILKULLANIYOR?

Değerlimeslektaşlar;
İSMMMO seçimli genel kurullardan önce 3 yıllık performansını gösteren mali tabloları kitap
haline getirerek basmaktadır. Ayrıca yasa gereği ara yıllarda ise hazırladığı mali tabloları
özet olarak internet sitesinde yayımlamaktadır. Öncelikle bu mali tabloların internette
meslektaşın bilgisine özet değil, ayrıntılı bir şekilde sunulması gerektiği kanaatindeyiz.
Yasa ile kurulmuş olan İSMMMO bizlerden aldığı aidatlarla bizlere hizmet vermektedir.
İstanbul’da meslek mensubu sayısına bağlı olarak çok ciddi tutarda aidat toplanması söz
konusudur. Aşağıda yıllar itibari ile odanın net satışlar(hasılat) rakamları ve yılsonu itibari ile
gerçekleşen kar/zarar rakamları gösterilmiştir.
İSMMMO 2013-2020 YILI GELİR TABLOLARI
NET SATIŞLAR
KAR/ZARAR

2013 YILI

2014 YILI

2015 YILI

2016 YILI

2017 YILI

2018 YILI

2019 YILI

2020 YILI

16.459.532

17.692.674,74

16.782.011,03

18.535.783,15

21.193.247,05

21.626.974,33

20.277.683,00

20.082.264,00

4.828.063,54

4.960.846,24

2.321.874,19

1.863.368,77

4.632.716,80

3.030.123,43

-3.365.978,0

-2.193.611,00

Yukarıdaki tablo ve grafik ne ifade etmektedir;

Uzunyıllarboyuncameslektaştanhukuksuzbirşekildenispiaidattahsilatıyapılmıştır.
Yargıya intikal eden bu aidat kaldırılmış ve oda gelirleri düşmüştür. Oda yönetimin de
çoğunluk olan grup tüm uyarılarımıza rağmen giderler kalemlerinde (pandemi dönemi
olmasına rağmen) herhangi bir kısıtlamaya gitmemiştir.
Bunun sonucunda son 2 yıl içinde gelirler giderleri karşılayamama durumuna gelmiştir.
Tablodan da görüleceği üzere 2019 yılında 3.365.978,00 TL, 2020 yılında ise 2.193 611,00 TL
eksi bakiye söz konusudur. 2019 yılı ve 2020 yılları zarar toplamı 5.559.589 TL’dir. Bu da
oda kaynaklarının çok hızlı eridiğini göstermektedir.

(*Mali veriler İsmmmo tarafından hazırlanan Mali tablolardan alınmıştır.)

32 yıldır odayı yöneten anlayışın devamı halinde
takip eden yılların tabloları çok daha kötü olacaktır!
Meslektaş adına hiçbir anlamı olmayan giderler ile
toplanan aidatların ziyan edilmesi kabul edilemez.
Bugünküyönetimmeslektaşınsorunlarını
çözmediğigibikaynaklarıdasorumsuzca
odageliriniaşacakşekildekullanmaktadır.

EĞİTİMGİDERLERİNİNTÜMGİDERLER
İÇİNDEKİYILLARAGÖREDAĞILIMI
2013-2020 DÖNEM EĞİTİM HARCAMALARI
2013 YILI

2014 YILI

2015 YILI

EĞİTİM GİD. SEMİN./HİZMET BR

-

-

-

722.042,00

TÜM GİDERLER TOPLAMI

-

-

-

17.325.069,00

2016 YILI

2017 YILI

2018 YILI

2019 YILI

2020 YILI

691.955,16

661.967,71

1.028.487,00

742.052,00

17.756.911,00 20.725.052,00 25.970.808,04

21.532.923,00

2013-2020 DÖNEM EĞİTİM GİDERLERİNİN
TÜM GİDERLER İÇİNDEKİ PAYI
EĞİTİM GİDERLERİ %

2013 YILI %

2014 YILI %

2015 YILI %

2016 YILI %

2017 YILI %

2018 YILI %

2019 YILI %

2020 YILI %

8 YILLIK ORT

4,00 %

5,00 %

5,00 %

4,17 %

3,90 %

3,19 %

3,96 %

3,45 %

4,08 %

Butablolarbizeneyiifadeetmektedir;
Meslek mensuplarından toplanan aidatlar, meslek mensuplarına hizmet olarak geri
dönmemektedir.
Yapılan bütçeler ve harcamalar geçen yıllarda mutlu bir azınlığın doğmasına neden olmuştur.
Meslek odaları zenginleşme aracı olmamalıdır. Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere
(eğitim harcamaları hariç) belirtilen giderlerin hepsi çok yüksektir. Yukarda belirtilen tüm
giderler kalemleri ilk yapılacak genel kurul bütçe çalışmasında %50 aşağı çekilmelidir.
Meslek mensupları kiralarını ödeyemeyip, çok zor şartlarda mesleği icra ederken odadan
alınan ödemelerle birilerinin zenginleşmesi asla kabul edilemez.

ÇAĞDAŞGRUPYÖNETİMANLAYIŞININİSMMMO’YUGETİRDİĞİNOKTA!

ÇağdaşGrubun
eğitimanlayışı;

ÇağdaşGrubun
Adalet-Demokrasi
anlayışı;

Son 8 yıllık zaman sürecinde eğitime
harcanan bütçe, tüm bütçenin sadece %4,08’i
kadardır. Bu harcamanın yüksek gözükmesi için
mali tablolar makyajlanmaktadır. Son dönem
yayınlanan mali tablolarda kiralanan eğitim salonları
için yapılan harcamalar Özel maliyet kaleminde
gösterilmeyip, gider hesaplarına atılmıştır.
Oda başkanı tarafından ifade edilen
“Bütçenin %80’i eğitime harcanıyor”
ifadesi, kendileri tarafından hazırlanan
mali tablolar ile tutarsızdır.

Komitelere atanan
150 kişinin tamamı çağdaş grup
kadrolarındandır.
Kendi grupları dışında tek bir
kişi bile komitelerde
görevlendirilmemiştir.

GeçenSürede
GelinenNokta

ÇağdaşGrubun
hakanlayışı;
Ücret tarifesine %14 zam yapılırken,
oda aidatlarına %56 zam yapılması bu
grubun yöneticilerinin hak anlayışını
göstermektedir.
Yapılan fahiş oda zammının altyapısı
yine aynı grup tarafından genel kurula
taşınarak oluşturulmuştur. Genel kurul
karar verdi bizde bunu almak zorundayız
demek yapılan işe sadece mazeret
üretmektedir.

ÇağdaşGrubun
şeﬀafyönetimanlayışı;
Genel kurul tarafından görevlendirilen
denetleme kurul üyesinin bu süreçte
denetim görevini icra etmesi
engellenmiştir.
Bu konuyu Meslekte Birlik grubu
yargıya taşımıştır.

BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ?

Dikkat

UYARIYORUZ!

OdanınGelirtablolarıveBilancolarıbiziuyarıyor!!!
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
01.01.2019 - 31.12.2019 DÖNEMİ GELİR TABLOSU
60

A- BRÜT SATIŞLAR

600

1- Yurt İçi Satışlar

601

2- Yurt Dışı Satışlar

602

3- Diğer Gelirler

31.12.2019
23.780.385,01
23.670.560,01
109.825,00

61

B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

3.502.701,72

610

1- Satıştan İadeler (-)

3.502.701,72

611

2- Satıştan İskontalar (-)

612

3- Diğer İndirimler (-)
B- NET SATIŞLAR

690
691
692

DÖNEM KARI VEYA ZARARI
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

A- BRÜT SATIŞLAR

600

1- Yurt İçi Satışlar

601

2- Yurt Dışı Satışlar

602

20.277.683,29
-3.365.978,12

K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ. (-)

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
01.01.2020 - 31.12.2020 DÖNEMİ GELİR TABLOSU
60

3- Diğer Gelirler

-3.365.978,12
Cari Dönem
31.12.2020
20.082.264,81
19.999.664,81
82.600,00

61

B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

818.387,54

610

1- Satıştan İadeler (-)

818.387,54

611

2- Satıştan İskontalar (-)

612

691
692

2019 ve 2020
yıllarında oda gelirleri
giderleri karşılamamıştır.
Bu zihniyetle devam
edilmesi halinde 2 dönem
sonra yıllık bütçesinden
fazla borcu olan bir mali
müşavirler odası ile
karşılaşacağız.

3- Diğer İndirimler (-)
B- NET SATIŞLAR

690

Oda için tehlike
çanları çalıyor.

Cari Dönem

DÖNEM KARI VEYA ZARARI

19.263.877,27
-2.193.611,37

K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ. (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

-2.193.611,37

•Odamalitablolarındapersoneliçinkıdemtazminatı
karşılığıayrılmamaktadır.
SORUYORUZ: Dünyanın en büyük Akademik odalarından
biri olan İSMMMO’nun mali tablolarında kıdem tazminat
karşılıklarının gösterilmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

SİZCE
BU HARCAMA
MAKUL MU

?

•Odabilançolarındaodanınnakitdeğerlerininhızlaazaldığı
görülmektedir.
- 31/12/2019 Bankalar hesabı: 5.106.182,82TL
- 31/12/2020 Bankalar hesabı: 2.399.695,71TL dir.
İlgili yıllarda gelirler giderleri karşılamadığı gibi, ayrıca banka hesabında hızlı bir
düşüş meydana gelmiştir.
*Odabütçesindenyıllıkyapılanbursödemesi2020yılındasadece84.845,00TLdir.
Bu rakam oda giderlerinin binde 3,9’u düzeyindedir. Bu kadar büyük bütçede bu
rakam anlamsızdır. Vefat eden meslek mensuplarının çocuklarına eğitimlerinin sonuna
kadar makul rakamda yardımda bulunulmalıdır.
Meslekte Birlik, oda yönetimine geldiğinde bu rakamı 5 katına çıkaracaktır.

• Odanın 2020 yılı net satışı 19.263.877,27TL dir.
Aynı yıl sadece personel giderleri 9.928.274,00TL dir.
Yani oda gelirlerinin%51,5lik kısmı sadece personel
ücretleri olarak dağıtılmaktadır.
Çalışan personel maaş ortalaması 11.450TL’dir.
SORUYORUZ: Odada brüt aylık 20.000 TL üzerinde
maaş alan kaç personel vardır?

YIL

SİZCE
BU HARCAMA
MAKUL MU

?

MALİYET
2017

279.075,00 TL

2018

290.875,00 TL

2019

270.469,00 TL

2020

372.069,00TL

TOPLAM
ORTALAMA
YILLIK MALİYET

1.212.488,00 TL
303.122,00 TL

SİZCE
BU HARCAMA
MAKUL MU

?

SORUYORUZ:
Bu eğitim birimin de yılda
kaç meslektaşımız eğitim
görmektedir. Bu birimde
yılda kaç saat eğitim
verilmektedir. İstanbul’daki
kurumların eğitim
salonlarını ücretsiz
kullanmak yerine
meslektaşın parasını neden
buralara harcıyorsunuz?

Mayıs 2019 da yapılan seçimli genel kurulda Çağdaş grup 5 yönetim kurulu üyeliği ile
İSMMMO’yu 3 yıl daha yönetme hakkını elde etmiştir. Yönetim kuruluna Meslekte Birlik
grubundan seçilen 3 üyemiz, meslektaş lehine görmediği tüm kararlara muhalefet şerhi
koymuştur. Ayrıca oda yönetim kuruluna tarafımızdan sunulan dilekçelerden birkaçı
aşağıda sunulmuştur.
KONU

TARİH

1- Huzur haklarının
indirimi hakkında

29.01.2020

2- E-arşiv, e-faturaların
meslek mensupları
tarafından düzenlenmesi
hakkında

29.01.2020

3- Odada tasarruf
tedbirleri alınması
hakkında

29.07.2021

4- Oda mali tabloları
hakkında

23.06.2021

5- Meslek mensuplarının
iletişim bilgileri talebi
hakkında

19.10.2020

SONDÖNEM
VERİLEN
DİLEKÇELER!

“MESLEKTE BİRLİK’TEYİZ”
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