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BİRLİKTE SON VERELİM!

ETHEM YÜKSEL KAHVECİ
İSMMMO Başkan Adayı
@kahveci_ethem

Rüyalarınızın
gerçekleşmesini
istiyorsanız,
öncelikle uykudan
uyanmanız gerekir.
Andre Siegtried

“Meslek yasamız
günün koşullarına
göre en kısa
zamanda revize
edilmelidir”
Ethem Yüksel
Kahveci

Değerli Meslektaşlarım;
İSMMMO’nun 24. seçimli genel kurulunu Mayıs 2019’da icra edeceğiz. Meslek
yasamızın kabulünden bugüne kadar uzun yıllar geçmiştir. Yaklaşık 30 yıla
yaklaşan bu süreçte 100.000 kişiye yaklaşan meslek camiamız maalesef hakettiği
saygınlığa kavuşamamıştır. Bu durumun sebebi kurulduğu günden bugüne kadar
TÜRMOB ve İSMMMO’sını yöneten meslekten, meslektaşlıktan uzak yönetimlerdir.
Çözüm noktası olması gereken İSMMMO ve TÜRMOB bugüne kadar görevini
gerektiği gibi ifa edememiştir. Çözüm noktasında bulunan yöneticilerin şikayet
hakkı yoktur. Söz konusu anlayışa meslektaş defalarca şans tanımıştır.
Gelinen noktada meslektaş mutsuzdur, geleceğe umutla bakamamaktadır.
Çözüm; kendini siyasi iradeye muhalefet noktasında konumlandıran bu
yöneticilerin bu seçimlerde tasﬁye edilmesidir.
Değerli Meslektaşlarım;
Mesleğin sorunlarını ancak mesleği bizzat icra eden yöneticiler çözebilir. Oda
yöneticiliğini profesyonel mesleğe çeviren ufku dar zihniyetten kurtulmak için
demokratik hakkınızı sandıkta oy kullanarak gösteriniz.
MESLEKTE BİRLİK GRUBU İSMMMO BAŞKAN ADAYI
ETHEM YÜKSEL KAHVECİ

ETHEM YÜKSEL KAHVECİ
1972 Yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk, Orta ve Lise eğitimini Şişli’de tamamladı.
Üniversite eğitimini Marmara Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İşletme Bölümü
Muhasebe - Finasman Uzmanlık dalında tamamladı. Yüksek lisansını aynı
üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe - Finans bölümünde yaptı.
Muhasebe mesleğine 1990 yılında başlamıştır. 2001 yılından itibaren kendi
bürosunda Mali Müşavirlik yapmaktadır. Ekibi ile birlikte çeşitli ﬁrmalara,
muhasebe, iş hukuku, yönetim, ﬁnans ve şirket içi mesleki eğitim konularında
danışmanlık hizmeti vermektedir.
2005 yılından itibaren İstanbul Üni. Sosyal Bilimler M.Y.O.’ nda öğretim görevlisi
olarak görev yapmaya başlamıştır ve halen bu görevini sürdürmektedir. İstanbul
Aydın Üni. Sürekli Eğitim Merkezi’ nde sgk ve bordrolama uzmanlığı. İş hukuku
uzmanlığı, E-defter , E-fatura eğitimi , Finansçı olmayanlar için ﬁnans eğitimi, gibi
konular ile ilgili derslere girmektedir. İstanbul Üni. Sürekli Eğitim Merkezi ’ nde İş
hukuku, bordrolama dersleri vermektedir. Bilge Adam B.T. Akademisi’ nde
bireysel muhasebe eğitmeni olarak derslere girmiştir. İstinye Üniversitesi’ nde
Yüksek lisans seviyesinde dersler vermektedir. İsmek’te sgk ve vergi konularında
muhasebe eğitmenlerine, değişen mevzuat hakkında çeşitli konferans ve
seminerler vermiştir.
2015 Yılı Şubat ayında İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Derneği İl
yönetim kurulu üyesi seçilmiştir. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Derneğinde eğitimden sorumlu il yönetim kurulu üyesi sıfatıyla çeşitli ilçelerde
30’a yakın eğitim semineri vermiştir. 2017 Yılı Haziran ayında İstanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Derneği başkanı olmuştur.
KGK bağımsız denetçisidir. Muhasebe, ﬁnans ve iş hukuku alanlarında bilirkişilik
yapmaktadır. Mesleki yazı ve makaleleri ile röportajları çeşitli internet
sitelerinde yayınlanmaktadır.
Evli, 2 kız, 1 erkek evlat babasıdır.

“Gayret bizden,
başarı Allah’tandır”

MESLEKTE BİRLİK GRUBU GÖREVE GELDİĞİNDE NELER DEĞİŞECEK?
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 aşağıdaki sorunlar çözülecektir.

Mali tatilin anlamlı ve
uygulanabilir olması için
yeni düzenlemeler
yapılacaktır

Mesleğin itibarını
artıracak adımlar
atılacak, meslek günün
koşullarına göre tekrar
dizayn edilecektir

Meslektaşın, müteselsil
sorumluluk kapsamında Maliye
ve SGK incelemelerinde mağdur
olmasını önleyecek düzelme talep
edilecek, müteselsil sorumluluğun
kapsamı daraltılacaktır

İş hukukundaki sürelere
paralel mücbir sebep
düzenlemesi yapılacaktır

Nispi temsilin, odanın
tüm organlarında
uygulanması sağlanacak,
hiçbir kimse ya da grup
ötekileştirilmeyecektir

MESLEKTE BİRLİK GRUBU GÖREVE GELDİĞİNDE NELER DEĞİŞECEK?

Mesleki dayanışma fonu
kurulacaktır. Bu fondan
vefat eden meslek
mensuplarının
çocuklarına eğitim
bursu verilecektir

Haksız rekabet sorununu
çözecek standartlar
getirilecek, büro
standartları
oluşturulacaktır

Mesleki eğitimleri artıracağız.
Bu eğitimlerden ücret
alınmayacaktır. Söz konusu
eğitimler 5 yıldızlı otellerde
değil, aynı ihtiyacı gören kamu
kurum ve kuruluşlarının
salonlarında yapılacaktır

Bedelsiz iş yüküne her
platformda “hayır”
diyeceğiz

Bordrolu çalışan meslek
mensupları için
asgari ücret tarifesi
yayınlanmasını talep
edeceğiz

MESLEKTE BİRLİK GRUBU GÖREVE GELDİĞİNDE NELER DEĞİŞECEK?

Maliye vesayeti
kaldırılacak, mesleki
düzenlemelerin KGK
tarafından yapılması
sağlanacaktır

Tahsilat sorununu
TÜRMOB öncülüğünde
odalar ve bankalar
arasında yapılacak
protokoller ile
çözülecektir

Mesleki ihtiyaç planlaması
ile mesleğe girişler kontrol
altına alınacak. Kamudan
sınavsız geçişler tamamen
kaldırılacak

Oda kaynaklarının
meslektaş lehine
kullanımını sağlayacağız.
Huzur haklarında
bütçelerde artışa
gidilmeyecektir

Şeﬀaf, tahlil edilebilir
mali tablolar
karşılaştırmalı olarak
odanın sitesinde
yayınlanacaktır

“MESLEKTE BİRLİK GRUBU” OLARAK FARKIMIZ NEDİR?

ÖNCELİĞİMİZ
MESLEK

Önceliğimiz
siyasallaşmadan,
meselek
örgütüne yakışır şekilde sadece mesleğin
icrasını
sağlamaktır.
Bu
konuda
muhataplarımıza karşı diklenmeden dik
duracağız.

Meslektaşın
sorunlarını
biliyoruz.
Adaylarımızın tamamı mesleği sizler gibi
ﬁilen yapan meslek mensuplarıdır.
Aramızda oda yöneticiğini meslek edinmiş
kimseler yoktur.

ÖNCELİĞİMİZ
MESLEK

ÖNCELİĞİMİZ
MESLEKTAŞ

Mesleğin sorunlarının temel kaynağı 3568
sayılı yaklaşık 30 yıllık yasadır. Bu yasanın
günün koşullarına göre tekrar yazılımı
tarafımızca yapılmıştır. Vereceğiniz görevle
bu metni meclisten geçirme görevini ancak
“Meslekte Birlik Grubu” yapabilir.

Sorunun değil , çözümün parçasıyız. Bu
kurumları çok iyi yönetebilecek yetişmiş
kadrolara sahibiz. Hukuka saygılıyız,
uzlaşmaya açığız. Heyecanımız var,
projelerimiz var. Bize destek olun
İSMMMO ve TÜRMOB’u birlikte
değiştirelim.

ÖNCELİĞİMİZ
MESLEKTAŞ

“MESLEKTE BİRLİK GRUBU” OLARAK MESLEK İÇİN NE YAPIYORUZ?

Meslekte Birlik İstanbul’un tüm ilçelerinde ücretsiz
kahvaltılı eğitim seminerleri yapmaktadır.
Dernek merkezimizde ruhsat sınavlarına hazırlık kursları
düzenlenmektedir. Aday meslektaşlardan bu eğitimler için
hiçbir ücret talep edilmemektedir.
Meslek mensuplarının rahatsız olduğu konularda konunun
tarafı olan kurumlarla meslektaş adına görüşülmektedir.
Beyan sistemindeki aksaklıkların, fatura sayma işlemlerinin
kaldırılması bu görüşmelere örnektir.
İstanbul’un iki yakasında mesleki gelişmeler ve mevzuat
değişiklikleri konulu her ay seminer / konferans
düzenlenmektedir.
Üniversitelerle anlaşarak Bağımsız denetim, Uzlaştırma,
Bilirkişilik eğitimleri vermektedir.
Çeşitli
kurumlarla
indirim
sözleşmeleri
meslektaşın hizmetine sunmaktadır.

yaparak

Sosyal etkinlikler ile meslek mensupları bir araya
getirilmektedir.

Ufku olmayan,
heyecanı bitmiş, kavga etmeyi
yönetmek zanneden anlayıştan
kurtulmak için, değerli meslektaşım
“gel oyunu kullan”.

İSMMMO’DA NELER OLUYOR?
Değerli Meslektaşlar; Mevcut İSMMMO yönetimi topladığı aidatları
ne yapıyor?
Mali tablo verileri 2013-2014-2015-2016-2017 yıllarına aittir. Bu tablolar
harcanan her 100 TL’lik paranın yüzdesel olarak kimler arasında ve hangi
oranlarda dağıtıldığını göstermektedir.
2013

2014

2015

2016

2017

Ortalama

%35

%38

%37

%37

%38

%37

Kurul harcamaları %8

%10

%10

%9

%9

%9,2

TÜRMOB payı

%8

%12

%11

%11

%11

%10,6

Komiteler

%4,2

%8,2

%7,2

%7

%7

%6,72

Toplam

%55,2

%68,2

%65,2

%64

%65

Personel giderleri

Dikkat : Danışmanlara ödenen ücretler yukarıda verilen tabloya dahil değildir.Bu gruba
yapılan ödemeler gelir tablosunda 3-FAALİYET GİDERLERİ ana başlığının altında “dışardan
sağlanan fayda ve hizmetler grubu altında takip edilmektedir.
Ayrıca komitelere ödenen huzur haklarıda gelir tablosu detaylı dökümünde ana başlık
altında gösterilmemektedir.

Eğitim giderlerinin yıllara göre dağılımı;

Eğitim Giderleri

2013

2014

2015

2016

2017

Ortalama

%4

%5

%5

%4

%3,8

%4,36

Bu tablolar bize neyi ifade etmektedir; 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. Asıl harcama
kalemi olması gereken eğitim maliyeti ise oldukça düşüktür.
Yukarıda 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.

İSMMMO’DA NELER OLUYOR?

İSMMMO kurulduğu günden bugüne kadar hep aynı zihniyet tarafından
yönetilmiştir. Geçen uzun ve sıkıntılı yıllarda meslek ve meslektaş adına söz
konusu yönetici kadrolar gerekli mesleki çabayı göstermemiş /
gösterememiştir. Bugünkü mesleki sıkıntıların en önemli sebebi basiretsiz
yönetim anlayışıdır. Yasa ile getirilen nisbi yönetim sözde kalmıştır.
Meslekte birlik olarak, denetlenmeyen bir meslek odasına karşıyız. Odamız
şeﬀaf yönetim açısından bağımsız bir denetim ﬁrması tarafından
denetlenmelidir. Ayrıca denetleme kurulunun uygulayacağı bir denetim
yönetmeliğine ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.

Sorunun değil , çözümün parçasıyız.
İSMMMO ve TÜRMOB’u çok iyi
yönetebilecek yetişmiş kadrolara sahibiz.
Hukuka saygılıyız, uzlaşmaya açığız.
Heyecanızım var, projelerimiz var. Bize
Destek olun birlikte başaralım.

TÜRMOB’DA NELER OLUYOR?

Meslekten kopuk, mesleği hiç bir zaman icra etmemiş kişilerden
TÜRMOB’u kurtarmak için sizden destek istiyoruz. Bu kurum yasa ile
kendisine yüklenmiş sorumlulukları yerine getirmelidir. Mutlu azınlığın
ﬁnans kaynağı olan bugünkü yapısı kökten değiştirilmelidir.
TÜRMOB paydaş kurumlar ve siyasi iktidarla yasa metinleri
hazırlanırken gerekli görüşmeleri yapmalı, meclise sevk öncesi müdahil
olmalıdır. Bu kurum ideolojik yaklaşımların dışında tutulmalıdır.
TÜRMOB’daki YMM vesayeti yapısal düzenleme ile sona erdirilmelidir.
Bizler yaklaşık 100.000 meslek mensubu olarak kendi üst kurulumuzu
yüksek ahlak seviyesinde yönetecek güçteyiz.
Sizlere Soruyoruz?
Mahkeme kararını uygulamayan üstbirlik ve oda yöneticileri bu
mesleğe ne kadar hizmet edebilir. Danıştay kararına rağmen, nisbi
aidat tahsilatının TÜRMOB gözetiminde/müsaadesinde odalar
tarafından yapılması hukukun çiğnenmesidir.

Bu anlayışı kabul
etmiyoruz.
Buna alet olanları
kınıyoruz ve uyarıyoruz.
Danıştay 8. dairesinin
verdiği bu kararı
uygulamamanın hesabını
bağımsız yargı önünde
vereceksiniz!

NASIL BİR İSMMMO İSTİYORUZ?
Hukuka saygılı
Meslektaş sorunlarına duyarlı
Vizyon sahibi, çözüm odaklı
Siyasetten, ideolojik yaklaşımdan uzak
Diyaloga açık, iş birliğini benimseyen
Şeﬀaf ve hesap verebilir

Oğuzhan Cad. No:17 Oğuzhan İş Hanı Kat:4 D:12 Fındıkzade Fatih İstanbul
Tel: 0212 274 76 02 Fax: 0212 274 76 03 E-Mail: bilgi@istanbulmeslektebirlik.com
istanbulmeslektebirlik.com

