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YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 

GİRİŞ: 

11-12 Mayıs 2013 tarihlerinde yapılan Genel kurulumuz ve seçimler sonucunda 2013-2016 döneminde 

görev alacak Yönetim-Denetleme-Disiplin kurulu ile birlik delegelerimiz belirlenmiştir. Yönetim kurulu 

yenilenmiş yapısıyla derhal çalışmalara başlamış ve ilk olarak  Tesmer Yönetim kurulu ile Haksız Rekabet 

Kurulunu, ilçelerde görev yapacak temsilcileri, Danışma meclisini ve komisyonları belirlemiştir.  

Yüksek bir katılımla yapılan genel kurul ve seçimlerin bizlere yüklediği görev;  sorumluluk bilinci içinde 

en iyi bir şekilde yerine getirilmek üzere verilmiş bir görevdir ve bizler bu anlayış içinde çalışmalarımızı 

yapmak üzere plan ve programımızı yaparak işe koyulduk. 

Öncelikle şunu belirtmeliyiz. Hizmet süremiz içinde karşılaşılan sorunları; tamamen mesleki profilimizden 

bakarak, “Ben değil Biz” anlayışı içinde çözümlenmeye çalışılmıştır. Görüşlerimiz, düşüncelerimiz ve 

hareket tarzımız siyasi kaygı ve düşüncelerden uzak, Eşitlik, Tarafsızlık ve Şeffaflık ilkeleri en önemli 

misyonumuz olmuştur. Tüm kurullarımız görev süresi içinde bu anlayış ile çalışmalarını canla başla 

yapmışlardır.  

Mesleki sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi yine meslek yasamızın bizlere yüklediği görev anlayışı içinde 

yaklaşarak meslektaşlarımızla ve gerekirse ilgili kamuoyu ile paylaşmaya özen gösterilmiştir.  

Oda olarak bir diğer görevimiz, mesleki kuruluş olmaktan gelmekte, sivil toplumun en önemli 

parçalarından biri olduğumuzu unutmadan, gerektiğinde ülkemizin ekonomik anlamda yaşadığı sorunlara 

da çözüm önerilerini sunmak olmuştur. Bu konudaki rehberimiz daima Atatürk ilkeleri ve 

Cumhuriyetimizin üstün değerleridir. 

 Faaliyet dönemi itibariyle yapılan çalışmalarımız; Oda Yönetim Kurulu, Tesmer Yönetim Kurulu, 

Denetleme Kurulu, Disiplin kurulu, Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu, Danışma Meclisi olarak ayrı ayrı 

raporlar halinde düzenlenmiştir 

FAALİYET DÖNEMİ ÇALIŞMALARI  

 

2013 YILI FAALİYETLERİ 

-Oda faaliyetlerimiz  içinde  odalar arası işbirliği ve dayanışma önemli bir yer almaktadır. Sosyal, kültürel 

ve mesleki bilgi alışverişi daima önemsenmiştir. Bu itibarla genel kurulların yapıldığı bu dönemde özellikle 

Ege odaları dayanışmasının en güzel örneği sayılabilecek bu faaliyet çerçevesinde odaların genel 

kurullarına katılmak öteden beri benimsenmiştir.                                                                                             

18 Mayıs 2013 te Denizli SMMMO genel kuruluna,                                                                              

25 Mayıs 2013 te Manisa SMMMO genel Kuruluna,                                                                             

1 Haziran 2013 te Kütahya SMMMO Genel kuruluna katılınmıştır. 

-Yönetim Kurulu faaliyetlerinin her meslektaşımıza ulaştırılması yanında odadan meslektaşa ve 

meslektaştan odaya en kolay ulaşımlardan birinin Temsilcilikler olduğu bir gerçektir. İlk genel kurulda 

kabul edilen Oda iç yönergesi gereği ilçelerde temsilciliklerin oluşturulması gerekliliğinden hareketle ilçe 

temsilciliklerimiz oluşturulmuştur. 

-Meslek mensuplarımızın yabancı dil eğitimine önem vermemiz gerekmektedir. Yabancı sermaye 

yatırımlarının arttığı ülkemiz ve ilimizde hizmet verdiğimiz Muhasebe alanında yabancılarla işbirliği 

artmaktadır. Bu anlamda dil eğitiminin ne derece önemli olduğunu biliyoruz ve meslektaşlarımızın da bu 
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konudaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere  BEMAR Kariyer Okulu ile başta İngilizce olmak üzere 

meslektaşlarımıza dil kursu düzenlenmesi için Protokol yapılmıştır. 

-Meslektaşlarımızın sağlığı son derece önemlidir. Sağlam Kafa Sağlam Vücutta bulunur sözü bizim için de 

önem arzetmektedir. Sağlık, Mesleki hizmetin verilebilmesinin en temel koşullarından biridir. Hizmet 

odaklı çalışan meslektaşlarımızın işlerinden zaman ayırıp kendi sağlıkları ile uğraşmalarını kolaylaştırmak 

için ilimizde faaliyet gösteren Aydın Kent Hastanesi yönetimi ile Genel Check-up yapılması protokolü 

imzalanmıştır. Protokol ile sıra beklemeden işlem yapılması ve özel paket ücretlendirmesi sağlanmıştır. 

-Odamız ile E Tuğra EBG Bilişim Tek.ve Hz.AŞ arasında  protokol yapılmıştır. Bu protokol gereğince; 

Merkezi Sicil Sistemi (MERSİS) kapsamında, ticaret siciline kayıtlı firmaların kullanmak zorunda 

oldukları elektronik imza temini, odamız aracılığı ile yapılacaktır..Hizmet verdikleri müşterileri adına 

alınan E-İmza yetkileri nedeniyle meslektaşlarımıza önemli indirim ve promosyon sağlanmış ayrıca 

imzalanan protokol ile odamız bütçesine önemli kaynak yaratılmıştır.  

-Uzun zaman üzerinde uğraşılarak yasalaşması sağlanan Mali Tatilin 1-20 Temmuz arasında uygulanması 

gerekmektedir. Uygulamaya girdiği tarihten beri mali tatil öncesi, yerel basın ile biraraya gelinmekteve 

mali tatil basın açıklaması  ile  kamuoyu aydınlatılmaktadır. Mali tatil uygulamasının gerçek tarafları olan 

kamu idaresi ve işveren kesimlerinin de uygulamaya destek vermeleri halinde gerçek hüviyetine 

bürüneceğini ifade etmeliyiz. 

İçinde bulunduğumuz Ramazan ayı münasebetiyle -23 Temmuz 2013 tarihinde düzenlenen geleneksel iftar 

yemeği meslektaşlarımızın yoğun katılımı ile Nasuhpaşa külliyesinde yapılmıştır. Ramazan ayı içinde 

İlçelerde de yapılan iftar yemekleri hem dinimiz yönünden hem de sosyal yönden önemsediğimiz bir 

faaliyettir. 

 24/Temmuz 2013 tarihinde Ankara da yapılan 70 inci Başkanlar toplantısına katılım sağlanmıştır. 

Başkanlar toplantısında, genel mesleki konuların yanında ülkemizin içinde bulunduğu durumu 

değerlendirilmekte ayrıca, Odalar olarak ilimizde ve bölgemizde  mesleki faaliyetin icrasında karşılaşılan 

vergi, sosyal güvenlik  ve muhasebe hizmetlerinde karşılaşılan sorunların genel merkeze iletilmesi ile 

bunlara çözüm aranması yanında uluslararası muhasebe ve denetim uygulamalarında gelinen noktada 

yaşanan gelişmelerin dile getirildiği son derece önemli toplantılardır. 

-İlimizde kurulu Özel Medline hastanesi ile protokol imzalanmıştır.Protokol Meslektaşlarımıza özel 

indirimler sağlanmıştır.Meslektaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik yapılan bu çalışma ayrıca 

zaman tasarrufu yönünden de önemli faydalar getirmiştir.   

-19 Ağutos 2013 tarihinde İzmir de yapılan Ege Odaları Başkanlar toplantısına katılınmıştır.Ege Odaları 

Başkanlar toplantıları Türmob Başkanlar kurulu toplantılarından önce Başkanlar kurulu gündemin 

tartışıldığı ve başkanlar toplantısına taşınması gereken sorun veya katkıların ele alındığı 

toplantılardır.Toplantı bu defa yaklaşan Türmob seçimleri öncesinde yapılmış ve Türmob Genel Kurulu ve 

seçimleri değerlendirilmiştir.  

-21 Ağustos 2013 te E-Fatura ve E-defter eğitimi odamız Danışmanı YMM Mustafa Dündar sunumu ile 

yapılmıştır.Gün geçtikçe önemini artıran E-Fatura ve E-Defter uygulamaları mesleğimizi çok yakından 

ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Mesleki faaliyetlerimiz gün geçtikçe teknolojik gelişmelere paralel 

olarak gelişmekte, meslektaşlarımızın bu konudaki gelişmelerden öncelikli olarak faydalanması ve bunları 

işlerine intibak ettirmesi gerekmektedir. Hizmetin kalitesinin de artması bu tür eğitim çalışmalarına 

doğrudan bağlıdır. Eğitim programları Tesmer tarafından önceden planlandığı şekliyle yapılmaktadır. 
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Genel Başkan Nail Sanlı, Türmob Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat T.Nalbantoğlu ve İzmir SMMMO başkanı 

Feyzullah Topcu Turmob seçimleri öncesinde Odamızı ziyaret etmişlerdir. Toplantıya Kurullarda görevli 

olanlar ile Türmob delegeleri katılmış olup, yaklaşan seçimler konusunda bilgi alışverişi yapılmıştır. 

- 6 Eylül 2013 tarihinde  Ankara da yapılacak olan “Temal Eğitim ve Staj Merkezi Kurul Toplantısı”na 

katılım sağlanmıştır. 

-29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde yapılacak Anadolu Odaları Eğitim Seminerine katılım sağlanmıştır. Konya 

Smmmo tarafından gerçekleştirilen seminer, güncel mesleki uygulamaların ele alındığı önemli eğitimlerden 

biridir.   

5-6 Ekim Tarihlerinde Ankara da yapılan Türmob genel kurulu ve seçimlerine katılınmıştır. Yapılan 

organizasyona Türmob delegeleri yanında Kurullarda görev yapanlar da katılmışlardır. Oda bütçesi 

Delegeler  için kullanılmıştır. 

6-10 Ekim tarihlerinde  Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumuna katılınmıştır. İzmir Smmmo 

tarafından her yıl gerçekleştirilen sempozyum mesleğimizin gelişimi ve vizyonu açısından en verimli 

eğitim çalışmalarındandır.  

-26.10.2013 tarihinde Odamız danışmanı YMM Mustafa Dündar’ın  sunacağı, “Vergi İnceleme Usul ve 

Esasları İle Adi Komandit Şirketlerin Vergi Kanunları Açısından Özellikleri”   konulu seminer  yapılmıştır.       

-Asgari ücret tesbit komisyonu yıllık toplantısını yapmıştır.3568 sayılı meslek yasamızın 46.cı maddesi 

gereğince yapılan toplantı, komisyon üyeleri yanında ilçe temsilcilerimizin de katılımı ile yapılmıştır. 

Toplantı sonunda 2014 yılında ilimizde uygulanması istenen Muhasebe ücretleri tesbit edilerek Türmob’a 

iletilmiştir. 

-07.12.2013 tarihin de Marmaris’de yapılacak olan, Muğla-Bodrum-Fethiye SMMM Odalarının 

Dayanışma gecesine katılınmıştır. 

- 10/Aralık 2013 tarihinde Odamız üyelerinin Mesleki Sorumluluk Sigortası yapılması ile ilgili  

KORURLAR SİGORTA BROKER LTD.ŞTİ ile protokol imzalanmıştır. Protokol ile bir yandan odamız 

üyelerinin mesleki sorumlulukları teminat altına alınırken diğer yandan odamız bütçesine de önemli maddi 

katkılar sağlanmaktadır. 

-Aralık sonu itibariyle yeni yılda(2014) uygulanacak üye aidatları bütçe yasası ile ilan edilen EDMMTA 

katsayısı uygulanmak suretiyle tespit edilerek yürürlüğe koyulmuştur. Aidatlar ile  diğer gelir unsurları, 

genel kurulda kabul edilen bütçe talimatları  göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilmektedir.  

Yeni yılla beraber üyelerimize promosyon hediye olarak bu defa ikili Fincan takımı yaptırılmıştır.Bir 

fincan kahvenin kırk yıl hatırı olur sözünü üyelerimize kendilerine ve dostlarına ikramda bulundukları 

kahvelerini odamızın dağıttığı fincanlardan içmeleri istenmiştir.  

2014 YILI FAALİYETLERİ 

-10-11.01.2014 Ocak 2014 tarihleri arasında Afyon da  Ege Odaları Başkanlar Kurulu, Disiplin Kurulu 

ve Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantıya bu kurullarda görev yapanların 

tamamının  katılımı sağlanmıştır. Yapılan toplantılarda, odalar arası işlem birlikteliğinin sağlanması 

yanında mesleki sorunların tartışılması ve çözüm önerileri ele alınmıştır,  

-20.Şubat 2014 tarihinde  İstanbul da yapılan 71. Türmob Başkanlar Kurulu Toplantısına oda başkanı 

Fettah AÇAN katılmıştır. 

01 Mart 2014 tarihinde Geleneksel Kuruluş ve Dayanışma Yemeği Kuşadası Fantasia Hotel de 

yapılmıştır.Meslektaşlarımızın ve eşlerinin katılımı yanında Türmob Genel başkanı Nail Sanlı, Türmob 

Yön. Krl. Üyesi Rıfat T.Nalbantoğlu, Oda başkanları ve yöneticileri katılarak bizleri onurlandırmışlardır. 

Yemek sosyal dayanışmanın en önemli adımlarından birini yerine getirmiştir.  
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Vergi Haftası münasebetiyle Vergi Dairesi Başkanı ve Vergi idaresinin yöneticileri Odamıza ziyaret 

ettiler.Bu ziyarette Meslektaşlarımızın Vergisel işlemleri vergi idaresi ile yaşanan sorunlar karşılıklı dile 

getirilmiştir.  

Muhasebe Haftası etkinlikleri çerçevesinde Başta sayın Valimiz Olmak Üzere Belediye Başkanları, 

Kaymakam,Vergi Dairesi Başkanı ve Vergi İdaresinin yöneticileri Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü ve 

Yöneticileri ile işbirliği ve dayanışma içinde olunan mesleki odalar ziyaretleri yapılmıştır. 

-3-4-5 Nisan tarihlerinde 9.MUHASEBE FORUMU İLE 5.HAKSIZ REKABET KONGRESİ VE 5. 

ETİK KONGRESİ Odamız ev sahipliğinde Kuşadası Kongre merkezinde yapılmıştır. Muhasebe Forumu 

ana teması “Mesleki Gelişmelerle Yaşanan Sorunlar,Çözüm Yolları ve Hizmet Pazarlamasının Önemi” 

Haksız Rekabet kongresinin ana teması “Mesleğimizde Haksız Rekabetle Mücadelede Yeni 

Yaklaşımlar”Etik Kongresinin ana teması “Muhasebe Etiğinde Temel İlkeler”olarak belirlenmiş ve 

oturumlar bu temalar üzerine kurgulanan konularda yapılmıştır.2500 ün üzerinde bir katılımla gerçekleşen 

bu etkinlik gerek katılımcı yoğunluğu  gerekse organizasyonu bakımından odamızın yüz akı olmuştur. Bu 

toplantının en önemli oturumlarından biri Ülkemiz siyasilerinin katılımı ile gerçekleşmiş ve mesleğimiz 

adına önemli katkılar sağlamıştı Bu fırsatın odamıza tanınmasını ise takdir ve şükranla karşılıyor, Başta 

Genel Başkanımız olmak üzere Türmob yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

 -10.04.2014 tarihinde Bursa SMMM Odasında yapılan seminere katılınmıştır.  

 -24-25 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya da  yapılan Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumuna  “Dijital 

Çağda Muhasebe Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar” konulu ) katılınmıştır.  

-9 haziran tarihinde odamız toplantı salonunda Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı ile müştereken “Katma 

Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği” konusunda eğitim yapılmıştır. Toplantıya meslektaşlarımız ve 

vergi idaresi çalışan ve yöneticileri katılmıştır. 

 - 10.06.2014 tarihinde saat:17.00’da Temel Eğitim Staj Merkezi-Ankara adresinde yapılan Ege Odaları 

toplantısına Oda Başkanı Fettah AÇAN katılmıştır. 

-11.06.2014 tarihinde yapılan 72. Başkanlar Kurulu toplantısına oda başkanı Fettah AÇAN katılmıştır. 

-27/06/2014 tarihinde Mali tatil basın açıklaması yapılmıştır.1-20 Temmuz arasında yapılacak olan Mali 

Tatil uygulaması için hem kamuoyu bilgilendirmesi yapılmış hem de basın ile mesleki konularda yaşanan 

sorunların dile getirilmesi amaçlanmıştır. 

- Odamızın 01/01/2011 ile 21/05/2013 dönemi hesap ve işlemleri, Meslek yasamızın 41.maddesi gereğince 

incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda düzenlenen görüş ve öneri raporu 26/05/2014 tarih ve 3289 sayılı 

Türmob yazısı ekinde alınmıştır. Raporun sonuç bölümünde belirtilen ve açıklanması istenen hususlar 

konusunda kapsamlı bir çalışma sonucunda savunmamıza ilişkin rapor uzun bir çalışmayı gerektiren 

çalışmalar haricinde Türmob a gönderilmiştir. 

22 Temmuz 2014 tarihinde Geleneksel iftar yemeği yapılmıştır. Bu defa iftar yemeği  Efeler Belediyesi ile 

birlikte düzenlenmiştir. Efeler Belediyesinin düzenlediği iftar yemekleri programı içinde yer alarak bir 

günlük programı odamızca üstlendik. Merkeze Bağlı Şahnalı Köyünde halka verilen İftar yemeğinin 

bedeline katılmak suretiyle, köy halkı, Belediye başkanı ve Oda yöneticileri hep birlikte iftar yemeğinde 

beraber olduk. Mesleğimizin tanıtımına katkı da oldu.  

15/09 2014 tarihinde TÜRMOB Başkanlığınca Odamızda "Mesleki Faaliyetlerimiz ve Farkındalık 

Eğitimi"    Üyelerimizin katılımı ile yapılmıştır. Eğitim Rıfat T.NALBANTOĞLU - TÜRMOB Yön.Krl. 

Üyesi, İlhan BORA - TÜRMOB Etik Kom.krl.Üyesi, Halil KIRLI - TÜRHAK Üyesi Güler GÜNEY - 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarfından verilmiştir.Eğitimin konusu “-Hizmet ve Kalite Güvence İlke 

ve Esasları,-Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı,-Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme” olarak 

belirlenmiştir. 
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 -19-22 Ekim 2014 tarihlerinde Konya SMMMO tarafından yapılan  Anadolu odaları eğitim seminerine 

katılınmıştır.  

-Asgari ücret tesbit komisyonu yıllık toplantısını yapmıştır.3568 sayılı meslek yasamızın 46.cı maddesi 

gereğince yapılan toplantı komisyon üyeleri yanında ilçe temsilcilerimizin de katılımı ile 

yapılmıştır.Toplantı sonunda 2015 yılında ilimizde uygulanması istenen Muhasebe ücretleri tesbit edilerek 

Türmob a iletilmiştir 

25 Ekim 2014 tarihinde Ankara da yapılan 73. Başkanlar Kurulu Toplantısına Oda Başkanı Fettah AÇAN 

katılmıştır. 

10/15 Kasım 2014 tarihlerinde İtalya da yapılan 19.ncu Dünya Muhasebe Kongresine katılınmıştır. 

-26-30 Kasım 2014 tarihinde İSMMMO tarafından Antalya da  yapılan  XI.Uluslararası Türkiye Muhasebe 

Denetimi Sempozyumuna katılınmıştır. 

-06 Aralık 2014 tarihinde  Bodrum da yapılan Ege Odaları Başkanlar Toplantısına ve toplantının ardından 

akşamında yapılan  Muğla, Fethiye ve Bodrum Odalarının müşterek Geleneksel Dayanışma yemeğine 

katılınmıştır. 

--Aralık sonu itibariyle yeni yılda(2015) uygulanacak üye aidatları bütçe yasası ile ilan edilen EDMMTA 

katsayısı uygulanmak suretiyle tespit edilerek yürürlüğe koyulmuştur. Aidatlar ile  diğer gelir unsurları, 

genel kurulda kabul edilen bütçe talimatları  göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilmektedir.  

-Yeni yılla beraber üyelerimize Deri kalemlik dağıtılması benimsenmiştir. Her yıl bir başka hediye seçilerek 

üyelerimize yeni yıl hatırası yapılmaya çalışılmıştır.  

 

2015 YILI FAALİYETLERİ 

-9 Ocak 2015 tarihinde yapılan 74.ncü Türmob Başkanlar toplantısına Oda Başkanı Fettah AÇAN 

katılmıştır.  

-4 Şubat 2015 tarihinde Kuşadası temsilciliği olarak Aylık temsilcilik toplantısı ile birlikte “Haksız Rekabet 

Yazılımı hakkında bilgilendirme ve Luca Net tanıtımı Etik eğitimleri” hakkında bilgilendirme toplantısı 

Ticaret odasında yapılmıştır. 

-05 Şubat  2015 tarihinde Söke Temsilciliğinde  temsilcilik toplantısı ile birlikte “Haksız Rekabet Yazılımı 

hakkında bilgilendirme ve Luca Net tanıtımı Etik eğitimleri” hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 

-06 Şubat 2015 tarihinde Nazilli temsilciliğinde temsilcilik toplantısı ile birlikte  “Haksız Rekabet Yazılımı 

hakkında bilgilendirme ve Luca Net tanıtımı Etik eğitimleri” hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 

-09 Şubat 2015 tarihinde Didim de ve 11 Şubat 2015 tarihinde Çine de  “Haksız Rekabet Yazılımı hakkında 

bilgilendirme ve Luca Net tanıtımı Etik eğitimleri” hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 

-Vergi Haftası münasebetiyle Vergi Dairesi Başkanı ve Vergi idaresinin yöneticileri Odamıza ziyaret 

ettiler.Bu ziyarette Meslektaşlarımızın Vergisel işlemleri vergi idaresi ile yaşanan sorunlar karşılıklı dile 

getirilmiştir 

-1-7 Mart 2015 tarihleri arasında Muhasebe Haftası olarak kutlanmıştır.02.03.2015 Pazartesi günü 

meslektaşlarımızla birlikte Atatürk Anıtına çelenk konularak, basın açıklaması yapılmıştır. 

Muhasebe haftası etkinlikleri çerçevesinde Başta Sayın Valimiz olmak üzere Efeler Kaymakamı, Efeler 

Belediyesi Başkanı, Vergi Dairesi Başkanı, Küçük ve Orta ölçekli Mükellefler Denetim Grup Müdürü, 

Grup Müdürleri,  Efeler ve Güzelhisar Vergi Dairesi Müdürleri ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü olmak üzere 

mesleki paydaşlarımız ziyaret edilmiştir. ayrıca Mart ayı içerisinde muhtelif tarihlerde kahvaltılı ilçe  

temsilcilik toplantıları yapılarak mesleğin sorunları ve geleceği tartışılmıştır. 
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-7 Mart 2015 tarihinde Geleneksel Kuruluş ve Dayanışma Yemeği Sürmeli Hotel de yapılmıştır. 

Meslektaşlarımızın ve eşlerinin katılımı yanında Türmob Genel başkanı Nail Sanlı, Türmob yön.Krl.Üyesi 

Rıfat T.Nalbantoğlu, Oda başkanları ve yöneticileri katılarak bizleri onurlandırmışlardır. Yemek sosyal 

dayanışmanın en önemli adımlarından birini yerine getirmiştir.  

-10/03/2015 tarihinde Türhak Başkanı Sayın Yahya Arıkan ın konuşmacı olarak katıldığı “Mesleki 

Sorunlarımız Ve Taleplerimiz İle Güncel Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları”semineri yapılmıştır.   

 

-17 Mart 2015 tarihinde Odamız danışmanı YMM Mustafa DÜNDAR' ın konuşmacı olarak 

katılacağı “G.V.Beyanında Özellikli  Konular ve Sorunların Çözümü” konulu seminer yapılmıştır. 

 

-7 Nisan da odamız toplantı salonunda Bağımsız Denetim Eğitimine katılarak Bağımsız Denetçi olmaya 

hak kazanan üyelerimize Katılım belgeleri dağıtılmıştır. Bundan önce Yrd. Doç. Dr. Eymen Gürel’in 

sunumlarıyla “Örnek Olay Atölye Çalışması” yapılmıştır.        

-28/29 Nisan tarihlerinde Konya’da 10.ncu Muhasebe Forumu ve 6.ncı Haksız Rekabet Kongresine 

katılınmıştır. Önceden duyurusunu yaptığımız ve katılmak isteyen meslektaşlarımızla birlikte olduğumuz 

Forumun ana teması  “Muhasebenin Diğer Disiplinlerle ilişkisi Mesleğe Getirdiği Yenilikler Fırsatlar ve 

Zorluklar” Haksız Rekabet Kongresinin ana teması ise “Muhasebe Hizmet Kalitesi ve Rekabet” olarak 

belirlenmiştir.  Forum programı, katılan meslektaşlarımızla birlikte eğitim tanıtım ve kültürel bir etkinlik 

olarak tamamlanmıştır.   

-9 Mayıs 2015 tarihinde İzmir SMMMO nun Hizmet Binasının açılışına katılınmıştır. 

-16 Mayıs 2015 tarihinde “Muhasebe İle Hayata Tutun” projesi hazırlanmıştır. Bu proje odamızca 

yapılan ikinci sosyal sorumluluk projesidir. Aydın İş kur Müdürlüğüne hazırlanan proje ile Bedensel 

engellilere Bilgisayarlı muhasebe eğitimi verilmesi ile başarılı olanlara % 50 istihdam garantisi verilmesi 

bu projenin konusudur. Eğitimler sonucunda başarılı olanlara verilecek sertifikalar Milli Eğitim Bakanlığı 

Halk Eğitim Müdürlüğünce onaylı olarak verilecektir. Kursun kapsamı 20 kursiyerle sınırlandırılmış olup 

kurs süresi 304 saat olarak kabul edilmiştir.   

-22 Mayıs 2015 tarihinde Ege Odaları Başkanlar toplantısına Oda Başkanı Fettah Açan katılmıştır. 

-23 Mayıs 2015 te İzmir de “E Birlik Haksız Rekabet Modülü bölge toplantısı yapılmıştır.Toplantıya Ege 

odaları  başkanları ve odalarda yetkilendirilen oda yöneticileri ile Türmob ve Türhak Yöneticileri 

katılmıştır. 

-30/31 Mayıs tarihlerinde Bursa SMMMO tarafından yapılan “1.Kurumsal Yönetim ve İç Kontrol” 

sempozyumuna katılınmıştır. Tarihi İznik kentinde yapılan sempozyum özellikle konu içeriği açısından son 

derece önemli, güncel konulardan oluşması yönünden iz bırakmıştır..  

-Mayıs ayında yapılan “E birlik Haksız Rekabet Modülü”bölge toplantısının ardından ilimizde de bu 

eğitimlerin yapılması kararı alınmıştı. Bu toplantıda ele alınan konuların merkezde ve temsilciliklerde 

anlatılması adına aylık temsilcilik toplantıları ile birlikte toplantılar yapılmıştır.  

02 Haziran 2015 tarihinde Nazilli de temsilcilik binasında                                                                                       

05 haziran 2015 tarihinde Kuşadası      nda Ticaret odasında                                                                              

05 Haziran 2015 tarihinde Didim de Ticaret Odasında                                                                                                    

16 Haziran 2015 tarihinde Çine de   yapılan temsilcilik toplantıları ile birlikte E Birlik Haksız Rekabet 

Modülü konularında toplantı ve bilgilendirmeler yapılmıştır.                                        

Toplantılara Oda Başkanı ve E Birlik Modülü konusunda yetkilendirilen Tesmer sekreteri ve yöneticiler 

katılmıştır.                                                              
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-03.06.2015 tarihinde İzmir SMMM Odasında Ege Odaları Sekreterler toplantısı yapılmıştır. Toplantıya 

Odamız Yön.Krl.Sekreteri  katılmıştır.   

-4 Haziran 2015 tarihinde Türmob Etik Eğitimi yapılmıştır. Eğitim, Türmob  Etik Kom. Üyesi İlhan 

BORA ve Türmob Etik Eğiticisi Enver ARSLAN tarafından verilmiştir. Etik Eğitimine katılacak olan 

meslek mensupları önceden müracaatla belirlenmiş ve 2 aşamadan oluşan eğitimin birinci aşamasında 

üyeler uzaktan eğitim yolu ile dönemi tamamlamış ve ikinci aşamasında da yüz yüze eğitim alarak ETİK 

sözleşmelerini imzalamış ve daha sonra Etik Taahhütnamelerini almışlardır. Bu programa 176 

meslektaşımız katılarak Etik eğitimini başarıyla tamamlamışlardır.   

-30 Haziran 2015  tarihinde Geleneksel İftar Yemeği, geçen sene yapıldığı gibi bu sene de Efeler 

Belediyesi ile birlikte Merkeze bağlı Alanlı Köyünde yapılmıştır.  Efeler Belediyesinin  düzenlediği iftar 

yemekleri programı içinde yer alarak bir günlük programı odamızca üstlendik. Kalabalık bir katılımla  köy 

halkı, Belediye başkanı ve Oda yöneticileri hep birlikte iftar yemeğinde beraber olduk. Ramazan ayının 

dinimizce taşıdığı önem hepimizce malumdur. Fakir ve yoksullara verilen bu desteğin, anlamına uygun 

olarak gerçekleştiğini, yemeğe katılan kişilerin yüzlerinde ifadesini bulduğuna şahit olduk.   

-26/27 Haziran 2015 tarihlerinde İstanbul’da 6.ncı Etik Kongresi ve   Avrupa İş Etiği Ağı 28. Yıllık 

Konferansı yapılmıştır.Etik kongresi "İşletme Stratejisinin Bir Unsuru Olarak Etik: Planlamadan 

Uygulamaya" ana temasıyla gerçekleştirilen kongreye katılım sağlanmıştır. 

-Mali Tatil uygulaması 1/20 Temmuz tarihlerinde üyelere ve basın yoluyla Kamuoyuna duyurulmuştur. 

-08.07.2015 tarihinde Ankara da yapılan 75. Türmob Başkanlar Kurulu toplantısına Oda Başkanı Fettah 

AÇAN katılmıştır. 

 

-02 Eylül 2015 tarihinde “LUCA E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, Kayıt Saklama, Entegrasyon ve 

Arşivleme Çözüm” konulu seminer yapılmıştır. Seminer Luca eğitimcileri tarafından verilmiştir.  

 

-Odamız hizmet binasının dış cephe ve iç tamir-tadilat-boya ve bakım işlerinin yaptırılması için inşaat 

komisyonu oluşturulmuştur. Komisyonda çalışma yapmak üzere Fettah AÇAN, Engin ÜNSAL, İlhan 

AYDIN, Sabri KÜÇÜK, Hüseyin ÇOBANYILDIZI, Halil TOSUN, Şerafettin AYFER ve Ahmet 

GÖBEKLİ’ görevlendirilmiştir. Yaptırılacak işler için projelendirme, fiyatlandırma, teklif alma ve 

sonuçlandırma aşamalarında komisyon çalışmaları yapılmıştır. Mimari görseller için çeşitli firmalarla 

görüşülmüştür. Türmob dan sağlanacak katkı ile bu işler yaptırılacaktır. Türmob a müracaat yapılmıştır. Bu 

arada Odamız yapı kullanma izin belgesi alınması için Efeler Belediyesine müracaat edilmiştir.  

 

-5-8 Ekim 2015 tarihlerinde Konya odasının düzenlediği 15. Anadolu Odaları Eğitim Seminerine 

katılınmıştır. Seminerde E-defter, E-fatura, E-devlet uygulamaları ve denetim konularında,  akademisyen 

ve konularında uzmanlar tarafından sempozyum bildirileri sunulmuştur. Bu sempozyumların önemi güncel 

ve mesleki uygulamaları  yakından ilgilendiren bildiri sahipleri ile iletişim kurarak onları 

meslektaşlarımızla buluşturmak fırsatı yaratılmaktadır. Nitekim bir çok seminer konusu bu toplantılar 

sayesinde tesbit edilmekte ve değerli eğitmenlerle odamız üyelerinin düzenlenen seminerlerde buluşmaları 

sağlanmaktadır. 

 

-11-15 Ekim tarihlerinde Ankara Odası “Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu”nu 

düzenlemiştir. Sempozyumun ana teması ”Muhasebe Ve Vergi Uygulamalarında Güncel Tartışmalar Ve 

Meslek Mensuplarının Beklentileri” olarak belirlenmiştir. Akademisyenler, Maliye Bakanlığı Yetkilileri 

ve Meslek Mensuplarının bildirileri ile önemli bilgilerin alındığı sempozyuma katılım sağlanmıştır. 

 

-Ekim Ayı içinde toplanması gereken Asgari ücret tesbit komisyonu ilçe temsilcilerinin de katılımı ile 

yapılmıştır..3568 sayılı meslek yasamızın 46.cı maddesi gereğince yapılan toplantı komisyon üyeleri 

yanında ilçe temsilcilerimizin de katılımı ile yapılmıştır. Toplantı sonunda 2016 yılında ilimizde 

uygulanması istenen Muhasebe ücretleri tesbit edilerek Türmob’a iletilmiştir   
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-Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı ile Müştereken düzenlenen E Tebligat eğitim seminerleri Merkez ve 

ilçelerde Vergi Dairesi Başkanı ve Vergi idaresi yöneticilerinin katılımı ve sunumları ile yapılmıştır. 

10 kasım da Aydın Merkez de  

17 Kasım da Nazilli de temsilcilik binasında 

18 kasım da Söke temsilcilik binasında 

19 kasım da Didim de Ticaret Odasında 

20 kasım da Kuşadası nda Ticaret odasında 

E Tebligat seminerleri yapılmıştır. Buralarda aynı zamanda Oda Başkanı ve Yöneticilerimizin de katılımı 

ile temsilcilik toplantıları da yapılmış ve katılan meslektaşlarımızla mesleki konular ve mesleki sorunların 

dile getirilmesi sağlanmıştır. 

 

-27 Kasım 2015 tarihinde odamız toplantı salonunda 2.nci Etik Eğitimi yapılmıştır. Eğitim Türmob  Etik 

Kom. Üyesi İlhan BORA ve Türmob Etik Eğiticisi Asuman KARADOĞAN tarafından verilmiştir. 2. Etik 

Eğitimine katılacak olan meslek mensupları önceden müracaatla belirlenmiş ve 2 aşamadan oluşan eğitimin 

birinci aşamasında üyeler uzaktan eğitim yolu ile dönemi tamamlamış ve ikinci aşamasında da yüz yüze 

eğitim alarak ETİK sözleşmelerini imzalamış ve daha sonra Etik Taahhütnamelerini almışlardır. Bu 

programa da 22 meslektaşımız katılarak Etik eğitimini başarıyla tamamlamışlardır. 

-06 Aralık 20105 tarihinde İş Kur Müdürlüğüne verilen “Muhasebe İle Hayata Tutun” Projemiz kabul 

edilmiştir. Kabul edildiği şekli ile protokol, İşkur Müdürlüğü ile Odamız arasında imzalanmıştır. 

Eğitimlerin yapılabilmesi için 10 adet bilgisayar alınarak bilgisayar laboratuvarının oluşturulması 

gerektiğinden firmalardan teklif alınarak bilgisayar alımları yapılmıştır.Eğitimler eğitim kadromuzda yer 

alan  meslek mensupları tarafından verilmiştir. 

-Luca programının meslektaşlarımız tarafından yoğun olarak kullanılması yanında yaygınlaşan E-Defter, 

E-Fatura ve E-Arşiv uygulamaları karşısında karşılaşılan sorunların çözümü noktasında sık sık seminerler 

yapılması gerekmektedir. Aydın Merkez ve ilçelerinde bu seminerlerin yapılması için programlar 

yapılmıştır. Bu itibarla;  

9 Aralık ta Nazilli Temsilciliğinde  

10 Aralıkta Söke Temsilciliğinde  

10 Aralıkta  Kuşadası nda  Ticaret Odasında “Luca uygulamalı E Fatura,E-Defter,Entegrasyon ve 

Arşivleme çözümleri konulu seminerler yapılmıştır.Bu seminerler ile birlikte Oda Başkanı ve yöneticilerin 

katılımı ile temsilcilik toplantıları da yapılmış ve katılan meslektaşlarımızla mesleki konular ve varsa 

sorunlar tartışılmıştır.  

 

2016 YILI FAALİYETLERİ 

 

-Üyelerimize 2016 yılı hediyeleri olarak Anahtarlık-Kalem ve Kartvizitlik yaptırılarak dağıtılmıştır. 

Dağıtım oda personelimizce yapılmıştır.  

 

-Üyelerimizin 2016 yılında ödemesi gereken aidatlar(2015 yılında uygulanan şekliyle) herhangi bir artış 

yapılmadan aynı miktarlar olarak uygulanması kararı alınmıştır. Ayrıca ; Üye giriş aidatlarının (14/05/2015 

tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan SMMM Odaları ve YMM Odaları Üye Aidatları ile Birlik 

Paylarının Tespitine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9.maddesine istinaden) 

425,00.-TL. olarak uygulanmasına, 

-28.01.2016 tarihinde Ankara da yapılan 76. Türmob Başkanlar Kurulu toplantısına Oda Başkanı Fettah 

Açan  katılmıştır. 

 

-Vergi Haftası münasebetiyle Vergi Dairesi Başkanı ve Vergi idaresinin yöneticileri Odamıza ziyaret 

ettiler.Bu ziyarette Meslektaşlarımızın Vergisel işlemleri vergi idaresi ile yaşanan sorunlar karşılıklı dile 

getirilmiştir 
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-1-7 Mart 2016 tarihleri arasında Muhasebe Haftası olarak kutlanmıştır.                                                           

01.03.2016 Salı günü meslektaşlarımızla birlikte Atatürk Anıtına çelenk konularak, basın açıklaması 

yapılmıştır. 

Muhasebe haftası etkinlikleri çerçevesinde Başta Sayın Valimiz olmak üzere Efeler Kaymakamı, Efeler 

Belediyesi Başkanı, Vergi Dairesi Başkanı, Küçük ve Orta ölçekli Mükellefler Denetim Grup Müdürü, 

Grup Müdürleri,Vergi dairesi Müdürleri ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü olmak üzere mesleki paydaşlarımız 

ziyaret edilmiştir.  

 

-1 Mart 2016 tarihinde “Muhasebe ile hayata tutun” projesi eğitimleri başlatılmıştır. 

Bunu öncesinde İşkur kayıtlarından kursiyer seçimleri yapılmış ve ilk grup olarak 10 kursiyer 

belirlenmiştir. Eğitim programı toplamda 304 saat olarak planlanmıştır. Eğitimler hafta içinde ve mesai 

saatleri içinde yapılacaktır.Proje kapsamında odamız personeli Halil Boztaş’ın proje hizmetlisi  olarak 

görevlendirilmiştir.- 

 

--12 Mart 2016 tarihinde  Geleneksel Kuruluş ve Dayanışma Yemeği Pine By  Hotel de yapılmıştır..Çok 

geniş bir katılımla yapılan yemeğe Meslektaşlarımız ve eşleri yanında Türmob Genel başkanı Nail Sanlı, 

Türmob Yön. Krl. Üyesi Rıfat T.Nalbantoğlu, Etik Kurulu Başkanı Feyzullah Topçu ile çevre Oda 

başkanları ve yöneticileri katılarak bizleri onurlandırmışlardır Yemeğin, sosyal dayanışma adına 

meslektaşlar arasındaki yakın işbirliğini sağlaması önemlidir. 

-19 mart 2016 tarihinde Kütahya odası hizmet binasının açılışı yapılmıştır. Açılışa katılarak Kütahya 

SMMMO yönetimine ve meslektaşlarına destek verilmiştir.  

 

-Hizmet binamızın alt katındaki dershanelerin yeniden düzenlenmesi, Dış cephenin çizdirilen Mimari 

projesine uygun olarak silikon cephe kaplama işi ile iç cephelerin boyalarının yenilenmesi, çevre 

düzenlemesi ve bazı aşınmış noktalarının tamir ve onarımının ve yeniden düzenlenmesine yönelik işlerin   

yaptırılmasına  başlanmıştır.  Hizmet binamıza projesine uygun olarak yangın merdiveni yaptırılmıştır.  

 

-Aydın Kantinciler Esnaf Derneği Başkanlığı tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı’nın elektronik 

sistemi olan PRODES ile ilgili olarak “Öğretirseniz Öğrenebilirim” isimli projeye destek olunması amacı 

ile işbirliği taahhütnamesi imzalanmıştır. 

 

DİĞER FAALİYETLER 

 

-Yukarıda, faaliyetlerimiz ana hatlarıyla özellikle temsile dair başlıklar olmak üzere ve kronolojik olarak 

belirtilmeye çalışılmıştır. 

 

- Bazı rutin işlemler ile yazışmaların aksatılmadan yürütülmesi öteden beri önemsediğimiz ve hassasiyetle 

üzerinde durduğumuz işlerdendir.                                                                                            

 

Faaliyet dönemi itibariyle (13/5/2013-30/04/2016) gelen evrakta kayıtlı işlemlerin sayısı 4911 dir.Keza 

giden evrak sayımız ise 3719 dur. 

 

-Yönetim Kurulu toplantıları her hafta Salı günü yapılmaktadır. Yönetim Kurulunun haftalık toplantıları 

iş ve işlemlerin ve bunlara bağlı olarak yazışmaların zamanında yapılmasını ancak yetişebilmektedir. 

Toplantılarda belirlenen gündem maddeleri konusundaki görüşmeler karşılıklı görüş alışverişi ve etraflıca 

tartışmalar ile sonuçlandırılmaktadır. Bu dönem de alınan kararlarımızın tamamı Oy birliği ile alınmış 

kararlardır. Bu da uyumlu bir yönetim oluşumunun ne derece önemli olduğunun bir kanıtıdır.  

 

-Odamızın yoğun çalışma programı dört personelimiz ile yürütülmektedir. Planlı çalışmalarından dolayı 

personelimizin fazla mesai yapmaları söz konusu değildir. Her yıl iki adet Ticaret Meslek lisesi stajyeri 

istihdam edilmiştir. 

Meslektaşlarımızın mesleki faaliyetlerini yakından ilgilendiren gelişmeleri, eğitimlerimizi ve 

toplantılarımızı, kurumlardan meslektaşlarımıza yapılmasını gerektiren duyuruları, mesleki mevzuatta 
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meydana gelen değişiklikleri, sosyal kültürel olayları, dini ve milli bayramlar nedeniyle birbirimize olan 

dayanışmamızı, sevinç ve hüzünlenmemizi gerektiren, paylaşıldıkça çoğalan ve azalan duygusal 

gelişmeleri SMS yolu ile duyurmaya çalıştık. Bu dönem itibariyle  siz meslektaşlarımıza 745 defa SMS 

yolu ile ulaşmaya çalıştık. 

 

-Meslektaşlarımızın gerek mesleki, gerekse eğitimle ilgili ve  gerekse sağlığını ilgilendirdiğini  ve bu  

konularda çözüm oluşturabileceğini düşündüğümüz bir çok kurumla işbirliği içine girilmiştir.Bu 

kurumlarla protokoller yapılarak meslektaşlarımızın maddi ve manevi faydasına sunmayı görev 

edindik.Protokol yapılan kurumlar Web sitemizde yer almaktadır. 

 

-Oda Hizmet binamızın üst ve alt kat konferans salonları özellikle alt bedelli ve bedelsiz olarak kiraya 

verilmektedir.Bedelsiz tahsisler meslek odalarına ve kamu kurumlarına üst konferans salonu 

verilmektedir.Dönem itibariyle 16 kez bedelsiz tahsis yapılmıştır.Bu kurumlar Mimarlar,Veterinerler, 

Tabibler, Ziraat Mühendisleri, Ticaret Odalarına 1 kez,Baroya 5 kez,Vergi Dairesi başkanlığı,Sosyal 

Güvenlik Müdürlüğü, Kent konseyi, Gıda hayvancılık Müd.,Afet ve acil durum Müd.dür. 

Bedel karşılığı ise 34 ayrı defada kiralanmış ve elde edilen gelirler iktisadi işletmenin geliri olarak kayıt 

altına alınmıştır. 

 

-Temsilcilik toplantıları son derece önemsediğimiz lokal toplantılardır. Temsilciliklerde yapılan 

toplantıların hemen hemen tamamına Oda Başkanı yanında Yönetim kurulu üyeleri  olarak katılmaya dikkat 

ve özen gösterdik. Yukarıda bazı temsilcilik toplantılandan bahsedilmiştir. Bunlar mutad toplantıların 

dışında eğitimle desteklenen toplantılardır. Bu dönemde ilçelerimizde toplam 56 ayrı  temsilcilik toplantısı 

yapılmıştır. Büyük ilçelerimizde periyodik aylık toplantılar yapılması yeni dönemde görev yapacak 

Yönetim Kuruluna verilecek en önemli görevlerden biri olacaktır. 

Temsilcilik toplantılarının en önemli işlevi; oradaki meslek mensuplarının bu toplantılar vesilesiyle bir 

araya getirilmesi ve bu yolla işbirliği dayanışma duygularının geliştirilmesine ve gerek meslek mensupları 

gerekse hizmet verilen müşteriler yolu ile yaşanan olası sorunların  ortadan kaldırılmasına vesile olmasıdır. 

Bu toplantıların her türlü önyargıdan uzak ve en önemlisi sen ben kutuplaşmasından arındırılarak yapılması 

gerekmektedir. Meslek Mücadelesinin dışında bir durumun o toplantılara taşınması ya da yansıtılması birlik 

ve beraberliğimize vurulacak en büyük darbe olacaktır. Bu duruma meydan verilmemesi için tüm 

meslektaşlarımızın dikkatli ve karşılıklı hoşgörüyü taşımaları gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki birlik ve 

beraberliğin zayıflatılmasına yol açacak davranışlar kişisel çıkarlar peşinde koşanların işine gelse de toplu 

direncimizi zayıflatacak, bize bizden başkasının dost olmadığını kolaylıkla ortaya koyacaktır. 

 

-Faaliyet döneminde sosyal etkinliklere de önem verilmiştir. İş temposu nedeniyle ailemize zaman 

ayıramadığımız bir gerçektir. Yapılan geziler, doğa yürüyüşleri, koro ve folklor çalışmaları 

meslektaşlarımızı aileleri ile bir araya getirmek adına  düşünülmüş faaliyetlerdir. 

 

1.Doğu Karadeniz Gezisi  25/8/2014 31/8/2014 tarihlerinde   

2.Doğu Karadeniz Gezisi  26/8/2015 -3/09/2015 tarihlerinde  

Bursa Uludağ Gezisi 3/4/5/ ocak 2015 tarihlerinde  

Çanakkale Gezisi 3/4/ mayıs 2014 tarihlerinde  

Batı Karadeniz Gezisi  27/30 ocak 2016 tarihlerinde yapılmıştır. 

Doğa Yürüyüşleri yapılmıştır.Bir çok meslektaşımızın kimileri ailecek katıldıkları doğa yürüyüşleri hafta 

sonu keyfinin yaşandığı birlikteliğin en güzel örneklerinin yaşandığı faaliyetlerden olmuştur. Selatin Köyü- 

Şirince Yürüyüşü,Kapıkırı – Bafa Gölü Yürüyüşü, Karacasu kahvederesi yürüyüşü Aydın kültür gezisi 

yapılmıştır.  

 

Mesleğimize yeni katılımlar bizleri memnun etmektedir. Tesmer tarafından düzenlenen kurslarında 

olumlu katkıları ile genç meslektaşlarımız aramıza katılmaktadır.79 aday meslek mensubu sınavlarında 

başarılı olarak aramıza katılmışlardır. Yine sınavlarını başararak aramıza katılan 4 SM arkadaşımız 

bulunmaktadır. 11 SM üyemiz intibak sınavlarında başarılı olarak SMMM olmaya hak kazanmışlardır. 

Hepsini kutluyor mesleki yaşamlarında başarılarının devamını diliyoruz.11 yeni üyemiz kanunun 5/c 

maddesi ile sınavsız geçiş hakkını kullanmak suretiyle aramıza katılmıştır. 
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Bu dönem içinde 4 meslektaşımız diğer illerden nakil gelmek suretiyle aramıza katılmıştır. Mesleki 

yaşamlarında başarılar diliyoruz  

Odamıza kayıtlı 5 üyemiz başka illere nakil gitmiştir. 

19 üyemiz mesleği bırakmak suretiyle kayıtlarını sildirmiştir. 2 Üyemiz disiplin cezası nedeniyle meslekten 

ayrılmış, 2 üyemiz de memnu haklar nedeniyle meslekten çıkarılmıştır. 

 

Bazı üyelerimizin aramızdan ayrılışı ise bizleri derinden üzmüştür. Vefat nedeniyle ebediyete 

uğurladığımız meslektaşlarımız için üzüntümüz derindir. Kendilerine rahmet geride kalanlarına ise sabır ve 

başsağlığı diliyoruz. Oda olarak vefat nedeniyle aramızdan ayrılan üyelerimizin geride kalanlarına bir 

nebze çare ve destek olmak üzere daha önce genel kurul kararı ile  oluşturduğumuz Sosyal Dayanışma 

Fonundan 5.000.-TL ödenmektedir. Bu dönemde aramızdan ayrılan   11  meslektaşımızın geride kalan 

varislerine fondan ödeme yapılmıştır. 

 

Oda faaliyetleri içinde münferid çalışmalarda yeralmaktadır. 

 

-Yıl sonlarında tavsiye niteliğinde defter tastikleri  bildirimleri yapılmıştır. Danışma meclisinde de 

kararlaştırıldığı üzere tesbit edilen tutarların haksız rekabet yaratılmadan uygulanması gereklidir. Bu konu 

üyelerimizle her fırsatta tartışılmış ve tavsilerde bulunulmuştur. 

 

-Odamız aktifine kayıtlı bina, demirbaşlar ve araç olmak üzere sigorta teminatı altına alınması gerekli olan 

kıymetlerimiz her yıl sonu itibariyle teklif alınmak suretiyle sigorta teminatı altına alınmıştır. 

 

-Meslektaşlarımızdan nüfusu 50.000 den az olan yerlerde faaliyet gösterenlerin talepleri üzerine fiyat 

tarifesine göre indirim hakkı tanınması hakkında işlemler yapılmıştır. 

 

Denetleme Kurulu, Disiplin kurulu, Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu, Oda Danışma Meclis ile ilgili 

faaliyet raporları ayrıca yazıldığından burada yer verilmemiştir. 

SONUÇ  

 

-Yönetim kurulu olarak çalışmalarımız meslek yasamız başta olmak üzere yönetmelikler, tebliğ ve mesleki 

kararlar ile genel kurulun tarafımıza yüklediği sorumluluk bilinci içinde yerine getirilmiştir. 

 Çalışma programımızı genel kurulda açıkladığımız hedefler doğrultusunda yaparak ve bunlardan herhangi 

bir sapmaya mahal bırakmadan faaliyet dönemimizin sonuna gelinmiştir. Ben değil Biz felsefesi ile her 

olayda her durumda ve her meslektaşımızla olan birlikteliklerimizde eşit, adil ve olabildiğince açık bir 

şekilde davranılmıştır. Yanlı davranış ve görüşlerin, mesleğimize zarar verdiğini, bu şekilde davranış ve 

düşüncenin  meslektaşlar arasında güvensizliğe yol açacağını unutmamak gerekir. Oda daima; “hukukun 

egemen olduğu, adaletin ve sağduyunun tecelli ettiği kurum olmalıdır” anlayışı ile faaliyetlerimizi 

sürdürmeye çalıştık. 

Meslektaşlarımızın, her sevincine, her üzüntüsüne, paylaşılması gereken her duygu, düşünce  ve 

davranışlarına ortak olmaya, istendiğimiz-beklendiğimiz yerde  bulunmaya özen gösterdik. Biz büyük bir 

aileyiz. Tabii ki farklı görüş ve yaklaşımlar olacaktır gerektiğinde tartışmalar yaşanacaktır. Birlik beraberlik 

içinde de olmasını da bilmeliyiz. Bu dönem Görev yapan tüm kurullarımızla birlikte bizler bunu başardık.  

Yönetim Kurulu yanında tüm kurullar, temsilciler, komisyonlar, çalışan ve emek veren personelimiz 

mesleğimizi yüceltmek adına çalışmalar yapmıştır. 

Umarız görevimizi yaptık, umarız başarılı olmak mücadelemiz siz meslektaşlarımızca takdir edilir. 

Genel kurula başarı dileklerimizle iş bu raporumuzu genel kurulun tasvibine sunuyoruz. Saygılarımızla      

 

 

FETTAH AÇAN  ŞERAFETTİN AYFER          JÜLİDE VARDAR BEKEM 

BAŞKAN              BAŞKAN YRD.                   SEKRETER 
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