
 

ODA BAŞKANI SUNUŞ 

Odamızın 22. Olağan Genel Kurulunu 14-15 Mayıs tarihleri arasında üyelerimizin %90 oranında 

katılımı ile gerçekleştirdik. Demokrasilerin en önemli fonksiyonu sandık sonuçlarıdır. Seçimlerde 

başarı veya başarısızlıkla çıkan her kesimin bu sonuçları objektif olarak değerlendirmesi ve bir yol 

haritası oluşturması veya bir başka anlatımla her kesimin kendi gerçeği ile yüzleşmesi 

demokrasilerin gelişimi için çok önemlidir. Bu anlamda seçimlere katılan, ilgi gösteren bütün 

meslektaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Üyelerimizin %75‟nin desteği ile „„Bahadır Baş‟‟ 

grubu olarak seçimlerimizi tamamladık. Üyelerimizin artan desteğini biliyorduk, seçimlerde tekrar 

gördük ve yaşadık. Bu anlamda üyelerimize bize güvendikleri, bu zor görevi, bu onurlu bayrağı 

bize teslim ettikleri için teşekkür ediyorum. 

Her yıl acısıyla, tatlısıyla geçer desek de 2016 yılına 15 Temmuz darbe girişimi ve alçak terör 
saldırıları, şehit olan güvenlik güçlerimiz ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız damgasını vurdu. 
Ben öncelikle 2016 yılı içerisinde gerçekleşen hain terör saldırılarında şehit düşen tüm güvenlik 
güçlerimize ve hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımıza Allah‟tan rahmet, tüm ulusumuza 
başsağlığı ve sonsuz sabır diliyorum. 

Bir kere daha altını çizerek söylüyorum ki; eşsiz bir zaferin üzerinde yükselen Türkiye 
Cumhuriyeti‟nin bölünmez bütünlüğünü, devlet ve millet birlikteliğini hiçbir güç bozamayacaktır. 
Yaşanan bu olaylar bizleri ayrıştırmak şöyle dursun; yüzyıllara dayanan birlikteliğimizi ve 
kardeşliğimizi daha da kuvvetlendireceğiz, ulus olarak aydınlık yarınlara inanmaktan, barış, huzur 
ve refahtan asla vazgeçmeyeceğiz.  

Yaşanan ne olursa olsun, acılarımız ne kadar büyük olursa olsun, kayıplarımız geri gelmeyecek 
dahi olsa barışa, aydınlık ve mutlu yarınlara inancımız hiç bitmeyecektir.  

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, 2017‟nin inancımızı kaybetmediğimiz, umudumuzu 
yitirmediğimiz, Çağdaş, Laik ve Bağımsız bir Türkiye‟nin devamı için mücadelemizin artarak 
devam ettiği bir yıl olması için elimizden geleni yapacağız.  



Oda Faaliyetleri 

Oda olarak üyelerimiz için Karadenizli meslektaşlarımız için „„KARADENİZ‟‟ de bir sempozyum 

hazırlamak istiyoruz. Bu sempozyum gündemi, “Muhasebe Uygulamaları ” olmasını düşünüyoruz. 

Karadeniz‟in güzel illerinde bu çalışmaları yapmak, mesleki dayanışmayı güçlendirmek ve de 

mesleki bilgilerimizin güncellemesini istiyoruz. Bu konuda komşu odamız Samsun ile birlikte ortak 

adımlar atacağız. Hayata geçmesi için ivedi olarak çalışmalar yapacağız.  

„„Staja Giriş Sınavları ve Staj bitiminde yapılan SMMM Yeterlilik ‟‟ sınavları konusunda, sınavdan 

önceki haftalarda hızlandırılmış ücretsiz, konuların hızlı tekrarını kapsayan eğitim kursları 

planlıyoruz. 

Sosyal Etkinliklerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Oda internet sitemizi daha işlevsel ve daha etkin bir 
hale taşıyacağız. Sitemizi İOS ve Android mobil uygulamalara taşıyacağız. Üyemiz Oda 
seminerimize gelemese de, cep telefonundan, bilgisayarından bu seminerleri izleme imkanı 
sağlayacağız.  

Ordu İŞKUR ile bürolarımızda çalışan üyelerimiz için “Mesleki Bilgilerin Güncellenmesi” için ortak 
adımlar atacağız. Muhasebe mesleğindeki ara eleman konusunda İŞKUR ile ortak çalışmalar 
planlıyoruz.  

İlimizin bütün STK‟ları ile başta Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Ordu Ticaret Borsası, Ordu Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası ve Ordu Borsası ile birlikte projeler üretip hem mesleğimize hemde ilimize 
katkı sunmaya çalışacağız. Özetle geçmişin sağlam temelleri üzerine geleceği inşa edeceğiz. 
Bunları hep birlik ve beraberlik içerisinde yapacağız. 

Meslek Üzerine 

Mesleki sorunlarımız hepimizin malumudur. Bunların çözülmesi için gerek TÜRMOB ve gerekse 

ODALAR üzerine düşeni yeterince yapmaktadır. Bu sorunların çözümü için fikir üretmeye, çok 

fazla üzerinde çalışmaya veya âlim olmaya gerek yoktur. Yasal düzenlemelere ve bürokratik 

düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bu düzenlemeler olmadan sorunlarımız çözülemez.  

Mesleki sorunlarımızın çözümü için adım atmayan irade, 3568 sayılı meslek yasanın seçim 

maddesi ve seçim şeklini değiştirme konusunda en hızlı şekilde karar alıp adım atabiliyor. Demek 

ki istenildiği zaman hızlı bir şekilde meslek ile ilgili istenilen konular yasalaşabiliyor. Bütün bu 

süreç görüldüğü ve bilindiği halde TÜRMOB ve ODALARI sorunların çözülmemesi noktasında 

eleştirmek çokta doğru ve objektif bir yaklaşım değildir.  

Elbette tenkit olacaktır. Eleştiri olacaktır. Ancak; Eleştirme ve Tenkit etme hakkı kimseyi 

TÜRMOB ve Odalar zarar görsün anlayışına itmemelidir. Çatı çökerse, mesleki birlik çökerse 

bizler altında kalırız. Kimi zaman sadece konuşmak için kürsüleri, mikrofonları yoruyoruz. Üretim 

yok. Çözüm yok. Objektiflik yok. Söz söylemek ve laf yetiştirmek ise çok. Atalarımız, „söz olur 

kalbe değer, söz olur kalbi deler‟ demişler. Kalbe değer üretimler ve eleştiriler yapmalıyız. 

Yeryüzüne Baktığımızda Görüyoruz ki Noksan Ararsak, Noksansız Kimse Yok. Ülke Olarak Zor 
Zamanlardan Geçiyoruz. Aslında Hepimiz Birbirimize Muhtacız. Birbirimizi Sevmeye, Saymaya, 
Saygı Duymaya Muhtacız. Farklılıklarımızın Bizi Büyüten, Bizi Yücelten Zenginliklerimiz 
Olduğuna İnanmalıyız… 

2017 Yılı Sevinçlerin, Güzelliklerin, Muhasebecilerin, Mali Müşavirlerin Ve Büyüyen Türkiye'nin 
Yılı Olsun.  
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