FAALİYET DÖNEMİNE AİT ÇALIŞMALAR
Yönetim Kurulu Çalışmalarını 3568 sayılı yasadan kaynaklanan görevlerini Genel kuruldan
aldığı yetkinin bilincinde olarak titizlikle yerine getirmiştir.
Yönetim Kurulumuz 29 toplantı yapmış 207 gündem maddesini değerlendirmiştir. Oda
Sekreterliği bünyesinde 713 gelen evrak, 663 giden evrak işlemi yapılmıştır.
Dönem çalışmaları içinde öncelikle belirtilmesi gereken husus odamızın temsiline ait
yapılanlardır. Bu uğurda odamız ve mesleğimiz Başta TÜRMOB olmak üzere odalarımız,
Kamu kurumları, Mesleki odalar nezdinde daima mesleki ve örgüt bilinci içinde temsil
edilmiştir. Resmi bayramlarda daima çelenk koyma törenleri marifetiyle mutlaka katılınmış,
resmi davetlere icabet edilerek temsil görevi layıkıyla yerine getirilmeye çalışılmıştır. Vergi
Haftası, SGK haftası, odaların kuruluşları münasebetiyle düzenlenen her türlü toplantı,
etkinlikte SMMMO yerini almıştır. İlimizin sorunlarına ve onların çözümüne dair
çalışmaların içinde yer alınmıştır.
15 Günde bir toplanma geleneğini sürdürülmüştür. Bu şekilde hem sorunların kısa sürede
çözümünü sağlamış hem de yazışmalar zamanında yapılmıştır. Toplantılarımızda özellikli
konular mutlaka karşılıklı görüş ve tartışma sonucunda karara bağlanmıştır. Bu sayede
yönetim kurullarımızın tüm toplantılarındaki kararları oybirliği ile alınmıştır.
-Muhasebe defterlerinin tasdiki ve kullanılacak kırtasiye sarf evraklarının bedellerine dair tüm
meslektaşlarımızca ortak uygulama yapılması adına her yılsonu kurulumuzca titiz bir çalışma
yapılarak listeler hazırlanmış ve tavsiye niteliğinde ibaresiyle üyelerimize gönderilmiştir.

DUYURULAR (WEB SİTESİ VE SMS)
Web sitesinin özellikle üyelerimizin kanunlarda meydana gelen gelişmelerden ve
değişikliklerden haberdar edilmesi, üyelerimizi ve mesleğimizi ilgilendiren her türlü
duyurunun en çabuk yoldan yapılmasında önemli rolü vardır. Bu uğurda TÜRMOB’dan ve
mesleğimize yakın SGK ve Maliye Bakanlığı birimlerinden odamıza iletilen yasa yönetmelik
tebliğ genelge sirküler vb. mevzuat değişiklikleri ve yeni gelişmeleri web sitemizden ve ivedi
durumlar söz konusu olduğunda SMS yolu ile üyelerimize duyurulması yapılmıştır.

DİSİPLİN İŞLEMLERİ
Yönetim Kurulu olarak önemle üzerinde durulan işlerin başında disipline ilişkin konular
gelmektedir. Gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi, muhakkik atamadan itibaren başlayıp,
yönetim soruşturmasının veya ileriki safhada disiplin kovuşturmasının sonuçlanmasına kadar
büyük bir titizlikle takip edilmekte her safhada işlerin yapılması Disiplin yönetmeliğinin amir
hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Disiplin kurulunun dönem faaliyetleri raporun
içinde ayrı bir bölümde yer almaktadır.

TÜRMOB VE ODALARLA İLİŞKİLER
Örgütlü bir toplum olmanın en önemli kriteri bir yandan oluşumuna izin veren mevzuatın
kurallarına uymak ve onları işletmek, diğer yandan da niteliksel görevlerini yerine getirecek
yönetsel faaliyet ile amacına ilişkin çalışmalar yapmaktır. Bu çalışmaların
gerçekleştirilebilmesi için oluşturulan yürütme kurulları da, üzerine düşen yazılı görevlerini
aksatmadan yerine getirmek, hesap verilebilir bir şeffaflığı oluşturarak hem üyelerine hem de
topluma karşı görevlerini yapmak zorunluluğu içindedir. Yönetim kurulumuz başta olmak
üzere tüm kurullarımız bu mantıkla görev yapmaya kendini adamıştır. Görevlerimizin önemli
bir kısmını pek tabiidir ki örgütsel faaliyetlerimiz oluşturmuştur. Üst birliğimiz TÜRMOB’la,
başta Karadeniz odaları olmak üzere diğer odalarla ilişkilerimiz bir zincirin halkalarının
oluşturduğu sağlamlığı pekiştirecek şekilde devam ettirilmiştir. Bu meyanda TÜRMOB
tarafından düzenlenen başkanlar toplantılarına, Karadeniz Odaları Başkanlar toplantılarına
başkan ve gerekli görülen hallerde diğer yöneticilerle beraber mutlaka katılım sağlanmıştır.
Örgütsel bilincin oluşması ve mesleğimizi ilgilendiren her konunun ulusal bütünlük içinde
değerlendirilmesi başkanlar toplantılarında enine boyuna ele alınarak işbirliği ve
dayanışmanın en güzel örneğini oluşturmaktadır. Bu temel amaç çerçevesinde toplantılara
katılım sağlanmasının bir diğer faydası meslektaşlarımızın bizlere ilettiği sorunların başkanlar
toplantısı platformunda dile getirilmesi ve tartışılması olası sorunlara çözüm bulunması
sonucunda doğurmaktadır. TÜRMOB Başkanlar Kurulu toplantılarının yanında
KARADENİZ odaları birlikteliği içinde yapılan ege odaları başkanlar toplantıları ve bu
odalarda yapılan genel kurullara da katılarak iş birliği ve dayanışma devam ettirilmiştir.
Karadeniz oda başkanları toplantısının 29.su da Gümüşhane’de yapılmış ve 29 Oda
temsilcisinin katılımı ile 3 gün boyunca faaliyet gösterilmiştir.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Odalarımızın eğitim adına üstlendikleri misyon çok önemlidir. Üyelerinin özlük işlemleri ve
disiplini yanında eğitim adına yapılanlar asla azımsanamaz. Bilgi çağını yaşadığımız
günümüzde bir yandan meslek hukukunun gerek akademik gerekse uygulama -alanında
oluşturulması çalışmaları yanında, muhasebenin temel ilkeleri ve Uluslararası Muhasebe
Standartları çerçevesinde mesleğin yürütülmesi çalışmaları odamızca yapılmaktadır.
Meslektaşlarımızın ve tabi ki ayrılmaz parçamız stajyerlerimizin eğitimine yönelik geçtiğimiz
üç yılda birçok konuda seminer ve konferans yapılmıştır. Eğitim çalışmalarımız TESMER
bünyesinde değerlendirilmektedir bu nedenle TESMER yönetim kurulu faaliyet raporu içinde
eğitim adına yapılan çalışmalar görülebilir. Eğitim çalışmalarının bilimsel yöntemlerle
yapılması hem amacına ulaşmak yönünden hem de eğitimi alanların yeterince fayda
sağlamaları eğitimin kalitesini ortaya koyar. Oda yönetimleri bu konuda bulundukları bölgede
üniversiteler, iş dünyası, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle sürekli ilişki kurmak
zorundadırlar. Bu zorunluluk odalarımızın nitelikleri yönünden değerlendirilir. Bu itibarla
gerek ülke çapında gerekse ilimizde mesleğimizi yakından ilgilendiren eğitim faaliyetlerine
mümkün olduğunca katılmaktayız. Ulusal ve Uluslararası nitelikli Sempozyumlar,
konferanslar, paneller ve seminerler geleceğe yönelik açılımlar getirmesi nedeniyle temel ilgi
alanımızı oluşturmaktadır. Aşağıda görüleceği gibi birçok kongre, bilgi şöleni vb. bilimsel
nitelikteki toplantılara gerek Başkanlık düzeyinde gerekse ilgi duyan meslektaşlarımızın
katılımı ile eğitim bilinci oluşturulmaya çalışılmıştır. Eğitimin teknik ve vizyon çalışmaları
bağlamında değerlendireceğimiz sempozyum ve seminerler yolu ile tanıştığımız eğitmenlerin
meslektaşlarımıza da bu konularda bilgi aktarımını sağlamak üzere eğitimler düzenlenmiştir.

KAMU KURUMLARI ve MESLEKİ ODALAR İLE İŞBİRLİĞİ
Bu dönemde de kamu kurumları ve mesleki odalar ile işbirliğine son derece önem verilmiştir.
Yasamızın 14.ncü maddesi odalarımızı kamu kurumu niteliğinde meslek odası olarak tarif
etmiştir. Bu itibarla başta Vergi Dairesi Başkanlığı, Üniversite, Defterdarlık, İlçelerde Vergi
Daireleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı SGK, Bölge Çalışma ve İş Kurumu
Müdürlükleri ile işbirliğimiz mesleki yönden, diğer kamu kurumları ve mesleki teşekküllerle
protokol yönünden birlikteliğimiz en üst düzeyde ve yakınlıkla sürdürülmektedir. Bu
dönemde;
- Nisbi aidatların belirlenmesi amacıyla Vergi dairelerine yazı yazılarak Meslek
mensuplarının nisbi aidatları tahakkuk ettirilmiştir.

SONUÇ
Yönetim Kurulu olarak çalışmalarımız yasa, yönetmelikler ve genel kurulumuzun tarafımıza
yüklediği sorumluluk bilinci içinde ve yetkiler kullanılmış ve çalışma programımız herhangi
bir sapmaya mahal bırakmadan bir yıllık bir çalışma döneminin sonuna gelmiş
bulunmaktayız. Her üyemize eşit mesafede durarak olay ve durumları kişiselleştirmeden ve
objektif davranarak sorunları çözdük, mesleğimize yeni açılımlar getirilmesi noktasında
eğitim adına bir şeyler yapmaya çalıştık. Odamızı ve mesleğimizi daima en üst düzeyde
temsil ederek bizden beklenen misyonu yerine getirdik. Bu çalışmalarımızı üstlendiğimiz
vizyon gereği yaptığımızı da özellikle belirtmeliyiz Yönetim Kurulu yanında tüm kurullar,
komisyonlar, temsilciler ve çalışanlarımız, kısacası hep birlikte mesleğimizi ileri düzeyde
yapılır hale getirmenin çalışmalarında herkesi yanımızda görmek temennisi içindeyiz. Değerli
meslektaşlarım; 2015 yılı faaliyet sonuçlarının bizlere getirdiği yeni ve faydalı yönlerin daha
artacağı bir 2016 yılı olması arzumuzla çalışmalarımız hızla devam edecek,
2016 yılında meslektaşlarımızın kazançlı olacağı ve verimli bir çalışma dönemi geçireceği bir
dönem yaşanması dileğimle katkısı olanlara sonsuz teşekkürler sunarak Başarı, Sağlık,
mutluluk dileklerimi ve Saygılarımı arz ediyorum…

Ertuğrul YÜKSEL
Yönetim Kurulu Başkanı

