
 

 

FAALİYET DÖNEMİNE AİT ÇALIŞMALAR 

Odamızın 22’inci Olağan Genel Kurulu 15-16 Mayıs 2016 tarihlerinde Oda Hizmet Binasında 

gerçekleşmiştir. Odamızın Genel Kurulunda Yeni Yönetim Kurulu olarak, bizlere güvenerek bu 

göreve getiren meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin güvenini boşa çıkarmamak için 

elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Meslektaşlarımızın sorunlarına sahip çıkacağız.  

Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Çalışmalarını 3568 sayılı yasadan 

kaynaklanan görevlerini Genel Kurul’dan aldığı yetkinin bilincinde olarak titizlikle 01.01.2016 - 

31.12.2016 çalışma döneminde de faaliyetlerini sürdürmüştür.  

Oda Sekreterliği bünyesinde 886 gelen evrak,  934 giden evrak işlemi yapılmıştır. Mesleki birlik ve 

beraberliğe önem veren Odamız, eğitimli, sosyal, iletişimi güçlü, hukuk bilinci gelişmiş, saygın ve 

vizyon sahibi bir meslek mensubu profili misyonu çerçevesinde üyelerimizden aldığımız güç ve yetki 

ile 2016 yılında da mesleğin saygınlığının ve etkinliğinin artırılmasını sağlayan bir kurum olma 

yolunda çalışmıştır. Ordu SMMM Odası Yönetim Kurulu bu süre içerisinde toplam 36 defa gündemli 

olarak toplanmıştır. Bu toplantılarda toplam 225 karar alınmıştır. Yönetim Kurulumuz gündemli 

toplantılarının yanı sıra çalışmalarını yürütürken gündemsiz olarak da toplanarak Oda çalışmalarına 

yön vermiştir. Bunun dışında tüm kurullarımızın, komisyonlarımızın, üyelerimizin ve stajyerlerimizin 

katılımıyla istişare toplantıları da düzenlenmiştir. 

 2016 yılı içerisinde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulumuz, Serbest Muhasebeci 

Mali Müşavirlik sınavlarında başarılı olan meslek mensubu adaylarımızın ruhsat çalışmalarını ve 

üyelik kayıtlarını, odamıza nakil olmak isteyen ve odamızdan başka bir odaya nakil talebinde bulunan, 

sınavla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan üyelerimizin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler 

kütüğüne aktarılma işlemlerini, çalışanlar listesine kayıt olmak ve silinmek isteyen üyelerimizin 

işlemlerini, odamıza mükellefler ve üyelerimiz hakkında yapılan şikâyetleri inceleyerek karara 

bağlamak, gerekli görülen şikâyetlerle ilgili görüşmelerin yapılmasını, gerekli görülen dosyaların 

disiplin kuruluna sevk edilmesi yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların odamıza yapmış oldukları 

müracaatların incelenerek cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin verilmesi yönünde kararlar 

almıştır.  

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) 

Üretilen bilgiyi paylaşmak, meslektaşlarımızın bilgi birikimlerini güncelleştirerek artırmak ve 

teknolojik gelişmelerden yararlanmalarını sağlamak amacıyla Odamızın resmi web sitesi yeniden 

tasarlanarak ve etkinliği artırılarak üyelerimizin hizmetine sunulmuştur. Meslektaşlarımızın ihtiyaç 

duyduğu bilgiye en hızlı şekilde ulaşmasında katkı sağlanmış olup, interaktif online işlemler sayesinde 

meslektaşlarımız birçok işlemi yapabilmektedirler. Tüm güncel mevzuat ve değişiklikler konusundaki 

gelişmeler üyelerimize anında ve zamanında aktarılmaya çalışılmıştır. SMS sistemi etkin bir şekilde 

kullanılarak üyelerimiz her türlü gelişmeden anında haberdar edilmiştir. Konusunda uzman üstatların 

ve akademisyenlerin yaptıkları çalışmalar Odamız adına yayınlanarak sizlere bilgiye ulaşma yolunda 

da katkı sağlanmaya çalışılmıştır.  

Ordu SMMM Odası‘nın üç ayda bir yayınlanmakta olan yayın organı ‘ Ordu SMMMO Bülten ‘‘ 

dergisi 2016 yılı içerisinde yayın hayatına devam etmiştir. Oda faaliyetlerinin üyelerimize ve meslek 

odalarına duyurularak tanıtılması ile üyelerle karşılıklı iletişim kurulması amacıyla çıkarılan “Ordu 

SMMMO Bülten” içeriği zenginleştirilerek önümüzdeki dönemde de yayın hayatını sürdürecektir.  

SMMM Yeterlilik Sınavını kazanarak ruhsat almaya hak kazanan meslektaşlarımız Ordu SMMM 

Odası yönetimi tarafından telefonla aranarak tebrik edilmiştir. Bayramlarda Odamızda düzenlenen 

bayramlaşma törenlerinde yoğun iş temposu nedeniyle bir araya gelemeyen üyelerimizin bir araya 

gelerek Bayramlaşmaları sağlanarak mesleki dayanışmanın tesis edilmesine çalışılmıştır. 1-7 Mart 

Muhasebeciler Haftası münasebetiyle meslek mensuplarımızın katılımıyla sabah kahvaltısı ve yemekli 

kutlama programı, eğitim programları ve kurumlara ziyaretler düzenlenmiştir. Yönetim Kurulumuz 

yeni büro açan üyelerimizi ziyaret ederek bu mutlu günlerinde yanlarında olduklarını ve her zaman 

onlara destek olunacağını hissettirmiştir.  Yönetim Kurulumuz Hakk‘ın rahmetine kavuşarak 

aramızdan ayrılan üyelerimizin ve stajyerlerimizin yakınlarını hem telefonla arayarak hem de cenaze 

törenlerine katılarak taziyede bulunmuşlardır.  

EĞİTİM ÇALIŞMALARI 

Bu çalışma döneminde de Odamızın en asli görevlerinden saydığımız eğitim çalışmalarını gerek 

meslek mensuplarımızın meslek içi eğitimlerine, gerekse mesleğimizin gelecekteki üyelerini 

oluşturacak meslek mensubu adayı stajyerlerimizin eğitimlerine önem vererek, aynı zamanda bir kamu 

kurumu niteliğinde olan Odamızın sivil toplum kuruluşlarını ve kamuyu bilgilendirmeyi bir görev 

sayarak bilgilendirme ve çalışmalarına ağırlık vererek bu çalışmalarımız bir program dâhilinde 

yürütülmüştür. Bu bağlamda gerek Odamız tarafından, gerekse ilgili kurumlarla birlikte çok sayıda 

eğitim semineri ve kurslar düzenlenmiştir. Meslek ve Esnaf Odalarıyla yakın ilişkiler kurularak gerekli 

görülen Odalarda bilgilendirme çalışmaları ve beraber eğitim çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışma 

döneminde de Yönetim Kurulu olarak genel merkezimiz TÜRMOB ve TESMER ‘in çalışmalarına 

aktif olarak iştirak edilmiştir. Mesleğimiz ve üyelerimizin genel sorunları genel merkezimize iletilmiş, 

yapılan çalışmalara katılınmış, Odamızın görüşleri raporlar halinde sunulmuştur.  

SONUÇ 

2016 yılında da sosyal faaliyetlerimiz, büro ziyaretlerimiz, ruhsat törenlerimiz, geleneksel 

bayramlaşma törenlerimiz, Odamız yayın organı Bülten Dergisi, mesleki yayınlarımız, muhasebe 

haftası etkinliklerimiz ve mesleki kutlamalarımız, mesleki sorunlarımızı çözme ve ilgililere iletme 

amaçlı ziyaretler, aramızdan ayrılarak ebediyete göçen meslek mensuplarımız ve yakınları için taziye 

ziyaretleri, mesleki tebrik ziyaretleri, mesleki televizyon programları, evlenen meslek mensuplarımızın 



 

 

mutlu günlerinde onları yalnız bırakmamak gibi birçok icraatımızı meslek mensuplarımızın yararına 

olacak şekilde gerçekleştirdik.  

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. 

 Bir meslek odası olarak tüm meslek mensuplarımızı ve meslek mensubu adayı stajyerlerimizi 

kucaklayarak her zaman bizi ileriye götürecek faaliyetlere önem verdik. Katılımcı yönetim anlayışımız 

gereği, yapacağımız çalışmaların geniş katılımlı olması amacıyla Oda Kurullarımız, Çalışma 

Komisyonlarımız ile birlikte faaliyetlerimizi gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. 

Değerli meslektaşlarım; 2016 yılı faaliyet sonuçlarının bizlere getirdiği yeni ve faydalı yönlerin daha 

artacağı bir 2017 yılı olması arzumuzla çalışmalarımız hızla devam edecek, 2017 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… 

 

Bahadır BAŞ 

Oda Başkanı 


