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ORDU SERBEST MUHASEBECİ  

MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 
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Yönetim Kurulu Çalışmalarını 3568 sayılı yasadan kaynaklanan görevlerini Genel 

kuruldan aldığı yetkinin bilincinde olarak titizlikle yerine getirmiştir. 

 

 Yönetim Kurulumuz 33 toplantı yapmış 296 gündem maddesini değerlendirmiştir. 

Oda Sekreterliği bünyesinde 599 gelen evrak, 645 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 Ordu SMMM Odası yerini 

almıştır. İlimizin sorunlarına ve onların çözümüne dair çalışmaların içinde yer 

alınmıştır. 

 

Yönetim Kurulumuz 15 Günde bir toplanma geleneğini sürdürmüştür. 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 yılsonu 

toplantıları düzenlenmiş olup, kurulumuzca titiz bir çalışma yapılarak listeler 

hazırlanmış olup, listeler yılsonu toplantılarına katılan meslektaşlarımız tarafında 

oybirliği ile kabul edilerek 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. Oda internet sitemiz 

www.ordusmmmmo.org.tr adresiyle üyelerimize en güncel bilgileri haberdar etme 

gayemiz bu yılda devam etmiştir.   

FAALİYET DÖNEMİNE AİT ÇALIŞMALAR 
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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  odalarda yapılan genel kurullara da katılarak iş birliği ve dayanışma 

devam ettirilmiştir. 



 

 
4 

 

Karadeniz Oda Başkanları Toplantısı’nın 1.ncisi 1993 yılında – 40.ncısı 2018 yılında 

Ordu’da gerçekleştirildi. 40. Karadeniz Oda Başkanları Toplantısı 29-30 Haziran 

2018 tarihinde TÜRMOB Genel Başkanı A.Masis YONTAN, Karadeniz Odaları 

Platform Başkanı İstanbul SMMM Odası Başkanı Yücel AKDEMİR, Ak Parti Ordu 

Milletvekili Ergün TAŞÇI, CHP Ordu Milletvekilleri Seyit TORUN ve Dr. Mustafa 

ADIGÜZEL, Vali Yardımcısı Âdem ÖZTÜRK, Ordu SMMM Odası Başkanı Bahadır 

BAŞ ve platform üyelerinden 25 Oda Başkanı ve 5 misafir Oda Başkanı katılımıyla 

gerçekleştirildi. Karadeniz Odalarının birlikteliği, mesleki sorunlara karşı birlikte 

çözüm üretilmesi anlamında bu oluşumu çok önemsiyoruz.  

 

 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; 2018 yılı faaliyet sonuçlarının bizlere getirdiği yeni ve faydalı 

yönlerin daha artacağı bir 2019 yılı olması arzumuzla çalışmalarımız hızla devam 

edecek, 

 

2019 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… 

 

SMMM Bahadır BAŞ  

     Oda Başkanı 


