
Değerli Meslektaşlarım;   

      Dünya kiriz yıllı olarak hafızalarda yer eden 2008’den sonra ; Ekonomik 

göstergelerle seyir ivmesinden çok şey kaybetmediği görülen krizin  kurban aldığı  
2009 yılında geride bırakırken 2010 yılının umutların yeşereceği bir yıl olmasını 

diliyorum.  

 Ulusal ve Uluslararası düzeyde ekonomik  gelişmeler her ne kadar olumsuz 

ise de mesleğimizde yaşanan gelişmelere baktığımızda 20 yaşında genç bir  delikanlı 

olan mesleğimiz dünyada çok az meslek örgütünün sahip olabileceği; sağlam 

temeller üzerine inşa edilen ve hızlı gelişen bir yapıya sahiptir. Geleceğin gözdesi 

olan bu mesleği ileriye taşımak, yine biz meslek mensuplarının elindedir. Şunu 

kabul etmek gerekir ki ;  Hergün yeni formlar, yeni bildirim çeşitleri, yeni  

düzenlemeler ve en önemlisi tam bir düzene girileceği düşünülürken yeni 

formatlarda yeni belge düzenleri getirilmekte , bu paralelde meslek mensupları 

mesleki alanda bilgi ve becerilerini sergileme olanağını azaltmaktadır. Meslek geçiş 
dönemini yavaş yavaş  tamamlamakta ve olgunluk dönemine atım atmaktadır. Artık 

yeni form ve düzenlemeler yapılacağı zaman; Maliye Bakanlığı yeni düzenlemeyi  

internet sitesinde taslak olarak koyarak görüş ve öneri kabul etmektedir. İlk bakışta 

zaten hazırlanmış ve yakın tarihte uygulanmaya başlanacaktır, bu konuda ; ben ne 

yararsam yazayım bir anlam ifade etmeyecektir düşüncesine kapılabilirsiniz. 

Hazırlanan maddi ve şekilli yasaların uygulayıcıları bizleriz , Emin olun yakın bir 

dönemde camiamızın ortak düşüncesi alınmadan hiçbir şey uyulama alanı 
bulamayacaktır. Devletin bütçe gelirlerine bakıldığında büyük bir kısmının 

vergilerden oluştuğunu ve  bu vergilerin yine büyük bir kısmının yine meslek 
mensuplarının kaleminden çıktığını düşündüğümüzde meslek mensuplarının söz 

hakkının doğduğunu düşünmemek mümkün değildir.    Zira yaklaşık 80.000 kişilik 
ordusu ve Ekonominin nabzını belirleyen bir örgütlenmeden bahs ediyoruz.Gençlik 

çağında ülke ekonomisinin şekillenmesinde  büyük paya sahip bir camiaya ülkenin 

gerek önemi vereceğini biliyoruz.  

Dinamik bir yapıya sahip olan meslek örgütümüz ve meslektaşlarımız 

değişimler ve problemler karşısında elbette üstlerine düşen görevi yerine 

getireceklerdir. Meslek içi eğitimlere katılım ve mesleki donanımızı okuyarak 

arttırmak en önemli görevlerimizin başında gelmektedir, mesleğin sorunlarının 
başında gelen Haksız rekabet sorunumuzu daha fazla dayanışma ,daha fazla 

mesleğimize sahip çıkma ve daha fazla meslek etiği kurallarını dikkate alarak 
aşabileceğimiz inacındayım.Unutmamız gereken önemli bir konuda, mesleğin 

ifasında meslek mensuplarımız  mesleki etiğene kadar bağlı kalırlarsa ve ne kadar 
çok dayanışma içinde olurlarsa o mesleğe olan güven ve saygınlık o kadar artacaktır 

 Ufku açık.  taleplerini dile getiren ve taleplerinde ısrarcı olan, bir 

düşünce ile  binleri temsil ettiğini bilen ve bu temelde mesleğine ve meslek örgütüne 

sahip çıkan , örgütünün çağrılarına kulak veren  bir camiamızın olduğunu bir kez 

daha hep beraber hatırlarken , 2010 yılında daha aktif , daha duyarlı, mesleğine 

daha çok sahip çıkan ve bu değerlerini yaşam felsefesi haline getiren bir camia 

olmasını diliyoruz.   

 Saygılarımızla… 

    Yönetim Kurulu Adına    

Mustafa VURAL         

     Oda Sekreteri  

 



2009 YILLI FAALİYET RAPORU 
 

17.01.2009  

 İzmir Ekonomi Ünv. Öğr. Gör. ; Doç.Dr. Serdar ÖZKAN ‘nın sunumlarını yaptığı 2 
günlük T.F.R.S konusunda Eğitim semineri düzenlendi. 

 27.01.2009 

 SGK Baş Müfetişi Sn. Resul KURT ‘un sunumu ile SGK uygulamaları ile ilgili  
Eğitim semineri düzenlendi.  

07.02.2009 

G.Antep Odamızın ev sahipliği yaptığı 21. Doğu ve Güneydoğu Bölge Odaları 
platformu toplantısına yapıldı. 

27.02.2009 

 Vergi Dairesi Başkanlığı ile ortaklaşa 5811 sayılı yasa ile getirilen varlık barışı yasası 
hakkında eğitim semineri düzenlendi.  

25.02.2009 

 LUCA Muhasebe Programının  tanıtımı ve kullanımı konulu Eğitim Semineri 
düzenlendi.  

27.02.2009 

 Meslek Yüksek okulu , D.Ü Rektörlük Ziyareti  ve aynı gün , B.Şehir Beld. 
Başkanımız Sn. Osman Baydemir ziyareti edilmiş; gerek vergisel,  gerekse  Mali ve 
Ekonomik alanlarda yaşanabilecek sıkıntılarda her zaman destek olabileceğimizi ve 
etkinliklerimizin gerçekleştirilmesi aşamasında kedilerinden destek beklediğimizi ifade ettik 
ve görüş mutabakatı sağladık.    

28.02.2009 

 ETA Muhasebe Programının  tanıtımı ve kullanımı konulu Eğitim Semineri 
düzenlendi.  

07.03.2009 

TESMER (Temel Eğitim Ve Staj Merkezi)  Diyarbakır Şubesinin Açılışı yapıldı.   

07.03.2009 

 Küresel Ekonomik kriz ve Muhasebe Mesleğinin Toplumsal Rolü konulu Panel 
düzenlendi. 

 Bu panelde konuşmacı olarak;  
Dr. Masum TÜRKER ( E.Devlet Bakanı-Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve 
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı) 
Yahya ARIKAN ( İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı) 
Umut ORAN  (Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Hazır Giyim Ve Konfeksiyon Meclis 
Başkanı) 
 



Katılmışlardır.  
 

Konuk olarak ise : D.Bakır B.Şehir Bld. Osman BAYDEMİR ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarıdır.  

07.03.2009 

 Muhasebe Haftası nedeniyle Dedeman Otelde ; yemekli gece düzenlendi.  

12.04.2009 

 Mersin İlinde düzenlenen Meslekte sektörel uzmanlaşma konulu  ; Türkiye 
4.Muhasebe Formuna odamız yönetim kurulumuz da katılmış ve Oda Başkanımız Tarım ve 
Hayvancılık ile ilgili olarak sunum gerçekleştirmişlerdir.  

21.04.2009 

Yerel seçimler sonrasında ilimiz ;  Yenişehir Bld. Başkanına başarı temenileri ile 
nezaket ziyaretinde bulunulmuş ve daha önce gerçekleştirilen ziyaretlerdeki konular ile ilgili 
olarak talep  ve beklentilerimiz konusunun devam ettiği yenilenmiştir.  

30.05.2009 

Urfa Odamızın ev sahipliği yaptığı 22. Doğu ve Güneydoğu Bölge Odaları platform 
toplantısı yapıldı. 

15.08.2009  

Mesleğe yeni katılan meslek mensuplarına;  YMM Sn. Hasan ŞEKER ‘in sunumunu 
yaptıkları Muhasebe Temel Kavramları, Muhasebe Mesleğinin tarihsel gelişimi ve Meslek 
Etiği konulu seminer düzenlendi.  

20.08.2009 

Gaziantep YMM odası üyeleri ; YMM Zekerya ASLAN ve YMM Nurullah TOSUN’ 
un sunumlarını yaptıkları 5811  sayılı varlık barışı yasasının kapsamı ve uygulamaları ile   
14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ile 
ilgili eğitim semineri düzenlendi.  

27.10.2009 

SM’den SMM’ye geçiş sürecinde ; Lisans düzeyindeki Meslek Mensupları için 27-10-
2009/ 31-10-2009 tarihleri arasında oda merkezimizde ; G.Hukuk,  M.Hukuku, V.Hukuku, 
Denetim, Muhasebe dersi ile ilgili olarak yüzyüze Eğitim gerçekleştirildi.  

02.11.2009 

SM’den SMM’ye geçiş sürecinde ;  Ön Lisans düzeyindeki Meslek Mensupları için 
02-11-2009/ 11-11-2009 tarihleri arasında oda merkezimizde ; G.Hukuk,  M.Hukuku, 
V.Hukuku, Denetim, Muhasebe dersi ile ilgili olarak yüzyüze Eğitim gerçekleştirildi.  

07.11.2009 

Odamızın ev sahipliği yaptığı 23. Doğu ve Güneydoğu Bölge Odaları platform 
toplantısı yapıldı. SGK tarafından uygulanan cezalara uzlaşma yolu açılması , Serbest çalışan 



meslek mensuplarının çalışma standartlarının belirlenmesi ve SM ‘den SMM’ye geçiş 
sürecinde yaşanan sıkıntılara rapor haline getirilerek TURMOB’a sunuldu.  

16.11.2009 

SM’den SMM’ye geçiş sürecinde ;  Lise  düzeyindeki Meslek Mensupları için 16-11-
2009/ 25-11-2009 tarihleri arasında oda merkezimizde ; G.Hukuk,  M.Hukuku, V.Hukuku, 
Denetim, Muhasebe dersi ile ilgili olarak yüzyüze Eğitim gerçekleştirildi. 

16.12.2009 

 ETA Muhasebe Programının  tanıtımı ve kullanımı konulu Eğitim Semineri 
düzenlendi. 

 

  SAYGILARIMIZLA… 

 
 
 
 
 
 
 
 


