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          Antalya SMMM Odası’nın 19.OLAĞAN (SEÇİMLİ) GENEL 
KURUL’u 10-11 Mayıs 2008 tarihlerinde yapılmış olup; 15 Mayıs 2008  
tarihinde yapılan devir-teslim töreniyle yeni oluşan yönetim kurulu göreve 
başlamıştır. 
 
          16 Mayıs 2008 tarihinde Odamız Başkan yardımcısıyla yapılan 
toplantıda; hazırlık süresinin çok kısa olmasına rağmen, her yılın19 Mayıs 
tarihinde geleneksel olarak düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve 
Spor Bayramı anısına düzenlenen yemeğin zamanında yapılmasına karar 
verilmiş ve hazırlıklar çok kısa sürede tamamlanarak 19 Mayıs 2008 
akşamında geleneksel yemeğimiz Sultan Filika Restaurant’ta geniş bir 
katılımcı kitlesiyle başarıyla gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen yemeğimize 
Odamız Yönetim Kurulu,Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu ile birlikte 
meslektaşlarımız ve Alanya Protokol üyeleri iştirak etmişlerdir. 
 
İ�ŞAAT  
 
          İlçemizde yapımı devam eden bina inşaatımız ile ilgili olarak yedi kişilik 
yeni bir inşaat komisyonu oluşturulmuştur. Bu yeni komisyon çalışmalarına 
derhal başlayarak öncelikle mevcut durum hakkında incelemelerini 
tamamlamış ve yeni bir yol haritası çizilerek çalışma takvimini oluşturmuştur. 
Bu çalışma takviminde belirlenen önceliklere göre iç mimar ile bir toplantı 
yapılmış ve proje üzerinde fikir alışverişinde bulunulmuş, gerekli revizyonlar 
da yapıldıktan sonra çalışmalara hız verilmiştir. Çeşitli firmalardan teklifler 
toplanmıştır. Bu teklifler, inşaat komisyonu toplantılarında değerlendirilmiş ve 
ulaşılan sonuçlar yönetim kurulu’na iletilerek karara bağlanmıştır. 2008 yılı 
Kasım Ayında TÜRMOB Yönetim Kurulu toplantısında Alanya’da yapımı 
devam eden inşaatın durumu hakkında incelemelerde bulunması için Yönetim 
Kurulu Üyesi Emrullah Tayfun ÇAVDAR görevlendirilmiştir. İnşaat 
Komisyonumuz bu konu ile ilgili durum tespiti ile inşaatın tamamlanabilmesi 
için yapılması gerekenleri maliyetlendirerek rapor hazırlamış ve inşaatın 
fotoğrafları da ekleyerek teslim etmiştir. İnşaat halen devam etmekte olup; şu 
an mermer ve granit ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 
 



 TOPLA�TILAR 
 
          16 Eylül 2008 tarihinde Alanya Öğretmen Evi’nde iftar yemeği 
düzenlenmiş; Odamız Yönetim Kurulu, Disiplin ve Denetim Kurulu üyeleri ve 
meslektaşlarımız ile birlikte Alanya Vergi Dairesi yetkilileri de bu yemeğe 
iştirak etmiştir. 
 
          1 Ekim 2008 tarihinde Ramazan Bayramı dolayısıyla İlçe Temsilcilik 
Binasında; Odamız Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla meslektaşlarımız 
arasında bayramlaşma merasimi düzenlenmiştir. 
 
          9 Aralık 2008 tarihinde Kurban Bayramı dolayısıyla İlçe Temsilcilik 
Binasında; Odamız Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla meslektaşlarımız 
arasında bayramlaşma merasimi düzenlenmiştir. 
 
          Mesleğimizin sorunlarını ve meslektaşlarımızın sorunlarını doğru bir 
şekilde tespit edebilmek, önceliklerini belirleyebilmek amacıyla Temsilcilik 
binasında toplantılar düzenlenmiştir. Bu toplantılarda öncelikle mesleğimizin 
sorunları, meslektaşlarımızın kurum ve kuruluşlarla ilişkileri ve karşılaşılan 
sorunlar konusundaki fikirlerine başvurulmuştur. 
 
          Bu toplantılar halen gruplar halinde devam etmekte olup 2009 yılı Mart 
içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Bu toplantılar neticesinde ortaya 
çıkan fikirler bir çalışma raporu haline getirilecektir.  
 
EĞİTİM FAALİYETLERİ 
 
          11 Ekim 2008 tarihinde UFRS semineri Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 
Konferans salonunda düzenlenmiştir. 
 
          29 Kasım 2008 tarihinde 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve 
Uygulamaları hakkındaki seminer Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği 
halinde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonunda düzenlenmiştir. 
 
          27 Aralık 2008 tarihinde UFRS semineri Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 
Konferans salonunda düzenlenmiştir. 
 
          Eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve organizasyonu ile ilgili komisyon 
oluşturulmuştur. Komisyon Stajyer Meslek Mensuplarıyla görüşmeler yapmış 
ve sonucunda 2009 yılı Ocak Ayı içerisinde yeterlilik sınavları için kurs 
açılması ile ilgili çalışmalara başlamıştır. 



          Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi yöneticileri 
ALTSO Eğitim merkezi ve Konferans Salonlarının meslek örgütümüze 
tahsisinde öncelik tanıyacaklarını beyan etmişlerdir. Alanya Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın Kurumumuza gösterdiği yakınlıktan dolayı da müteşekkiriz. 
 
          Alanya Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileriyle yapılan görüşmelerde 
daha önce işbirliği ile yapılan Muhasebe Yardımcı Eleman Kurslarının sürekli 
hale getirilmesine karar verilmiş ve bu kursların 2009 yılı Ocak ayı içerisinde 
başlatılmasına karar verilmiştir.     
 
SOSYAL VE SPORTİF FAALİYETLER 
 
          Meslektaşlarımız arasında kaynaşmanın sağlanması amacıyla bir 
komisyon kurulmuştur. Komisyon toplantılarında öncelikli olarak 
meslektaşlarımız ve stajyerlerimizin iştirak edeceği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma 
Gençlik ve Spor Bayramı anısına halı saha futbol turnuvası düzenlemesine 
karar verilmiştir.Bu turnuva 2009 yılı baharında başlayacaktır. Turnuvanın 
düzenlenmesi ile ilgili şartlar ve kurallar hakkında çalışmalar devam 
etmektedir. 
 
          Alanya’da faaliyetini sürdüren ALKOD yöneticileri ile yapılan 
görüşmelerde; Alanya ve çevre yörelerin kültürünü yansıtan halk oyunlarının 
meslektaşlarımıza öğretilmesi amacıyla 2009 yılında ortaklaşa halk oyunları 
kurslarının düzenlenmesine karar verilmiştir.  
 
          Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Alanya İlçe 
Temsilciliği olarak 2009 yılında; yoğun bir şekilde meslek örgütümüzün 
talepleri doğrulusunda çalışmalarımızı sürdürmeyi amaçlamaktayız.2008 
yılında yapıcı eleştirilerini, yardımlarını ve desteklerini esirgemeyenlere sonsuz 
teşekkürlerimizi ifade ederiz.  
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