
GÜNDEMGÜNDEM

1)1) Bütçe taslağının görüşülmesi,Bütçe taslağının görüşülmesi,
2)2) SMMM Geçiş Yönergesinin Görüşülmesi,SMMM Geçiş Yönergesinin Görüşülmesi,
3)3) Dilek ve Temenniler.Dilek ve Temenniler.

1. Gündem maddesi gereği olarak Mali genel kurula baz olacak oda 1. Gündem maddesi gereği olarak Mali genel kurula baz olacak oda 
bütçesinin planlanması ele alında. Bütçe gelirbütçesinin planlanması ele alında. Bütçe gelir--giderleri arasında giderleri arasında 
bulunan kalemlerin gerçekleşmesi için gerekli unsurlar görüşüldü.bulunan kalemlerin gerçekleşmesi için gerekli unsurlar görüşüldü.

2. Önümüzdeki süreçte unvan birliği çerçevesinde Serbest 2. Önümüzdeki süreçte unvan birliği çerçevesinde Serbest 
Muhasebecilikten, Mali Müşavirliğe geçişle ilgili bilgiler görüşüldü.Muhasebecilikten, Mali Müşavirliğe geçişle ilgili bilgiler görüşüldü.



GÜNDEMGÜNDEM

1) Maliye Müfettişleri tarafından yapılan denetimlerin görüşülmesi,
2) Antalya Mali Müşavirler Odası olarak mesleki konularda sempozyum 

düzenlenmesinin görüşmeye açılması,
3) 30.09.2009 itibari ile Bütçe gerçekleşmesi ve Bilançonun 

görüşülmesi,
4) Dilek ve Temenniler.

1) Gündem maddesi gereği Maliye Müfettişleri tarafından yapılan 
denetimlerin, meslektaşlar olarak bizlerinde eksiklerini ortaya 
çıkardığı, bu eksikliklerimizin düzenlenen seminerlere katılmak 
suretiyle giderilmesi gerektiği,

Tam mali tatilimize denk gelen bu incelemelerin meslektaşlarımızda 
memnuiyetsizlik yarattığı, bundan böyle, resmi kurumların bu tür 
incelemelerini planlarken, meslektaşlarımızın resmi bir tatili olan mali tatilin 
muhakkak göz önüne alınmasının sağlanması konusunda, zaten bu konularda 
hassas olduğuna inandığımız yönetim kuruluna  tavsiye niteliğinde danışma 
kurulumuzun görüşlerinin bildirilmesi kararlaştırıldı.



Gündemin bu maddesinde ASMM Odası olarak mesleki konularda bir 
sempozyum düzenlenmesi konusu ile ilgili olarak, Ülkemizdeki beşinci büyük 
oda olan odamızın en kısa sürede konusu; TTK. Yeni şekliyle yasalaşmasından 
sonra daha da önem kazanacak olan ‘Denetim’ konulu bir sempozyumun 
düzenlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunması 
kararlaştırıldı.

3. Gündem gereği 30.09.2009 tarihi itibariyle bütçe gerçekleşmesi ve 
bilanço görüşüldü,

4. Dilek ve temenniler bölümündü, oda binamızın önüne bir Atatürk 
Heykelinin yapılması konusunda yönetime tavsiyede bulunulması 
kararlaştırıldı.



GÜNDEM

1) 2010 Yılı Dosya Hazırlama Giderlerinin taslağının görüşülmesi,
2) Dilek ve Temenniler.

1) Bu gündem maddesinde hazırlanan 2010 yılı hazırlık giderleri listesi 
incelenmiş ve belirlenen bu fiyatların makul olduğu 
kararlaştırılmıştır.kararlaştırılmıştır.

Yıllardır odamızın tavsiye niteliğinde her aralık ayında yayınladığı 
hazırlık giderleri listesinin, odamızın wep sayfasında yayınlanmasının 
uygulamada bazı sıkıntılar yarattığını ancak özellikle mesleğimize yeni 
başlayan meslektaşlarımızın bu listenin oda sitesinde yayınlanması 
konusunda bir beklentisinin olması nedeniyle bu yılda yayınlanmasını, ancak 
bundan sonraki yıllarda bu uygulamanın ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi 
konusunda bir görüş oluşmuştur. 




