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Odamız iç yönetmeliğine göre kurulmuş bulunan ve oda yönetim kurulunca 
da onaylanan komıisyonumuz
başkanlığında yapmıştır.65 üyeden oluşan komisyonumuzun yürütme 
kuruluna aşağıda isimleri yazılı meslek mensupları belirlenen görevlere 
seçilmişlerdir.

SMMM Mehmet ÇELİK         Komisyon Başkanı
SMMM Tamer KÖROĞLU    Komisyon Başkan Yardımcısı
SMMM Nefiye YAĞCI          Komisyon Sekreteri

Komisyonumuzun sosyal ve sportif etkinliklerde daha aktif ve organize 
faaliyetler yapabilmesi için komisyon üyeleri arasından belirli branşların 
sorumlusu olarak görevlendirilmeler yapılmış ve aşağıda isimleri yazılı 
meslektaşlarımız komisyonumuz tarafından seçilmişlerdir.

SMMM Mikail ALKAYA (Halk oyunlarından sorumlu komisyon üyesi)
SMMM Uğur BOLAT          (Tenis sporundan sorumlu komisyon üyesi)
SMMM Yusuf ÇELİK          (Müzik faaliyetlerinden sorumlu komisyon üyesi)
SMMM Mehmet TANKER  (Voleybol faaliyetlerinden sorumlu komisyon 
üyesi)
SMMM Musa ÖZKESKİN   (Futbol faaliyetlerinden sorumlu komisyon üyesi)
SMMM Hüseyin GÖNNETLİOĞLU (Basketbol faaliyetlerinden sorumlu 
komisyon üyesi)
SMMM Ayşe GÖKMEN      (Sosyal faaliyetlerden sorumlu komisyon üyesi )
SMMM Tülay ALTAN         (Sosyal faaliyetlerden sorumlu komisyon üyesi )

Komisyonumuz faaliyetleri ile ilgili olarak meslektaşların Komisyonumuz faaliyetleri ile ilgili olarak meslektaşların 
taleplerini öğrenmek ve bu talepler doğrultusun da oluşturulacak bir programı 
uygulamaya koymak amacıyla ;
Anket bilgi ve talep formu oluşturularak odamız web sayfasında yayınlanmış 
ve bilgiler toplanmıştır.
Komisyon faaliyetlerinin öncelikle 65 komisyon üyesi ile paylaşılmasını  
teminen e posta adreslerini oluşturan liste e mail ortamında gönderilmiştir.
Anket bilgi ve talep formundan gelen talepler değerlendirilerek ;

TENİS 
Tenis kursu almak isteyen meslektaşlarımız için tenis hocaları ile görüşülmüş 
üç ayrı tenis kortla ve tenis hocaları ile yaklaşık 30 meslektaşımız bireysel 
ikişerli veya dörderli gruplar halinde tenis dersi almaya başlamışlar ve yeni 
talepler geldikçe bu uygulamaya devam edilmektedir. Bu çalışmalarımızın ve 
ayrıntılarının tüm meslektaşlarımıza duyurulması oda yönetim kurulundan 
talep edilmiştir.
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başkanlığında yapmıştır.65 üyeden oluşan komisyonumuzun yürütme 
kuruluna aşağıda isimleri yazılı meslek mensupları belirlenen görevlere 

SMMM Mehmet ÇELİK         Komisyon Başkanı
SMMM Tamer KÖROĞLU    Komisyon Başkan Yardımcısı

YAĞCI          Komisyon Sekreteri

Komisyonumuzun sosyal ve sportif etkinliklerde daha aktif ve organize 
faaliyetler yapabilmesi için komisyon üyeleri arasından belirli branşların 
sorumlusu olarak görevlendirilmeler yapılmış ve aşağıda isimleri yazılı 
meslektaşlarımız komisyonumuz tarafından seçilmişlerdir.

SMMM Mikail ALKAYA (Halk oyunlarından sorumlu komisyon üyesi)
SMMM Uğur BOLAT          (Tenis sporundan sorumlu komisyon üyesi)
SMMM Yusuf ÇELİK          (Müzik faaliyetlerinden sorumlu komisyon üyesi)
SMMM Mehmet TANKER  (Voleybol faaliyetlerinden sorumlu komisyon 

SMMM Musa ÖZKESKİN   (Futbol faaliyetlerinden sorumlu komisyon üyesi)
SMMM Hüseyin GÖNNETLİOĞLU (Basketbol faaliyetlerinden sorumlu 

SMMM Ayşe GÖKMEN      (Sosyal faaliyetlerden sorumlu komisyon üyesi )
SMMM Tülay ALTAN         (Sosyal faaliyetlerden sorumlu komisyon üyesi )

Komisyonumuz faaliyetleri ile ilgili olarak meslektaşların Komisyonumuz faaliyetleri ile ilgili olarak meslektaşların 
taleplerini öğrenmek ve bu talepler doğrultusun da oluşturulacak bir programı 
uygulamaya koymak amacıyla ;
Anket bilgi ve talep formu oluşturularak odamız web sayfasında yayınlanmış 

Komisyon faaliyetlerinin öncelikle 65 komisyon üyesi ile paylaşılmasını  
e posta adreslerini oluşturan liste e mail ortamında gönderilmiştir.

Anket bilgi ve talep formundan gelen talepler değerlendirilerek ;

Tenis kursu almak isteyen meslektaşlarımız için tenis hocaları ile görüşülmüş 
üç ayrı tenis kortla ve tenis hocaları ile yaklaşık 30 meslektaşımız bireysel 
ikişerli veya dörderli gruplar halinde tenis dersi almaya başlamışlar ve yeni 
talepler geldikçe bu uygulamaya devam edilmektedir. Bu çalışmalarımızın ve 
ayrıntılarının tüm meslektaşlarımıza duyurulması oda yönetim kurulundan 
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BASKETBOL
Basketbol çalışmalarımıza başlamak isteyen meslektaşlarımız için grup 
oluşturulmuş çalışma yapabilecek salon araştırması yapılmış 
meslektaşlarımızın çalışmalarını sürdürebileceği ve bu hususu tüm 
meslektaşlarımıza duyurulması talebimiz oda yönetim kuruluna bildirilmiştir.

FUTBOL
Odamız bünyesinde meslektaşlardan oluşan ASMO 1 , ASMO 2 ve 
takımları  her yıl olduğu gibi bu senede keyifli müsabakalar çıkarmışlar ve meslek 
camiamızın gururu olmuşlardır.

VOLEYBOL
2010 yılında oluşturulan voleybol takımımız kurumlar arası müsabakalarda aldığı 2010 yılında oluşturulan voleybol takımımız kurumlar arası müsabakalarda aldığı 
Valilik Kupası ve daha sonra düzenlenen   
gurur kaynağımız olmuştur.

MÜZİK
Türk halk müziğine ilgi duyan meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda odamız 
bünyesinde saz kursları başlatılmış ve Çarşamba günleri 2 saat süreyle saz 
kursları devam etmektedir.
Türk sanat müziğine ilgi duyan meslektaşlarımızın bu taleplerini karşılamak 
amacıyla oda yönetimimiz ile görüşmeler yapılmış olup ;
Mühendisler ve Mali Müşavirlerden oluşan Türk sanat müziği koro çalışmalarımız 
şef Burhan KUL denetimin de odamızda her Perşembe saat 17.30 
arasında yapılmaktadır. Bu etkinliğin tüm meslektaşlarımıza duyurulması oda 
yönetim kurulumuzdan talep edilmiştir.

HALK OYUNLARI
Bizleri keyiflendiren ve başarıları ile gurur duyduğumuz halk oyunları ekibimiz 
birçok SMMM odası ve TÜRMOB tarafından da takdirle izlenmektedir. Bu ekibimiz 
2010 yılı etkinlikleri ve Cumhuriyet yemeğindeki gösterileriyle katılımcıların 
beğenisini kazanmıştır.

CUMHURİYET YEMEĞİCUMHURİYET YEMEĞİ
Her yıl geleneksel  olarak yapılan cumhuriyet yemeği organizasyonunda 
komisyonumuz oda yönetimine yardımcı olmuştur.

YILBA�I
Yılbaşı etkinliği bu sene de Kemer de 5 yıldızlı otelde yaklaşık 250 kişinin 
katılımıyla 2 gece konaklamalı olarak yapılmış meslektaşlarımız ve aile 
bireylerinden oluşan futbol ve Tenis müsabakaları etkinliği renklendirmiştir.
Bu mini tatil etkinliğinin 2. gününde Türk Halk Müziğinde bizlere keyifli dakikalar 
yaşatan meslektaşlarımız katılımcılarca alkışa değer bulunmuştur.

Sonuç olarak iş yoğunluğunun baskısını ve stresini fazlaca hisseden 
meslek camiamıza, bir an olsun farklı anlar yaşatan etkinliklerde görevli 
meslektaşlarımız ve komisyon üyelerimiz ile bizleri destekleyen oda yetkili 
kurullarına teşekkür ve şükranlarımız sunarız.

Antalya Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası
Sosyal ve Sportif Etkinlikler Komisyonu
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Basketbol çalışmalarımıza başlamak isteyen meslektaşlarımız için grup 
oluşturulmuş çalışma yapabilecek salon araştırması yapılmış sporland tesislerinde 
meslektaşlarımızın çalışmalarını sürdürebileceği ve bu hususu tüm 
meslektaşlarımıza duyurulması talebimiz oda yönetim kuruluna bildirilmiştir.

Odamız bünyesinde meslektaşlardan oluşan ASMO 1 , ASMO 2 ve Master futbol 
takımları  her yıl olduğu gibi bu senede keyifli müsabakalar çıkarmışlar ve meslek 

2010 yılında oluşturulan voleybol takımımız kurumlar arası müsabakalarda aldığı 2010 yılında oluşturulan voleybol takımımız kurumlar arası müsabakalarda aldığı 
ve daha sonra düzenlenen   10 Kasım Atatürk Kupalarını kazanarak 

Türk halk müziğine ilgi duyan meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda odamız 
bünyesinde saz kursları başlatılmış ve Çarşamba günleri 2 saat süreyle saz 

Türk sanat müziğine ilgi duyan meslektaşlarımızın bu taleplerini karşılamak 
amacıyla oda yönetimimiz ile görüşmeler yapılmış olup ;
Mühendisler ve Mali Müşavirlerden oluşan Türk sanat müziği koro çalışmalarımız 
şef Burhan KUL denetimin de odamızda her Perşembe saat 17.30 – 19.30 
arasında yapılmaktadır. Bu etkinliğin tüm meslektaşlarımıza duyurulması oda 
yönetim kurulumuzdan talep edilmiştir.

Bizleri keyiflendiren ve başarıları ile gurur duyduğumuz halk oyunları ekibimiz 
birçok SMMM odası ve TÜRMOB tarafından da takdirle izlenmektedir. Bu ekibimiz 
2010 yılı etkinlikleri ve Cumhuriyet yemeğindeki gösterileriyle katılımcıların 

Her yıl geleneksel  olarak yapılan cumhuriyet yemeği organizasyonunda 
komisyonumuz oda yönetimine yardımcı olmuştur.

Yılbaşı etkinliği bu sene de Kemer de 5 yıldızlı otelde yaklaşık 250 kişinin 
katılımıyla 2 gece konaklamalı olarak yapılmış meslektaşlarımız ve aile 
bireylerinden oluşan futbol ve Tenis müsabakaları etkinliği renklendirmiştir.
Bu mini tatil etkinliğinin 2. gününde Türk Halk Müziğinde bizlere keyifli dakikalar 
yaşatan meslektaşlarımız katılımcılarca alkışa değer bulunmuştur.

Sonuç olarak iş yoğunluğunun baskısını ve stresini fazlaca hisseden 
meslek camiamıza, bir an olsun farklı anlar yaşatan etkinliklerde görevli 
meslektaşlarımız ve komisyon üyelerimiz ile bizleri destekleyen oda yetkili 
kurullarına teşekkür ve şükranlarımız sunarız.
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