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Sayın Meslektaşlarım,
2016 yılından süre gelen ekonomik ve siyasal zorluklar maalesef 
ülkemiz, şehrimiz ve meslektaşlarımız açısından 2017 yılında da 
devam etmiştir.

2017 yılında turizm ve tarım alanında yaşanan olumlu gelişmeler 
sayesinde, geçen yıl yaşanan ekonomik krizin şehrimizin 
ekonomisinde oluşturduğu tahribat sarılmaya çalışılsa da yeterli 
olmamıştır.

Sayın Meslektaşlarım,
Her geçen gün, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün ‘‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’’ sözünün değerini 
arttırmaktadır.

Dünyada genelinde yaşanan gelir adaletsizliği toplumsal sorunları 
doğurmakta, gelişmiş ülkelerin kalkınmakta olan ülkeler üzerindeki 
baskıları artmakta, siyasal ve ekonomik üstünlüğe sahip olan ülkeler, 
üstünlüklerini sürdürebilmek için her ne pahasına olursa olsun olumsuz 
tutum ve davranış sergileyerek, dünya genelinde yaşanmakta olan 
demokratikleşme sürecini ve dünya barışını tehlikeye sokmaktadırlar.
Ülke sorunlarının çözümü konusunda; birlik ve beraberlik içerisinde 
olunması, bilgi toplumu olma yönünde çalışılması, üretime önem 
verilmesi, demokrasinin tüm kurumlarda çalıştırılması, sosyal devlet 
politikasının hâkim kılınması gerekmektedir.
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Sayın Meslektaşlarım,
"Zor bir coğrafyada zor bir mesleği icra ediyoruz’’, gün geçmiyor ki 
mesleğimizle ilgili birtakım değişiklikler olmasın. Mesleğimiz 
gelişiyor ve değişiyor.

Özellikle e-ticaret dünyada olmazsa olmazlar arasında yer 
almaktadır. Elektronik defter, e-fatura, e-arşiv, bu yıl uygulamaya 
girecek olan e-serbest meslek defteri ve önümüzdeki yıl zorunlu 
olacağını düşündüğümüz e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu, e-serbest 
meslek makbuzu hızla yayılmaktadır.

Bizlerin de değişen bu şartlara karşı teknolojik alt yapımızı uygun 
hale getirmemiz gerekmektedir.

Mesleğimiz tek başına yapılabilirlikten çıkmıştır, ortaklık kültürünü 
geliştirmemiz ve ofislerimizde kurumsallaşmayı sağlamamız 
gerekmektedir.

Odamızı sizlerle birlikte yönetmek istiyoruz. Geçmişte olduğu gibi 
bundan sonraki süreçte de odaya ve mesleğimize sahip çıkmanızı 
rica ediyoruz.

Sayın Meslektaşlarım,
Mali Müşavir ve Muhasebeciler olarak, geçmiş yıllarda olduğu gibi 
yeni yılda da ekonomik iş ve işlemlerin her aşamasında varız ve var 
olmaya da devam edeceğiz.

Amacımız etik ilkelere bağlı kalarak ülkemizin kalkınmasına katkıda 
bulunmak ve toplumsal fayda bilincini yaymaktır. Bizler, üzerimize 
düşen görevleri dün olduğu gibi bugün de yapıyoruz, yarın da 
yapmaya devam edeceğiz.

Sayın Meslektaşlarım,
Süre gelen bir prensip olarak, meslek mensuplarımızın değişen 
mevzuata ve güncel uygulamalara uyum sağlamaları amacıyla; 2016 
Yılı Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ve 2017 Yılı 
Mali Rehberi bastırılarak sizlere gönderilmiştir.
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Ayrıca odamızda, SGK işveren teşvikleri ve işkur işbaşı eğitim 
programı, Kurumlar Vergisi beyanname düzenleme ve özellikli 
durumlar, Vergi incelemelerinde mükellef hak ve yükümlülükleri, 
TÜRMOB tarafından mesleğimizde kurumsallaşma ve müşteri 
odaklı hizmet sunumu konulu eğitim seminerleri, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı bilgilendirme 
toplantısı,7020 Sayılı Bazı alacakların yapılandırılması kanunu 
hakkında bilgilendirme toplantısı, Kamu Gözetim Kurumu 
tarafından Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama 
Standardı tanıtım toplantısı gerçekleştirilmiş ve sizlerin 
faydalanması için ASMO televizyonuna koyulmuştur.

Bildiğiniz üzere üst birliğimiz TÜRMOB, Adalet Bakanlığı Hukuk 
İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişi Daire Başkanlığı tarafından 
'Bilirkişilik Temel Eğitimlerini vermek üzere yetkilendirildi. 
TÜRMOB’un almış olduğu yetkiye istinaden Akdeniz Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dekanlığı ile yaptığımız iş birliği protokolü ile beş 
yıllık mesleki kıdem kazanmış meslek mensuplarımıza ‘‘Bilirkişilik 
Temel Eğitim’’ programını odamızda gerçekleştirdik.

Sayın Meslektaşlarım,
Geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni yılda da meslek mensuplarımızın 
değişen mevzuata ve güncel uygulamalara uyum sağlamaları 
amacıyla; eğitim Seminerlerimizin, basılı yayınlarımızın, İngilizce 
dil kurslarımızın, Bilir Kişilik Eğitimlerimizin sürekliliği 
sağlanacaktır.

2017 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, 2018 yılının 
barış, özgürlük, adalet, huzur, hoş görü, mutluluk, sağlık ve bol 
kazanç getirmesi dileklerimle, Yeni Yılınızı en içten duygularla, 
şahsım ve odamızın tüm kurulları adına kutlarım.
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