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Sayın Meslektaşlarım,

2016 yılından süre gelen ekonomik ve siyasal zorluklar, 2017
yılında turizm ve tarım alanında yaşanan olumlu gelişmeler
sayesinde atlatılmaya çalışılsa da bu yılın üçüncü çeyreğinde
yaşanan döviz temelli ekonomik kriz, Türkiye ekonomisinde
ağır tahribat yapmış, bu yaşanan olumsuz gelişme tüm sosyal
kesimleri olduğu gibi meslek mensuplarımızı da derinden
etkilemiştir.

Değerli Meslektaşlarım,

Her geçen gün, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün ‘’Ekonomisi Zayıf Bir Ulus Yoksulluktan ve
Düşkünlükten Kurtulamaz’’sözünün değerini arttırmaktadır.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik daralmalar; yüksek katma
değerli ürün üretmeyen, montaj sanayine dayanan, kısa vadeli,
yüksek faizli sıcak para girişleri ile idare edilmeye çalışılan
ekonomilerde kısır döngüler yaşanmasına yol açmakta ve bu
durum sosyal çevreler arasında uçurumların artmasına
sebebiyet vererek gelişmekte olan ülkelerin demokratikleşme
çalışmalarını engellemektedir.
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Ülke sorunlarının çözümü konusunda; birlik ve beraberlik
içerisinde olunması, tüketim ekonomisinden üretim
ekonomisine geçilmesi, ülke tasarrufunun artırılması, istikrarlı
ve tutarlı bir siyasi yapının oluşturulması, bilgi toplumu olma
yönünde çalışılması, demokrasinin tüm kurumlarda
çalıştırılması, sosyal devlet politikasının hâkim kılınması
gerekmektedir.

Sayın Meslektaşlarım,

Dünyadaki ve ekonomimizdeki değişikliklere paralel olarak,
mesleğimiz sürekli yenilenmekte ve gelişmektedir. Özellikle e-
ticaret dünyada olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır.
Elektronik defter, e-fatura, e-arşiv, e-serbest meslek defteri ve
basit usule tabi vergi mükelleflerinde e- defter beyan sistemi
uygulamaya girmiş bulunmaktadır. 01 Ocak 2019 tarihinden
itibaren 2. Sınıf vergi mükelleflerinde e- defter beyan sistemi
uygulamasına geçilecektir. Vergi usul Kanununda yapılan
çalışmalarla, önümüzdeki süreçte elektronik defter, e-fatura, e-
arşiv, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu, e-serbest meslek
makbuzu uygulamaları hızla yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır.
Meslek mensupları olarak bizlerde; değişen bu şartlara karşı,
bilgi birikimimizi ve teknolojik alt yapımızı uygun hale
getirmemiz gerekmektedir.

Mesleğimiz; defter tutmaktan ve ticari belgeleri kayıt altına
almaktan ziyade, müşavirlik ve denetim işine yönelmektedir ve
tek başına yapılabilirlikten çıkmıştır. Bu nedenle ortaklık
kültürünü geliştirmemiz ve ofislerimizde kurumsallaşmayı
sağlamamız gerekmektedir.

Sayın Meslektaşlarım,

Meslek mensupları olarak, geçmiş yıllarda olduğu gibi
önümüzdeki süreçte de ekonomik ve mali işlemlerin her
aşamasında var olmaya 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.
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Değerli Meslektaşlarım,

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 ve
Ankara Üniversitesi ile TÜRMOB ‘un yapmış olduğu protokolle
Konkordato Komiserliği eğitimlerini ve Kamu Gözetim Kurumu
tarafından zorunlu olarak yapılması talep edilen, Bağımsız
Deneticilere yönelik sürekli eğitim programı eğitimlerini
odamızda gerçekleştirdik.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, yeni yılda da meslek
mensuplarımızın değişen mevzuata ve güncel uygulamalara
uyum sağlamaları amacıyla; eğitim seminerlerimizin, basılı
yayınlarımızın, İngilizce dil kurslarımızın, exel kurslarımızın,
Bilir Kişilik - Konkordato Komiserliği Eğitimlerimizin sürekliliği
sağlanacaktır.

Ayrıca, 23 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan TÜRMOB
Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Yönetmeliği gereğince; 01
Ocak 2019 tarihinden itibaren faaliyette bulunan ruhsatlı
meslek mensuplarının her yıl zorunlu olarak almaları gereken
30 saatlik eğitimlerin 10 saatlik yüz yüze bölümünün odamızda
alınması çalışmaları devam etmektedir.

Değerli Meslektaşlarım,

Geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de odamıza ve
mesleğimize sahip çıkmanızı odamızın yönetimine katkı
sağlamanızı rica ediyoruz.

2019 yılının barış, özgürlük, adalet, huzur, hoşgörü, mutluluk,
sağlık ve bol kazanç getirmesi dileklerimle, Yeni Yılınızı en
içten duygularla, şahsım ve odamızın tüm kurulları adına
kutlarım.

Emrullah Tayfun ÇAVDAR
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