
ODA BAŞKANI’NIN SUNUŞU

Sayın Meslektaşlarımız Merhaba,

 Tüm dünya ülkeleri gibi bizim ülkemiz için de çok zorlu geçen bir 
yılı geride bıraktık.  Ülkemizi ve dünyamızı derinden sarsan bir virüs; 
tüm yaşamları alt üst etti. 
 Bizler toplum olarak “önce sağlık”  sözünü kendimize distur edinsek 
de;  doğrusu, bu sözün önemini Covit’19 Pandemisinin hayatımıza 
“girmesinden” sonra daha iyi anladık.

 Bu süreçte; Yakınlarımızı,  Meslektaşlarımızı kaybettik. Ve birçok 
yakınımızın, meslektaşımızın,  ne yazık ki hastanelerde, evlerinde 
karantina altında olduğunu görüyor, biliyor; ÜZÜLÜYORUZ.
 Ama umudumuzu hiçbir zaman yitirmeden; çok kısa bir süre 
içinde, İnsanlığın; bütün zorlukları aşacağına olan inancımızla yaşama 
dört elle sarılıyoruz.
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Değerli Meslektaşlarımız; 

 Covit-19 Pandemisi başladığından beri; özellikle Sağlık 
Çalışanlarının fedakar çalışmalarını hiç unutmadık ve 
unutmayacağız.  Yine;  Emniyet Mensupları, İtfaiye Teşkilatı,  
Hukukçular gibi; topluma hizmeti, kendi canlarından üstün tutan 
meslek gruplarına çok teşekkür ediyoruz. 

Ve bu süreçte, fedakarlık gösteren bu meslek gruplarının dışında; 
Ülke ekonomisinin çarklarının dönmesi, çalışma hayatının 
aksamaması anlamında;  ÜLKE MENFAATİNİ; kendi canlarından 
önemli gören BİZ MALİ MÜŞAVİRLER ve MUHASEBE 
EMEKÇİLERİ ; Ekonominin devamlılığını sağlamak, çalışma 
hayatına katkı koymak adına çıkartılan; Kısa Çalışma Ödeneği ve 
Nakdi Ücret Desteği, Esnaf Kredileri için mali veriler hazırlamak, 
Yapılandırmalar, teşvikler vs. vs. gibi tüm EK İSTEKLERİ bizler 
sağladık.  Bu işleri yaparken;  Ailelerimizle beraber virüs “kaptık” 
hastalandık. Yoğun bakımlarda kaldık, büyük acılar çektik. Öldük… 

Biz, ekonomimizin durmaması için çalıştık ama;  içine düştüğümüz 
sıkıntılardan da en çok biz etkilendik.  Birçok sektöre getirilen 
teşviklerden biz yararlanamadık.  Bu sıkıntılı dönem için bazı 
sektörlere getirilen KDV indirimleri bizlere tanınmadı. Üstelik te;  
GV.  Ve KDV. Kanunundaki çelişkiden kaynaklanan nedenlerden 
dolayı tahsil edemediğimiz ücretlerin KDV. ‘ni de ödemek 
durumunda kalıyoruz.  En azından bu dönemde;  KDV indirimi 
bizlere de sağlanmalıydı.  
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Bizim yetkililerden isteklerimizin hepsi makul istekler olup; 
taleplerimizi Üst Birliğimiz TÜRMOB’ a bildiriyoruz. Üst 
Birliğimizin de bu talepleri; yetkili mercilere ilettiklerini iyi 
biliyoruz. Bu manada özellikle bu sıkıntılı süreçte her zaman 
bizlerin yanında olan üst birliğimiz TÜRMOB’ a ve değerli 
yöneticilerimize çok teşekkür ederiz.

Değerli Meslektaşlarımız; 
 
 2021 yılında yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen;  2022 
yılının; insanlığa huzur , ülkemize  özgürlük, adalet ve birliktelik, 
bol kazanç ve tabii ki hepsinden önemlisi SAĞLIK getirmesi 
dilek ve temennilerimizle;  
 TÜM ODA KURULLARIMIZ ADINA; SİZLERİN VE 
AİLELERİNİZİN YENİ YILINIZI KUTLARIZ.

Emrullah Tayfun ÇAVDAR      

        Başkan




