ODA BAŞKANI SUNUŞ
Değerli Meslektaşlarım,

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha
geride bırakmış bulunuyoruz.
2019
yılının
şimdiden
mesleğimiz adına güzel bir yıl
olmasını temenni ederek
sözlerime başlamak istiyorum.
Odamızın kurulduğu günden
bu güne oda yönetiminde yer
alan, odamıza emeği geçmiş
bütün meslektaşlarımıza ve
görevi devraldığımız oda
yönetimine, şimdiye kadar
odamıza geçen emekleri için
şahsım adına herkese teşekkür
ediyorum.
2018 yılında Mesleki birlik ve
beraberliğe önem vererek
eğitimli, sosyal, iletişimi güçlü, hukuk bilinci gelişmiş, saygın ve vizyon
sahibi bir meslek mensubu profili misyonu çerçevesinde, mesleğimizin
saygınlığının ve etkinliğinin artırılmasını sağlayan bir kurum olma yolunda
çalıştık. 2018 yılı faaliyet raporunun ilerleyen sayfalarında da göreceğiniz
gibi geçtiğimiz yılda da mesleki sorunlarımızın çözümüne yönelik
girişimlerimiz ve çalışmalarımız oldu. Mesleğimizi daha iyi şartlarda icra
edebilmek, faaliyet alanımızın sınırlarını belirginleştirmek için Sosyal
Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve
Maliye Bakanlığıyla iletişim halinde olmaya devam edeceğiz.
2018 yılında oda yönetimi olarak sayısız eğitime ve sosyal projelere oda
olarak imza attık. Asıl işimiz olan ekonomi ve mevzuat alanındaki eğitim
seminerleri ve toplantılarımızın da dışında ülkemizin içinden geçmiş olduğu
bu zor dönemlerde yapmış olduğumuz etkinliklerle herkese gösterdik ki Ordu
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak bizler ekonominin olduğu
kadar sosyal ve toplumsal hayatında bir parçasıyız.
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Mesleğimizin gelişimi için; mesleğin dünyada ve özellikle ekonomisi
gelişmiş ülkelerde ne boyutta olduğunu, eksik ve fazlalarımızı analiz
etmekteyiz. Ülkemizde de mesleğimizin yakın gelecekte hak ettiği yere
geleceğine eminiz.
Mesleğimizin dinamik, değişken yapısı gereği her bir ayda yoğun günler
geçirmekteyiz. Fakat yurtdışı gezimiz, tiyatro etkinliklerimiz ve iftar
yemeklerimiz ile iş tempomuzun yanı sıra meslektaşlarımız ve ailelerimizle
keyifli vakitler geçirmeyi başardığımız bir yılı geride bıraktık.
Yeni bir yıla girerken aynı zamanda Oda Yönetimi olarak üç yıllık görev
süremizin de sonuna geliyoruz. Yeni yıla girmeden son üç yılın
değerlendirmesini yapmanın doğru olduğunu düşünüyorum.
Üç yıla yaklaşan bu süreçte, bu çalışmaları birlikte yürüttüğümüz Odamızın
tüm Kurul üyelerine, Oda Eğitmenlerimize, Değerli Oda çalışanlarımıza
teşekkürü borç bilirim. Diğer taraftan birlikte çalıştığımız TÜRMOB
Kurullarına, SMMM ve YMM Odalarında görev yapan Oda Başkanları ve
Kurul Üyelerine, paydaşlarımız Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, birlikte
olduğumuz Mesleki Sivil Toplum Örgütlerine, Akademik Meslek Odalarına
emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. En büyük teşekkürümüz ise
Ülkesine, Odasına, mesleğine, meslektaşına sahip çıkan, her türlü
çalışmamızda bizi yalnız bırakmayan ve katkı sunan değerli
meslektaşlarımızadır.
Önümüzdeki günlerin ülkemizde ve dünyada toplumsal barışın sağlandığı,
terörün son bulduğu, insanların barış ve huzur içinde yaşadığı, ekonomik
istikrarın ve adil dağıtımın nispeten sağlandığı, istihdamın arttığı, işsizliğin
azaldığı, mesleki sorunların çözüldüğü, yarınlara sevgi, umut ve inançla
baktığımız bir dönem olması dileği ile saygılarımı sunarım.

SMMM Bahadır BAŞ
Oda Başkanı
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