
 

 

 

ODA BAŞKANI SUNUŞ 

Sürekli eğitim, her türlü bilgiyi, belgeyi yazılı ve görsel basında, bültenlerde, 

sosyal medyada yayınlayan paylaşımcı felsefemiz ile daha güçlü bir meslek 

örgütü olmak için çaba göstermekteyiz. Meslektaşlarımız ve mesleğimizle 

alakalı tüm kesimlere en etkin ve hızlı şekilde ulaşmak için teknolojik 

gelişmeleri takip etmekte ve oda faaliyetlerimizde uygulamaktayız. Odamız web 

sitesini daha çok katılımcının takip etmesi için kolay, anlaşılır, hızlıca erişilebilir 

ara yüzü ile yeniledik ve facebook, twitter, mail, mesajlar ile tüm üyelerimize 

anında gelişmeleri aktardık.  

e-devlet projesi ile bildirimlerin, beyanların elektronik ortama hızlıca taşındığı 

bir ortamda TÜRMOB’un meslektaşlarımız için başlattığı e-birlik projesini 

başarılı bir şekilde uygulanmakta ve meslektaşlarımızın azami ölçüde yarar 

sağlaması için kapsamı her geçen gün artmaktadır. Öncelikle üye bilgileri ve 

sözleşmelerin takibi amacıyla kullandığımız bu sistem TURMOB KART ile 

adeta finansal işlem desteği sunan bir proje ile haline gelmiştir.  

Geçmişte defter tutan, beyanname gönderen fonksiyonumuz ön planda görünse 

de günümüzde kayıtları yorumlayan, işletmelere yol gösteren, danışmanlık 

faaliyeti sunan faaliyetlerimiz ile işverenlerin, ekonominin en önemli 



 

 

aktörleriyiz. Teknolojik gelişmeler ışığında gelişen muhasebe programları ve 

herkesin bilgiye hızlı erişimi bir tehdit olarak görünse de insan faktörü olmadan 

kayıt süreci ve denetimler düşünülemez. Teknolojik gelişmelere uyum 

sağlayabilen meslektaşlarımıza bu süreçler yepyeni fırsatlar doğurmaktadır.  

2017 yılında sürekli eğitim politikamız ile mesleki değişim ve gelişimleri, 

meslektaşlarımıza alanında başarılı eğitmenlerden aldıkları programlar ile 

pekiştirmeye çalıştık. Seminerlerimize olan katılım yoğunluğu bizleri her zaman 

mutlu etmiş olup ne kadar doğru bir çalışma yaptığımızın takdiri olmuştur.  

Mesleğimizin dinamik, değişken yapısı gereği her bir ayda yoğun günler 

geçirmekteyiz. Fakat yurtdışı gezimiz, tiyatro etkinliklerimiz ile iş tempomuzun 

yanı sıra meslektaşlarımız ve ailelerimizle keyifli vakitler geçirmeyi 

başardığımız bir yılı geride bıraktık.  

Mesleğimizin geleceği yeni katılım yapan meslektaşlarımızın teori ve uygulama 

eğitimlerini daha iyi tamamlamaları ve bürolarda, şirketlerde meslek etiği 

bilinciyle uygulamaları neticesinde daha sağlam temellere dayanacaktır. Bu 

amaçla odamızda stajyerlerimize zorunlu eğitim programları yanı sıra oda 

tarihimizde ilk defa bürolarda ve şirketlerde çalışan ön muhasebe personellerine 

uygulama eğitimi yaptık. Yılda en az iki defa bu programı uygulamayı 

hedeflemekteyiz. 

Tüm zorluklara rağmen TÜRMOB’un, odaların başarılı çalışmalarını soyut 

eleştirilerle itibarsızlaştırmaya çalışanların amacına ulaşamadığı bir yılı daha 

geride bıraktık. TÜRMOB ve odalar mesleğimizin, meslektaşımızın gelişmesi 

için birçok etkinlik, seminerler, eğitimler düzenlemiş, mail ve yazılı ortamda 

sirkülerler, bilgilendirmeler, yayınlar ile meslektaşlarımıza gelişmeleri 

aktarmıştır.  TÜRMOB odalarımızın eğitmen taleplerini en kısa sürede yerine 

getirmiş, hatta TÜRMOB yöneticileri olarak dahi eğitmen olarak 

faaliyetlerimize katılmışlardır.  

Hızla değişen, gelişen dünyaya uyum sağlayan, büyüyen, yeni projeler üreten 

TÜRMOB ve Odalarımız ile her zaman güçlü meslek mensupları olarak 

mesleğimizi icra edeceğimize inancımız tamdır. 
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