Değerli meslektaşlarım,
Kardeşliğimizi,insani değerlerimizi,sevgi ve saygıyı,paylaşım kültürümüzü,hoşgörü
anlayışımızı,birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz ramazan ayında düzenlemiş
olduğumuz iftar yemeğimizi sizlerin ,ailelerimizin ve çok değerli konuklarımızın
katılımıyla gerçekleştirdik.İftar yemeğimize katılan katılamayan tüm meslektaşlarımıza
birlik,beraberlik ve dayanışmamıza yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür
ediyoruz.
Hepinizin bildiği gibi 3.üncü olağan genel kurulumuzu %98 katılım oranı ile tüm
Türkiye’ye örnek olacak şekilde gerçekleştirdik.Genel kurulumuza katılan katılamayan
tüm meslektaşlarımıza bizlere göstermiş oldukları güven ve teveccühten dolayı tekrar
teşekkür ediyor,üstlenmiş olduğumuz sorumluluğun bilinci içersinde odamızı hep
birlikte dayanışma içersinde kaldığımız yerden yönetmeye devam edeceğiz.
Özellikle geçen üç yıllık dönem birlikte çalıştığımız çok değerli zamanlarını ve
emeklerini ortaya koyan tüm kurul ve komisyon üyelerimize,birlik,beraberlik ve
dayanışma içerisinde mesleğimizin gelişimine katkı koyan siz meslektaşlarımız,aday
meslek mensuplarımız ve çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum.
Yine bu süreç içersinde Tüm eğitimlerimizde katkı koyan,İbrahim Sözen gençlik
merkezini ayda bir bazen ay da iki kez bizlerin kullanımına açan Manavgat
belediyemize ve çok değerli çalışanlarına, her türlü eğitim,sosyal ve kültürel
faaliyetlerimizde bizleri yalnız bırakmayan vergi dairesi müdürümüze ve çalışma
arkadaşlarına,Sgk müdürümüz ve çalışma arkadaşlarına,Türmob yönetim
kuruluna,Antalya,İstanbul,Ankara,İzmir oda başkanlarım ve yönetim kurulu üyelerine
tüm paydaş oda başkanlarımız ve çalışma arkadaşlarına,ortaklaşa eğitim projeleri
imzaladığımız MYO ve ticaret lisesi müdürümüz ve çok değerli yardımcılarına,ayrıca
eğitim,sosyal ve kültürel çalışmalarımızda odamıza katkı sunan iş dünyamıza ve çok
değerli basınımıza siz çok değerli meslektaşlarımız adına sonsuz teşekkürler ediyorum.
Yıl sonu işlemleri,geçici vergi,gelir vergisi,kurumlar vergisi,vergi barışları,iş kur ve
istihdam teşvikleri ile zamana karşı yarıştığımız süreçlerde bizleri yalnız bırakmayan ve
desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ailelerimiz ve kendilerine çoğu kere zaman
ayıramadığımız çocuklarımızla ne kadar övünsek azdır.
Antalya odamız 23.üncü olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.Başta sayın başkan
Emrullah Tayfun Çavdar olmak üzere tüm kurulu üyelerini tebrik ediyor başarılarının
devamını diliyorum.Asmmmo genel kurulunda mülkiyeti Antalya odasına kayıtlı
Manavgat oda binamızın odamıza tapudan devri yetkisinin ASMMMO yönetim
kuruluna verilmesi kararından dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Odamız toplantı salonunun yanındaki dairenin alımı ile birlikte önümüzdeki günlerde
mevcut toplantı salonumuzda yapacağımız tadilatlarla genişletecek yaklaşık olarak
110 kişilik ve daha kullanışlı bir salona dönüştüreceğiz.
Özellikle cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduğumuz yetkisiz ve
korsanlarla ilgili olarak iki kişi hakkında dava açılmış bir kişi hakkında henüz dava
açılmamış bulunmakta olup konuyla ilgili ek dosya ayrıca yine bir meslektaşımızın
şikayeti doğrultusunda ek belgelerimizi mahkemeye sunmuş bulunmaktayız.
Bizler ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün” benim manevi mirasım akıl,bilim ve
fen’dir”sözlerini kendimize şiar edinerek geleceğimizi planlamaya devam edeceğiz.
Bu doğrultuda;
Yine önümüzdeki aylarda yürürlülüğe girecek olan muhtasar sgk hizmet prim
beyannamesi ile ilgili olarak Kırşehir oda başkanımız sayın Özgür Albayrak’ın
katılımları ile haziran ayının ilk haftalarında eğitim seminerimizi bir kez daha
gerçekleştireceğiz.Yine vergi denetim kurulu Antalya grup başkanı Tamer
Gündoğdu’nun sunumları ile” vergi incelemelerinde mükellef hakları” ve ekonomist
Erkin Şahinöz’ün sunumları ile “dalgalı piyasalarda geleceği öngörme ve şirket
yönetimi”konulu eğitim çalışmalrımızı gerçekleştireceğiz.
Yine uygulamalı muhasebe meslek elamanı yetiştirme kurslarımızı önümüzdeki
aylarda planlayarak siz meslektaşlarımız ve aday meslek mensuplarımızın katkıları ile
hep birlikte gerçekleştireceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle sizin ve ailenizin mübarek ramazan bayramınızı en içten
dileklerimle kutlar,sağlık,mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek dilerim.
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