Değerli Üyemiz;
Tüm dünyayı ve ülkemizi 2020 mart ayından bugüne ve yarınların belirsizliğinde tüm
yaşamımızı sağlık,sosyal ve ekonomik anlamda zora sokan Covid-19 salgını ile yaşamımızın
her alanında mücadele ediyoruz.
Özellikle ilçemizin ekonomisinin can damarı olan turizm sektörü ülkelerin tam
kapanması,seyahat kısıtlamaları ile tamamen durma noktasına geldi. Pandemi sürecinde
sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulan biz mali müşavirler iş dünyamızın,işçimizin ve
devletimizin yanında yer alarak ülkemiz ekonomisinin çarklarının
dönmesi,çocuklarımızın,gençlerimizin geleceği için çalıştık,ürettik ve üretmeye devam
edeceğiz.Pandemi döneminde meslek mensuplarının sunmuş olduğu hizmetin toplumsal
yaşamdaki önemi, farkındalığı daha da artmıştır.Önümüze çıkan engelleri aşarak,sürekli
üreterek gelişimin ve değişimin öncü rolünü üstlendiğimizi bir kez daha gördük. Bu zorlu
süreçte ilçemizde onlarca meslektaşımız,stajyerimiz ve çalışma arkadaşlarımız hastanelerde
ve yoğun bakımlarda yaşam mücadelesi verdiler.Odamız olarak çok kıymetli
meslektaşlarımızın an ve an yanlarında olduk.İlçemizde Covid-19 nedeniyle hastane ve yoğun
bakımlarda yatan odamıza başvuran üyelerimizin hastane masrafları Türmob fondan
karşılanmıştır.Bir kez daha tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Ayda bir bazen ayda iki defa gerçekleştirdiğimiz yüz yüze eğitimlerimizi pandemi sürecinde
hem odamız tarafından zoom üzerinden ve Türmob tarafından online olarak youtebe
kanallarından gerçekleştirdik.Süreçteki tüm mevzuat değişiklerini web
mail,whatsapp,mesaj,Türmob açıklamalı mevzuat sürküleri ve odamız sosyal medya
hesaplarından sizlerle paylaştık.
İlçemiz olarak 28 temmuz tarihinde başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük afeti orman
yangınlarını yaşadık. Yangında 41 mahallemiz,2000’nin üzerinde ev ve ahır, 500 bin dönüm
tarım arazisi ve 70 bin hektar orman yok oldu.İtfaiye erlerimiz şehit oldu,vatandaşlarımız
yaşamlarını yitirdi.Ormanda yaşayan canlılar yaşamını yitirdi.Odamız olarak 28 ve 29 temmuz
tarihlerinde hem Afad hem Belediyelerimizin yardım toplama merkezlerinde gerekli iaşe
yardımları yapılarak itfaiye erlerimizin ve orman teşkilatımızın çalışanlarının yanlarında yer
aldık. 29 temmuz sabahı ilçemizin mücbir sebep kapsamına alınması için üst birliğimiz
Türmob aracılığı ile gelir idaresi başkanlığına başvurumuzu yaptık.Aynı anda tüm paydaş
odalarımız,siyasi partilerimiz,milletvekillerimiz ve basınımızla ile mücbir sebep talebimizi
paylaştık.Türmob genel başkanınımız Emre Kartaloğlu’nun mücbir sebep talebimiz hakkındaki
Maliye Bakanlığı nezdindeki yoğun çabaları bizlerin bölgemizdeki mücadelemiz
Beyannamelerin verilme süresi olan 30 temmuz tarihinde ne yazık ki sonuçsuz kalması
üzerine odamız olarak hiçbir meslektaşımızın beyannamelerini düşünmemesini önceliğimizin
ailelerimizin,çocuklarımızın can ve mal güvenliği önceliğimizi sizlerle paylaştık.Bu zorlu
süreçte acılarımızı en yakından bizlerle paylaşan her an yanımızda olan Türmob Genel
Başkanımız Emre Kartaloğlu,Türmob Genel Sekreterimiz Yahya Arıkan,Türmob Yönetim
Kurulu üyeleri,İstanbul Oda Başkanımız Yücel Akdemir,İzmir Oda Başkanımız Vedat

Adak,Antalya Oda Başkanımız Emrullah Tayfun Çavdar,Alanya Oda Başkanımız Kerim
Gökçeoğlu, Oda başkanlarımız ve yurdumuzun dört bir yanından bizlere ulaşan tüm
meslektaşlarımıza Manavgat Halkımız ve meslektaşlarımız adına sonsuz teşekkürler
ediyoruz.Yangında evleri yanan ve odamıza başvuran çok kıymetli meslektaşlarımıza Üst
Birliğimiz Türmob Türmob Fon’dan kendilerine maddi yardım yapmış ayrıca Üst Birliğimiz
Türmob odamıza 50 Bin TL bağış yapmış olup odamızca da yangında mağdur olan çok
kıymetli meslektaşlarımızın acil ihtiyaçları olan ev eşyaları kendilerine ulaştırılmıştır.Türmob
FON’UN oluşumunu planlayan yöneticilerimize ve değer katarak güçlendiren siz çok değerli
meslektaşlarımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz.Bir kez daha tüm halkımıza geçmiş olsun
dileklerimizi iletiyor,yardımlaşma ve dayanışma ile hep birlikte küllerimizden doğacağız.
7 Aralık 2021 günü uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimlerimize kaldığımız yerden
başlayarak planladığımız şekilde Prof.Dr Cemal Yükselen’in sunumuyla”yeni muhasebe
normali ve Mali Müşavirlik hizmetleri Pazarlama”konulu eğitim seminerimizi gerçekleştirdik.
11 Ocak 2022 günü İstanbul odamız eğitmeni SMMM Yalçın Sütütemiz’in sunumları ile
“Güncel Vergi Uygulamaları”eğitimimizi ve daha sonra e-uygulamalar eğitimimizi
gerçekleştireceğiz.İngilizce kursumuz,Rusça kursumuz ve tiyatro atölyesi etkinliklerimiz
devam etmekte olup muhasebe elamanı yetiştirme kursumuzun birinci etabını tamamlamış
bulunmaktayız.
Dayanışma,ortak mücadele ve birlik ve beraberlik içersinde toplumsal sorumluluğumuz
gereği teknolojik gelişmeleri ve modern ekonominin gelişmelerini yakından takip ederek hep
birlikte geleceğimizi planlamaya devam edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm meslektaşlarımız,stajyerlerimiz,yardımcı elamanlarımızın yeni
yılını en içten duygularımızla kutluyor;sağlık,mutluluk,barış,huzur ve başarılarla dolu bir
gelecek diliyorum.
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