Hürriyet!
“İnsanlar hükümetten korktuğu zaman,
zorbalık; hükümet insanlardan
korktuğu zaman, özgürlük vardır”
-Thomas PaineSevgili Meslektaşlarım,
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak; mesleki anlamda ‘Muhasebe Haftası’nı da kapsayan yoğun bir ayı geride
bırakırken, ülke ve kent gündemine ilişkin de yerel seçimleri kapsayan kritik ve önemli bir süreçten geçiyoruz.
Mart ayı, kelimenin tam anlamıyla mesleki olarak dolu dolu geçti. ‘1-7 Mart Muhasebe Haftası’ çerçevesinde planladığımız faaliyetlerle başlayan Mart ayında meslektaşlarımızla, mesleğimiz ve yarınlarımız için dayanışmamızı ve birlikteliğimizi artıran etkinliklerimizde
bir araya geldik.
1 Mart Cumartesi günü Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk töreni ve yapılan kitlesel basın açıklaması, kentin çeşitli yerlerine
astığımız mesleki tanıtım ve taleplerimizi içeren pankartlar ile başlayan Muhasebe Haftası etkinliklerimiz, aynı günün akşamı ise
ekonominin iki önemli sacayağı olan maliye camiası ile muhasebe camiasının ortaklaşa düzenlediği halk müziği gecesi ile devam etti.
Yoğun iş temposunda yan yana, ağır sorumluluklarla mesleğini icra eden biz hesap emekçileri ile maliye çalışanlarını bir araya getiren
gecede türkülerimizi hep bir ağızdan mırıldandık.
Resmi ziyaretlerimizi gerçekleştirdiğimiz hafta etkinliklerimiz çerçevesinde, BSMMMO Mesleki Gelişim Sempozyumu’nun ilkine imza
attık. ‘TTK’ya Göre Sermaye Şirketleri Hukukuna Güncel Bakışlar’ başlığı altında, tüm gün süren etkinliğimizde, Prof. Dr. Mehmet
Palamut ve Prof. Dr. Doğan Şenyüz’ün oturum başkanlığında, konularında uzman akademisyenler sunum yaptılar.
Hafta etkinliklerimiz, Odamızın konferans salonunda gerçekleştirdiğimiz Meclis toplantımız ile devam etti. Mesleğin sorunlarını tartıştığımız, serbest kürsü şeklinde, tüm üyelerimizin katılımına açık olan Meclis toplantımızın ardından ise meslekte 30 yılını dolduran
üyelerimize Onur Belgesi takdim ettik. Oda binamızda düzenlediğimiz etkinlikte ayrıca, mesleğe yeni katılan üyelere de ruhsatlarını
törenle teslim ettik.
‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ise BAOB Oditoryumu’nda düzenlediğimiz etkinlikte buluştuk. Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Uzmanı Şule Düzel’in sunumunda gerçekleşen ‘Kadına Şiddet ve Çocuk Gelinler’ konulu seminerin ardından, programımız BSMMMO Tiyatro Topluluğu’nun gösterimi ile devam etti. BSMMMO Tiyatro Topluluğu, 9 ve 10 Mart tarihlerinde
ise ‘Sevgili Doktor’ adlı oyunu Balıkesir’de sahnelediler.
Yazımın başında da ifade ettiğim gibi mesleki anlamda ‘Muhasebe Haftası’ ile başlayan Mart ayı, ülke ve kent gündemine ilişkin yerel
seçimler nedeniyle de oldukça yoğun geçti.
Çeşitli partilerden yerel yönetimlere aday olan başkan adaylarını Odamızda ağırladık. Başkan adaylarının Odamızı ziyaretleri esnasında, yerel seçimlere ilişkin kente ve mesleğimize ilişkin taleplerimizi dile getirdik. Yerel yönetimlerin muhasebe servislerinde,
bütçenin oluşturulması ve denetiminde mutlaka mali müşavirlerin görevlendirilmesi gerektiğinin altını çizdik.
Mesleğimize ve kentimize dair taleplerimizi ayrıca düzenlediğimiz basın açıklamasında kamuoyuyla paylaştık.

Meslek mensuplarımızın yoğun katılımlarıyla gerçekleşen etkinliklerimize ilişkin detaylı bilgiye, 150’nci sayısına imza attığımız dergimizin ileriki sayfalarından ulaşabilirsiniz.
Yeri gelmişken; 150’nci sayısını sizlerle buluşturduğumuz ve Odamızın periyodik faaliyet raporu niteliğinde olan Bursa Bilanço Dergisi’nin ilk sayısından elinizde tutmuş olduğunuz 150’nci sayısına kadar, derginin yayınlanmasına katkı sağlayan geçmiş dönem Oda
başkanlarımız ve kurul üyeleri başta olmak üzere; akademisyenlerimize, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu’na, yazılarıyla
destek veren meslektaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkürü bir borç biliyorum.
Mesleki yoğunluğumuzla dolu dolu geçen Mart ayı yerel seçim süreci ile noktalanacak. 30 Mart yerel seçimlerini, ülkemizin yakın
gelecekte vereceği önemli bir demokrasi sınavı olarak görüyor; sandıktan toplumsal barış, refah ve bireysel yaşama güvencesini
teminat altına alan gerçek hukuk devletine yakışır bir sonucun çıkmasını umut ediyorum.
ABD’li yazar Thomas Paine’in de dediği gibi: “İnsanlar hükümetten korktuğu zaman, zorbalık; hükümet insanlardan korktuğu zaman,
özgürlük vardır.”
Sözde değil, özde demokrasinin hakim olduğu;
Korku imparatorluğunun yıkılıp, insan haklarının ön planda tutulduğu ve ‘HÜRRİYET’i iktidarın iki dudağı arasında olmayan bir Türkiye’de 31 Mart sabahına uyanmak ümidiyle…
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