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1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebeciler Haftası sebebiyle düzenlenen etkinlikler,
Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.

  

Balıkesir Vergi Dairesi Başkan Vekili Hasan Yiğit, Balıkesir Serbest Muhasebeciler ve Mali
Müşavirler Odasına kayıtlı muhasebecilerin katıldığı etkinlik çelenk sunumu, saygı duruşu ve
Milli Marşımızın okunmasıyla devam etti.

  

Daha sonra konuşan Balıkesir Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Metin
Yalçın, oda olarak dolu dolu bir kutlama programı hazırladıklarını söyledi.
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Meslek örgütlerinin çeşitli sorunları bulunduğu sorunların çözüme ulaşması için mücadelelerinin
devam edeceğini söyleyen Başkan Yalçın, özetle şunları dile getirdi.

  

“Yakıcı sorunların pek çoğunun çözümünde bize yardımcı olacağını düşündüğümüz idarenin
tüm birimlerinin iş birliğini de bekliyoruz.

  

Yerelde ve genelde bu işbirliğinin ekonomi içinde tuttuğumuz ortak pozisyondan dolayı zorunlu
ve doğal bir işbirliği olduğunu düşünüyoruz. Son olarak olanca gücümüzle Hafta Kutlamalarına
yönelmişken Burhaniye ilçemizden gelen bir haberle hem şaşkına döndük hem de öfkelendik.
Çoğunlukla sevgili doktorlarımızın yaşadığını duyduğumuz meslek erbabına saldırı
Burhaniye'de bir meslektaşımıza saldın şekline dönüştü. Toplumun hizmet birimlerine yönelik
bu saldırıların vaka-i adi yeden hale gelmesi kaygı verici.

  

Burhaniye de hizmet üreten sevgili meslektaşımız Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hüseyin
Tepe'den, Burhaniye Sosyal Sigortalar Merkez Müdürlüğünde çalışan memurlara işverenin
hukuksuz talepleri için tazyik yapmasını isteyen sözde ticaret erbabı şehir eşkıyaları istedikleri
yapılmayınca kurum memurları da dahil herkese galiz hakaretler etmiştir. Bununla da
yetinmeyen şehir eşkıyaları kurum önünde çıkışta iki adamıyla saldırarak meslektaşımızı darp
etmiştir. Meslektaşımız gerekli mercilere başvuruları yapmış ve sağlık raporu almak zorunda
kalmıştır.

  

Bu alçakça saldırıyı kamuoyunun önünde şiddetle kınıyoruz. Meselenin her kademesinde
meslektaşımızın yanında olacağımızı ilan ediyoruz ve ilimiz dahilinde bu saldırıyı yapanlarla
hizmet sözleşmesi yapılmaması için tüm meslektaşlarımızı alarma geçireceğimizi bildiriyoruz.

  

Tüm bu söylediklerimizin ilgililerin dikkatini çekmesini umar, her şeye rağmen elimizdeki en
büyük güç olan mesleğimizin, bulunduğu noktadan daha ileri taşınabileceği nice haftaları birlikte
kutlamayı dilerim” dedi.
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