
 

 

Sayın Meslektaşım, 

Ben Tekirdağ / Süleymanpaşa ilçesinde ikamet eden ve mesleğini icra eden bir 

meslektaşınım. Ailesinde, eşim, 2 oğlum, kızım ve damadım olmak üzere toplam 6 Mali 

Müşavir olan ve meslekte 41 nci yılını yaşayan, mesleğin bütün zorluklarına rağmen mesleğini 

çok seven ve bir daha dünyaya gelsem yine Mali Müşavir olurum diyen bir meslektaşın ve 

meslek büyüğün olarak duygu ve düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. 

 

Hepimizin bildiği üzere 2019 Mayıs ayında Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler Odamızın seçimli kongresi yapılacaktır.3568 Sayılı Meslek yasamızın 30.ncu yılına 

denk gelen bu kongrede şu anki Oda Başkanımız Sayın Nedim Arslan’ın listesinde TÜRMOB 

Genel Kurul delegesi olarak adayım. 

 

Odamızın kurulduğu 1990 yılından bugüne yapılan seçimlere ve seçilen kurullara ve de 

bu kurulların çalışma biçimlerine bizzat tanık olmuş bir meslektaşınız olarak tüm içtenliğimle 

ifade etmek isterim ki, bugüne kadar seçilmiş yönetimler içerisinde bana göre en başarılı 

yönetim tarzı sergilemiş ender yönetimlerden biri Sayın Nedim Arslan’ın yönetimidir. Mesleğe 

olan saygısı, katkısı ve çabalarıyla bu Başkanımızın bir dönem daha bu göreve seçilmesinin 

yararlı olacağı kanaatindeyim. 

 

Mesleğimizde, günün teknolojik gelişmeleri ve mesleğimize yüklenen angaryalarda 

dikkate alındığında meslek odalarına bu değişimlere ayak uydurabilme ve angaryalara 

direnebilme konusunda büyük görevler düştüğüne inanıyorum. 

 

Mesleki gelişimlere ayak uydurabilme konusunda önemli olduğuna inandığım bir konu 

da meslek içi eğitimdir. Şu anki Oda Başkanımız ve gelecek dönemde başkan adayımız Sayın 

Nedim Arslan’ın meslek içi eğitim konusundaki duyarlılığı da hepimizin malumudur. 

 

Sizden isteğim odur ki, mesleğimizin şu anki durumu ve gelecekteki gelişmelerde 

dikkate alınarak mesleğimize sahip çıkmak adına bu seçime katılmanız ve Tekirdağ Odamızın 

geçmişten bu güne gelişmelerini dikkate alarak oyunuzu kullanmanız kanaatimce mesleğimize 

saygının bir gereğidir. 

 

Bu duygu ve düşünceler içerisinde Sayın Nedim Arslan’ın listesine desteğinizi istiyor, 

iş ve özel yaşamınızda mutluluk, başarı ve esenlikler diliyorum. 

 

 

Mehmet KARADUMAN 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 
Adres        : Hükümet Cad. Deneri İş Merkezi 48/4 
Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ 
Telefon      : 0532 321 61 50 
Web          : http://www.karadumanmalimusavirlik.com 

 

http://www.karadumanmalimusavirlik.com/

