
GENEL BAŞKANIN SUNUŞU

Dünyanın en sorunlu bölgesinde
yer alan Türkiye, bulunduğu coğ-
rafyanın sorunlarını her geçen
gün daha fazla hissediyor. Irak,
Suriye, Mısır, Lübnan adeta kan
gölüne döndü. Bu kan yer yer ül-
kemize de sıçrıyor.  Görünen o ki
Ortadoğu bataklığı daha çok can,
daha çok kan alacak. Türkiye’nin
bu bataklığa girmemesi, bu kan
gölüne düşmemesi en önemli
beklentimiz. Bölgede akan kar-
deş kanının biran önce durması,
bölgeye demokratik yönetim an-
layışının egemen olması sorunla-
rın çözümünün de temelini oluş-
turacak.

Son yıllara damgasını vuran küre-
sel ekonomik krize karşı alınan
önlemlerden  para  politikası uy-
gulamasının  sonuna yaklaşıldığı-
nın sinyalleri gelmeye başladı.

Bu sinyaller başta Türkiye olmak üzere gelişmekte olan bazı ülkeler için tehlike
sinyali niteliğinde.

Amerikan Merkez Bankası FED’in yıllardır uygulamakta olduğu, ayda 85 milyar
dolarlık tahvil alım programlarıyla piyasayı fonlama politikasından vazgeçeceği-
ne yönelik açıklaması, ülkemiz piyasalarında önemli dalgalanmalar yaşanmasına
sebep oldu.

Küresel piyasada dolaşan bol miktardaki para, reel faiz oranlarının yüksek olma-
sından dolayı yılardır ülkemize akmaktaydı. Bu akışın durma ihtimalinin beliriyor
olması dalgalanmayı beraberinde getirdi.  Bu nedenle Türkiye’nin yüksek dış
borcu ekonominin zayıf noktasını oluşturuyor. TL’nin hızlı değer kaybı, yıllardır
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çözülemeyen yapısal sorunlarımızla birlikte hız kazandı. Yaşanan siyasi tartışma-
larla birlikte belirsizlik ortamı ekonomide dalga boyutunu daha da artırdı.

Türkiye ekonomisinin sağlam bir zemine oturmasının yolu, giderlerini kendi ge-
lirleri ile finanse edebilmesinden geçmektedir. Devlet giderlerini finanse etmenin
tek sağlam yolu ve kaynağı ise vergilerdir.

Meslek örgütü olarak, ülkemizin daha demokratik, daha özgürlükçü bir hukuksal
zemine sahip olması her zaman talebimiz olmuştur.

Bir toplumun gelişmesini güçlenmesini sağlayan en önemli mekanizma demok-
rasi ve özgürlüklerdir. Baskıyla hiçbir sorunu çözemeyiz. Sorunları çözmenin yo-
lu demokrasiden, özgürlükleri genişletmekten ve katılımcılıktan geçiyor.

Sivil toplumun olmadığı, sivil toplum kuruluşlarının katılım ve katkısının sağlan-
madığı bir ülkede, katılımcı demokrasiden söz etmek mümkün değildir.

Türkiye’de demokrasiyi geliştirmek istiyorsak, sivil toplum kuruluşlarını, meslek
örgütlerini, bırakın güçsüzleştirmeye yönelik düzenlemeler yapmayı, daha çok
katkılarını almak zorundayız.

Küresel gelişmeler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de muhasebe mesleğin-
de bir değişim ve yeniden yapılanma sürecini zorunlu kıldı. Uluslararası arenada
yaşanan mesleki gelişmeler yakından takip edilerek mesleğimizin bu sürece sağ-
lıklı bir şekilde uyumunu sağlamak için gerekli düzenlemeler ve eğitimler yapıl-
mıştır.

1992 yılından bu yana TÜRMOB Yönetimi olarak savunduğumuz muhasebe
mesleğinin denetim boyutuna talebi; sistemli ve özenli olarak yürüttüğümüz uğ-
raşılarımız sonucunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer almasını sağladık.
Avrupa Birliği’nde muhasebe mesleğini düzenleyen 8 nci direktife uyumlu “ya-
sal denetim” zorunluluğunun ilk kez yasal dayanağa kavuşmasını sağladık. Bu
nedenle geride bıraktığımız üç yıl içinde muhasebe mesleğini ilgilendiren yoğun
bir düzenleme (regulasyon) dönemini birlikte yaşadık. 

Kasım 2011’de muhasebe mesleğinin denetim boyutunu düzenlemek, Türkiye Fi-
nansal Raporlama ve Muhasebe Standartları ile Türkiye Denetim Standartlarını
yayınlamak üzere Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu
(KGK)  oluştu. Bu gelişme ile birlikte yönetimimiz muhasebe mesleğinin dene-
tim boyutunun gereklerini karşılamak amacıyla, kalite güvence sistemi ve kalite
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kontrol, denetim sicili, mesleki gelişim eğitimi, denetim uygulama eğitimi ve de-
netim mevzuatı eğitimi ile muhasebe meslek etiği, soruşturma ve disiplin konu-
larında örgütsel hazırlığımızı tamamladı. 42 bin 93 adet meslek mensubuna  finan-
sal raporlama ve muhasebe standartları ile denetim ve denetim mevzuatı eğitimi
verildi. Meslek mensuplarımızın yararlanması için “Muhasebe Meslek Mensupla-
rı için Uluslararası Etik Kurallarının 2010 ve 2012 versiyonları ile “Uluslararası
Denetim ve Güvence Standartlarının 2004-2008 ve 2012 ile 2013 versiyonlarının,
Uluslararası Eğitim Bildirileri ve Standartlarının 2010 versiyonunun tercümesi
yaptırıldı. Bu tercümeler elektronik ortamda ve/veya kitap olarak yayınlandı. Ay-
rıca “Türkiye Finansal Raporlama ve Muhasebe Standartları” uygulama kitabı
hazırlattı.  

Yönetimimiz dünya’daki bağımsız denetim uygulamaları ile Kamu Gözetim Ku-
rumu uygulamalarını yukarıda sözü edilen Avrupa Birliği 8 nci direktifi incelene-
rek meslek mensuplarımızın kazanılmış haklarını korumak amacıyla belirlediği-
miz isteklerimizi yazılı ve sözlü olarak defalarca KGK’ya iletmiş olmamıza rağ-
men, meslek mensuplarının kazanılmış hakları ile Birliğimizin ve Odaların dene-
tim düzenlemelerindeki fonksiyonlarına ilişkin isteklerimiz ve beklentilerimiz
maalesef halen karşılanmadı. 

Gelinen aşamada, Birliğimiz ve Odalarımız yetkilendirilmediği için bağımsız de-
netime beklenen uygulama talebi doğmamış aksine başta işlem denetimi olmak
üzere yasal düzenlemede geriye gidilmiştir. TÜRMOB’un önerisi uluslararası
uygulamaların özellikle ABD ve Avrupa Birliği uygulamaları örnek alınarak ül-
kemiz uygulamasının da bu yönde oluşturulmasıdır. TÜRMOB’un bu önerisi ül-
ke ekonomisi içinde büyük önem taşımaktadır. 

Bağımsız denetimin önemi kavranarak, biran önce uzlaşı ve işbirliği içinde, ge-
lişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de meslek örgütünün hazırlamış olduğu
zeminde bağımsız denetim bayrağını elbirliğiyle yükseltmeliyiz.

Avrupa Muhasebeciler Federasyonu’na tam üye olduk. Meslek mensuplarımız bu
üyelikle birlikte, AB ülkelerindeki meslektaşları ile aynı statüye sahip oldular.
TÜRMOB kendi alanında adeta Avrupa Birliği’ne dahil olmuştur.

Dünya her geçen gün küçük bir köy haline geliyor. İletişim olanaklarının artma-
sı, yeni bilgi iletim ve işletim sistemleri ile ulusal sınırlar ve duvarlar aşılıyor, kü-
resel iş olanakları genişliyor. Bu süreç içinde mesleğimiz artık uluslararası nite-
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liklere sahiptir. Global muhasebe mesleğinin bir parçası olabilmenin ön koşulu
ise şirketleşmekten geçiyor. Muhasebe mesleğinde şirketleşmek sürekliliğe ve
kurumsal değerlere sahip olmaktır. Standartlaşmayı, süreklilik ortamı oluşturma-
yı ve muhasebe mesleğinin etik davranış kurallarını benimsemektir. Bu yaklaşım
ve şirketleşme yönetim tarzına da yansımalı ve kurumsal yönetişim anlayışı be-
nimsenmeli; hesap verilebilirlik ve şeffaflık esas alınmalıdır.

Mesleğimizin yasal alt yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızda de-
vam etmektedir. Genel Kurulumuzda kabul edilen yönetmeliklerimizi yayınlan-
ması için Maliye Bakanlığına gönderdik. İki Mecburi Meslek Kararımızı ise Res-
mi Gazete’de yayınladık.

Muhasebe firmalarımız ve bürolarımız ile meslek mensuplarımız uluslararası stan-
dartlaşma ve şirketleşme olgularına uyum sağlamak durumundalar. Bu yeni dü-
zen içinde meslektaşlarımız; bağımsız denetim boyutunda kaliteli hizmet sunma-
ları için gerekli alt yapılarıyla, bilgi ve birikimleri ile verilen mesleki gelişme eği-
timleriyle bağımsız denetim uygulamalarına hazırdır.

TÜRMOB’un geliştirdiği alt yapı ile meslek mensuplarımızın başarılı çalışmaları-
nın üstü  örtülemeyecek ve kapatılamayacak kadar yüksek seviyelere ulaşmıştır.
Bu amaçla TÜRMOB yönetimi olarak uluslararası düzeyde muhasebe dünyasın-
daki yeniliklerden, sosyal sorumluluk projelerine; mesleki eğitimden, mevzuat ka-
zanımlarına, temsil ve saygınlıktan, liderlik ve öncülük etmeye kadar binlerce ko-
nuda mesleğin bayrağını hep yukarılara taşıdık ve taşımaya devam ediyoruz. Önü-
müze çıkarılan tüm engellere rağmen başardık ve başarmaya devam edeceğiz.

Birlikteliğin, dayanışmanın verdiği güçle mesleğimizi yarınlara güvenle taşıma-
nın gayreti içindeyiz. Elbette hedeflerimize ulaşmamızı istemeyenler olacaktır.
Elbette kazanımlarımızı gölgelemek ve dayanışmamızı bozmak isteyenler olacak-
tır. Unutulmamalı ki, güneş balçıkla sıvanmaz.

Birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı koruyarak, hep birlikte mesleğimi-
zi yarınlara daha güçlü bir şekilde taşıyacağız. 

Mesleğimizin geleceğini ve yarınları elbirliğiyle şekillendireceğiz. 

Nail SANLI
TÜRMOB Genel Başkanı
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