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72 Başkanlar Kurulu Toplantısı 
Ankara’da “TÜRMOB-KGK İlişki-
leri, Yeni Yaklaşımlar ve Değer-
lendirme” gündemiyle toplandı. 
Toplantıya Kamu Gözetimi Mu-
hasebe ve Denetim Standartları 
Kurumu (KGK) Başkanı Seyit Ah-
met Baş, KGK Başkan Yardımcısı 
Osman Dereli ve KGK Eğitim ve 
Yetkilendirme Dairesi Başkanı Ra-
fet Dilmen   TÜRMOB Kurulları ile 
Oda Başkanları katıldı. 

72. Başkanlar Kurulu Toplantı-
sı’nın açılış konuşmasını yapan 
TÜRMOB Genel Başkanı Ymm. 
Nail Sanlı, 13 Haziran 1989 tari-
hinde mesleğin yasal statüye ka-

vuştuğunu anımsatarak, “Bu yıl 
mesleğimizin yasal statüye kavuş-
masının 25’inci yılını kutluyoruz. 
Dönüp baktığımız zaman, 25 yıl-
dır kurumsal yapısını tamamlamış 
Türkiye’de 85 Odada, 94 bin üye-
si ve 17 bin aktif stajyeri bulunan 
bir TÜRMOB görüyoruz” dedi.  

25 YILDA 464 BİLİMSEL 
YAYINA İMZA ATTIK
TÜRMOB’un 25 yıllık tarihi hak-
kında kısa bir bilgi veren Sanlı şu 
ifadeleri kullandı:

“TÜRMOB her zaman eğitim ön-
celikli bir kurum oldu. Eğitime 
verdiğimiz önemin bir gösterge-
si olarak TESMER’i kurduk ve 
TESMER’i eğitim merkezi haline 
getirdik.
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Türkiye genelinde eğitim çalışmaları ya-
parak, Tekdüzen Hesap Planının başarıy-
la uygulamaya geçmesini sağladık. Muha-
sebeyi devletleştirme girişimi olan İşletme 
Yönetim Merkezlerine karşı çıkarak buna 
engel olduk. Beyanname İmzalatma Mec-
buriyetini getirdik. IFAC’a üye olduk ve bu-
rada etkin bir varlık gösterdik. ‘Angaryalara 
hayır’ diyerek gerekirse sokağa da çıkaca-
ğımızı gösterdik. Enflasyon muhasebesi 
uygulamasını gerçekleştirdik. 17. yılımızda  
‘17. Dünya Muhasebe Kongresini’ 
ülkemizde gerçekleştirdik. Türk Ticaret 
Kanunu, Muhasebe Forumları, Başkanlar 
Kurulu Toplantıları, Sempozyumlar, Eğitim 
çalışmaları gerçekleştirdik. Biz bugünlere 
emek vererek, büyük mücadelelerle 
geldik. Bunlar bizim gurur tablomuz. 
Bunlarla gurur duymak hepimizin hakkı.” 

Eğitim alanında da büyük sorumluluk 
gösteren TÜRMOB’un 25 yılda 464 tane 
bilimsel yayına imza attığının altını çizen 
Sanlı, “Çıkardığımız bilimsel yayınları 25 
yıla böldüğümüzde ayda 1.67 oranı yaka-
lıyoruz. Her ay 1.5 kitaptan daha fazla bi-
limsel yayına imza atmış bir kurumuz. İşte 
bu gurur hepimizin emekleri ve gayretle-
riyle oluşturulmuştur” dedi. 

HER ZAMAN SORUNLARIMIZI 
ÇÖZECEĞİZ
Muhasebe mesleğinden beklentilerin art-
tığını, her geçen gün yeni düzenlemele-
rin ve uygulamaların ortaya çıktığını ifade 
eden Sanlı, “Mesleğimizin 25 yıl önce de 
sorunları vardı, bugün de sorunları var. 
Yarın da sorunları olacak. Bu kadar çok 
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değişikliklere, yasal düzenlemelere muha-
tap olan bir meslek grubunun sorunlarının 
bitmesi diye bir durum olamaz. Biz bugün 
de, yarın da sorunlarımızı çözmek için eli-
mizden  gelen gayreti göstereceğiz” dedi. 

MESLEĞİMİZ BÜTÜN DÜNYADA 
HIZLI BİR DEĞİŞİMDEN 
GEÇMEKTEDİR
Muhasebe mesleğinin bütün dünyada hız-
lı bir değişim süreci içerisinde olduğunu 
söyleyen Sanlı, “Mesleğimiz kayıt siste-
minden denetime hızlı bir geçiş yapmak-
tadır. Bu aşamada özellikle dünyada mes-
leğimiz farklı gelişmeler göstermektedir. 
Son zamanlarda meslekte uzmanlaşma 
konusu ön plana çıkmaktadır. Gittiğimiz 
uluslararası toplantıların gündemlerinde 
hep bu konu vardır. Meslekte uzmanlaş-
ma alanlarını başlıklar halinde paylaşmak 
gerekirse; en çok bilinen ve en önemlisi 
bağımsız denetim konusudur. Bunun yanı 
sıra varlık değerlemeleri ile şirket değerle-
meleri konuları da bulunmaktadır. Bunların 
içerisinde ise gayrimenkul değerlemesi, 
marka değerlemesi, patent değerlemesi, 
şirket değerlemeleri günümüzde mesleki 
uzmanlaşma alanında çok önem arz et-
mektedir. Mesleki uzmanlaşma alanında 
öne çıkan bir diğer husus ise derecelen-
dirmedir. Kurumsal yönetim derecelen-
dirmesi, uluslararası arenalarda mesleki 
uzmanlaşma alanında yine öne çıkan bir 
konudur. İç denetim ve iç kontrolörlük, de-
netime çok önem veren kuruluşlar tarafın-
dan kendi iç yapılarında bir denetim sağ-
lanması için ele alınmakta ve hızla kabul 
görerek yaygınlaşmaktadır. Bunun dışında 
bağımsız adli muhasebecilik, maliyet mu-
hasebeciliği ve yönetim muhasebeciliğinin  
mesleki uzmanlaşma alanlarında önemli 
bir şekilde ortaya çıktığını görmekteyiz. 
Sosyal muhasebe ve raporlama kavram-
ları artık tartışılmaktadır. Çevre ve karbon 

muhasebesi muhasebesi ve raporlaması 
çok ön plana çıkmaktadır. Raporlama bü-
yük önem kazanmakta özellikle entegre 
raporlama kavramı bütün uluslararası are-
nada önemle ele alınmaktadır. Entegre ra-
porlamanın en büyük özelliği bir firmanın 
finansal değerlerinin dışındaki iyi değerle-
rini de topyekün değerleyen bir rapor şekli 
olmasıdır” şeklinde konuştu.

AB DİREKTİFLERİ HIZLA 
DEĞİŞİYOR
AB direktiflerinin hızla değiştiğine işaret 
eden Sanlı, “Bağımsız denetim konu-
sunda çok önemli gelişmeler gözlem-
lemekteyiz. Dünya ekonomisindeki ve 
teknolojideki hızlı gelişim ve değişim ile 
küreselleşmenin bir yansıması olarak iş-
letmelerin faaliyetleri ve gerçekleştirdiği 
finansal işlemler eskiye nazaran çok kar-
maşıklaşmıştır. Dolayısıyla, finansal tablo 
kullanıcılarının ihtiyaçlarının farklılaşması 
finansal raporlama uygulamalarının an-
laşılabilirliğinin azalmasına yol açmış ve 
bağımsız kişilerin denetiminden geçmiş 
finansal tablolar her zamankinden daha 
önemli hale gelmiştir.

Bağımsız denetimin bu şekilde düzenlen-
mesine esas olarak 2000’lerin başında 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan 
finansal skandallar neden olmuş, diğer ül-
keler de bunu takip etmiştir. Ancak son fi-
nansal kriz bu düzenlemelerin de çok sağ-
lıklı sonuçlar vermediğini göstermiştir. Son 
küresel finansal krizde yaşanan çalkantılı 
olaylar güvenilir olan finansal bilgiye dola-
yısıyla yüksek kaliteli finansal raporlama-
ya olan ihtiyacı artırmış ve bunları sağla-
mak üzere kaliteli denetimin önemi tekrar 
gündeme gelmiştir. Görüldüğü üzere tüm 
dünyada başta finansal raporlamanın kali-
tesinin arttırılması ve bunu sağlamak üze-
re denetimin kalitesinin arttırılması amaç-
lanmaktadır. Bu çerçevede; başta G20 
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bünyesinde oluşturulan Finansal İstikrar 
Komitesi olmak üzere, Uluslararası Muha-
sebe Standartları Kurulu, Uluslararası Mu-
hasebeciler Federasyonu (IFAC), Avrupa 
Muhasebeciler Federasyonu  (FEE) gibi 
uluslararası kuruluşların ve ülkelerin Ser-
maye Piyasası Kurumlarının gündemlerin-
de finansal raporlamanın iyileştirilmesi ile 
denetimin kalitesinin arttırılması ön plana 
çıkmıştır. Denetimin kalitesinin arttırılma-
sına ilişkin olarak ülkelerin düzenlemele-
rinde hakim olan genel yaklaşım, sıkı ve 
yoğun düzenleme yapılması ve bağımsız 
denetçilerin gözetiminin yani yaptıkları 
denetim faaliyetlerin incelenmesi, diğer 
bir ifadeyle denetimin denetimini yapa-
rak denetime güvence vermek olmuştur. 
Evet dünyada denetimin gözetimi ağırlıklı 
olarak kamu tarafından yapılmaya başla-
mıştır. Tüm konuşmalarımızda bunu dile 
getiriyoruz. Ancak şu hususta gözlerden 
kaçmamalıdır. Dünya uygulamalarında, 

kamu gözetim otoritelerinin çalışan yapı-
sını, daha doğrusu çatısını geçmişte uy-
gulayıcı olanlar yani esas olarak meslek 
mensupları oluşturmaktadır. İşin doğası 
da zaten bunu gerektirmektedir. Diğer bir 
hususta, standartlarda ekonomik karar 
alıcılar olarak belirtilen piyasa katılımcı-
larının yani sermaye piyasası araçlarına 
yatırım yapacak olanların bilinç düzeyi 
denetime ve denetimin kalitesine olan ih-
tiyacı şekillendirmektedir” ifadelerini kul-
landı. 

DENETLENEN FİRMALARIN 
BEKLENTİLERİ İYİ 
ANLAŞILMALI
Denetime tabi firmaların denetimden 
beklentilerinin ne olduğunun iyi anlaşıl-
ması gerektiğini söyleyen Sanlı, “Bu ko-
nuda hem Amerika’da hem de Türkiye’de 
işlem gören Turkcell’in hisselerini örnek 
olarak ele alabiliriz. Turkcell tarafından 
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kamuya yapılan raporlamaların yurtdışın-
da ve ülkemizde sorgulanmasını karşı-
laştırırsak, Amerika’da yatırımcılar abone 
sayısı duyurulurken hazır kart olarak bildi-
ğimiz faturalı olmayan abonelerin de dikka-
te alınması nedeniyle şirketi dava etmişler 
ve şirketi tazminata mahkum etmişlerdir. 
Amerika’da örneğini verdiğim Turkcell gibi 
bir kuruluşun Türkiye’de bir örneği var mı-
dır? Yatırımcıların yatırım yaptıkları firma-
nın raporlarında bu bilgilerin ne kadar yer 
alıp almadıklarını sorgulayabildikleri bir 
mekanizma var mıdır? Bu sorular önemli-
dir, denetime tabi firmaların beklentilerinin 
iyi araştırılması, anlaşılması gerekmekte-
dir” dedi. 

FİNANSAL RAPORLAMA 
ALANINDA YENİLİKLER BİZİ 
BEKLİYOR
Finansal raporlama ile ilgili olarak Ulusla-
rarası Muhasebe Standartları Kurulu ta-
rafından finansal krizin ardından önceliği 
finansal araçların muhasebeleştirilmesine 
verilmek üzere birçok revizyon projesinin 
yürütüldüğünü anlatan Sanlı, “Standartla-
rın oluşturulmasında esas alınan Kavram-
sal Çerçeve bölümler halinde yenilenerek 
kısmen yayımlanmış, hasılatın muhasebe-
leştirilmesine ilişkin olarak UFRS 15, Mayıs 
ayının sonunda yayımlanmıştır. Bu Stan-
dardın yayımlanması aslında Kurulun da 
belirttiği üzere, Amerikan Genel Kabul 
Görmüş Muhasebe İlkeleri İle UFRS ya-
kınsama çalışmaları kapsamında önemli 
bir adım olmuştur. Bu standardın yayım-
lanması “Tek bir global muhasebe standar-
dı setine ulaşılması tam anlamıyla müm-
kün olacak mıdır?” sorusuna biraz daha 
rahat ‘evet’ dememize neden olmuştur. 
Bunun yanı sıra; kiralama işlemleri, sigor-
ta sözleşmeleri, madencilik ve UMS 1’de 
yer alan dipnot açıklamalarına ilişkin pro-
jelerin ise bu yıl içerisinde tamamlanması 

planlanmaktadır. Görüldüğü üzere, finan-
sal raporlama alanında köklü değişiklikler 
olmasa da yenilikler bizi beklemektedir 
diyebiliriz. ‘Bu gelişmelerin, meslek men-
supları olarak bize yansıması nasıl ola-
caktır’ dediğimizde ise mesleğimizin artık 
kaçınılmaz şekilde uluslararası geçerliliği 
olan bir meslek haline geleceğini söyle-
mek doğru olacaktır” ifadelerini kullandı. 

AB KRİTERLERİNE BİRAN  
ÖNCE ULAŞMAMIZ GEREKİYOR
TÜRMOB’un 18 Aralık 2013 tarihinde tam 
üye olduğu Avrupa Muhasebeciler Fede-
rasyonu ile ilişki içerisinde, Avrupa Birliği 
bünyesinde gerçekleştirilen muhasebe ve 
denetim ile ilgili çalışmalardan daha yakın-
dan haberdar olduğunu ve bu çalışmalara 
da aktif katılım sağladığını belirten Sanlı, 
“Avrupa Birliği’nin de gündeminde finan-
sal raporlamadaki yenilikler ile denetimin 
kalitesinin arttırılması ön plana çıkmıştır. 
Son dönemde, AB’nin her iki alana ilişkin 
direktifleri güncellenerek yayımlanmış-
tır. Hepimizin çok yakından bildiği AB’nin 
yıllık finansal tablolara ilişkin 4’üncü ve 
konsolide finansal tablolara ilişkin 7’nci 
direktifleri bulunmaktaydı. Bu iki direkti-
fin yerini almak üzere ‘İşletmelerin yıllık 
finansal tablolarına, konsolide finansal 
tablolarına ve ilgili raporlarına ilişkin Yeni 
Direktif’ yayımlanmıştır. Üye ülkelerin bu 
direktife uyum sağlamak amacıyla gerekli 
olan kanunları ve idari düzenlemeleri en 
geç 20 Temmuz 2015 kadar yürürlüğe ko-
yup komisyona bilgi vermeleri gerekmek-
tedir. Bu direktifin bizler için önemi ise, 
hangi büyüklükteki şirketlerin denetime 
tabi olacağının AB uygulamalarında yeni-
den ele alınmasıdır. Bilindiği üzere mikro 
işletmelerin bilanço toplamı 350 bin Euro, 
net cirosu 700 bin Euro ve çalışan sayısı 
10 ise denetime tabi tutuluyor. Küçük iş-
letmelerin bilanço toplamı 4 milyon Euro, 
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net cirosu 8 milyon Euro ve çalışan sayısı 
50, orta ölçekli işletmelerin bilanço topla-
mı 20 milyon Euro, net cirosu 40 milyon 
Euro ve çalışan sayısı 250 olması kararı-
nı  aldı. Bizde dünya ile bütünleşeceksek 
ve uluslararası arenada TTK’yı referans 
olarak değerlendiriyorsak biran önce biz-
lerin de AB kriterlerine ulaşması gerekiyor 
ve bunu TÜRMOB olarak talep ediyoruz” 
dedi.

DENETİM UYGULAMALARINDA 
ROTASYON DİKKATİ ÇEKMEKTE

Sanlı, “Bağımsız denetime ilişkin olarak 
ise Yıllık ve Konsolide Finansal Tablola-
rın Denetimine İlişkin Direktif ve Kamu 
Yararını İlgilendiren Kuruluşların (KAYİK) 
Denetimine ilişkin Düzenlemesi AB Par-
lamentosu tarafından 3 Nisan 2014 tari-
hinde kabul edildi. Bu iki düzenlemenin 
AB Bakanlar Kurulu tarafından aynı şekil-

de benimsenmesinin ardından 27 Mayıs 
2014 tarihinde AB Resmi Gazetesinde 
yayımlandı. İlk düzenleme, Bağımsız De-
netime İlişkin 8 No’lu Direktifin değiştiril-
mesine ilişkin olup AB’de KAYİK’ler de 
dahil olmak üzere yürütülen tüm bağım-
sız denetim faaliyetlerine ilişkin düzen-
lemeleri içermekte ve 8 No’lu Direktifin 
üzerine inşa edilmekle birlikte 8 No’lu Di-
rektifin bazı hükümleri aynen korunmuş, 
bazı hükümleri değiştirilmiş ve yeni hü-
kümler eklenmiştir. İkinci düzenleme ise, 
genel hükümlerin yer aldığı yeni Direktif 
hükümlerine ek olarak yalnızca KAYİK’le-
rin denetimine ilişkin hükümler içeren ve 
kurallar şeklinde yapılan bir düzenleme-
dir. Bu düzenlemelerden özellikle önem 
taşıyan denetim uygulamalarındaki ro-
tasyon ve denetim dışı hizmetlerin veril-
mesine ilişkin yeni düzenlemeler dikkati 
çekmektedir” diye konuştu.
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KGK İLE BU YOLDA BİRLİKTE 
YÜRÜMEK İSTEDİK
Sanlı, TTK düzenlemeleri çerçeve-
sinde 2011 yılının sonunda 660 sayılı 
KHK ile oluşturulan KGK’nın, TÜRMOB 
tarafından dünya uygulamaları açısından 
gerekli bir yapı olarak görüldüğünü, kabul 
edildiğini ve desteklendiğini söyleyerek, 
“Kamu Gözetim Kurumları bir dünya 
uygulamasıdır. Özellikle Enron gibi 
muhasebe skandallarından sonra de-
netimin gözetlenmesi noktasında bir 
yapıya ihtiyaç duyulmuştur. Bu yapı 
da, dünyada kendisini Kamu Gözetim 
Kurumu ile ortaya çıkarmıştır. Kamu 
Gözetim Kurumları hızla dünyada ka-
bul görmeye başlamış ve bir dünya uy-
gulaması şekline dönüşmüştür. Tabi ki 
Türkiye’de bunun gerisinde kalmama-
lıydı ve Türkiye’de de bir Kamu Gözetim 
Kurumu kurulmalıydı. Türkiye’de 660 
Sayılı KHK ile KGK kurularak bu boş-
luk dolduruldu. Biz o zaman çok güçlü 
bir yapının ortaya çıktığını ifade ettik. 
Ancak bunun yanında TÜRMOB’un 25 
yıllık bilgi birikimini, alt yapısını ve her 

türlü tecrübesini KGK’nın yanı başında 
tutmak ve bu yolda birlikte yürümek is-
tediğimizi de dile getirdik” dedi.

KGK TÜRMOB ORTAK ÇALIŞMA 
KOMİTESİ OLUŞTURULDU
KGK’nın kurulduğu günden beri her za-
man TÜRMOB’un gündeminde olduğunu 
belirten Sanlı, “KGK’yı kurulduğu gün-
den beri destekledik ve 64. Bakanlar 
Kurulu toplantısında konuya bakışımızı 
ve taleplerimizi dile getirdik. O günden 
sonra yapılan 9 Başkanlar Kurulu top-
lantısında da gündemimizde bağımsız 
denetim, KGK ve eğitim konuları yer 
aldı. 68’inci Başkanlar Kurulu toplantı-
sında konuyla ilgili görüşlerimizi yan-
sıtan bir sonuç bildirgesi yayınladık. 
Ondan sonraki süreçte ise Cumhur-
başkanı Abdullan Gül, TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan, Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı ve Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek ile ayrı ayrı görüşmelerimiz 
oldu. 
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Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz 9 Tür-
kiye Muhasebe Forumunda AKP Genel 
Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’i ve 
TBMM’de grubu bulunan parti temsilci-
lerini davet ederek konuyla ilgili talep-
lerimizi detaylı bir şekilde bir kez daha 
dile getirdik. 

Gerçekleştirilen Forum sonrasında 
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüse-
yin Çelik ve  KGK Başkanı Seyit Ahmet 
Baş ile bir araya 
gelerek konuların 
üzerinden geçtik. 

Geçtiğimiz gün-
lerde ise KGK ve 
TÜRMOB arasın-
da sorunların çö-
zümü amacıyla 
ortak bir çalışma 
komitesi oluştur-
duk. KGK Baş-
kan Yardımcısı 
Osman Dereli,        
TÜRMOB Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Rıfat Nalbantoğlu ve 
Eray Mercan’dan oluşan komite geçen 
hafta ilk defa bir araya gelerek toplan-
dı” diye konuştu.

KGK’NIN ÖNÜMÜZE KOYACAĞI 
ÇÖZÜM YOLLARININ HEPSİNE 
AÇIĞIZ
Oluşturulan komite sayesinde sorunla-
rın çözüleceğine olan inançlarının tam 
olduğunu vurgulayan Sanlı, “KGK’dan 
eğitim konusundaki sıkıntılarımızın 
giderilmesi konusunda talebimiz  var. 
Ancak biz sanki bu eğitimlere karşı du-
ruyormuşuz gibi bir algı yaratılıyor, böyle 
bir durum yok. Biz TÜRMOB eğitimlerinin 
neden değerlendirilmediğiyle ilgili bir 
bekleme süreci içerisindeydik. TÜRMOB 
eğitimlerinin bir eksiği varsa bunları ta-
mamlamaya hazırız. Türkiye genelin-
de bu eğitimleri tekrarlamaya, müfredatı 

değiştirmeye de hazırız. Hatta üniversi-
telerle iş birliği yapmaya da açığız. Bizim 
talebimiz TÜRMOB tarafından verilen bu 
eğitimlerin değerlendirilmesi yönünde. Biz 
KGK’nın önümüze koyacağı çözüm yolla-
rının hepsine açığız” dedi.

SÜRE TEKRAR GÖZDEN 
GEÇİRİLMELİ
Sanlı, ayrıca bağımsız denetçi olunması 
konusunda 15 yılı dolduran meslek men-

supları açısından 
bir sıkıntı olma-
dığını belirterek, 
“Ancak bu süre-
yi doldurmayan 
genç meslektaş-
larımız için yeni 
bir düzenleme 
yapılması gerek-
mektedir. Bu sü-
renin gözden ge-
çirilmesini talep 
ediyoruz. Bunun 
için dünya uygu-

lamaları incelenerek gerekirse bir ülke 
belirlenerek bir orta yol bulabiliriz. Biz 15 
yılını doldurmamış meslektaşlarımızla il-
gili iyileştirme istiyoruz” dedi. 

TÜRMOB’un varlık sebebinin, asli görev-
lerinden bir tanesinin üye haklarının ko-
runması olduğunu belirterek, “Yetki alan 
meslek mensubunun mesleki ehliyetini 
kazandıktan sonra bağımsız denetim yet-
kisini kullanmak üzere lisanslanacağı dö-
nemde ayrıca bir sınava girmesini gerekli 
görmüyoruz. Çünkü dünya uygulamaları 
çerçevesinde 3 yıl stajımız ve yeterlilik sı-
navlarımız vardır. Bunları tamamlamış ve 
dünya standartlarında bu eğitimi görmüş 
kişilerin mesleğin ikinci maddesi olan ba-
ğımsız denetim yetkisini kullanırken ayrı-
ca bir sınava tabi tutulması haksızlıktır” 
dedi. 

TÜRMOB Genel Başkanı Sanlı, “Geçtiğimiz 
günlerde KGK ve TÜRMOB arasında 
sorunların çözümü amacıyla ortak bir 

çalışma komitesi oluşturduk. KGK Başkan 
Yardımcısı Osman Dereli,        TÜRMOB 
Yönetim Kurulu Üyeleri Rıfat Nalbantoğlu 
ve Eray Mercan’dan oluşan komite geçen 
hafta ilk defa bir araya gelerek toplandı” 

ifadelerini kullandı.
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KGK BAŞKANI BAŞ: 
SORUNLARI ÇÖZMEYE 
HAZIRIZ
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurulu Başkanı Seyit Ahmet 
Baş ise konuşmasında, bağımsız denetim 
açısından sadece meslek mensubu ifade-
sini kullandıklarını vurgulayarak, “Meslek 
Yasasında unvanlar ve yapacağı işler dü-
zenlenmiştir. Meslek yasamızda ünvanlar 
düzenlenmiştir. Bağımsız denetim açı-
sından sadece meslek mensubu vardır. 
Kamu gözetim uygulamaları açısından da 
sadece meslek mensubu vardır” dedi. 

TÜRMOB’un 25 yılı geride bıraktığını 
ifade eden Baş, “Mesleğe yönelik bek-
lentiler arttıkça, dünya uygulamaları 
değiştikçe ve biz de bunlara ayak uy-
durmaya çalıştıkça birçok düzenlemey-
le karşı karşıya kalıyoruz. 25 yılı geride 
bırakan  TÜRMOB çok mesafe kat et-

miş ve çok önemli başarılara imza at-
mıştır” dedi. 

Meslek mensuplarının sadece muhasebe 
işini yapmadığına işaret eden Baş, “Biz 
meslek mensupları olarak sadece muha-
sebe yapmıyoruz. Uluslararası gelişme-
lere paralel olarak kendimizi her zaman 
geliştiriyoruz. Denetim ve  derecelendirme 
uygulamaları, adli muhasebecilik, entegre 
raporlama gibi birçok kavram hayatımıza 
girdi. Önümüzdeki süreçte gelişmiş ülke 
uygulamalarına göre kendimizi geliştirme-
miz açısından birçok regülasyon çalışma-
ları yapacağımızı gösteriyor” diye konuş-
tu. 

FİNANSAL RAPORLAMA 
ALANINDA DÜZENLEMELER 
OLABİLİR
Finansal raporlama konusunda da düzen-
lemelerin olabileceğine işaret eden Baş, 
“Muhasebe uygulamaları ilgili otoritenin  
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yetkisi, tercihleri altında gelişebiliyor. Fi-
nansal raporlama eğer kendi ülkemizde 
yapılacaksa yerel mevzuata göre yapılabi-
liyor. Ancak uluslararası ortama sunulacak 
bir finansal raporlama söz konusu ise ora-
da Uluslararası Muhasebe Standartlarına 
göre yapılması gerekiyor. Biz Uluslarara-
sı Muhasebe Standartları ile yüzde yüz 
uyumlu bir tebliği ülkemize kazandırdık. 
Ayrıca bağımsız denetim raporları artık 
sadece ulusal raporlar olmaktan çıkmıştır. 
Bağımsız denetim regülasyona tabi tutu-
larak bir çok şirket için zorunlu hale getiril-
miş ve getirilmektedir” dedi.

GEÇİŞ SÜRECİNDEYİZ
Avrupa Birliği 2014 Nolu Direktifinin ala-
nının genişlediğinden bahseden Baş, 
“2016’dan itibaren küçük işletmelerde de-
netime tabi olacak. Biz geçiş sürecindeyiz. 
Ülkemizde de denetim alanı AB uygula-
maları yönünde oluşmalıdır, bizde kade-
me kademe bu noktaya geleceğiz” dedi.

Bağımsız denetimle ilgili ABD ve AB uygu-
lamaları hakkında bilgi veren Baş, “Geç-
tiğimiz günlerde Kurumumuzda ABD ve  
KGK’dan yetkililerle bağımsız denetim ve 
saha denetimleri konusunda bir çalıştay 
yaptık. Onların, ‘halka açık şirketlerin de-
netimlerinin zorunlu olduğu, diğer dene-
timlerin ise ihtiyari denetimler’ olduğuna 
ilişkin bir açıklamaları oldu. 

İşin AB  tarafına baktığımız zaman ise ba-
ğımsız denetimin sadece menkul kıymet 
ihraç etmiş şirketlerle sınırlı olmadığını 
görüyoruz. Aynı zamanda sadece KAYİK 
dediğimiz şirketlerle sınırlı da değil. Ora-
da kriterleri aşan bütün şirketler deneti-
me tabi. Ülkemizde denetimin alanı böyle 
olacak. Bugün itibariyle Sermaye Piyasa-
sı Kurulu mevzuatı düzenlemelerine tabi 
olan şirketlerin sayısı sınırlı, 1000 civarın-
da. Geçen sene 2 bin 530 tane sözleşme 

kurum kayıtlarına yüklendi. 2014 itibariyle 
de mevcut kriterler çerçevesinde 3 bin 500 
tane işletmenin bağımsız denetime tabi 
olacağını tahmin ediyoruz. Ancak hepimiz 
biliyoruz ki SPK mevzuatına tabi olan şir-
ketlerin sayısı günden güne artacak. Bu-
gün itibariyle SPK düzenlemelerine tabi 
1000 civarında şirket var. Bu gelecek yıl 
belki 50 şirket daha artacak. Dolayısıyla 
genişleyen çemberin içerisinde SPK’ya 
tabi olanlar oransal olarak azalmış olacak. 
O bakımdan biz AB uygulamalarını dikka-
te alarak düzenlemeler yapıyoruz” şeklin-
de konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DİĞER 
STANDARTLAR YÜRÜRLÜĞE 
KONULACAK
Türkiye’de Bağımsız Denetim Standartla-
rının yürürlüğe konulduğunu, önümüzdeki 
dönemde de diğer standartların yürürlüğe 
konulacağını söyleyen Baş, “Henüz zo-
runlu tutulmayan ve daha az düzenlemeye 
tabi tutulan, tanımlanmış bir takım hizmet-
ler var. Bunlara diğer güvence hizmetleri 
diyoruz. Diğer güvence hizmetlerine ilişkin 
standartlar da yayımlanacak. Dolayısıyla 
meslek mensubu diğer güvence hizmet-
lerini yaparak bağımsız denetimden daha 
fazla gelir elde edebilecek” dedi. 

BAĞIMSIZ DENETİM EKİP İŞİ
Zaman içerisinde AB düzenleme-
lerine uyum çerçevesinde bir takım 
düzenlemelerin yürürlüğe konduğunu 
belirten Baş, “Söz konusu düzenlemelerle 
ilgili eğitimlere 11 bin civarında meslek 
mensubu katıldı. Bunların 8 bin 500 ta-
nesinin dosyası onaylandı. Mesleğimizle 
ilgili iş alanları genişliyor. Bu pastadan 
pay almak istiyorsak bağımsız denetimin 
yanı sıra başka hizmetleri de yapıyor ol-
mamız gerekiyor. Müşteriye biz bağımsız 
denetim veriyoruz ama sen diğer hizmeti 
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başka yerden al dediğimiz anda bağımsız 
denetim işi de elimizden kaçar. O bakım-
dan bağımsız denetim alanında güç birliği 
yaparak sahaya çıkılmalı. Çünkü bağım-
sız denetim işi ekip iş” diye konuştu. 

KGK OLARAK SORUNLARI 
ÇÖZMEYE HAZIRIZ
KGK olarak meslek mensubunun ve 
meslek örgütünün sorunlarını çözmeye 
her zaman hazır olduklarını vurgulayan 

KGK Başkanı Baş, “KGK olarak atabile-
ceğimiz adımlar varsa bunları yapmaya, 
ilgili bakanlıklar nezdinde de girişimde 
bulunmaya hazırız. Önümüzdeki süreç 
daha fazla istişare, daha fazla görüş 
alışverişinde bulunacağımız bir süreç. 
TÜRMOB ve KGK tarafından oluşturulan 
çalışma grubunun ortaya koyacağı çö-
züm önerileri çerçevesinde KGK olarak 
bakanlık nezdinde çalışmalar yapacağız” 
dedi. 
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TOPÇU: OLUŞTURULAN KOMİTE 
ÇÖZÜM YOLUNUN BAŞLANGICI 
OLDU
Ege Odaları Platformu adına söz alan İzmir   
SMMMO Başkanı Feyzullah Topçu, bağımsız 
denetim konusunda bu güne kadar bir kaos 
yaşandığını belirterek, “Bu konuda mutlaka çö-
zülmesi gereken yanlış anlaşılmalar var. Bunun 
yolu da işbirliği ve diyalog sürecinden geçiyor. 
KGK ve TÜRMOB tarafından oluşturulan komite 
bunun bir başlangıcı oldu. Umarım bundan son-
raki süreçte diyalog yoluyla bütün sorunlarımızı 
çözeriz” dedi. 

Yapılacak çalışmaların başında TÜRMOB’un en 
önem verdiği konuların başında gelen eğitim ko-
nusunun olması gerektiğini vurgulayan Topçu, 
üniversitelerin verdiği eğitimlerin yetersiz olduğunu kaydetti. Topçu, “Bunun için KGK ve TÜR-
MOB ortak bir eğitim programı yapmak zorundadır. Öncelikle bağımsız denetim eğitimi yapmak 
yeterli değildir. Muhasebe standartları ile ilgili eğitim mutlaka başlatılmalıdır. Sağlıklı bir mali 
tablonun oluşturulması bu eğitime bağlıdır. Sağlıklı bir şekilde hazırlanmamış bir mali tablonun 
denetimi de mümkün değildir. Bu konuda ortak bir eğitim çalışması yapılarak muhasebe stan-
dartları eğitiminin tüm yurtta başlatılması, arkasından da bağımsız denetim eğitimlerinin hızlı 
bir şekilde başlatılması çok verimli bir çalışma olacaktır” ifadelerini kullandı. 

OKKALI: SERBEST MUHASEBECİ 
MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ 
DENETİM MESLEĞİ TEK BİR 
MESLEKTİR
Orta Ve İç Anadolu Platformu adına söz alan 
Ankara SMMMO Başkanı Mehmet Okkalı ise, 
şu an mevcut sistemde 15 yılını dolduran kişi-
lerin bağımsız denetçi olma kriterleri olduğunu 
belirterek, “Diğerlerinin sınav ve eğitim olanak-
ları var. Bu süreç bir geçiş sürecidir fakat ileriye 
dönük yapılacak düzenlemelerde, ikinci bir sınav 
sistemi kaldırılmalı. Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir olmak için biz zaten sınavlara giriyoruz.  
Denetimle ilgili sınavlar eklensin. Tek sınavda iki 
kurumun da kontrolünde olan bir sınavda hem 
ruhsatını alarak mali müşavir hem de bağımsız 
denetçi olur. İki kurum arasında diyalog ve güçlü 
bir çalışma ile hem bağımsız denetimin oturtul-

ması, şirketlerin kontrolü, yatırımcılara destek verilmesi, yatırımcıların haklarının korun-
ması çok önemlidir. Bağımsız denetimi çok önemsiyoruz ve tek bir meslek olarak görüyo-
ruz. Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve bağımsız denetim mesleği tek bir meslektir” 
ifadelerini kullandı. 
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AZİZOĞLU: TÜRMOB EMSALİ 
OLMAYAN EĞİTİMLERE İMZA 
ATMAKTADIR

Doğu Güney Doğu Odaları Platformu adına 
konuşan Diyarbakır SMMMO Başkanı Erkan 
Azizoğlu, “Çözülmesi gereken iki önemli so-
runumuz var. Bunlardan birincisi 15 yılı dol-
durmamış genç meslektaşlarımızın bağımsız 
denetçi olması diğeri ise TÜRMOB eğitim-
leridir. TÜRMOB’un verdiği eğitimler emsali 
olmayan eğitimlerdir. Bu eğitimi alan meslek-
taşlarımız gerekli bilgi birikimine sahiptir. Bu 
kişilerin sınavsız bağımsız denetçi olması ön-
celikli talebimizdir. 15 yıl şartı aranması doğ-
ru değildir” dedi.
Azizoğlu, TÜRMOB ve KGK arasında oluştu-
rulan komitenin çok önemli işlere imza ata-
cağına olan inancının tam olduğunu kaydetti.

ÜSTÜNKOL: SINAVLAR ARAÇ 
OLUR, SONUÇ OLMAZ

Karadeniz ve Marmara Odaları adına söz alan 
Kırklareli SMMMO Başkanı Burhan Üstünkol, 
mesleğin ve meslektaşların birçok sorunu ol-
duğuna işaret etti. Üstünkol, “Biz bölgelerimiz-
de meslektaşlarımıza kurumsallaşmayı, hak-
sız rekabet konusunu, tahsilat sorunlarımızı 
nasıl aşacağımızı aktarmaya çalışırken mes-
lektaşlarımızdan gelen talep hep bağımsız 
denetim ile ilgili oldu. Bizde kendilerine bekle-
meleri gerektiğini   TÜRMOB ve KGK arasın-
daki yaratılacak diyalog ortamının bu sorunları 
çözeceğini söyledik ve çözüm sürecinin oluş-
turulan komiteyle başladığını görüyoruz” dedi. 
15 yılı dolduran meslektaşların bağımsız de-
netçi olması konusunda bir sıkıntı olmadığını 
dile getiren Üstünkol, “Biz  TÜRMOB’un ön-

derliğinde ve Odalarımızın görev alanlarında eğitim sürecini birlikte aşacağımıza inanıyo-
ruz. Önemli olan 15 yılı doldurmamış genç meslektaşlarımız. Bu genç meslektaşlarımız 
çok eğitimliler, bölgelerimizde, Odalarımızda yaptığımız mesleki eğitimlere en fazla ilgiyi de 
gösteren bu genç meslektaşlarımızdır. Sınavlar  bir araç olabilir ama biz sınavın bir sonuç 
olabileceğine inanmıyoruz. Çünkü sınavlar geçilse bile sağlıklı bir eğitim alınmadığı taktir-
de denetim yapmaları mümkün olmayacaktır.  Biz TÜRMOB’un yaptığı eğitimleri tekrar-
layarak gerekirse üniversitelerle birlikte eğitimleri geliştirerek bu süreci aşabileceğimize 
inanıyoruz” dedi. 
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TAŞ: HER ZAMAN UZLAŞMADAN 
YANAYDIK

Düzce SMMMO Başkanı Kudret Taş, KGK 
ile TÜRMOB arasında oluşturulan ortak 
Komisyonun bir an önce çözüm odaklı ha-
reket etmesi gerektiğini kaydetti. 
Taş, KGK ile yaşanan süreç dikkate alın-
dığında meslek mensuplarının ve TÜR-
MOB’un her zaman uzlaşmadan, diya-
logdan yana olduğunun unutulmaması 
gerektiğinin altını çizdi. 

BERBEROĞLU: KOMİSYONUN 
YAŞANAN SORUNLARI 
KISA SÜREDE ÇÖZECEĞİNE 
İNANIYORUZ

Rize SMMMO Başkanı Muammer Berberoğ-
lu, Muhasebe Haftasında yapılan ortak basın 
açıklamasını anımsatarak, “Genel Başkanı-
mızın açıklamalarına hem bir meslektaş ola-
rak, hem de Oda Başkanı olarak canı gönül-
den katılıyorum. Gün, ayrılık günü değildir. 
Gün, birlik, beraberlik günüdür” dedi. 
KGK ile TÜRMOB arasında oluşturulan 
ortak Komisyonun kısa bir zamanda yaşa-
nan sorunları çözmesini beklediklerini ifade 
eden Berberoğlu, “Bu güne kadar yapılan 
uzlaşmacı tavrın sonuç almaya başladığını 
görmek bizleri son derece memnun etmiştir.  
Oluşturulan Komisyonun çok önemli işlere 
imza atacağına inanıyoruz” dedi.

72. Başkanlar Kurulu’nun 2. bölümünde Oda Başkanları söz alarak 
mesleki sorunlara ilişkin değerlendirmelerde ve çözüm önerilerinde 

bulundu. 
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GÖKTAŞ: BİRLİKTE HAREKET 
ETMELİYİZ

Mersin SMMMO Başkanı Dursun Göktaş, 
mesleki sorunlar konusunda birlikte ha-
reket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, 
“Mesleki sorunlar konusunda birlikte hare-
ket etmeliyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde 
atılan her adımdan sonuç alınır. Hakkımı-
zı arayacaksak hepimizin taşın altına elini 
koyması gerek” dedi.
Geçmişten gelen bazı mesleki sorunların 
devam ettiğine işaret eden Göktaş,   “Bu 
sorunları birlikte aşacağımıza inanıyorum” 
dedi. 

SÖNMEZ: MESLEK 
MENSUPLARININ SORUNLARI 
ÇÖZÜLMELİDİR

Bursa SMMMO Başkanı Ahmet Hik-
met Sönmez, “Yıllardır çözüm bekleyen 
sorunlarımıza her geçen gün yenileri 
eklemekte ve bu eklenenler de bizi fa-
aliyetlerimizi yürütürken zorlamaktadır. 
Bunlardan biri de 1774 sayılı Kimlik Bil-
dirme Kanunu ile ilgilidir. Pilot uygulama, 
Bursa ve Gaziantep’te başladı. İşyerleri-
ne ve çalışanlara ait kimlik bildirimlerinin 
yapılması her ne kadar işverenlere veril-
miş bir görev olsa da, görev işverenlerce 
bize, meslek mensuplarına aktarılmakta 
ve bizler tarafından yerine getirilmesi is-
tenmektedir. Bir çok görev ve sorumlu-
luğumuz arasında bir de kimlik bildirimi 
gibi mesleğimizi ilgilendirmeyen konular-
la uğraşmak bizi asıl görevlerimizi yapa-
mamamız noktasına getiriyor. Yapılacak 
bir düzenleme ile bu iş internet üzerinden 
yapılabilir. Umarım ki önümüzdeki süreç-
te meslek mensuplarının bu ve benzeri iş 

yüklerini azaltan adımlar atılır” şeklinde konuştu. 
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SUBAŞI: BAĞIMSIZ DENETİM 
KONUSU ÇÖZÜLMELİ
Muş SMMMO Başkanı Halil Subaşı, bağım-
sız denetim konusunda yaşanan sürece de-
ğinerek, “23 Ocak 2013 tarihli Resmi Gaze-
tede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 
2013 yılında itibaren bağımsız denetime tabi 
olacak anonim şirketler ve limitetler için ge-
nel kriterler belirlenmişti. 14 Mart 2014 tarihli 
Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kuru-
lu Kararı ile belirlenen kriterlerdeki rakamlar 
yarı yarıya indirilmiştir. Bağımsız denetime 
tabi olacak kuruluşların sayısı oldukça az-
dır. Bu kriterlerin dışında kalan şirketlerin de 
denetime tabi tutulması sağlanmalıdır. Biz 
odamızda meslek mensuplarının bağımsız 
denetime müracaat etmek istediklerinde hep 
beklemeleri konusunda yönlendirdik. Ancak 
bu konunun artık çözüme kavuşması gerek-
mektedir” ifadelerini kullandı.

KAYAR: KRONİK SORUNLARIMIZ 
ÇÖZÜLMELİ 

Samsun SMMMO Başkanı Hayrul Kayar, 
mesleğin dinamik yapısından dolayı karşıla-
şılan sorunların bitmesinin mümkün olmadı-
ğını, her geçen gün yeni sorunların eklene-
bileceğini belirterek, “Bizim aslında öteden 
beri sorunumuz; yeni sorunların oluşmasını 
engellemek değil, mevcut kronik sorunlarımı-
zın çözülmemiş olmasıdır. Mesleki sorunları-
mızın bazıları ne yazık ki, 1990’dan bu güne 
kadar devam ediyor. Sorunların bir kısmını 
kendi içimizde çözebiliriz. Ancak 3568 sayı-
lı Meslek Yasamızın tebliğlerinin tek bir teb-
liğde birleştirilmesinden bahsediyoruz. Yasa 
değişmediği sürece bu tebliğlerin dağınık 
veya birlikte olması bir şeyleri çok fazla de-
ğiştirmez. Nihai bir çözüm bulunmalı, tek teb-
liğ çalışması pansuman olacaktır bize kalıcı 
bir çözüm gerekli” dedi. 
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ŞEN: GELİNEN AŞAMA 
ÇOK OLUMLU

Kahramanmaraş SMMMO Başka-
nı Arif Şen, konuşmasında meslek 
mensuplarının yaşadığı sıkıntıları 
dile getirdi. 
Şen özellikle Başbakanlık İletişim 
Merkezi’ne (BİMER) yapılan şika-
yetlerle ilgili çözüm üretilmesi ge-
rektiğini kaydetti. Şen ayrıca KGK 
ile gelinen aşamanın çok olumlu 
olduğunu sözlerine ekledi.

ÇOMAK: BAĞIMSIZ 
DENETİM EĞİTİMLERİ 
DURDURULMALI

Muğla SMMMO Başkanı Mehmet 
Çomak, KGK ile yaşanan olumlu 
süreç dikkate alındığında yürütülen 
bağımsız denetim eğitimlerinin dur-
durulması gerektiğini kaydetti. 
Çomak, ayrıca “Ba-Bs formlarından 
dolayı pek çok mükellef büyük mik-
tarlarda ceza almışlardır, bazıları 
dava konusu olmuştur, bazılarının 
davası halen devam etmektedir. 
Ba-Bs formlarından alınmış olan 
cezaların yüzde 90’nın kaldırılma-
sının önerilmesi herkesi rahatlata-
caktır” dedi. 
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ÖZSOY: KURUMLAR ARASI 
İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ

Kayseri SMMMO Başkanı Suat Özsoy, 
kurumlar arası iletişimin ne kadar önem-
li olduğunun yaşanan bu süreçte bir kez 
daha anlaşıldığını kaydetti. 
Özsoy, Türkiye’deki bütün SMMM Oda 
binalarının diğer kurumları kıskandıracak 
düzeyde olduğuna işaret ederek,  “’Aslan 
yattığı yerden belli olur’ diye bir Atasö-
zümüz var. Bizim Odalarımızın binaları 
gerçekten diğer kurumları kıskandıracak 
düzeyde iyi. Sadece parmakla sayılacak 
kadar az bir Odamızın binası kaldı. Bi-
zim temennimiz, borcu olan Odalarımızın 
gerek mevcut gayrimenkullerini satarak,  
gerekse üyelerinden biraz daha tahsilatı 
zorlayarak TÜRMOB’a olan borçların dö-

nüşümünü biran önce tamamlamasıdır. Böylece diğer Odalarımızın binaları da bu güzelliğe 
kavuşacaktır” dedi. 

ÖZBÜLBÜL: 
TALEPLERİMİZDEN 
VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ

İskenderun SMMMO Başkanı Alaad-
din Özbülbül, KGK’nın geçmişteki yak-
laşımıyla bu günkü yaklaşımı arasında 
çok olumlu farklar olduğunu söyledi. 
Özbülbül, “Bizim bu konudaki talepleri-
miz ortada, taleplerimizden vazgeçmiş 
değiliz. TÜRMOB ve KGK arasında 
oluşturulan ortak Komisyon bu gelişi-
min en büyük göstergesidir. Bu süreç 
nereye varır, nereye varmaz bilemeyiz, 
gerekirse hepimiz Anadolu’nun her bir 
tarafından Ankara’ya yürürüz, yapılabi-
lecek her türlü eylemi gerçekleştiririz” 
dedi.
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“TÜRMOB-KGK İlişkileri, Yeni Yaklaşımlar ve Değerlendirme” gündemiyle toplanan 
72. Başkanlar Kurulu Toplantısı TÜRMOB Genel Başkanı Ymm. Nail Sanlı’nın açılış 
ve değerlendirme konuşmaları, KGK Başkanı Seyit Ahmet Baş’ın konuşması ve Oda 
Başkanlarının mesleki sorunlara ilişkin yaptığı değerlendirmeler ve çözüm önerilerinin 
ardından son buldu. 
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TÜRMOB GENEL 
BAŞKANI SANLI: HİÇBİR 
ŞEY BİZE ALTIN TEPSİDE 
SUNULMADI
TÜRMOB’un 94 bin üyesi ve 17 bin stajye-
ri ile Türkiye’nin her ilinde örgütlenmiş bü-
yük bir yapı olduğunu söyleyen TÜRMOB 
Genel Başkanı Nail Sanlı, “Biz, TÜRMOB 
olarak mücadelesiz hiçbir şey kazanma-
dık. Elde ettiğimiz bütün haklarda, bütün 
başarılarda hep bir mücadele vardı. Bugü-
ne kadar hiçbir şey bize altın tepside su-
nulmadı” dedi. 
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-
ler Odası (BSMMMO) “3568 Sayılı Meslek 
Yasası’nın 25. Yıldönümü” çerçevesinde, 
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşa-
virler ve Yeminli Mali Müşavirler Odala-
rı Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Nail 
Sanlı’nın sunumunda, “Mesleğin Gelece-
ği” konulu konferans düzenlendi. 
TÜRMOB’un 25 yıllık çalışmaları hakkında 
kısaca bilgilendirme yaparak konuşması-
na başlayan Nail Sanlı, meslek ve meslek 
camiası adına atılan en önemli adımları 
sıraladı. TÜRMOB’un bünyesinde 85 Oda 

bulunduğunu, bunlardan 77’sinin SMMM, 
8’inin de YMM Odası olduğunu söyleyen 
Nail Sanlı, “TÜRMOB, 94 bin üyesi, 17 
bin de stajyeri ile Türkiye’nin her ilinde 
örgütlenmiş büyük bir kuruluştur” dedi. 
Meslek yasasının yürürlüğe girdiği 25 yıl-
dan bugüne kadar, mesleki gündemleri 
hakkında da bilgi veren TÜRMOB Genel 
Başkanı Sanlı, mesleği etkileyen reform 
niteliğindeki adımları şöyle sıraladı: 
“-Tekdüzen Hesap Planı
-İşletme Yönetim Merkezleri
-Beyanname İmzalatma Mecburiyeti
-IFAC
-TESMER
-Enflasyon Muhasebesi
-17. Dünya Muhasebe Kongresi
-Türk Ticaret Kanunu
-Muhasebe Forumları
-Başkanlar Kurulu Toplantıları
-Sempozyumlar
-Eğitim çalışmaları
-Yayınlarımız
-Luca
-Akdeniz Muhasebeciler Federasyonu
-Muhasebe Standartları
-Denetim Standartları
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-TÜRHAK
-Etik Komite
-Haksız Rekabetle Mücadele ve Etik 
Kongreleri
-FEE
gibi sayabileceğim yüzlerce çalışma.”
Tüm bu kazanımların elde edilmesinde 
meslek mensuplarının büyük katkısının ol-
duğunun altını çizen Sanlı, “Biz, TÜRMOB 
olarak mücadelesiz hiçbir şey kazanmadık. 
Elde ettiklerimizin hepsinde bir mücadele 
var. Bugüne kadar hiçbir şey bize altın tep-
side sunulmadı. Hep bir mücadele sonrası 
elde ettiğimiz kazanımlardır bunlar” dedi.

ÖRGÜTLÜ GÜCÜMÜZÜN 
FARKINDAYIZ

TÜRMOB’un 25 yıldır anlamlı, istikrarlı 
ve kararlı şekilde yoluna devam eden bir 
meslek örgütü olduğunun da altını çizen 
Sanlı, “Örgütlülük; haklı, kararlı ve saygın 
bir duruştur. Bugün TÜRMOB’da bunu 
yapmaya çalışıyoruz. Kamunun kıymetini 
biliyoruz. Örgütlü gücümüzün farkındayız. 
Olumlu bir mesaj vermeye çalışıyoruz” 
dedi. 

MESLEK ÖRGÜTÜMÜZE SAHİP 
ÇIKMAK ZORUNDAYIZ

Bursa SMMMO Başkanı Ahmet Hikmet 
Sönmez ise toplantıda yaptığı konuşma-
da, “13 Haziran 1989 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
3568 sayılı meslek yasamızın 25. yıldönü-
münü kutluyoruz. Meslek yasamızın ya-
yımlanmasının 25. yıldönümü, tüm mes-
lek camiamıza kutlu olsun” dedi. Meslek 
yasasının kabulünden bugüne geçen süre 
zarfında, mesleğin gelişimi noktasında 
atılan adımların sevindirici olduğunu kay-
deden Sönmez, “25 yılda çok önemli me-
safeler kat edilmiştir. Belli kurallar yerine 
oturmuş, belirli standartlar sağlanmıştır. 
Ve mesleğimiz bugün, bağımsız denetim 
ile anılır olmuştur. Mesleğimizin daha iyi 
bir konuma gelebilmesi, mevcut sorunla-
rını çözebilmesi için meslek mensupla-
rı olarak, dışarıdan gelen tüm saldırılara 
karşı güçlü durmak, mesleğimize ve mes-
lek örgütümüze sahip çıkmak zorundayız.  
Unutmamalıyız ki mesleğimiz ve meslek 
örgütümüz önündeki tüm engelleri, birlik 
ve beraberliğimizle aşabiliriz” dedi.
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BASINDA TÜRMOB
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