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Dünyanýn en sorunlu bölgesinde 

yer alan Türkiye, bulunduðu coð-

rafyanýn sorunlarýný her geçen gün 

daha fazla hissediyor. Irak, Suriye, 

Mýsýr, Lübnan adeta kan gölüne 

döndü. Bu kan yer yer ülkemize de 

sýçrýyor. Görünen o ki Ortadoðu 

bataklýðý daha çok can, daha çok 

kan alacak. Türkiye'nin bu 

bataklýða girmemesi, bu kan 

gölüne düþmemesi en önemli 

beklentimiz. Bölgede akan kardeþ 

kanýnýn biran önce durmasý, 

bölgeye demokratik yönetim an-

layýþýnýn egemen olmasý sorunlarýn 

çözümünün de temelini oluþ-

turacak. 

Son yýllara damgasýný vuran küre-

sel ekonomik krize karþý alýnan 

önlemlerden para politikasý uy-

gulamasýnýn sonuna yaklaþýldýðý-

nýn sinyalleri gelmeye baþladý. Bu 

sinyaller baþta Türkiye olmak 

üzere geliþmekte olan bazý ülkeler 

için tehlike sinyali niteliðinde. 

Amerikan Merkez Bankasý FED'in 

yýllardýr uygulamakta olduðu, ayda 85 milyar dolarlýk tahvil alým programlarýyla piyasayý 

fonlama politikasýndan vazgeçeceðine yönelik açýklamasý, ülkemiz piyasalarýnda önemli 

dalgalanmalar yaþanmasýna sebep oldu. 

Küresel piyasada dolaþan bol miktardaki para, reel faiz oranlarýnýn yüksek olmasýndan 

dolayý yýlardýr ülkemize akmaktaydý. Bu akýþýn durma ihtimalinin beliriyor olmasý 

dalgalanmayý beraberinde getirdi. Bu nedenle Türkiye'nin yüksek dýþ borcu ekonominin 

zayýf noktasýný oluþturuyor. TL'nin hýzlý deðer kaybý, yýllardýr çözülemeyen yapýsal 

sorunlarýmýzla birlikte hýz kazandý. Yaþanan siyasi tartýþmalarla birlikte belirsizlik ortamý 

ekonomide dalga boyutunu daha da artýrdý. 

 

Türkiye ekonomisinin saðlam bir zemine oturmasýnýn yolu, giderlerini kendi gelirleri ile 

finanse edebilmesinden geçmektedir. Devlet giderlerini finanse etmenin tek saðlam yolu ve 

kaynaðý ise vergilerdir. 

Meslek örgütü olarak, ülkemizin daha demokratik, daha özgürlükçü bir hukuksal zemine 

sahip olmasý her zaman talebimiz olmuþtur. 

Bir toplumun geliþmesini güçlenmesini saðlayan en önemli mekanizma demokrasi ve 

özgürlüklerdir. Baskýyla hiçbir sorunu çözemeyiz. Sorunlarý çözmenin yolu demokrasiden, 

özgürlükleri geniþletmekten ve katýlýmcýlýktan geçiyor. 

Sivil toplumun olmadýðý, sivil toplum kuruluþlarýnýn katýlým ve katkýsýnýn saðlanmadýðý bir 

ülkede, katýlýmcý demokrasiden söz etmek mümkün deðildir. 
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Türkiye'de demokrasiyi geliþtirmek istiyorsak, sivil toplum kuruluþlarýný, meslek 

örgütlerini, býrakýn güçsüzleþtirmeye yönelik düzenlemeler yapmayý, daha çok katkýlarýný 
almak zorundayýz. 

Küresel geliþmeler tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de muhasebe mesleðinde bir 
deðiþim ve yeniden yapýlanma sürecini zorunlu kýldý. Uluslararasý arenada yaþanan 

mesleki geliþmeler yakýndan takip edilerek mesleðimizin bu sürece saðlýklý bir þekilde 
uyumunu saðlamak için gerekli düzenlemeler ve eðitimler yapýlmýþtýr. 

1992 yýlýndan bu yana TÜRMOB Yönetimi olarak savunduðumuz muhasebe mesleðinin 

denetim boyutuna talebi; sistemli ve özenli olarak yürüttüðümüz uðraþýlarýmýz sonucunda 
6102 Sayýlý Türk Ticaret Kanunu'nda yer almasýný saðladýk. Avrupa Birliði'nde muhasebe 

mesleðini düzenleyen 8 nci direktife uyumlu "yasal denetim" zorunluluðunun ilk kez yasal 
dayanaða kavuþmasýný saðladýk. Bu nedenle geride býraktýðýmýz üç yýl içinde muhasebe 

mesleðini ilgilendiren yoðun bir düzenleme (regulasyon) dönemini birlikte yaþadýk. 

Kasým 2011'de muhasebe mesleðinin denetim boyutunu düzenlemek, Türkiye Fi- nansal 

Raporlama ve Muhasebe Standartlarý ile Türkiye Denetim Standartlarýný yayýnlamak üzere 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarý Kurulu (KGK) oluþtu. Bu geliþme ile 

birlikte yönetimimiz muhasebe mesleðinin denetim boyutunun gereklerini karþýlamak 
amacýyla, kalite güvence sistemi ve kalite kontrol, denetim sicili, mesleki geliþim eðitimi, 

denetim uygulama eðitimi ve denetim mevzuatý eðitimi ile muhasebe meslek etiði, 
soruþturma ve disiplin konularýnda örgütsel hazýrlýðýmýzý tamamladý. 42 bin 93 adet meslek 

mensubuna finan- sal raporlama ve muhasebe standartlarý ile denetim ve denetim mevzuatý 
eðitimi verildi. Meslek mensuplarýmýzýn yararlanmasý için "Muhasebe Meslek Mensuplarý 

için Uluslararasý Etik Kurallarýnýn 2010 ve 2012 versiyonlarý ile "Uluslararasý Denetim ve 

Güvence Standartlarýnýn 2004-2008 ve 2012 ile 2013 versiyonlarýnýn, Uluslararasý Eðitim 
Bildirileri ve Standartlarýnýn 2010 versiyonunun tercümesi yaptýrýldý. Bu tercümeler 

elektronik ortamda ve/veya kitap olarak yayýnlandý. Ayrýca "Türkiye Finansal Raporlama 
ve Muhasebe Standartlarý" uygulama kitabý hazýrlattý. 

Yönetimimiz dünya'daki baðýmsýz denetim uygulamalarý ile Kamu Gözetim Kurumu 
uygulamalarýný yukarýda sözü edilen Avrupa Birliði 8 nci direktifi incelenerek meslek 

mensuplarýmýzýn kazanýlmýþ haklarýný korumak amacýyla belirlediðimiz isteklerimizi yazýlý 
ve sözlü olarak defalarca KGK'ya iletmiþ olmamýza raðmen, meslek mensuplarýnýn 

kazanýlmýþ haklarý ile Birliðimizin ve Odalarýn denetim düzenlemelerindeki 
fonksiyonlarýna iliþkin isteklerimiz ve beklentilerimiz maalesef halen karþýlanmadý. 

Gelinen aþamada, Birliðimiz ve Odalarýmýz yetkilendirilmediði için baðýmsýz denetime 
beklenen uygulama talebi doðmamýþ aksine baþta iþlem denetimi olmak üzere yasal 

düzenlemede geriye gidilmiþtir. TÜRMOB'un önerisi uluslararasý uygulamalarýn özellikle 
ABD ve Avrupa Birliði uygulamalarý örnek alýnarak ülkemiz uygulamasýnýn da bu yönde 

oluþturulmasýdýr. TÜRMOB 'un bu önerisi ülke ekonomisi içinde büyük önem 
taþýmaktadýr. 

Baðýmsýz denetimin önemi kavranarak, biran önce uzlaþý ve iþbirliði içinde, geliþmiþ 

ülkelerde olduðu gibi ülkemizde de meslek örgütünün hazýrlamýþ olduðu zeminde 
baðýmsýz denetim bayraðýný elbirliðiyle yükseltmeliyiz. 

Avrupa Muhasebeciler Federasyonu'na tam üye olduk. Meslek mensuplarýmýz bu üyelikle 
birlikte, AB ülkelerindeki meslektaþlarý ile ayný statüye sahip oldular. TÜRMOB kendi 

alanýnda adeta Avrupa Birliði'ne dahil olmuþtur. 

Dünya her geçen gün küçük bir köy haline geliyor. Ýletiþim olanaklarýnýn artmasý, yeni 
bilgi iletim ve iþletim sistemleri ile ulusal sýnýrlar ve duvarlar aþýlýyor, küresel  
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iþ olanaklarý geniþliyor. Bu süreç içinde mesleðimiz artýk uluslararasý niteliklere sahiptir. 
Global muhasebe mesleðinin bir parçasý olabilmenin ön koþulu ise þirketleþmekten 

geçiyor. Muhasebe mesleðinde þirketleþmek sürekliliðe ve kurumsal deðerlere sahip 
olmaktýr. Standartlaþmayý, süreklilik ortamý oluþturmayý ve muhasebe mesleðinin etik 

davranýþ kurallarýný benimsemektir. Bu yaklaþým ve þirketleþme yönetim tarzýna da 
yansýmalý ve kurumsal yönetiþim anlayýþý benimsenmeli; hesap verilebilirlik ve þeffaflýk 

esas alýnmalýdýr. 
Mesleðimizin yasal alt yapýsýnýn güçlendirilmesine yönelik çalýþmalarýmýzda devam 

etmektedir. Genel Kurulumuzda kabul edilen yönetmeliklerimizi yayýnlanmasý için 

Maliye Bakanlýðýna gönderdik. Ýki Mecburi Meslek Kararýmýzý ise Resmi Gazete'de 
yayýnladýk. 

Muhasebe firmalarýmýz ve bürolarýmýz ile meslek mensuplarýmýz uluslararasý stan-
dartlaþma ve þirketleþme olgularýna uyum saðlamak durumundalar. Bu yeni düzen içinde 

meslektaþlarýmýz; baðýmsýz denetim boyutunda kaliteli hizmet sunmalarý için gerekli alt 
yapýlarýyla, bilgi ve birikimleri ile verilen mesleki geliþme eði- timleriyle baðýmsýz 

denetim uygulamalarýna hazýrdýr. 

TÜRMOB'un geliþtirdiði alt yapý ile meslek mensuplarýmýzýn baþarýlý çalýþmalarýnýn üstü 

örtülemeyecek ve kapatýlamayacak kadar yüksek seviyelere ulaþmýþtýr.  Bu amaçla 
TÜRMOB yönetimi olarak uluslararasý düzeyde muhasebe dünyasýndaki yeniliklerden, 

sosyal sorumluluk projelerine; mesleki eðitimden, mevzuat ka- zanýmlarýna, temsil ve 
saygýnlýktan, liderlik ve öncülük etmeye kadar binlerce konuda mesleðin bayraðýný hep 

yukarýlara taþýdýk ve taþýmaya devam ediyoruz. Önümüze çýkarýlan tüm engellere raðmen 
baþardýk ve baþarmaya devam edeceðiz. 

Birlikteliðin, dayanýþmanýn verdiði güçle mesleðimizi yarýnlara güvenle taþýmanýn gayreti 

içindeyiz. Elbette hedeflerimize ulaþmamýzý istemeyenler olacaktýr. Elbette 
kazanýmlarýmýzý gölgelemek ve dayanýþmamýzý bozmak isteyenler olacaktýr. 

Unutulmamalý ki, güneþ balçýkla sývanmaz. 

Birliðimizi, beraberliðimizi ve dayanýþmamýzý koruyarak, hep birlikte mesleðimizi 

yarýnlara daha güçlü bir þekilde taþýyacaðýz. 

Mesleðimizin geleceðini ve yarýnlarý elbirliðiyle þekillendireceðiz. 

 Nail SANLI 

TÜRMOB Genel Baþkaný 
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