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76. BAŞKANLAR KURULU

TOPLANTISI YAPILDI

76. Başkanlar Kurulu Toplantısı 28 Ocak’ta
Ankara’da gerçekleşti. 76. Başkanlar Kurulu
Toplantısında, “Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite
Güvence İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararının Uygulanması Hakkında
Yönerge Taslağı”, 2016 Asgari Ücret Tarifesi,
Mali Tatil Yasa değişikliği, e-Birlik Yazılımı ve
Haksız Rekabet Modülünün 2015 yılı ve 2016
yılı süreçleri masaya yatırıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜRMOB
Genel Başkanı Nail Sanlı,
2015 yılını
değerlendirerek, “Geçtiğimiz yıla baktığımızda;
Türkiye’de iki genel seçimin yapıldığını,
komşu ülkelerle sıkıntılar yaşandığı, kendi
iç sorunlarımızın arttığını, komşu ülkelerin
de kendi
iç sorunlarının yoğunlaştığını
ve ekonomik genişlemenin normal seyrini
kaybettiğini görmekteyiz. Kısaca 2015 yılı,
hafızalarda bir daha yaşamak istemediğimiz;
sıkıntı, mülteci sorunu,
terör saldırı ve
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katliamlar yılı olarak yer etti. Bu nedenle 2015,
siyasi açıdan gergin, ekonomik açıdan olumsuz
geçmiştir” dedi.
Sanlı, “Geçtiğimiz yıl Dolar ve Euro’nun, TL
karşısında değer kazanması, borsanın dalgalı
bir seyir izlemesi, siyasi istikrarsızlık yaşanması, 2 seçim yapılması, sınırlarda oluşan karışıklıkların yılın kötü geçmesinde etken olduğunu
söyleyebiliriz. 2015 yılının oldukça zorlu ekonomik ve siyasi koşullarla yaşandığı ortadadır.
Mevcut koşullar 2016 yılının da pek de parlak
olmayacağını göstermektedir. İlk aşaması ABD
krizi, ikinci aşaması Avrupa krizi olan küresel
krizin, üçüncü aşamasının gelişmekte olan ülkeler krizi olacağı geçtiğimiz yıl iyice anlaşılmıştır” dedi.
2015 yılında doların yüzde 25 değer kazandığına işaret eden Sanlı, “Borsamız 2015 yılını
yüzde 16 kayıpla kapadı. Yaşadığı düşüşle
dünya 6’ncısı durumunda. İhracat geliri, yüzde
9 gerileme ile 157 milyar dolardan 143 milyar

dolar oldu. İthalat harcamaları, 242 milyar dolardan 207 milyar dolara indi. İthalat faturasının küçülmesinde, enerji ithalatı giderlerinin 17
milyar dolar azalmasının rolü var. 2015’te yüzde 10.6 artışla, 1 milyon 289 bine ulaşan konut satışında Cumhuriyet tarihinin satış rekoru
kırıldı. Kamu kaynakları inşaata, özel birikimler
ise konuta akıyor. Merkez Bankası belirlemelerine göre Türkiye genelinde konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 16.6, İstanbul’da ise yüzde
26.6 oranında oldu” ifadelerini kullandı.
Gelir dağılımına bakıldığında Türkiye’de
en zengin yüzde 20’nin, toplam gelirin yüzde 46.6’sını almasına karşın, en fakir yüzde
20’nin toplam gelirin yüzde 4.9’unu aldığına
işaret eden Sanlı, “Dünyadaki duruma bakacak olursak, uluslararası yardım kuruluşu
Oxfam’ın raporuna göre; dünyanın en zengin
62 kişisinin serveti, dünya nüfusunun yarısı
olan 3.6 milyar insanın mal varlıklarına denk
geliyor. Yine aynı raporda, dünya nüfusunun
yüzde 1’inin serveti geri kalan nüfusun toplam
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servetinden daha fazla olduğu bildirilmektedir.
Tüm bu sosyal, siyasi ve ekonomik gelişmeler
gösteriyor ki; ekonomik refahı toplum genelinde yakalayamazsanız, bunun sosyal ve siyasi
yansımaları ile karşılaşırsınız” dedi.
Sanlı, “Seçim döneminin en çok konuşulan
ekonomik vaatlerinden birisi gerçekleşiyor. 1
Ocak 2016’dan itibaren Türkiye’de asgari ücret
bin 300 TL’ye yükseltilmiştir. Esasında bu kimsenin karşı çıktığı bir yükseliş değildir. Aksine
bu yükselişi destekliyoruz. Ancak, işverenlerin
işçi maliyetlerinin yüzde 25 artması düşündürücüdür. Eğer bu zam, üretilen ve sunulan mal
ve hizmetlere yansıtılacaksa, yapılan zammın
bir anlamı olmayacaktır. Zamları, zamlar izleyecektir. Zaten senenin ilk aylarında yapılan
zamlar da bunun göstergesi olmuştur” diye konuştu.
YEREL FİNANSAL RAPORLAMA
ÇERÇEVESİ TASLAĞI
Genel Başkan Sanlı, Türkiye’de ve dünyada
yaşanan mesleki gelişmelere değinerek, bütün
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Yerel
2013
İlgili Yıl
Aktif toplamı              
Yıllık net
satış hasılatı
Çalışan sayısı               

Finansal Raporlama Çerçevesi Taslağı’nın
gündemde olduğuna işaret etti. Sanlı,
“Finansal raporlama ve denetimle ilgili olarak
başta bir adım ileri gidip, sonra iki adım geri
gidiyoruz. Başta bağımsız denetime tabi olan
tüm şirketler Türkiye Muhasebe Standartları’nı
(TMS) uygulayacaklardı. Bu güzel bir adımdı.
Sonra denetime tabi olan şirketlerden Kamu
Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK) kapsamında olmayanların Türkiye Muhasebe Standartları’nı uygulamalarının zorunlu olmadığı
duyuruldu. Bir yıl Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ’ine (MSUGT) ilave hükümlerle uygulandı. Son olarak, Kasım ayında yeni
bir Taslak yayımlandı. Bu taslak çerçevesinde
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 2016 yılı için denetime
tabi şirketler için kıstasları yayınladı. TÜRMOB’dan da bu nokta da görüş istedi. Bildiğiniz gibi 2013 yılında aktif toplam 150 milyon
TL’ydi, 2016 yılı için 40 milyon TL, yıllık net
satış hasılatı 2013 yılı için 200 milyon TL’ydi,
2016 yılı için 80 milyon TL ve çalışan sayısı
2013 yılında 500 kişiydi, 2016 için 200 kişi olarak öngörüldü” dedi.
2016

2014

2015

(İlk
Belirlenen
Ölçütler)

(Güncellenen
Ölçütler)

(Güncellenen
Ölçütler)

(Görüşe
Sunulan
Ölçütler)

150 milyon
TL ve üzeri
200 milyon
TL ve üzeri
500 çalışan
ve üzeri

75 milyon TL
ve üzeri
150 milyon TL
ve üzeri
250 çalışan
ve üzeri

50 milyon TL
ve üzeri
100 milyon TL
ve üzeri
200 çalışan
ve üzeri

40 milyon
TL ve üzeri
80 milyon
TL ve üzeri
200 çalışan
ve üzeri

2016
(TÜRMOB
tarafından
Önerilen – AB
Ölçütleri)
12 milyon TL
ve üzeri
24 12 milyon TL
ve üzeri
50 çalışan
ve üzeri
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TÜRMOB’un bu noktada görüşlerinin her zaolarak, Anonim Şirketler ile Tarım Satış Koman standart ve ilkeli olduğunu vurgulayan
operatifleri ve Üst Kuruluşlarının DenetlenGenel Başkan Sanlı, “Madem her konuda AB
mesine Dair Yönetmelik’in bir an önce yauygulamaları baz alınıyor, o zaman AB uyguyınlanmasını talep ettiğimizi belirttik.’ Sayın
lamalarındaki denetim rakamları da Türkiye’de
Bakan ise, muhasebe ve denetim mesleğinin
uygulansın. TÜRMOB olarak bizim önerimiz,
sabırsızlıkla beklediği denetimle ilgili düzenaktif toplam AB ülkelerinde uygulandığı gibi 4
lemelerin üzerinde çalışıldığını belirterek, ‘şu
milyon Euro’nun karşılığı olan 12 milyon TL,
ana kadar Bakanlar Kurulu Kararıyla yapıyıllık net satış hasılatı 24 milyon TL,
lan değişiklik çerçevesinde yaklaşık
çalışan sayısı 50 ve üzeri olan
5 bin ticaret şirketi için bağımsız
Sanlı “TÜRMOB olarak
şirketler denetime tutulmalı
denetim zorunluluğu getirilmiş,
bizim önerimiz, aktif toplam
diyoruz. Bu AB uygulamadiğer şirketler ise denetimsiz
AB ülkelerinde uygulandığı gibi
sı. Madem ki 8’inci direktif
kalmıştır. Ülkemizde yakla4 milyon Euro’nun karşılığı olan 12
pusulamız, yol haritamız,
şık 101 bin anonim şirket
milyon TL, yıllık net satış hasılatı 24
bu konuda da yol haritabulunmaktadır ve bunların
mız olmalı” diye konuştu. milyon TL, çalışan sayısı 50 ve üzeri olan yaklaşık 96 bini bağımşirketler denetime tutulmalı diyoruz. Bu
sız denetim kapsamına
Genel Başkan Sanlı, AB uygulaması. Madem ki 8’inci direktif
girmemektedir. Murakıplık
“Esasında ölçütlerin aşapusulamız, yol haritamız, bu konuda
sistemi yok olmuştur bu sisğıya çekilmesine olumlu
da yol haritamız olmalı” dedi.
teme ihtiyaç vardır’ ifadelerini
yaklaşıyoruz. Ancak, değikullandı. Biz bu konuda kendişiklik önerisinde yer verilen
sinin yapacağı icraatlardan umuthadlerin AB düzenlemelerinde yer
luyuz” dedi.
verilen ölçütlere kıyasen çok yüksek olması nedeniyle, kademeli olarak yapılan geDÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ
çişin hızlandırılmasını talep ediyoruz. Görüşe
Genel Başkan Sanlı, konuşmasında ‘Dördüncü
açılan ölçütlere göre, (40 milyon aktif, 80 milSanayi
Devrimi’
konusuna
değinerek,
yon satış hasılatı, 200 çalışan) denetime tabi
“Dördüncü Sanayi Devrimi Davos’taki ‘Dünya
olacak şirket sayısının yaklaşık 7 bin civarında
Ekonomi Forumu’ gündemine girince, daha
olacağı öngörülmektedir. Oysa TÜRMOB’un
çok ilgi çeker oldu. Birinci Sanayi Devrimini
da savunduğu AB ölçütlerinin benimsenmesi
1784 yılında buhar gücüne dayalı üretimdi.
halinde, denetime tabi şirket sayısının yaklaşık
İkinci Sanayi Devrimini, 1870’de elektrik
23 bine ulaşacağı tahmin edilmektedir” ifadeenerjisi kullanımı başlattı. 1969 yılında üçüncü
lerini kullandı.
devrim elektronik ve bilişim teknolojileriyle
hayata
geçmiş,
şimdilerde
başladığı
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINI
varsayılan dördüncü sanayi devrimin, gelecek
ZİYARET
on yılın sanayisini şekillendireceği söyleniyor.
TÜRMOB Genel Başkanı Sanlı, geçtiğimiz
Elektronik ve bilişimdeki gelişmeler sonucu
günlerde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
şimdilerde sanayide kullanılan makineler
Tüfenkci’ye yapılan ziyaret hakkında bilgi veakıllı makineler haline geldi. Makinelerin
rerek “Oda Başkanlarından oluşan bir heyetle
bilgisayarlar tarafından yönetilen beyinleri var.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi
Kısaca ‘Sanayi 4.0’ diye adlandırılan, yeni
Bakanlıkta ziyaret ederek, görevi için ‘hayırlı
dönemde, dijitalleşme ve robotlaşma üretimde
olsun’ dileğinde bulunduk. ‘Meslek camiası
yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Teknolojik
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ve
ekonomik
gelişmelerin
mesleğimiz
üzerindeki etkileri yadsınamaz. Bu nedenle,
sanayi devriminin bu aşamasında yaşanan
gelişmelerin,
mesleğimize
yansımaları
başlamış durumdadır” dedi.
ULUSLARARASI ALANDA ÖNE ÇIKAN
HUSUSLAR
TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, muhasebe
ve denetim mesleği ile ilgili olarak uluslararası
alanda son dönemde öne çıkan hususlar hakkında şu bilgileri verdi:
“Dijital Muhasebeci ve Muhasebe ile Denetimde Yeni Bilişim Teknolojilerinin ve Yaklaşımların
Kullanımı - Big Data, Özgün Denetim, e- Uygulamalar başlığı altında toplanıyor. İşletmelerin bilgi teknolojilerine olan bağımlılıklarının
artması, muhasebeyi ve muhasebe mesleğini
farklı bir boyuta ulaştırmıştır. Bununla birlikte,
bilgi sistemlerinin denetiminin ayrı bir uzmanlık
alanı olduğu ve denetçinin her alanda uzman
olmasının mümkün olmadığı gerçeği de unutulmamalıdır. Bu nedenle, denetim ekiplerinde
bilgi teknolojileri uzmanlarına olan ihtiyaç artmıştır.

Bunun dışında ikinci tartışılan konu, Yeni Denetim Raporlaması ve Uluslararası Denetim
Standartları’nın (UDS) güncellenmesidir. Burada amaç, finansal tablo denetimlerine olan güveni artırmak ve finansal tabloların denetiminde daha fazla şeffaflığı sağlamaktır.
Üçüncü tartışılan konu, AB Denetim Reformunun ve Yeni Muhasebe Direktiflerinin Ülke Uygulamalarına Yansımaları. AB tarafından öncelikle 4 no’lu ve 7 no’lu Muhasebe Direktifini
birleştiren yeni Muhasebe Direktifi 2013 yılında
yayımlanmıştır. Sonrasında ise Denetim Reformu kapsamında 2014 yılında 8 no’lu Denetim
Direktifini revize etmiş ve KAYİK’lerin denetimine ilişkin hükümlerin yer aldığı ayrı bir düzenleme yayımlamıştır. AB denetim mevzuatında
yapılan son değişikliklerin, AB üye ülkelerinde
kamu gözetimine ilişkin mevcut sistemlerini ve
düzenlenmelerini nasıl etkileyeceğini ortaya
koymak üzere Avrupa Muhasebeciler Federasyonu (FEE) tarafından bir araştırma çalışması yapılmıştır. FEE tarafından İngilizce olarak
yayımlanan bu araştırmanın orijinalinin birebir
çevirisi tüm bu güncellemeler dikkate alınarak
Birliğimiz bünyesinde yapılmış olup, 23 AB Üye
Ülkesi ile Türkiye’yi karşılaştıran tablo ise ça-
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lışmanın sonuna ayrıca eklenmiştir. Bu çalışmanın AB ülkelerindeki kamu gözetimi sistemlerinin yapılanmasının ülkemiz uygulamaları ile
karşılaştırılmasına ve bundan sonraki uygulamalara katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
Tartışılan bir başka konu ise, Kurumsal Raporlamada Yeni Trendler – Sürdürülebilirlik Raporları, Entegre Raporlama, Sosyal Sorumluluk
Raporlaması, Çevre Raporlamasıdır. Özellikle
günümüzde şirketlerin artık sadece hissedar
ve yatırımcılarına karşı değil, etkileşimde olduğu tüm paydaşlarına karşı sorumlu hareket
etmeleri beklenmektedir. Bu sorumluluklar; hissedarlarına ve müşterilerine karşı ekonomik
sorumluluk, devlet veya yasalara karşı yasal
sorumluluk, topluma karşı etik sorumluluk ve
tüm insanlığa karşı ihtiyari sorumluluk olarak
değerlendiriliyor.
Uluslararası alanda öne çıkan diğer bir
konu da denetim kalitesinin artırılmasıdır.
Son katıldığımız FEE üyeler toplantısında
yeni gündeme gelen ‘Kamu gözetim kurumlarının gözetimini kim yapacak?’ sorusu
çok dikkatimizi çekmiştir. Çünkü sınırları
belirsiz olan bir yere gitti. Meslek örgütlerini
ciddi anlamda tehdit ediyor ve meslek örgütlerinin işleyişini ciddi anlamda bozmaya
başladı.
Diğer bir konu ise, Uzmanlık Alanlarının Sertifikasyonudur. Son dönemdeki ekonomik ve
teknolojik gelişmelerin bir yansıması olarak
önümüzdeki dönemde, bireysel olarak hizmet
sunan muhasebeciler ve küçük muhasebe firmaları, hem düzenlemelerin önemli ölçüde
yoğunlaştığı ve sıkılaştığı hem de müşterilerin
daha kaliteli ve farklı hizmetler almak için sürekli artan talepleriyle dolu olan bir pazar içerisinde mücadele edeceklerdir.”
11. TÜRKİYE MUHASEBE FORUMU,
7. HAKSIZ REKABET VE ETİK KONGRELERİ

Genel Başkan Sanlı, Uluslararası gelişmeler
kapsamında geleneksel olarak düzenlediğimiz

11. Muhasebe Forumu ile 7. Haksız Rekabet
ve Etik Kongrelerini gerçekleştireceğiz. 13-15
Nisan tarihlerinde Ankara’da gerçekleştireceğimiz Forumun ana temasını ‘Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yenilikçi Yaklaşımlar’ olarak
belirledik. Genel olarak, ‘Bilgi Teknolojilerindeki
Gelişmelerin Muhasebe ve Denetime Etkileri’,
‘Mesleki Kalite Kontrol Uygulamaları: Meslek
Örgütlerinin Kalite Güvence Uygulamaları ve
Son Gelişmeler’, ‘Kurumsal Raporlamada Yeni
Gelişmeler ve Trendler’, ‘Muhasebe ve Denetim Mesleğinde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Etkileri’
konularını akademisyenlerle, üyelerimizle tartışacağız” dedi.
ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
Genel Başkan Sanlı, 76. Başkanlar Kurulu
Toplantısının gündem maddelerinden olan “Asgari Ücret Tarifesi”ne değinerek, “Asgari Ücret
Tarifemiz, Kanunda belirtilen süre içerisinde
hazırlanıp ve 30 Kasım tarihinde Maliye Bakanlığı’na gönderilmiştir. Sonrasında da konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı’nı (GİB)
ziyaret ederek; ‘Tarifenin yüzde 10 artış ve
yıl içerisinde gelişen yargı kararına göre de
yüzde 18 KDV ilavesine göre hazırlandığını,
Odalarımızdan gelen talepler üzerine birkaç
tane faslın eklendiğini’ ifade ettim. Bir problem
olmadığını, yılbaşından önce tarifenin yayınlanacağı dile getirildi. Ancak, 31 Aralık akşamı
taleplerimizin yer almadığı, zamsız bir şekilde
sadece KDV oranının ilave edilerek tarifenin
yayınlandığını gördük. Zamsız bir tarifenin
yayınlanmasını çok doğru bulmuyorum. Belki
yüzde 10’luk zam öngörülmeyebilirdi ama en
azından enflasyon oranında bir zam yapılması
gerekiyordu” dedi.
MALİ TATİL
Genel Başkan Sanlı, 1-20 Temmuz tarihlerinde uygulanmakta olan Mali Tatil süresinin 1-15
Temmuz’a çekilmesini doğru bulmadıklarını
belirterek, “Temmuz ayındaki bildirim ve be-
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yannamelerin tamamen ortadan kaldırılmasını,
Ağustos ayındaki bildirim ve beyanname ile
birleştirilmesini beklerken, 20 günlük mali tatil
süresinin kısaltılmasına bir anlam veremiyoruz.
20 günlük süreyle hiç oynanmamalı. Mali Tatilin
bize çok büyük bir fayda sağladığını zaten söylemiyoruz ama bu bizim prestijimiz” dedi.Sanlı,
söz konusu Yasa Tasarısı ile TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu görüşmeleri hakkında bilgi
aktardı.
UYGULAMA YILINDA BAŞARI ORANIMIZ
YÜZDE 90
e-Birlik Yazılımı ve Haksız Rekabet Modülünün 2015 yılını değerlendiren ve 2016 yılı
süreci hakkında bilgi veren Sanlı, “Çalışanlar

kütüğüne kayıtlı üye sayımız toplam 43 bin
809. Sisteme giriş yapan üye sayısı 39 bin 61.
2 milyon 243 bin adet sözleşme girişi yapılmış
ve bu sözleşmelerden 180 bin 75 tanesi fesh
veya iptal edilmiş. Hiçbir yaptırım kullanmadan
sadece uygulama yılı olmasına rağmen yüzde
90’ın üzerinde bir başarı var.
2016 yılının ilk 23 günlük rakamlarına baktığımızda, çalışanlar kütüğüne kayıtlı üye sayımız
toplam 43 bin 809. Bunlardan 15 bin 940 üye
giriş yapmış. Toplam girilen sözleşme sayısı
289 bin 184 adet. 271 bin 699 tanesi geçerli sözleşme olarak önümüzde duruyor. Bu rakamlara baktığımızda 2016 yılının da son derece başarılı geçeceği görülmekte” dedi.

AKDEMİR: MESLEK MENSUPLARI BU YIL YENİDEN SÖZLEŞME YAPACAK
TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir 76. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada,
E-Birlik Yazılımı Ve Haksız Rekabet Programı hakkında bilgi verdi.
Akdemir, “Çalışanlar listesine kayıtlı
43 bin üyemiz var. Bunun yaklaşık
40 bini programa girerek sözleşme
düzenlemişler.
Mükellef
bazında
bakıldığında da 2 milyon sözleşme
girildiğini görüyoruz” dedi.Tek Tebliğ
ve Asgari Ücret Tarifesine ilişkin
bilgiler veren Akdemir, bazı meslek
mensuplarının Asgari Ücret Tarifesine
zam yapılmadığı için yeniden sözleşme
düzenleme
konusunda
sorular
sorduğunu belirterek, “Geçen sene
düzenlenen tüm sözleşmeler 31 Aralık
2015 yılına kadar geçerliydi. Tüm meslek
mensupları bu yıl yeniden sözleşme
düzenlemek zorunda” dedi.
Akdemir, damga vergisiyle ilgili bazı
sıkıntılar yaşandığına dikkat çekerek,
“Damga vergisine esas tutar KDV
hariç tutardır. e-Birlik sözleşme tutarlarını KDV hariç hesaplıyor. TÜRMOB’un görevi meslek
mensuplarının sözleşme düzenlemesini sağlamak. Damga Vergisi beyanı meslek mensuplarının
sorumluluğundadır” diye konuştu.
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FEYZULLAH TOPÇU
İZMİR SMMMO BAŞKANI

TOPÇU: ZAMSIZ YAYINLANAN ASGARİ
ÜCRET TARİFESİ HAKSIZLIKTIR
İzmir SMMM Odası Başkanı Feyzullah Topçu,
“Muhasebe, Denetim Ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet Ve Kalite Güvence İlke
Ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararının Uygulanması Hakkında Yönerge Taslağı”
hakkında Oda olarak görüşlerini yazılı olarak
TÜRMOB’a ilettiklerini belirtti. Topçu, Mali Tatilin gerçek anlamda uygulanamadığına dikkat
çekerek, “Temmuz ayında ki bütün bildirimleri
Ağustos ayında verseydik o zaman Mali Tatili
gerçek anlamda uygulayabilecektik” dedi.

EROL DEMİREL
İSTANBUL SMMMO SEKRETERİ

Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet Ve
Kalite Güvence İlke Ve Esasları Hakkında
Mecburi Meslek Kararı son derece önemli bir
fonksiyonu yerine getiriyor” ifadelerini kullandı.
Demirel, söz konusu yönergenin hayata
geçmesi için yapılması gereken çalışmalar
hakkında öneriler sundu.

Asgari Ücret Tarifesi konusunda da görüşlerini paylaşan Topçu, “Asgari Ücret Tarifesinin
zamsız bir şekilde yayınlanması bize yapılmış
bir haksızlıktır” diye konuştu.
DEMİREL: KURUMSAL YAPILARDA
HİZMET SUNMALIYIZ
İstanbul SMMM Odası Sekreteri Erol Demirel,
mesleki açıdan birçok gelişme yaşandığına
dikkat çekerek, “Bunlarla baş edebilmek
için her zaman söylediğimiz gibi güçlerimizi
birleştirmemiz, kurumsal yapılarda hizmet
sunmamız gerekiyor. Uzmanlaşmaya önem
vermeli, haksız rekabetle mücadele etmemiz
gerekiyor. Bütün bu noktalardan hareketle
baktığımızda aslında Muhasebe, Denetim Ve

HAYRUL KAYAR
SAMSUN SMMMO BAŞKANI

KAYAR: ALT YAPI İYİ HAZIRLANMALI
Samsun SMMM Odası Başkanı Hayrul
Kayar “Muhasebe, Denetim Ve Danışmanlık
İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet Ve Kalite Güvence
İlke Ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek
Kararının Uygulanması Hakkında Yönerge
Taslağı” ile ilgili öneride bulundu. Kayar,
Mecburi Meslek Kararın uygulanmasında
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başarı elde etmek için alt yapının iyi
hazırlanması gerektiğini ve bununla ilgili iyi bir
eğitim süreci yaşanması gerektiğini kaydetti.
Kayar, Asgari Ücret Tarifesiyle ilgili olarak,
“TÜRMOB’un Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili
önerisi son derece doğrudur. Yüzde 10 zam
yapılması gerekiyordu. Bu konuda en doğru
yaklaşım aslında kararın meslek örgütüne
bırakılmasıdır” dedi. Kayar, Mali Tatilin fiilen
kullanılmadığı, bir sembol olduğunu kaydetti.
e-Birlik Yazılımı ve Haksız Rekabet Modülüyle
ilgili değerlendirmelerde bulunan Kayar, “Bu
yazılımlar TÜRMOB’un haksız rekabeti
önlemede ortaya koyduğu en önemli projedir.
Samsun’da 30 bin beyannameli mükellef var.
27 bin civarında sözleşme girildi. Yüzde 90’lık
bir başarı oranımız var” diye konuştu.

FİKRET GÖKMEN
KOCAELİ SMMMO BAŞKANI

GÖKMEN: ALT YAPI ÇALIŞMASI
YAPILMALI
Kocaeli SMMM Odası Başkanı Fikret Gökmen,
Muhasebe, Denetim Ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet Ve Kalite Güvence İlke
Ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararı
uygulamaya geçmeden önce alt yapı çalışması yapılması gerektiğini belirterek, bu çalışmanın da Mecburi Meslek Kararının ana hatlarını
oluşturan 3 başlıkta gerçekleşmesi önerisinde
bulundu.
SÖNMEZ: 2016 YILINI UMUTLA
KARŞILIYORUZ

SELATTİN ÇAKIRSOY
SAKARYA SMMMO BAŞKANI

ÇAKIRSOY: TALEBİMİZ YERİNE GELENE
KADAR HER TÜRLÜ MÜCADELEYİ
VERMELİYİZ
Sakarya SMMM Odası Başkanı Selattin
Çakırsoy, Asgari Ücret Tarifesi ile ilgili taleplerin devam ettirilmesi gerektiğini belirterek,
“TÜRMOB’un bu konuda ısrarlarını sürdürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gerekirse odalarda kendi illerinde bu yönde çaba göstermeliler.
Asgari Ücret Tarifesi konusunda talebimiz yerine getirilene kadar her türlü mücadeyi vermeliyiz” ifadelerini kullandı.

Bursa SMMM Odası Başkanı Ahmet Hikmet
Sönmez, yaşanılan tüm olumsuzluklara
rağmen 2016 yılını umutla karşıladıklarını
belirterek, Türkiye gündeminde yaşanan
gelişmeleri değerlendirdi. Bu yılın seçim yılı
olduğuna işaret eden Sönmez, “Bu yıl yoğun
çalışma tempomuzda bir de seçim maratonu
var. Umarım bu maratonda mesleğe ve
meslektaşa yüzünü dönen, üyesinin hakkını
hukukunu arayan mücadeleci bir anlayışa
sahip yöneticiler odalarımızda göreve gelirler.
Bir şeylerin değişmesi, lehimize adımların
atılması için oda temsilcileri olarak yerel bazda
ne yapsak yapalım yeterli olmuyor. Bu nedenle
üst Birliğimiz TÜRMOB’u asla yıpratmadan,
birlik beraberlik içerisinde ortak konularımızı
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Azizoğlu bölgede barış ortamının sağlanması
için herkesin çaba harcaması gerektiğini dile
getirdi.

AHMET HİKMET SÖNMEZ
BURSA SMMMO BAŞKANI

tartışıp, ortak mücadeleyi yürütmemiz gerekir”
şeklinde konuştu.
Sönmez konuşmasında e-Birlik Yazılımıyla ilgili önerilerde bulunarak, Asgari Ücret Tarifesi
ve Mali Tatil uygulamasıyla ilgili yaşanan süreci değerlendirdi.
AZİZOĞLU: BARIŞ ORTAMI SAĞLANMALI

MEHMET ERKAN AZİZOĞLU
DİYARBAKIR SMMMO BAŞKANI

Diyarbakır SMMM Odası Başkanı Mehmet
Erkan Azizoğlu, yaşanan terör olaylarına
değindi. Azizoğlu, başta Diyarbakır, Mardin,
Şırnak olmak üzere 7 il, 19 ilçede sokağa çıkma
yasağı ilan edildiğine işaret ederek, bölgede
yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.

MEHMET OKKALI
ANKARA SMMMO BAŞKANI

OKKALI: UYGULANABİLİR BİR TARİFE
İSTİYORUZ
Ankara SMMM Odası Başkanı Mehmet
Okkalı, Asgari
Ücret
Tarifesiyle
ilgili
“Meslektaşlarımızdan ücretlerin yüksek olduğu
yönünde şikayetler alıyoruz. Bir taraftan
TÜRMOB’a ücretlerin düşük olduğunu ifade
ediyoruz. Fakat tabana indiğimiz zaman
ücretlerin yüksek çıktığı yönünde eleştiriler
alıyoruz. Bunlar zaten taban ücretleri. Bizim
bu ücretlerin en düşük ücretler olduğunu
vurgulamamız lazım. Biz sadece makbuz
kesmede kullandığımız bir tarife istemiyoruz.
Gerçekten uygulanabilir bir tarife istiyoruz” dedi.
Okkalı, Mali Tatille ilgili değerlendirmede bulunarak, “Mali Tatili çok özümseyemiyoruz ama
bu bize verilen bir değerdir. Nasıl Adli Tatil varsa bizim de siyasi yapıdan, devletten bu şekilde
bir tatil olgusunu almamızın bize itibar açısından bir değeri vardır” dedi. Okkalı e-Birlik Yazılımıyla ilgili önerilerde bulunarak, sözleşme
düzenlemede yaşanan sıkıntıları dile getirdi.
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YAŞAR BİLDİRİCİ
FETHİYE SMMMO BAŞKANI

BİLDİRİCİ: BUNLAR İŞİN KAÇAMAK
TARAFLARI
Fethiye SMMM Odası Başkanı Yaşar Bildirici,
Asgari Ücret Tarifesinin zamsız yayınlanmasını eleştirdi. Mali Tatil konusunda açıklamalarda bulunan Bildirici, “Mali Tatilin zaten adı var
kendi yok. Olsa ne olur olmazsa ne olur? Ama
burada önemli olan hükümetin mesleğe bakış
açılarının ortaya koymasıdır. Ücret tarifesindeki anlayış ne ise Mali Tatil konusundaki anlayışın da aynısı olduğunu görüyoruz” dedi.
e-Birlik Yazılımıyla ilgili değerlendirmelerde
bulunan Bildirici, turizm bölgelerinde özel hesap dönemleri olduğunu, e-Birlik Yazılımında
bu konunun dikkate alınması gerektiğini dile
getirdi.

ORUÇ IRMAK
NEVŞEHİR SMMMO BAŞKANI

larıyla ilgili olan 9 Maddesinde yer alan sürelerle ilgili bir düzenleme yapılması talebinde
de bulundu.
Mesleğin en büyük sorunlarının başında haksız rekabetin geldiğine işaret eden Irmak,
haksız rekabetinin de ücretlerden kaynaklandığını söyledi.
TOKGÖZ: UNVANLARIN KULLANIMI
NASIL OLACAK
Mersin SMMM Odası Başkanı Faruk Tokgöz,
Mecburi Meslek Kararı ile tüm yönergelerin
tek bir yönetmelikte toplanması önerisinde

IRMAK: EN BÜYÜK SORUNUMUZ HAKSIZ
REKABET
Nevşehir SMMM Odası Başkanı Oruç Irmak,
Muhasebe, Denetim Ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet Ve Kalite Güvence İlke
Ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararının Uygulanması Hakkında Yönerge Taslağı’nda yer alan Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma konularıyla ilgili 5’inci maddenin gözden
geçirilmesi önerisinde bulundu. Irmak ayrıca
Yönergenin Defter Tutma ve Kayıt Zorunluluk-

FARUK TOKGÖZ
MERSİN SMMMO BAŞKANI
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bulunarak, “Çok fazla yönetmeliğimiz var. Mali
İdareye eleştiri getiriyoruz ama, kendi yönetmeliklerimiz çok dağınık. Hem Oda Yöneticileri
hem de üyelerimiz zorluk çekiyoruz. Tartıştığımız Yönergelerin içerisinde bir de muhasebe
ve denetim ayrı ayrı belirtilmiş. Denetimden dolayı bu yapı içerisinde YMM ve SMMM ortaklığı bir gerçek. Bizim bundan önceki yönergelerimizde ve Yasamızda YMM ve SMMM ayrı
bir unvan. Artık denetim ile beraber YMM ve
SMMM ortaklıkları geçerli gözüküyor. Bu unvanların kullanımı nasıl olacak? Burada haksız
rekabeti nasıl önleyeceğiz, bununla ilgili biraz
çekincelerim var” diye konuştu.

ve sözleşme düzenleme süresi konusunda yaşanan tartışmalara işaret ederek, “Bu konu 20
yıldır tartışılıyor. Elektronik sözleşme yeni bir
husus ama sözleşme yapmamız yeni bir husus
değil ki. Ben bu konudaki eleştirileri başından
beri anlayamayanlardanım. 20 yıldır sözleşme
yapıyorum, çünkü Meslek Yasam böyle diyor.
Elektronik sözleşme ortaya çıkınca mı 60 günlük süre içinde mükellefe ulaşamamak diye bir
kavram ortaya çıktı. 60 gün görüşmediğin bir
mükellefin hangi işini yapıyorsun ki? Herhangi
bir mağazadan bile alışveriş yaparken 25 sayfalık sözleşme imzalıyoruz. Bu konuda bahane
arandığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

YALÇIN: 20 YILDIR AYNI KONU
TARTIŞILIYOR

BUDAK: MESLEK MENSUPLARI MAĞDUR

Balıkesir SMMM Odası Başkanı Metin Yalçın,
elektronik sözleşmeyi çok önemsediklerini vurgulayarak, “Elektronik sözleşmeyi başından
beri çok önemli buluyor ve şiddetle destekliyoruz. Bu işin kamu ayağını hızlandırmalıyız. Bu
işi eğer 2017’ye götüremezsek sorun yaşayacağız. Ayrıca sözleşmeleri güncellediğimizde bir
de GİB’te güncelleme yapıyoruz. Bizim güncellememize e-Birlikte yetmiyor, GİB’teki aracılık
sözleşmeleri numaraları da değiştiği için onları
da güncelliyoruz” dedi. Sözleşme düzenleme

Mardin SMMM Odası Başkanı Nurullah Budak,
yaşanan terör olayları hakkında bilgi vererek,
“Bölgede yaşanan olaylar nedeniyle Cizre’de
46 gündür, Sur’da yaklaşık 60 gündür sokağa
çıkma yasağı devam etmektedir. Sokağa
çıkma yasağından yaklaşık 400 bin insanımız
mağdur olmuştur. Sadece Odamıza bağlı
50’nin üzerinde meslek mensubumuz 45
gündür bürolarına giremiyorlar. Bu nedenlerle
ertelenen
bildirimlerimiz
hariç
meslek
mensuplarımız birçok konuda mağdur oluyor”
dedi.

METİN YALÇIN
BALIKESİR SMMMO BAŞKANI

NURULLAH BUDAK
MARDİN SMMMO BAŞKANI
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SADIK İRİER
MANİSA SMMMO BAŞKANI

İRİER: TÜRMOB’UN ALTERNATİFİ
OLAMAZ
Manisa SMMM Odası Başkanı Sadık İrier,
“TÜRMOB’un hiçbir şekilde alternatifi olamaz,
Odalar TÜRMOB’un alternatifi değildir. Biz fanusun içinden çıkıp TÜRMOB olmadık, çok ciddi sıkıntılar içerisinde bu günlere gelindi. Bunu
göz ardı etmemiz lazım” dedi. İrier Asgari Ücret
Tarifesi konusunda ise “Tarifenin asgari ücret
tarifesi olması, KDV dahil olması, öyle olması,
böyle olması önemli bir kavram değil. Geçmişte bizler tarifenin çok üzerinde ücret alıyorduk.
Haksız rekabeti oluştura oluştura bugünlere
getirdik. Artık tarife sanki bizim ücretimiz haline geldi, hatta bunun çok altında defter tutan
arkadaşlarımız var. Bunları paylaşmamız lazım.
Bu nedenle de kalite güvence sistemi, büroların
denetimi çok önem arz ediyor” ifadelerini kullandı. Sözleşme düzenleme konusunda yaşanan
tartışmalara değinen İrier, “Elektronik ortamda
sözleşme düzenlemeyi şu an hayata geçirmişiz ve çok basit bir şekilde de yapılabilecekken
bunu yapmamak için direniyoruz” dedi.

TEVFİK FİKRET KÜÇÜKERCİYES
ANTALYA SMMMO BAŞKANI

gerektiğini kaydetti. Küçükerciyes, defter tutma
ücretlerinde hala bazı sıkıntılar yaşandığına
dikkat çekerek, çapraz kontrollerin, makbuz
düzenlemelerin, asgari ücretten sözleşme
yapıp belge düzenlemenin önüne geçilmediği
sürece sıkıntıların yaşanmaya devam
edileceğini, bunların çözümünün de e-Birlik
Yazılımının ve Haksız Rekabet Modülünün
başarılı bir şekilde kullanılmasından geçtiğini
kaydetti. Küçükerciyes, “e-Birlik Yazılımının ve
Haksız Rekabet Modülünün başarılı olmasını
istiyorsak, sonuna kadar bu programlara sahip
çıkmalı, tavizsiz uygulamalıyız” ifadelerini
kullandı.
AKMAN: MALİ TATİL SEMBOLİKTİR
Şanlıurfa SMMM Odası Başkanı İbrahim Halil
Akman, terörle ilgili bölgede yaşanan sıkıntılar

KÜÇÜKERCİYES: YAŞANAN SIKINTILARIN
ÇÖZÜMÜ E-BİRLİK YAZILIMINI
KULLANMAKTAN GEÇİYOR
Antalya SMMM Odası Başkanı Tevfik Fikret
Küçükerciyes, Mali Tatilin meslek açısından
bir prestij olduğunu vurgulayarak, bunun
korunması için de mücadele edilmesi

İBRAHİM HALİL AKMAN
ŞANLIURFA SMMMO BAŞKANI
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hakkında bilgi verdi. Mesleki konulara değinen
Akman, Mali Tatilin prestij açısından önemli
olduğunu belirterek, “Mali Tatil semboliktir.
STK’larda var olduğumuzun göstergesidir.
Beyannameleri zaten veriyoruz. Müfettişler
istediği zaman bizi çağırıyor. O zaman tatil
olmuş olmamış bu kadar da önemli değil”
dedi. Akman, Damga Vergisi konusunda da
yaşanan sıkıntılara değindi.

FETTAH AÇAR
AYDIN SMMMO BAŞKANI

AÇAN: HİÇBİR MESLEK GRUBUNDA
OLMAYAN ETİK ANLAYIŞIMIZ VAR
Aydın SMMM Odası Başkanı Fettah Açan,
Asgari Ücret Tarifesiyle ilgili yaşanan süreci
değerlendirerek,
“Biz asgari ücretlerle
idare edilmeye zorlanılan bir meslek grubu
değiliz. Ama Meslek Yasamızın 46’ncı
maddesi maalesef bir tarifenin varlığını ve
yayınlamasını gerektiriyor. Kaldı ki geçmiş
dönemlerde 2-3 yıl yayınlanmadığında ne
oldu? Biz bu işin içinden çıkmayı becerebilen
yeterlikte ve yetenekte bir meslek grubunun
üyesiyiz” dedi.
Açan, “e-Birlik Yazılımı ve Haksız Rekabet
Modülü, TÜRMOB’un hakikaten bize hediye
ettiği önemli işlerden birisidir. Bizim mesleğimizde belki de hiçbir meslek grubunda olmayan bir etik anlayışı var” dedi.

ÖZBAY: ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
DEĞERLENDİRİLİRKEN HAKSIZ REKABET
DİKKATE ALINMALI
Gaziantep SMMM Odası Başkanı Hüseyin
Özbay, Muhasebe, Denetim Ve Danışmanlık
İşletmeleri İçin
İşyeri, Hizmet Ve Kalite
Güvence İlke Ve Esasları Hakkında Mecburi
Meslek Kararının Uygulanması Hakkında
Yönerge Taslağı ile ilgili değerlendirmelerde
bulundu.
Özbay, haksız rekabetten bahsedenlerin en
çok haksız rekabet yaptığına işaret ederek,
“Defter tasdikleriyle ilgili bir karar alınacak, tavsiye kararı yayınlansın deniyor, bakıyorsunuz
ki yan tarafta kendisi zaten o kararı beklemeden çok düşük rakamlar teklif etmiş. Ücretlerle
ilgili iki türlü şikayet alıyoruz. ‘e-Birlik Yazılımı,
Haksız Rekabet Modülü uygulamaya başladı
çok yüksek rakamlar çıkıyor’ deniyor. Doğru,
çok yüksek rakamlar çıkıyor, çünkü siz düşük
alıyordunuz.
Düşük diyen kişilerin özlük dosyalarına bakıyorsunuz haksız rekabetten soruşturma, disiplin cezası gelmiş. Birçok meslek mensubuna
da bu tarifeler düşük geliyor. Niye? Sistemini
oturtturmuş, mükellefe tam hizmet veriyor, orada 350 lira yazan birinci sınıf için, Gaziantep
için söylüyorum, bin, bin 500 TL ücret alabiliyor.

HÜSEYİN ÖZBAY
GAZİANTEP SMMMO BAŞKANI
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Bunun yanında 150 TL ücret alıp, birinci sınıf
defter tutan meslek mensupları da var maalesef. Asgari Ücret Tarifesini değerlendirirken bu
hususlarda dikkate alınmalı” şeklinde konuştu.
ARIKAN: “BİR SES DE SEN VER!”
KAMPANYASINA 23.5 BİN İMZA ATILDI
İstanbul SMMM Odası Başkanı Yahya Arıkan,
SMMM Odaları Platformu adına başlatılan “Bir
Ses de Sen Ver!” kampanyasına 23 bin 500
imza atıldığını belirterek, kampanyanın değerlendirilmesi içi, söz konusu imzaların yer aldığı
dosyanın Maliye Bakanı Naci Ağbal’a verileceğini kaydetti.
Arıkan, nispi temsille ilgili odalarda yaşanan sıkıntılara değinerek, nispi temsilden dolayı odalarda üretimin azaldığını, bunun kaldırılması
gerektiğini söyledi. Arıkan Muhasebe, Denetim
Ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet
Ve Kalite Güvence İlke Ve Esasları Hakkında
Mecburi Meslek Kararının Uygulanması Hakkında Yönerge Taslağı ile ilgili ise, “Tüm Türki-

YAHYA ARIKAN
İSTANBUL SMMMO BAŞKANI

ye’de Mecburi Meslek Kararı’nın içinde yer alan
Hizmet ve Kalite Güvence İlkeleriyle ilgili farkındalık eğitimleri düzenlendi. Mecburi Meslek
Kararı yürürlüğe girdiği zaman kapasite olayı,
saygınlık çözümlenecek, hizmet kalitesi farklı
bir noktaya gelecektir. Bu kararı ötelemeyelim,
Mecburi Meslek Kararı bir an önce hayata
geçmelidir” dedi.
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TÜRMOB’DAN
MALİYE BAKANI’NA ZİYARET

TÜRMOB, 76. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nın
ardından, TÜRMOB Genel Başkanı Nail
Sanlı’nın Başkanlığında, TÜRMOB Kurul
Üyeleri ile Oda Başkanları Maliye Bakanı Naci
Ağbal’ı ziyaret etti.

TÜRMOB Genel Başkanı burada yaptığı
konuşmada, “TÜRMOB camiasını tanıyan
ve en iyi değerlendirecek Bakanlardan biri
sizsiniz. TÜRMOB’un size, sizin de TÜRMOB’a
ihtiyacınız var. Biz sizinle yol yürümek
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isteyen bir anlayış içerisindeyiz” dedi. Meslek
camiasının talepleri hakkında bilgi veren
Sanlı, “3568 Sayılı Yasamızı değiştiren, 5786
Sayılı Yasa’ya göre ‘Sürekli Mesleki Geliştirme
Eğitimi Yönetmeliği’nin çıkarılması gerekiyor.
Biz 2010 yılında yaptığımız Genel Kurul’da
bu yönetmeliği geçirdik. Bu konuda TÜRMOB
üzerine düşen görevi yaptı, burada Maliye
Bakanlığı ve TÜRMOB’a düşen bir görev var.
Bu yönetmeliğin 3568 Sayılı Yasa gereği bir
an önce yayınlanması gerekiyor” dedi. Sanlı,
“Meslek mensuplarımızın mesleklerini icra
ederken yaşadıkları sorunlar nedeniyle 3568’in
günümüz koşullarına uygun bir yasa haline
getirilmesi gerekiyor. Bu yasa değişikliğinin
sizin Bakanlığınız döneminde yapılmasını arzu
ediyoruz” dedi.
NİSPİ TEMSİL ODALARDAN
KALDIRILMALI
Genel Başkan Sanlı nispi temsil konusunda da
bazı düzenlemeler yapılması gerektiğine işaret
ederek, “5786 Sayılı Yasa ile TÜRMOB’un
ve Odalarımızın seçim sisteminde ciddi bir
değişiklik yapıldı. Nispi temsil çatı örgüt olan
TÜRMOB’da olabilir ancak odalardan nispi
temsili kaldıralım. Çünkü odalarda huzur
kalmadı, odalarda karar alma aşamalarında
ve üretim konusunda sorun yaşıyoruz” dedi.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile geçtiğimiz
yıl içerisinde iki önemli çalışma yapıldığını
belirten Sanlı, “Bunlardan bir tanesi ‘Tek
Tebliğ Çalışması’, diğeri ise ‘Vergi Bilincinin
ve Gönüllü Uyumun Arttırılması’dır. Her iki
çalışmanın ürünlerinin artık hayata geçmesini
bekliyoruz” dedi.
VERGİ DAİRELERİNDE FARKLI
UYGULAMALAR VAR
Türkiye genelinde çeşitli vergi dairelerinde
farklı uygulamalar olduğuna dikkat çekerek,
“GİB’e ışık tutacak ‘Vergi Daireleri Uygulama
Birlikteliği Rehberi’ adı altında bir çalışma

yaptık ve gönderdik. Bu çalışmaya eklemeler,
çıkartmalar yapabiliriz. Vergi Dairelerinin her
birinin uygulaması farklı. Bu konuda bir çalışma yapılması taleplerimiz arasında yer alıyor”
ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE ENFLASYON
ORANINDA ZAM YAPILMALI
Asgari Ücret Tarifesi konusuna değinen Sanlı,
“Asgari Ücret Tarifesinin yüzde 10 zamla yayınlanmasını talep etmemize rağmen sıfır zamla yayınlandı. Meslek örgütümüzün ve meslektaşlarımızın iş yükü oldukça ağır. Eskiden
sadece Maliye Bakanlığı’na hizmet veren bir
meslek kuruluşuyduk. Şu anda SGK, Çalışma
Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mali Suçları Araştırma
Kurulu (MASAK) gibi kurum ve kuruluşlar bizim
ürettiğimiz bilgi ve belgelere talep duyuyor bu
bizi sevindiriyor. Ancak Asgari Ücret Tarifesinin
en azından enflasyon oranı dikkate alınarak
düzeltilmesini talep ediyoruz” dedi.
AĞBAL: MESLEĞİN DAHA İLERİ
GİTMESİ KONUSUNDA SİZDEN FARKLI
DÜŞÜNMÜYORUM
Maliye Bakanı Naci Ağbal, “1989 yılından beri
Maliye Bakanlığı içinde çeşitli görevlerde bulundum. Bu dönmede de siyasetçi olarak sorumluluk bizde. Yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin
daha da ileri gitmesi konusunda sizden farklı
düşünmüyorum. Yasal güvencelerin arttırılması, sorumluluk noktasında ne gerekiyorsa,
her türlü çabayı birlikte gösterelim. Siz buradan para kazanıyorsunuz, ancak çok ciddi bir
sorumluluğun ve yükün altındasınız. Dolayısıyla idare sizi karşı taraf olarak görmemeli.
Siz devletin yanındasınız. Kanunla kurulmuş
bir meslek kuruluşusunuz, hem de belirli seçim prosedürlerinden gelerek bu mesleği icra
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ediyorsunuz. Bize ne düşüyorsa onu yaparız.
Daha fazla görüşelim. Ne zaman bir sorun yaşarsanız, kapım her zaman açık. Bir sorun olduğunda hiç geciktirmeden beni haberdar edin.
Özellikle uygulamada, sahada karşılaşılan sorunların üzerine hep birlikte gidelim” ifadelerini
kullandı.
GÜNDEMİMİZDE ÜÇ KONU VAR
Ağbal, şu anda gündemlerinde üç tane konu
olduğuna işaret ederek, “ Bunlardan bir tanesi
Gelir Vergisi Tasarısı, diğeri Vergi Usul Kanunu
Tasarısıdır. Gelir Vergisi Kanun Tasarısını zaten biliyorsunuz, komisyonda. Katılımcı bir sistemle bu düzenlemede herkesin görüşlerinin
yansıtıldığı bir sisteme dönüştürülmesini arzu
ediyoruz. Vergi Usul Kanunu Tasarısını sizler
de dahil STK’lara gönderdik. Her iki taslakta
eleştiriye açıktır. Sadece tasarıya eleştiri yapmak yetmez, öneriler de bekliyoruz. Yeni müesseseler, yeni kaideler günümüz koşullarında
gerekli olabilir. O konuda da her türlü yeniliğe,

fikre açığız. Bir iki ay içerisinde bir noktaya getirebilirsek ondan sonra Bakanlar Kurulu’na ve
Meclis’e getireceğiz” dedi.
TÜRMOB ÖNEMLİ BİR AKTÖR
Tasarının yasalaşma sürecinde TÜRMOB’un
önemli bir aktör, önemli bir paydaş olduğunun
altını çizen Bakan Ağbal, “Neye ihtiyacı olduğunu en iyi siz biliyorsunuz. Bu ülkede daha
fazla yatırım, daha fazla istihdam olsun, işletmeler karlılıklarını arttırsın. İşletmelerde verimliliği arttıracak bir vergi sistemine ihtiyaç var.
Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na
biz bu gözle bakıyoruz” diye konuştu. Katma
Değer Vergisi konusunda da bir çalışmalarının
olduğuna değinen Ağbal, “Buradaki amacımız, hızlı ödeyelim ve vatandaşı bürokrasiye
boğmayalım. Ama ödememiz gereken kadar
ödeyelim. KDV iadesi konusunda uygulamada yaşadığınız sorunları bizimle paylaşırsanız
çözüm üretmek konusunda katkınız olacaktır”
dedi.
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“TÜRKİYE’NİN AB’YE ÜYELİK SÜRECİ”
KONULU SİVİL TOPLUMLA DİYALOG TOPLANTISI

TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, 26 Ocak’ta
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan
Bozkır’ın katılımıyla düzenlenen “Türkiye”nin
AB’ye Üyelik Süreci” konulu Sivil Toplumla
Diyalog Toplantısına katıldı. Toplantıda, sivil
toplum kuruluşları, yerel yönetimler, iş dünyası
kuruluşları ve üniversitelerden yaklaşık 2 bin
500 temsilci bulundu.
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü
yılı olan 2023’te AB’ye üye olmuş bir Türkiye
hedefinde olduklarını belirterek, “Bunun için
gerçekten çok çalışmamız gerekiyor. Bu çalış-

malarımızda STK’ların bizlere yapacağı katkı
çok önemli olacaktır” dedi. AB’nin Türkiye’ye
katkılarının önemli olduğuna işaret eden Bozkır, AB’den bugüne kadar Türkiye’ye 4.7 milyar Euro hibe edildiğini hatırlatarak, 2020’ye
kadarki dönemde de 4.5 milyar Euro’luk yeni
katkının tüm vatandaşların kullanımına açık
hale geleceğini belirtti. Proje yapmanın önemine dikkat çeken Bozkır, “STK’ların bu kaynaklardan yararlanmasını çok arzu ediyoruz” dedi.
SANLI: KENDİ MESLEĞİMİZDE AB
ÜYESİYİZ
TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, burada
yaptığı konuşmada tüm kurum ve kuruluşların
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Türkiye’nin AB üyelik sürecine destek vermesi
gerektiğini vurgulayarak, “Biz TÜRMOB olarak
2004 yılından beri Uluslararası Muhasebeciler
Federasyonu’nun (IFAC) üyesiyiz. Bunun yanı
sıra 2006-2013 yılları arasında gözlemci olarak katıldığımız Avrupa Muhasebeciler Federasyonu’na (FEE) 18 Aralık 2013 tarihinde
tam üyeliğimizi gerçekleştirdik” dedi.
AB üyesi olmayan ülkelerin Avrupa
Muhasebeciler
Federasyonu’na
üye
olamadığına dikkat çeken Sanlı, TÜRMOB’un
bu konuda büyük çabaları olduğunu kaydetti.
Sanlı, “AB’nin oluşturduğu çeşitli komisyonlar
ve komiteler tarafından TÜRMOB’un geçirmiş
olduğu çapraz denetim ve kontrollerde görüldü
ki, kendi mesleğinde AB üyesi ülkelerden
geride değil, aksine artıları olan bir kurumuz.
Biz şu anda kendi mesleğimizde AB’ye üyeyiz.
Bizim gibi tüm kurum ve kuruluşların bu katkıyı
yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Genel Başkan Sanlı, TÜRMOB’un eğitime

çok önem veren bir kurum olduğunu belirterek,
“AB hibe ve yardım çalışmalarını inceliyoruz ve
bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
Bir örnek vermek gerekirse İstanbul Valiliği ve
İstanbul SMMM Odamızın birlikte yürüttükleri
‘Yaşayan Avrupa’da Yenilikçi Teknolojilerin Kıymetlendirilmesi’ isimli projede, bilgisayar ve
internet kullanmayı bilmeyen 50 yaş üstü katılımcılara ücretsiz bilgisayar ve internet kullanımı eğitimleri verdik” dedi.
TÜRMOB Genel Başkan Nail Sanlı, AB Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında sağlanacak yaklaşık olarak 4.5 milyar Euro’luk destek
programı için de çalışmalar yapılacağını belirterek, “Odalarımıza, müracaat dosyalarını
hazırlama konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Muhakak bu dosyaların takibi de çok
önemli. Bu nedenle destek programlarından
yararlanılabilmesi için bürokratik yolların biraz
daha kısaltılmasının büyük kolaylık getireceğine inanıyorum” diye konuştu.
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DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ
KUTLANDI

TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, Dünya
Gümrük Günü kutlamaları kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Ankara’da verdiği
davete katıldı.

toplum sağlığının korunması, ürün ve arz zinciri güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere birçok faaliyetin etkin şekilde yürütülmesine
çalışmaktadır” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
“Dijital Gümrük” temalı Dünya Gümrük Günü
kutlamaları kapsamında düzenlenen davete
yaptığı konuşmada “Gümrük idareleri bugün

“Dijital Gümrük” temalı Dünya Gümrük Günü
kutlamaları çerçevesinde, Dünya Gümrük
Örgütü Liyakat Sertifikası Takdimi ve Bakanlık
Proje Ödülleri Töreni gerçekleşti.
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MALİ MÜŞAVİRLER MUHASEBECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ

TÜRMOB’U ZİYARET ETTİ

Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği
(MMMBD) Başkanı Server Gökmen ve Şube
Başkanlarından oluşan bir heyet TÜRMOB’da
bir araya gelerek, TÜRMOB Genel Başkanı
Nail Sanlı, TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel
Akdemir ve İstanbul SMMM Odası Başkanı
Yahya Arıkan’la birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti.
Ata’nın huzuruna çıkan MMMBD Başkanı Server Gökmen mozoleye çelenk koydu.

Heyet daha sonra TÜRMOB’a gelerek mesleki
konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, Türkiye
gündemine ilişkin ekonomik değerlendirmelerde bulunduktan sonra mesleki konulara değindi. Genel Başkan Sanlı, Türkiye gündeminde
birçok olumsuzluk yaşanmasına rağmen mesleki açıdan olumlu gelişmelerin de meydana
geldiğine dikkat çekti.
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Genel Başkan Sanlı, “Mesleğin tanıtımının
nasıl yapıldığı” sorusuna, Türkiye’de muhasebe mesleğinin tanınırlığının yüksek olduğunu,
tanıtımla ilgili özellikle yapılması gereken bir
faaliyete gerek duyulmadığını belirtti. Sanlı,
mesleğe çok fazla talebin olduğunu vurgulayarak, 102 bin civarında meslek mensubunun,
22 bin stajyerin bulunduğunu, en son gerçekleşen staja başlama sınavına 19 bin 57 kişinin
katıldığını ve bu kişilerden bin 400’ünün sınavı
kazandığını ifade etti.
TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir,
mesleki konular hakkında bilgi verdikten sonra, “Mesleğin kalitesini arttırmak için eğitim
çalışmalarına önem veriyoruz ve bu çalışmaları arttırarak devam ettirmek kararlılığındayız.
Yaptığımız çalışmalar mesleğin saygınlığının
arttırılmasına katkı verecektir” diye konuştu.

Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği
Başkanı Server Gökmen ise, “Göreve geldiğimiz 2013 yılından bu güne kadar yaptığımız
çalışmalarla birçok konuda başarılara imza attık. Bu başarılarımızda ekip olmamızın önemi
çok büyük. Başta, TÜRMOB Genel Başkanımız Nail Sanlı olmak üzere, TÜRMOB Genel
Sekreteri Yücel Akdemir, TÜRMOB Yöneticileri ve İstanbul SMMM Odası Başkanı Yahya
Arıkan’ın Derneğimize sağladığı katkılar ve
emekler göz ardı edilemez. Bundan sonraki
çalışmalarımızda da birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam edeceğiz. Bu derneği,
40 yıllık bu çınarın iskeletini size borçluyuz”
dedi.
Daha sonra Şube Başkanları söz alarak önerilerde ve değerlendirmelerde bulundu.
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GENEL BAŞKAN SANLI

MERSİN’DE MESLEK
MENSUPLARIYLA BULUŞTU

TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, Mersin
SMMM Odası’nı ziyaret ederek meslek mensuplarıyla bir araya geldi.
Mersin SMMM Odası’nda 15 Ocak’ta
gerçekleşen toplantı öncesinde TÜRMOB
Genel Başkanı Sanlı ve Mersin SMMM Odası
Başkanı Ömer Faruk Tokgöz, ruhsat almaya
hak kazanan üyelere ruhsatlarını verdi.
Ruhsat töreninden sonra Genel Başkan
Sanlı, meslek mensuplarıyla bir araya geldi.

TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, burada
yaptığı konuşmada, ruhsat alma sürecinin
zorluklarına değinerek, “Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik ruhsatını elde etme sürecinin
ne kadar zorlu olduğunun farkındayız. Hiçbir
mesleğin birbirinden daha kıymetli olduğu
iddiasında değiliz ancak, bizim mesleğimizi,
diğer mesleklerden ayıran çok önemli bir
ayraç var. Lisans eğitimi mecburiyeti olan bir
meslek grubuyuz ve lisans eğitiminden sonra
en az lisans eğitimi kadar bir süre de mesleki
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ehliyetin kazanılması için geçiriliyor.
Bir mesleği meslek yapan en önemli duygunun aidiyet duygusu olduğunu vurMesleki ehliyeti veren tek meslek
gulayan Sanlı, “Neye aitiz, niçin
kuruluşu
TÜRMOB’dur.
Bir mesleği
buradayız, biz kimiz ve ne yaİnşaat
fakültesinden
meslek yapan
pıyoruz kısmını irdelemezsek
mezun olursunuz, inşaat
en önemli duygunun
ve bunlarla ilgili birbirimizle
mühendisi
olunsunuz.
aidiyet duygusu olduğunu
fikir alışverişimiz olmaza
Eczacılık fakültesinden
vurgulayan Sanlı, “Neye aitiz,
mesleğimizin bir önemi kalmezun
olursunuz, niçin buradayız, biz kimiz ve ne
maz” dedi.
eczacı olursunuz. Bir yapıyoruz kısmını irdelemezsek
Konuşmasında,
törende
ve bunlarla ilgili birbirimizle
lise mezunu kendisine
ruhsat alan meslek menfikir alışverişimiz olmaza
serbest muhasebeci mali
suplarına
seslenen Sanlı,
mesleğimizin bir önemi
müşavir olacağım diye
“Mesleğin
gerçek
sahipleri sizkalmaz” dedi.
bir hedef koyarsa, ayağı
lersiniz. Biz mesleğimizi, sizlere
hiçbir taşa çarpmaz ve her şey
emanet edeceğiz sizler gelecek
yolunda giderse 9 yıla ihtiyacı var.
nesillere taşıyacaksınız. Bir kez daha
ruhsat
almaya hak kazanan sizleri gönülden
Yani bir tıp tahsilinden daha uzun bir süreç”
tebrik ediyorum” dedi.
dedi.
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SANLI ANKARA YMM ODASI’NIN 		

26. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNE KOKTEYLİNE KATILDI

T

ÜRMOB Genel Başkanı Ymm. Nail Sanlı, 18 Ocak’ta gerçekleşen Ankara YMM
Odası’nın 26. Kuruluş Yıldönümü Kokteyline katıldı.

Ankara YMM Odası Başkanı Halil Başağaç’ın ev sahipliğinde yapılan kokteyle, iş,
siyaset, bürokrasi ve meslek camiasından katılım büyük oldu. Kokteylde, Maliye
Bakanlığı bürokratları, milletvekilleri, Oda Başkanları, Oda Yöneticileri bir araya geldi.
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BİLİRKİŞİLİK

SEMPOZYUMU

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen “Bilirkişilik Sempozyumu” 22-23 Ocak tarihlerinde
İstanbul’da gerçekleşti.
TÜRMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir, Bilirkişilik Sempozyumu’nda yaptığı konuşmada
‘bilirkişilik’ hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra günümüzde uyuşmazlıkların çözümlenmesinin oldukça güç bir hal aldığına işaret ederek,
“Bu gerçeklik, birçok uyuşmazlıkta bilirkişiye
başvurulmadan yargılamanın sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasının mümkün olmadığını
ve bilirkişiliğin önemini yeterince ortaya koymaktadır” dedi.

Akdemir, uyuşmazlıkların çoğunun ‘mali mevzuat’ ve ‘uygulamalar’ konusunda özel ve teknik bilgi ile çözülebilir hale geldiğini belirterek,
“Özellikle ulusal ve uluslararası boyut taşıyan
ticari davalarda, iş ve sosyal güvenlik hukuku
ile ilgili uyuşmazlıklarda, vergisel ihtilaflarda
meslek mensuplarımızın uzmanlığına sıkça
başvurulmaktadır. Bu durum, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca yetki almış
meslek mensuplarının bilirkişilik görevi yönünden önemini artırmaktadır. 3568 sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca meslek mensupları
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‘genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve
ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterler
tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameler ile diğer belgeleri düzenlemek, muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve
bunların uygulamaları ile ilgili işleri düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak, bu
konularda, inceleme, tahlil, denetim yapmak,
mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda
yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri
yapmak’ konularında kanunen ehliyetlilerdir”
ifadelerini kullandı.
TÜRMOB Genel Sekreteri Akdemir, bilirkişilik
konusunun bir kenara bırakılsa dahi, meslek
mensuplarının çalışma konularının aslında
yarı kamusal bir görünüm arz ettiğine işaret
ederek, “Bu nedenle, 3568 sayılı Kanun uyarınca ruhsat almak oldukça zorlu şartların yerine getirilmesine bağlanmıştır. Çeşitli alanlardan lisans seviyesinde mezun olanların aday
meslek mensubu olabilmeleri için dahi öncelikle bir staja giriş sınavında başarılı olmaları şarttır. Bu sınavlarda başarı oranı yüzde
12.8’dir. Bu sınavlarda başarılı olan bir kişi 3

yıl süre ile bir eğitime ve staja tabi tutulmakta,
nihayet staj sonunda yeterlilik sınavını vererek meslek mensubu olabilmektedir. Başka bir
anlatımla, 3568 sayılı Kanun uyarınca ruhsat
alabilmek diğer tüm mesleklere göre çok daha
güçtür” ifadelerini kullandı.
TÜRMOB’un, bilirkişilik faaliyetlerine büyük
önem verdiğine dikkat çeken Akdemir,
TÜRMOB ve Odalar tarafından birçok kez
bilirkişilik eğitimleri, seminerler ve paneller
düzenlendiğini, bunların sonuçlarının da basılı
eserler haline getirildiğini kaydetti.
TÜRMOB, BİLİRKİŞİLİK KANUN TASARISI
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİ BAKANLIĞA
İLETTİ
Akdemir, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kamuoyunun bilgisine sunulan Bilirkişilik Kanun Tasarısı Taslağı’nın TÜRMOB
tarafından incelendiğini ve Tasarı hakkındaki
görüşlerin yazılı olarak 22 Haziran 2015’te Bakanlığa iletildiğini belirtti. Akdemir, konuşmasının sonunda TÜRMOB’un mesleki açıdan
Tasarı hakkında ki görüş ve önerileri hakkında
bilgi verdi.
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“PLANLAMANIN KALKINMADAKİ

ÖNEMİ” PANELİ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara
Üniversitesi İktisadİ ve İdari Bilimler Fakültesi
(İ.İ.B.F.) Mezunları Derneği ile Ankara Barosu
tarafından ortaklaşa düzenlenen “Planlamanın
Kalkınmadaki Önemi Paneli”, 8 Ocak tarihinde
Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde (ABEM)
yapıldı.
Panelde, TÜRMOB adına Denetleme Kurulu Başkanı Nazım Anıl katıldı. Anıl, TÜRMOB
Genel Başkanı Nail Sanlı adına yaptığı konuşmada, 26 yıllık bir geçmişe sahip olan muha-

sebe mesleğinin artık en çok tercih edilen ve
ilgi gören mesleklerden biri haline geldiğine
işaret ederek, “TÜRMOB, Türkiye genelinde
sayıları 100 bini aşan meslek mensubu ile ülke
geneline yayılmış 85 odanın çatı örgütü olma
fonksiyonunu üstlenmektedir. Stajyerleri, büro
çalışanlarını ve bunların ailelerini dikkate aldığımızda bu sayı daha da artmaktadır. Büyük
bir mesleki camianın üyesi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.
Anıl, “Birçok sıkıntıyla geçen 2015 yılının, sı-
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kıntı ve sorunlarını maalesef 2016 yıllına da
aktarıyoruz. Umudumuz ve temennimiz, yaşanan bu olumsuzlukların, 2016 yılında çözüme
kavuşması yönündedir. Başta Suriye’de yaşananlar olmak üzere, savaşın, terör saldırılarının son bulması, akan kanın durması, barış
filizlerinin yeniden tüm yeryüzünde yeşermesi
hepimizin ortak temennisi olmalıdır” dedi.
Geçtiğimiz günlerde büyük bir basın kuruluşunun “Yılın kişisi ve yılın duygusu” hakkında
yaptırdığı bir araştırma hakkında bilgi veren
Anıl, “Yılın kişisi olarak karşımıza çok şaşırtıcı
bir sonuç çıkmıyor. 2015 yılına damga vuran
gelişmelerden de tahmin edeceğiniz üzere yılın kazananı, yılın siyasetçisi, yılın kişisi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
olmuştur. Ancak asıl ilginç sonuçlara gelecek
olursak, araştırmaya katılanlara ‘2015’in sizde
yarattığı duygu nedir’ diye sorulmuş ve katılımcıların yüzde 16.2’si hüzün, yüzde 10.3’ü üzüntü, yüzde 7.1’i acı, yüzde 5.8’i endişe, yüzde
4.6’sı stres, yüzde 4.2’si ise korku şeklinde
yanıtlar verdiği görülmüş. Hepimizin yaşadığı duygular bunlar aslında. Toplumsal barışın,
huzurun ve refahın sağlanmasında, kalkınmanın önemi yadsınamaz. Bugün kalkınmasını
tamamlamış olduğu kabul edilen gelişmiş ülkelere baktığımızda bunu daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu ülkede 1960’ların
sonlarına doğru yapılacak bir genel seçim öncesinde ‘Halk Plan Değil, Pilav İstiyor’ sloganı kullanılmıştır. Maalesef üzülerek görüyoruz
ki, bugün çokta farklı bir durumda değiliz. Hayallerimiz büyük, söylemlerimiz iddialı, ancak
yapılanlar ile ortaya çıkan sonuçların bunlarla
hiçbir ilgisi yok” ifadelerini kullandı.
KALKINMA SADECE SERMAYE BİRİKİMİ
ARTTIRMAK DEĞİLDİR
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için kalkınmanın, bir bakıma sermaye birikimini artırmak

anlamına geldiğini belirten Anıl, “Kalkınmayı
yalnızca sermaye birikimine bağlamak aşırı bir
basitleştirme olacaktır. Çünkü sermaye birikiminin yanında teknolojik gelişme, girişimcilik
ruhuna sahip yeterli sayıda vasıflı girişimcinin
varlığı, beşeri sermayenin niteliği, doğal kaynaklar ile sosyal, siyasi, dini, kültürel, coğrafi
gibi unsurların da kalkınma üzerinde etkili olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bilindiği gibi
kalkınma hem nicel, hem de nitel yönü bulunan bir kavramdır. Dolayısıyla kalkınma kavramını nicel veya nitel yönlerinden yalnızca
biriyle açıklamaya çalışmak eksik bir değerlendirme olacaktır. Kalkınma açısından çok büyük
öneme sahip yapısal değişmeyi tek bir rakama indirgemek gerçekçi olmayacaktır. Örneğin
kalkınma sürecinde ülkede her 100 kişiye düşen araba sayısı artarken, arabanın kalitesi de
artmaktadır. Bununla beraber kalkınmayı artan
araba sayısına indirgemek, yani sadece nicel
yönünü dikkate almak yanıltıcı olacaktır” dedi.
Kalkınmanın, ülkelerin ulaşmaya çabaladığı
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bir hedef ve aynı zamanda nedensel ilişkileri
içeren bir yönetim süreci olduğunu dile getiren
Anıl, “Yönetim ise; planlama, örgütleme, kadrolama, yöneltme, koordinasyon, bütçeleme
ve raporlama gibi süreçlerden oluşmaktadır.
Planlama; amaçların ve bu amaçlara ulaşmak
için uygun yöntemlerin belirlendiği bir süreçtir.
Eğer siz kalkınmayı amaçlıyorsanız, öncelikle
buna uygun yöntemler belirlemelisiniz. Uygun
ve gerçekçi planlar hazırlamadan yola çıkacak
olursanız, yakalanan başarılı sonuçlar sizden
değil, dışarıdan kaynaklı olur. Neticesinde ise,
dışarıda yaşanan gelişmeler, sizi dışarıdan
daha çok etkiler. Bugünkü döviz kurlarına, iç ve
dış politik gelişmelere bakacak olursanız, ne
demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Her
toplumun, her ülkenin rüyaları vardır. Bizim de
rüyalarımız var. Ancak son yıllara baktığımızda, bazı toplumların rüyaları gerçekleşiyor. Bizimkiler ise hayallerden öteye geçemiyor. Biz
rüyalarımıza göre kalkınma planları hazırlıyoruz. Ancak ya bunlar gerçekçi planlara bağlanamıyor ya da bunları çoğu kez uygulamıyoruz” ifadelerini kullandı.
MESLEĞİN YARINLARINA UMUTLA
BAKIYORUZ
AB Komisyonu’nun Türkiye ile ilgili bir raporu
hakkında bilgi veren TÜRMOB Denetleme Kurulu Başkanı Anıl, “Demokrasi, insan hakları
ve hukuk devleti gibi kavram ve müesseselerin
yerleşmesinde, sağlıklı bir demokrasinin tesisi
ve ekonomik gelişme için sivil toplum gerçekten zorunlu görülmektedir. AB ve diğer gelişmiş
ülkelerde ki STK’ları ülkemiz ile karşılaştırdığımızda, Türkiye’de örgütlü sivil toplum kavramının günümüz itibariyle yeterince gelişmediği
görülse de, istatistiki verilere baktığımızda son
on yıldaki dernekleşmenin, örgütlü sivil toplum
anlayışının, Türkiye’de hızlı arttığı da bir gerçektir” dedi.

TÜRMOB’un bunun bilincinde bir meslek örgütü olduğunu vurgulayan Anıl, “Biz meslek
olarak bunun bilincinde olduğumuzu düşünüyoruz. Evet kendi ülkemizde bazen muhatap
bulamıyoruz. Bazen haklı taleplerimiz bilinçli
bir şekilde karşılanmıyor. Ancak bizler örgütlü
dayanışmanın gücüne olan inancımızı kaybetmiyoruz. Tüm bunlara rağmen muhasebecilik
ve mali müşavirlik mesleği, 2015 yılında ülkemizdeki ve dünyamızdaki gelişmelerden olumlu yönde bir farklılık oluşturmuştur. Yapılan
çalışmalar mesleği yarınlara taşımada önemli
bir zemin hazırlamıştır. Bu anlamda mesleğin
yarınlarına daha umutla bakıyoruz. Biliyoruz
ki artık muhasebecilerin sorunlarını sadece
bir ülke içerisinde içine kapanarak kendi içerisinde çözmeleri mümkün olamamaktadır. Karşılaşılan sorunların uluslararası düzeyde dile
getirilmesi ve çözümlerin uluslararası alanda
işbirliğine gidilerek aranması gerektiği çok aşikardır. Bu nedenle, Birlik olarak uluslararası
organizasyonlara ve ikili ilişkilere çok önem
veriyoruz. Son yıllarda, TÜRMOB olarak muhasebe ve denetim alanında tüm gelişmeleri
sadece yakından takip etmekle yetinmemekte,
artık önerilerimiz ve katkılarımız doğrultusunda
mesleğimizin geleceği açısından önemli olan
konular uluslararası alanda da tartışılmaktadır”
ifadelerini kullandı.
Anıl, “Toplum olarak, meslekler olarak yakın
geçmişte sancılı dönemler geçirdik. Ancak sürekli dile getirdiğim üzere, artık hep birlikte bundan sonraya yani ileriye bakmalıyız. Bu açıdan,
panelin ana temasını çok olumlu bulduğumu
dile getirmek istiyorum. İyi bir gelecek, yüksek
refah seviyesi ve huzur için kalkınmanın gerekliliği tartışılmazdır. Bu nedenle planlamanın
kalkınmadaki önemini tartışmanın çok yerinde
olduğunu düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
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EKONOMİDEN KISA KISA
YILLIK ENFLASYON TÜKETİCİ
FİYATLARINDA YÜZDE 9.58
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine
göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar
dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 7.87,
yurtiçi üretici fiyatları yüzde 5.5 artış gösterdi.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ocak’ta bir önceki aya göre yüzde 1.82, bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 9.58 yükseldi. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise bir önceki aya
göre 0.55, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,94 arttı. Ana harcama grupları itibarıyla
ocakta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 9.60
ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görülürken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4.28,
çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2.71, sağlıkta
yüzde 2.42, eğlence
ve kültürde yüzde
2.09 artış kaydedildi.
Ocakta aylık bazda
endekste yer alan
gruplardan sadece
giyim ve ayakkabı
grubunda düşüş gerçekleşti. Söz konusu
grupta yüzde 6.71’lik
gerileme oldu. TÜFE’de yıllık bazda en
yüksek artış, yüzde
13.43 ile lokanta ve
oteller grubunda görüldü. Bunu yüzde 12.05
ile eğlence ve kültür, yüzde 11.69 ile gıda ve
alkolsüz içecekler, yüzde 11.21 ile çeşitli mal
ve hizmetler, yüzde 11.17 ile alkollü içecekler
ve tütün izledi. Geçen ay endekste kapsanan
417 maddeden 29’unun ortalama fiyatlarında
değişim olmazken, 285’inin ortalama fiyatlarında artış, 103’ünün ortalama fiyatlarında ise
düşüş gerçekleşti.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın
aralık ayına ve 2015 yılına ilişkin sanayi üretim
endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, geçen yıl
aralıkta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
4.4 artış gösterdi. 2015 Kasım’da 130.1 olarak
hesaplanan söz konusu endeks, bir önceki yılın aynı ayında 130.3 seviyesinde bulunuyordu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış
hesaplamada, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3.1, imalat sanayi sektörü
endeksi yüzde 0.5 ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2.4 arttı. Mevsim ve takvim
etkisinden arındırılmış
ana sanayi gruplarında en yüksek artış
yüzde 4.8 ile dayanıklı
tüketim malı imalatında gerçekleşti. İmalat
sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, bir
önceki aya göre en
yüksek artış yüzde
27.9 ile bilgisayarların, elektronik ve optik
ürünlerin imalatında
gerçekleşti. Bu artışı,
yüzde 9.3 ile mobilya imalatı ve yüzde 7.8 ile
kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri
imalatı takip etti. Bu kategorideki en yüksek
düşüş yüzde 28.7 ile diğer ulaşım araçlarının
imalatında gerçekleşti. Bu düşüşü yüzde 5.4
ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı, makine ve
ekipmanların kurulumu ve onarımı izledi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin
alt sektörleri incelendiğinde, aralıkta yıllık baz-
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da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,1 azalırken, imalat sanayi sektörü
endeksi yüzde 4,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,7 arttı.
EN FAZLA REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDAN
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ocak
ayına ilişkin “Finansal Yatırım Araçlarının Reel
Getiri Oranları”nı açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde
yüzde 5.09, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3.78 ile külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile
indirgendiğinde yatırım araçlarından dolar yüzde 2.58 ve avro yüzde 2.43 reel getiri sağladı.
Buna karşılık Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi yüzde 3.62, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0.74 ve mevduat faizi yüzde
0.14 yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 1.30 ve avro yüzde
1.15 reel getiri sağlarken, BIST 100 Endeksi
yüzde 4.82, DİBS yüzde 1.97 ve mevduat faizi yüzde 1.38 yatırımcısının kaybına neden
oldu. Dolar üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE
ile indirgendiğinde yüzde 4.11, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0.14 ile yatırımcısına en
yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8.29, TÜFE ile indirgendiğinde ise
yüzde 11.79 yatırımcısına en çok kaybettiren
yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmeye
göre doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde
10.18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.40
oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 Endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12.97, TÜFE ile
indirgendiğinde ise yüzde 16.74 yatırımcısına
en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Finansal
yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde ise doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21.77, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde
17.72 yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan BIST 100 Endeksi Yİ-ÜFE
ile indirgendiğinde yüzde 24.13, TÜFE ile in-

dirgendiğinde ise yüzde 26.65 ile yatırımcısına
en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
PERAKENDE SATIŞ HACİM ENDEKSİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin perakende satış hacim
endeksini açıkladı. Buna göre, mevsim ve
takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla
perakende satış hacmi aralıkta bir önceki aya
göre aynı seviyede kaldı. Gıda, içecek ve tütün
satışları yüzde 1.6 azalırken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.1, otomotiv
yakıtı satışları yüzde 1.6 artış gösterdi. Gıda
dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 0.9, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 1.9, posta veya internet
üzerinden satışlar yüzde 2.5 arttı, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 0.2, elektrikli
eşya ve mobilya satışları ise yüzde 1.7 azaldı.
Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, geçen yılın aralık
ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde
3.7, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3.3,
otomotiv yakıtı satışları yüzde 12.7, gıda dışı
satışlar (otomotiv yakıtı hariç) ise yüzde 0.2
artış kaydetti. Gıda dışı sektörlerin bir önceki
yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde,
elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 1,8,
tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 2,4,
tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1,2
arttı, posta veya internet üzerinden satışlar
yüzde 12,1, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları ise yüzde 1,4 azaldı. Mevsim ve
takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla
perakende ciro 2015’in Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.3 yükseldi. Aynı ayda gıda,
içecek ve tütün satışları aynı seviyede kalırken,
gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde
0.3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5.1 artış
kaydetti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro ise 2015’in
son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde
3.6 yükseldi.
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