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Oda Baﬂkan›’n›n Sunuﬂu
‹SMMMO muhasebenin amiral gemisi, mesle¤in öncü kuruluﬂudur. Gerek mesleki alanda gerek toplumsal konularda liderli¤ini
sürdürürken bugünün sorunlar›n› gündemine al›r, dünün kazand›rd›¤› deneyimle yar›n› da planlayarak faaliyetlerini sürdürür. Ekonomik krizin pek çok kesimdeki y›k›c› etkilerini yak›ndan takip ederken, ayn› anlay›ﬂla, meslek mensuplar›m›z›n bu dönemi atlatmas›na destek olacak çözümlere ve yeni döneme haz›rlayacak çal›ﬂmalara odaklan›yoruz.
4 temel hedefimiz var; mesleki sorunlar›n çözümü, mesleki geliﬂimi sürdürmek, kamuoyunda etkinli¤imizi artt›rmak ve dünya standartlar›na uygun düzenlemeler ile meslek yasas›na kavuﬂmak. Planlamalar›m›z› bu temel hedefler do¤rultusunda yap›yoruz.
Geride b›rakt›¤›m›z 2008 y›l› hem meslek alan›m›zda hem toplumsal ve ekonomik
yaﬂamda büyük de¤iﬂimi konuﬂtu¤umuz bir y›l oldu. Derinli¤i ölçülemeyen ekonomik
kriz, ABD ve ‹ngiltere baﬂta olmak üzere geliﬂmiﬂ ülkelerdeki banka iflaslar›, kredilerdeki ﬂiﬂkinli¤in do¤ru derecelendirilmedi¤inin ortaya ç›kmas›, denetim mesle¤ini de
gündeme getirdi. Buradaki geliﬂmelerin mesle¤imize ve Türkiye’deki ticari yaﬂama etkilerini konuﬂtuk. Bu geliﬂmeler, Türk Ticaret Kanunu’ndaki de¤iﬂikliklere paralel uygulamaya girecek yeni standartlar›n önemini bir kez daha ortaya ç›kard›.
2008, konuya iliﬂkin tart›ﬂmalar›n yo¤unlaﬂt›¤› bir y›l olsa da bizler bu geliﬂmeleri çok
daha önceden öngörmüﬂ, meslek mensubumuzu yeni döneme haz›rlayacak e¤itim, yay›n çal›ﬂmalar›n› birkaç y›l önceden baﬂlatm›ﬂt›k. Geride b›rakt›¤›m›z y›l bu aç›dan dopdolu bir faaliyet y›l›yd›.
TTK, UFRS e¤itimlerimizi h›zland›rd›k, yeni dönemin baﬂl›ca zorunlulu¤u olan kurumsallaﬂma için vergi planlamas›, iﬂ hukuku, ileri düzeyde TFRS, finansal yönetim, d›ﬂ
ticaret, iﬂletme bütçeleri, derecelendirme, BASEL, adli denetim ve hile denetimi gibi
alanlara yo¤unlaﬂt›k.
Kriz koﬂullar›nda daha da a¤›rlaﬂaca¤›n› öngördü¤ümüz tahsilat sorunu, bugünün
koﬂullar›na uygun olmayan vergi düzenlemelerinin getirdi¤i karﬂ›l›¤› al›namayan iﬂ yükü ve haks›z rekabet bugün meslek mensubunun karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u sorunlar›n baﬂ›nda geliyor. Bu sorunlar›n çözümü için yap›lacak çal›ﬂmalar› da içerecek, zamana endeksli ücret tarifesini hedefleyen ve çözüm çal›ﬂmalar›n› takvime ba¤layacak yol haritam›z›
haz›rl›yoruz.
‹lgili kurumlarla diyalog kurarak, kapsaml› kampanyalar ile mesle¤in ve meslek mensubunun karﬂ›s›nda duran sorunlar› çözmenin önünde hiçbir engel yoktur.
Büyük ve güçlü bir aile olan muhasebe camias›n›n itici gücü olan ‹SMMMO olarak,
sorunlar› çözmekle yetinmeyip gelece¤i de planl›yoruz. Bunun bir aya¤›n›, yeni iﬂ alanlar›na haz›rl›k e¤itimleri oluﬂturmaktad›r. Buna paralel, mesleki ve toplumsal geliﬂime de
katk› için çal›ﬂmalar›m›z› sürdürüyoruz.
Toplumsal sorunlara duyarl› gündemimizle eleﬂtiri ve önerilerimizi kamuoyunun ve
yetkililerin bilgisine sunmaya devam edece¤iz.
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Oda bünyesinde oluﬂturdu¤umuz çal›ﬂma gruplar›yla da hem meslek hem ekonomik
ve sosyal yaﬂamda gelece¤i yakalayan çal›ﬂmalara imza ataca¤›z. Bu çerçevede ‹SMMMO
bünyesinde örgütlenen komitelerle, Avrupa Birli¤i ile ilgili geliﬂmelerden ba¤›ml› çal›ﬂan
meslek mensuplar›m›za, sosyal güvenlik reformunun uygulamalar›na kadar geniﬂ bir yelpazedeki geliﬂmeleri takip ediyoruz. Avrupa Birli¤i, bilgi teknolojisi, çevre, meslek yasas›, mesleki etik kurallar, Avrupa Birli¤i fonlar›, mesleki tazminat sigortas›, sosyal güvenlik, iﬂ hukuku, muhasebe standartlar›, dolayl› vergi, dolays›z vergi, denetim standartlar›,
BASEL, mesleki uzmanlaﬂma, Türk Ticaret mevzuat›, KOB‹’leri izleme, mesleki kalite
standartlar›, sosyal etkinlikler, ücret tespit, mesleki denetim, staj denetim ve staj de¤erlendirme alanlar›nda faaliyet gösteren onlarca komitemizle üretmeye devam edece¤iz.
Geliﬂimin planlanmas›na rehberlik edecek bir çal›ﬂma daha sürdürüyoruz. Muhasebe
Mesle¤inin Stratejik Geliﬂim Plan›, bugüne dönük tespitleri içerirken yar›na da ›ﬂ›k tutacak.
S›kça dile getirdi¤imiz gibi mensubu, ba¤›ml› çal›ﬂan› ve stajyerleriyle toplum ad›na
ekonominin unsurlar›n› denetleyen, kamu yarar› ve mesleki ç›karlar için mücadelesini
sürdüren ‹SMMMO, bugünü gelece¤e, gelece¤i bugüne getirmektedir.
‹SMMMO’nun 2008 y›l› faaliyetlerini içeren bu raporda, mesleki ve toplumsal mücadeleden kesitlerin yan› s›ra geliﬂim için gerçekleﬂtirilen e¤itim ve yay›n çal›ﬂmalar›m›z›n
bir bölümüne tan›kl›k edeceksiniz. Faaliyet raporumuz ayn› zamanda meslek alan›m›z›n
ve öncü kurum Odam›z›n dinamizmini de ortaya koymaktad›r.
Önümüzdeki çal›ﬂma dönemi içinde de gelece¤i bugüne getirme hedefi do¤rultusunda çal›ﬂacak, birikimlerimizi geliﬂtirece¤iz.
Demokratik, laik, ayd›nl›k ve kalk›nm›ﬂ bir Türkiye ile dünya standartlar›n› yakalayan, etkin meslek idealimize do¤ru dayan›ﬂma ad›mlar›n› s›klaﬂt›raca¤›m›z nice çal›ﬂma
dönemleri dilerken, raporumuzun haz›rlanmas›nda eme¤i geçen bütün çal›ﬂma arkadaﬂlar›ma teﬂekkür ediyorum.
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