
ODA BAŞKANI’NIN SUNUŞU

Değerli Meslektaşlarım;

2012 yılında da siz değerli
meslektaşlarımızın her türlü
sorunlarına TÜRMOB öncülüğünde
çözümler oluşturmaya, hukuksuz tüm
olayların ve angaryaların karşısında
olmaya devam ettik.

TÜRMOB’un 2012 yılını haksız rekabetle mücadele yılı olarak kabul etmesi üzerine; tüm
meslektaşlarımızı, ortak sorunumuz olan ve temelinde düşük ücretle defter transferi
bulunan, haksız rekabetle mücadeleye davet ettik.

Ticari hayata olumlu etki etmesi ve mesleğimizin geleceği açısından, Yeni Türk Ticaret
Kanunu’nun zamanında yürürlüğe girmesi için gerekli gayreti sarf ettik ve bu alanda
TÜRMOB eğitim projesi kapsamında hazırlanan “Yeni Türk Ticaret Kanunu”, “KOBİ –
TFRS”, “Denetim, Denetim Standartları ve Uygulamaları” eğitimlerini siz değerli meslek
mensuplarımıza sunduk.

Gelir vergisi beyanname döneminde meslek mensuplarımıza yararlı olabileceğini
düşündüğümüz, 2011 yılı Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ve yine Vergi,
SGK ve diğer mevzuatlar ile ilgili temel sorunların cevaplarını ve mesleğimizi yakından
ilgilendiren uygulamalara ilişkin ayrıntıları içeren 2012 Yılı Mali Rehberini, KDV Tevkifatı
Uygulaması ve Tevkifat Uygulamasından Doğan KDV İadeleri kitabını ve Odamız
tarafından hazırlanan ASMO dergilerimizi kullanımınıza sunduk.

Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını dile getirmek üzere, Türkiye’nin ihtiyacı
“HESAPLAŞMA” Değil MUHASEBEDİR! Sloganı ile 3568 Sayılı Meslek Yasasının
kabul edilişinin 23. Yılında “ANGARYALARA HAYIR” Eylemini siz değerli meslek
mensuplarımızla birlikte gerçekleştirdik.

Bildiğiniz gibi 2012 yılında kurulan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurulu, 26 Aralık 2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren “Bağımsız Denetim Yönetmeliği” ile mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik
katı ve olumsuz tavrını sürdürdü. Bağımsız denetimle ilgili meslek örgütümüzün görüş
ve taleplerine duyarsız davrandı. Meslek örgütümüzce başlatmış olduğumuz eğitimlerin
yok sayılmasına ve meslektaşlar arasında ayrım yapacak uygulamalara karşı hukuki
mücadelemizi 2012 yılında olduğu gibi bu yılda sürdüreceğiz. Çünkü denetim
lisanslaması için TÜRMOB‘un eğitimlerinin yeterli olduğuna inanıyoruz. Artık meslek
örgütümüze yasalarla verilen denetim yetkisinin kullandırılması noktasında fırsat
verilmesi gerekmektedir.

Her zaman olduğu gibi yeni yılda da siz değerli meslektaşlarımızın bilgi dağarcığını
zenginleştirecek eğitim seminerlerimize ve yayınlarımıza devam edeceğiz.

2013 yılında mesleğimizin geleceği için, meslektaşlarımızın tek vücut olarak ortak
mücadele vermesi gerektiğine olan inancımla tüm meslektaşlarıma işlerinde kolaylıklar
diler, saygılarımı sunarım.
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