
 

 
ÖNCE YEMİN SONRA RUHSAT 

HAYIRLI UĞURLU OLACAK!YAZLIK KONUTLAR TURİZME AÇILIYOR 

Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası(SMMMO), mesleğe yeni başlayan serbest 

muhasebeci ve mali müşavirlere ruhsatlarını yeminle teslim etti. Türkiye’de ilk kez böyle bir 

uygulamanın Balıkesir’de yapıldığını kaydeden SMMMO Başkanı Metin Yalçın, “Yeni 

meslektaşlarımız etik yönetmeliğine göre oluşturulan “Etik Taahhütnamesini” bir yemin 

hassasiyetinde etik kuruluna imzalayıp teslim edecek ve ruhsatlarını alacaklar” dedi 

  

 

 
 

 

Balıkesir SMMMO, yeni mesleğe başlayan üyelerine ruhsatı yeminle verecek. 

Muhasebecilik mesleğine yeni giren önce Etik taahhütnamesini imzalayacak sonra yemin 

edip ruhsatını alacak. Balıkesir SMMMO, bu konuda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirip, yeni 

dört mesleğe giren kişiyi yemin ettirdi. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan SMMMO 

Başkanı Metin Yalçın, “Öncelikle meslek kuruluşumuzun Dünya da ki ETİK talepli 

gelişmelere paralel yürüttüğü bir uygulamanın da başlangıcını yapacağız. Meslek 

odalarımız bünyesinde daha önce oluşturulan Eğitim merkezlerinden (TESMER) sonra Etik 

kurulları oluşturulmuştur. Bu kurullar yurtta ve yurt içindeki uygulamaları tarayıp Etik 

ilkelerin oluşması ve geliştirilmesine çalışacaklar. Yürütülen bu çalışmalarla Mesleği 

hâlihazırda uygulayanların bu konudaki gelişimlerini sağlayacak ve yeni meslektaşları 

karşılayacaklar. Bu gün yeni meslektaşlarımız etik yönetmeliğine göre oluşturulan “Etik 

Taahhütnamesini” bir yemin hassasiyetinde etik kuruluna imzalayıp teslim edecek ve 

ruhsatlarını alacaklar. Camilerden, Adliyelere, Meclis koridorlarına pek çok yerde 
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yeniden önemle ele alınan Etik (Ahlak)sürecini meslektaşlarımızın hakkıyla taşıyacağına 

inanıyoruz 

Mesleki konularla ilgili gündemdeki konuları da değerlendiren Balıkesir SMMMO Başkanı 

Metin Yalçın, özellikle kıdem tazminatı ve Genel Sağlık Sigortası’nın kapsamını ele aldı. 

Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sosyal Güvenlikteki tartışmalar moralleri bozuyor. 

Özellikle son günlerde hararetlenen Kıdem Tazminatı Fonu ve Genel Sağlık Sigortası 

kapsamının daraltılması tartışmaları kaygılı bir durum oluşturuyor. Aktif sigortalıların 

zorda olsa aldıkları kıdem tazminatlarının Fon ile tehlikeye girmesi çalışma barışını ve 

motivasyonunu kötü yönde etkiliyor.Tartışma kamuoyundan tepki ölçmek için Bakanlık 

tarafından sürdürüldükçe iş görenlerin sızlanmaları hatta işverenlerin sızlanmaları 

yükseliyor. Eskilere bir şey olmayacak  yeni uygulama olacak diyerek Annelerin, 

Babaların susarak  çocuklarının kıdem tazminatlarının yok edilmesine suç ortağı 

yapılmaya çalışılması bu alandaki Ahlak tartışmalarını yaratıyor. Diş tedavileri ve Göz 

tedavilerinin Genel  Sağlık Sigortası kapsamından çıkarılacağı söylentileri SGK lı çalışma 

isteğini ve hatta çalıştırma isteğini zayıflatma olasılığı taşıyor. Şöyle ki çalış prim öde 

sonra git Sağlık kaskosu yaptır. Madem öyle az kamu primi ödeyip daha çok Özel 

şirketlere ödemenin yolunu arayalım duygusu gelişiyor. Oysaki son dönemde kayıt dışı 

istihdamın önlenmesine ve primlerin böylelikle arttırılıp sosyal güvenlik hizmetlerinin 

kalitesini artacağına ilişkin söylemler umut vericiydi. Son günlerdeki hem bu tartışmalar 

hem de işsiz olan ve başka bir güvencesi olmayan özellikle genç nüfusun Gelir Testinden 

dolayı 10 aydır borçlandırılıp hacizle karşı karşıya kalmaları iş barışını ve toplum barışını 

sıkıntıya sokma tehdidi içeriyor. Yönetenlerin bu konudaki tartışmaları toplumun 

kalabalık nüfusu lehine değerlendirmelerini umuyoruz. 
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