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Balıkesir'de staj eğitimlerini başarıyla tamamlayan dört muhasebeci düzenlenen törende ' 

ruhsatnamelerini alarak mesleğe merhaba dedi. Balıkesir Muhasebeciler ve Mali Müşavirler 

Odası'nda düzenlenen törende meslek yemini eden Ömür Konuş Gündoğmuş, Fevzi 

Aslantekin, Serap Bedestanlıoğlu, Tülay Atik etik taahhütnamelerini imzaladı. SMMO 

Başkanı Metin Yalçın çiçeği burnundaki meslektaşlarına yaşam boyu başarı diledi. 

Törende genç Muhasebeci ve Mali Müşavirler ruhsatlarını pasta keserek kutladı. 

 Paylaş 

  

  

  

 
 

Ruhsat töreninde bir konuşma yapan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Metin 

Yalçın meslek ahlakının önemine değinerek oda olarak bu konuda etik kurullarını oluşturduklarını 

bildirdi. Yalçın "Öncelikle meslek kuruluşumuzun dünyadaki etik talepli gelişmelere paralel olarak 

yürüttüğü iş ahlakı çalışmalarının sonucunda ve ülkedeki genel uygulamalar neticesinde 

oluşturmuş olduğu Etik Kurullarının yaptığı çalışmalar bugüne gelmemizi sağladı. Bu noktada 

daha önce oluşturduğumuz Eğitim Merkezlerimizin yanı sıra Etik Kurulu ve Komitelerimizi 

oluşturarak etik konusundaki örgütün çalışmalarını yürütmeye devam ettik. Bu kurullarımız yurtta 

ve yurtdışında etik konulu çalışmaları, organizasyonları, bilgi toplantılarını takip ederek 

Türkiye'deki uygulamalarının yönünü belirlemek, hali hazırdaki mevcut meslek uygulayıcılarının iş 
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ahlakı konusundaki duyarlılıklarını arttırmak ve mesleğe yeni katılacakların bu konuda yeterince 

bilgilendirilmiş olarak mesleğe girmelerini hedeflemektedir. Bugün yeni meslektaşlarımız etik 

kurullarımız tarafından oluşturulan yönetmelik ve tebliğlere göre etik taahhütnamesini, yemin 

hassasiyetinde etik kuruluna imzalayarak mesleğe giriş yapacaklardır. Camilerden Adliyelere, 

Adliyelerden Meclis koridorlarına pek çok yerde ve alanda son dönemde etik konusu çok yakıcı 

bir konu olarak ahlak başlığında halihazırda tartışıla gelmektedir. Biz hem mesleğini sürdüren 

meslektaşlarımızın ve hem de bugün aramıza yeni katılacak meslektaşlarımızın etik sürecine 

katkı vereceklerine ve bu konuda üstlerine düşenleri layıkıyla yapıp bu süreci hakkıyla 

taşıyacaklarına inandığımızı paylaşmak istiyorum. Meslektaşlarımız topluma ve mesleğe karşı 

imzalayacakları taahhütle hayatımızdaki yerlerini alacaklar. Bu da meslek örgütümüzün bu 

konuya gösterdiği özenin altını çizmek olacaktır diye düşünüyoruz" diye konuştu.   

 

SMMMO Başkanı Metin Yalçın düzenlenen törende ayrıca gündemdeki konular hakkında da 

görüşlerin dile getirdi. Yalçın Kıdem Tazminatının kaldırılması ve Sosyal Güvenlik kapsamından 

diş ve göz muayenelerinin kaldırılmasının toplum barışını ortadan kaldıracağını söyledi. Süreci 

yönetenlerin toplum lehine karar vermeleri gerektiğini belirten Metin Yalçın şunları ifade etti: 

"Kısaca Kasım ayında neler konuştuk diye bakarsak; bu ay yine vergi mükelleflerinin Geçici Vergi 

beyanı ile ilk 9 aylık kazançlarını beyan ettikleri bir aydı ve vergilerini ödüyorlardı. Üç ayda bir 

gelen bu periyodun sonbahar dönemleri hep sıkıntılı olmuştur. Bu dönemde de sıkıntılı bir 

sonbahar dönemini yaşadık. Bunun yanısıra yaklaşan, yılsonuna doğru yapılacak mali yılbaşı 

hazırlıkları, yeni Türk Ticaret Kanunu'nda uygulamaya geçmesinden sonra henüz netleşmemiş 

alanların yarattığı sıkıntılar, sermayi şirketlerinin bu konudaki şaşkınlığı, Aralık ayına doğru 

giderken mükellef sıkıntılarına, dolayısıyla da biz meslektaşların yoğunluk halini alarak ilerlediğini 

görüyoruz. 

 

Sosyal Güvenlikteki tartışmalar ise bir nebze moralleri bozmaya başladı. Özellikle son günlerde 

hararetlenen Kıdem Tazminatı Fonu uygulaması ve Genel Sağlık Sigortası'ndaki daralma konusu 

kaygılı bir durum oluşturuyor. Aktif sigortalıların zor da olsa almayı başardıkları kıdem 

tazminatlarının geleceklerinin şu an muallak hale gelmesi ve fon meselesi için de görülmez bir 

noktada tartışma haline gelmesi insanların çalışma motivasyonunu kötü etkilemeye başlıyor. 

Tartışmanın kamuoyundan tepkisini ölçmek adına süreklileştirilmesi ve değişik gündemlerle 

yenilenmesi de bu konuda iş yaşamını oluşturan unsurların ve hatta işverenlerin sızlanmalarını 

beraberinde getiriyor. Bu uygulamada eskilere bir şey olmayacak noktasından bakılıp, yeni iş 

hayatına atılacaklara etkileri olacak diyerek tanıtılması veya anlatılması çalışmasıyla annelerin-

babaların bugün susarak çocuklarının kıdem tazminatlarının yok edilmesine suç ortağı yapılmaya 

çalışılması bizce de bu alandaki ahlak tartışmalarını yaratıyor. 

 



Diş ve Göz tedavilerinin Genel Sağlık Sigortası kapsamından çıkartılacağı söylentileri, SGK 

güvencesinde çalışma isteğini ve hatta çalıştırma isteğini zayıflatma isteği taşıyor. Şöyle ki; çalış, 

prim öde sonra git sağlık kaskosu yaptır. Bunları bir arada düşündüğünde insaanlar; madem öyle 

az kamu primi ödeyelim, daha çok özel sigorta şirketlerine yönelmenin yollarını arayalım 

arayışına gireceklerdir. Bu da hali hazırda çok şikayet ettiğimiz kamudaki cari açığı, primlerdeki 

açığı büyütme tehlikesi taşıyacaktır. Oysa ki son dönemlerde biz kayıt dışı istihdamın 

önlenmesine ve primlerin böylelikle arttırılıp, Sosyal Güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artacağına 

ilişkin söylemlerle umutlanıyorduk. Ancak şu son tartışmalar bu konudaki umutlarımızı kırdığı gibi; 

hem işsiz olan hem işsiz olmamakla beraber yaş ve benzeri sınırlarla sosyal güvenlik alanı 

dışında kalan, gelir testi meselesini atlamış, 10 aydır borçlandırılan ve hacizle karşı karşıya kalan 

genç nüfusu düşündüğümüz zaman hem iş barışının hem toplum barışının sıkıntıya düşeceğini 

görüyoruz ve üzüntü hissediyoruz.  

 

Süreci yönetenlerin bu konudaki tartışmaları toplumun kalabalık nüfusu lehine değerlendirmelerini 

umuyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülke hepimize lazım." 

 

 


