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Muhasebe Haftası kutlanıyor
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin
toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu
değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart, Muhasebe
Haftası olarak kutlanmaktadır.
ÜZGÜNÜZ… KEDERLĐYĐZ… ACILIYIZ
Đşletmelerin

muhasebe

ve

denetim

işlemlerini

gerçekleştiren,

devletin

vergi

gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı
olan

muhasebecilik

ve

mali

müşavirlik

mesleğinin,

sorunlarının

çözümü

konusundaki taleplerimizin yerine getirilmesini istiyoruz.
Meslek mensuplarımız, Devlet-Mükellef ilişkilerinde e-dönüşümün sağlanması
çalışmalarının en ağır yükünü büyük bir toplumsal sorumlulukla ve özveri içinde
yıllardır yerine getirmeye çalışmaktadır.
Müzakere edilmeden, sürekli ve hızla getirilen mevzuat değişiklikleri ile süre
kısıtlamaları gibi yapılan hatalı uygulamaların neticesinde moralsiz, motivasyonsuz,
büyük bir stres altındayız.
Meslektaşlarımız ağır iş yükü altında canları pahasına görevlerini yerine getirme
gayreti içerisindeler. Yaşadığımız sorun ve sıkıntılar maalesef son zamanlarda
birçok meslektaşımızı görevi başında kaybetmemize neden oldu.
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Đşleri başında hayatlarını kaybeden meslektaşlarımız Mersin SMMM Odamızdan
Đbrahim BĐLSEL, Serkan SERPĐN; Eskişehir SMMM Odamızdan Cemal PEKCAN,
Süleyman Özmen KORÇ, Halil HANCI ve Ankara SMMM Odamızdan Veyis BĐÇER’in
ailelerine ve tüm meslek camiamıza başsağlığı diliyoruz.”
Meslek

Yasamızın

30

uncu

yılının

ve

Muhasebe

Haftamızın

sevincini

yaşayamıyoruz.
Şu anki mevzuatımız, hayatını kaybeden bir insandan bile beyanname gönderme
sorumluluğunu

yerine

getirmesini

beklemektedir.

Meslektaşlarımız,

hastane

yataklarında yatarken, evladını, annesini, babasını mezara yeni koymuşken, yeni
doğum yapmışken bile beyanname göndermek zorunda kalmaktadırlar. Vergi
mevzuatımız maalesef ölümü bile mücbir sebep görmemektedir. Çok acil olarak bu
insani olmayan durumun düzeltilmesi gerekiyor.
Gerçekçi olmayan beyan süreleri, mesleğimizin üzerindeki stres kaynağı haline
geldi. Sürekli yetişecek mi, uzatıldı mı stresi yaşamaktan yorulduk. Beyan süreleri
mutlaka gerçekçi ve uygulanabilir bir yapıya kavuşturulmalıdır.
Görevi başında yaşamını kaybeden ve hayati derecede sağlık sorunları yaşayan
meslektaşlarımız gibi iş yetiştirme stresi bütün meslektaşlarımızı tehdit eder bir
aşamaya gelmiştir.
Yetkileri sınırlı, sorumlulukları geniş olan mali müşavirlik ve yeminli mali
müşavirlik mesleğinin, yetki ve sorumluluğunun dengeli bir yapıya kavuşturulması
gerekmektedir.
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Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız ve çözülmesini talep
ettiğimiz biriken çok sayıda sorunumuz bulunuyor, bu sorun ve sıkıntıların,
diyalogla ve iş birliği içerisinde çözülmesi gerektiği görüşündeyiz.
Taleplerimiz, mesleki çıkar elde etme talebi değildir. Ülkemizde muhasebe
mesleğinin yapılabilir olması ve bundan tüm toplum kesimlerinin katma değer elde
etmesini talep etmektedir.
Bilinmelidir ki, tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve iş birliği
içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı ülke ekonomimizin
kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Ülkemizde ve mesleğimizde yaşanan sorunların dayanışmayla, iş birliğiyle ve
anlayışla çözüleceğine inanıyoruz.

Bu inançla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir
meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını Kutlayabileceğimiz daha aydınlık günler
diliyorum.
Nuh BOYRAZ
Başkan
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