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ÖNSÖZ

İşletmeler ve kamu için muhasebe meslek mensuplarının sunmuş 
oldukları hizmetler, ekonomik gelişmede, şeffaflığın sağlanmasın-
da, finansal faaliyetlerin raporlanmasında önemli bir fonksiyona 
sahiptir. 

Mali Müşavirler gerçekleştirdiği hizmetlerle kamusal bir görevi ye-
rine getirmektedirler. İşletmeler ve kamu için vazgeçilmez öneme 
sahip olan muhasebe mesleğinin sunmuş olduğu hizmetlerin ka-
liteli ve güvenilir olması bu nedenle büyük önem arz etmektedir.

Mali Müşavirlik mesleğinin daha uzun ömürlü ve başarılı yapılma-
sı için; fırsat ve tehditleri öngörmek, güçlü ve zayıf yanları değer-
lendirmek, kaliteli hizmet üzerine faaliyetlerini konumlandırmak 
günümüzde kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Meslek mensupları günümüz koşularında modern hizmet anla-
yışıyla, müşterinin ihtiyaç, istek ve beklentilerini hareket noktası 
alarak, müşteri memnuniyetinin hizmet kalitesi ile sağlamak du-
rumundadırlar. Aynı zamanda etik değerleri en iyi şekilde yerine 
getirmek gerekiyor.

Muhasebe meslek mensupları tarafından verilecek olan hizmet-
lerin, değişen toplumsal duyarlılık ve sorumluluklar doğrultusun-
da kurumsal bir anlayışla sunulmasını temin etmek üzere meslek 
mensuplarının işyeri, hizmet ve kalite   izleme ilke ve esasları dü-
zenlenmişti. 2019 yılından bu yana TÜRMOB İşyerleri, Hizmet ve 
Kalite İzleme Kurulu çalışmalarını sürdürmektedir.
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Birinci İşyeri ve Hizmet Kalitesi Kongresini gerçekleştirdik. Bir ilk 
olan ve oldukça faydalı geçen kongrede, mesleği geleceğe taşı-
mada kalite etkisi tüm yönleriyle değerlendirildi.

Kaliteli hizmet anlayışını benimseyerek faaliyet gösterilmesi mes-
leğin itibarını yükselterek, tahsilat gibi problemlerin ortadan kalk-
masını sağlayacak ve mesleğimizin birçok sıkıntısının çözümüne 
zemin hazırlayacaktır.

Kitabın meslektaşlarımıza yararlı olmasını diliyorum.

Emre KARTALOĞLU
TÜRMOB Genel Başkanı
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SUNUŞ

Günümüzde teknolojik gelişmelerin en yakından etkilediği mes-
leklerin başında Mali Müşavirlik mesleği gelmektedir.

Muhasebe meslek mensupları tarafından  verilecek  hizmetlerin,  
değişen  toplumsal  duyarlılık  ve  sorumluluklar  doğrultusunda  
kurumsal  bir  anlayışla  sunulmasını  sağlamak  üzere  meslek  
mensuplarının  işyeri,  hizmet  ve  kalite  izleme  ilke ve  esasla-
rını  düzenlemek  amacıyla  13.08.2017  tarihli Resmi  Gazetede 
yayımlanan  karar  ve 13.12.2013  tarihli Resmi  Gazetede  ya-
yımlanan  değişiklikle  “Muhasebe,  Denetim  ve  Danışmanlık  
İşletmeleri  İçin  İşyeri,  Hizmet  ve  Kalite İzleme  İlke  ve  Esasları  
Hakkında  Mecburi  Meslek  Kararı” uygulamaya girdi. Bu karara 
istinaden TÜRMOB İşyerleri Hizmet ve Kalite İzleme Kurulu oluş-
turuldu.

Kurul tarafından hazırlanan ve TÜRMOB Yönetim Kurulu tarafın-
dan kabul edilen “TÜRMOB Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık 
İşletmeleri için İşyeri, Hizmet ve Kalite Rehberi” yayınlandı. Mu-
hasebe Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri Hizmet ve 
Kalite İzleme İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararının 
Uygulanmasına Yönelik Prosedürleri, İlke ve Esasları Belirlemek 
amacıyla hazırlanan bu Rehber mesleğimizin uygulamasına ışık 
tutmaktadır. 

Meslek mensuplarımıza ve işletmelere yol göstererek mesleki ba-
şarı ve sürdürülebilirlik, kaliteli hizmet sunumunda fayda ve değer 
sağlayan bu çalışmanın yanı sıra ilkini gerçekleştirdiğimiz İşyeri 
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ve Hizmet Kalitesi Kongresi önemli bir adım olarak değerlendiril-
melidir. Mesleği geleceğe taşımada kalite etkisi bizlere yol göste-
rici olacaktır.

Bu kongrede yapılan konuşmaların deşifresini yaparak, sizlere 
e-kitap olarak sunuyoruz. Kitabın çalışmalarınıza katkı sağlama-
sını dilerim.

Yahya ARIKAN
TÜRMOB Genel Sekreteri
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Yahya ARIKAN
TÜRMOB Genel Sekreteri

- Çok değerli meslek mensupları, değerli katılımcılar, sizleri say-
gıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Hoş geldiniz. 1. İşyeri ve Hizmet Ka-
litesi Kongresinde sizlerle birlikteyiz. 

Değerli meslektaşlar, bir yandan pandemi, bir yandan dijital sü-
reç hayat devam ediyor. TÜRMOB olarak bu sürece yetişmeye 
çalışıyoruz. Değişimi, dönüşümü en çok yaşayan meslek grupla-
rının başında biz Mali Müşavirler gelmekte. Yıllar önce hiçbirimiz 
böyle bir ortam olacağını hayal edemezdik. Elle defter tutan, elle 
beyanname düzenleyen camia şimdi her şeyini dijital ortamda 
sürdürmekte.

TÜRMOB olarak, çok önemli etkinliklerimiz var. Bunlardan bir ta-
nesi Türkiye Muhasebe Kongresi. Bugüne kadar düzenli yaptığı-
mız 7. Etik Kongresi, 7. Haksız Rekabet Kongresi ve bugün bir 
ilki daha sizlerle birlikte paylaşıyoruz. 

Değerli katılımcılar, bugünkü Kongre dört bölümden oluşmakta. 
Birinci bölümde açılış konuşmalarını yapmak üzere Genel Baş-
kanımız Emre Kartaloğlu, İşyeri Hizmet Kalitesi Kurul Başkanı Ali 
Kamil Uzun, birinci oturumda Moderatör Sayın Masum Türker ile 
birlikte Feyza Külekçi, Fikret Sebilcioğlu, Akın Özel konuşmacı 
olarak yer alıyorlar.

İkinci oturumda, Moderatör bu kurulun Kurucu Başkanı Erkan 
Azizoğlu, Profesör Doktor Cemal İbiş, Profesör Doktor Volkan 
Demir ve Erol Demirel İstanbul SMMM Oda Sekreteri olarak yer 
almakta. Bu oturumların sonucunda bir değerlendirme oturumu-
muz olacak. Bu bölümünde Moderatörlüğünü Profesör Doktor 
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Cemal Yükselen ve de konuşmacı olarak Kurul Başkanı Ali Kamil 
Uzun yer alacak.

Şimdi Kongrenin açılış konuşmalarını yapmak üzere ilk sözü Ku-
rul Başkanımız Ali Kamil Uzun’a veriyoruz. Buyurun Sayın Uzun.

Ali Kamil UZUN
İşyeri ve Hizmet Kalitesi Kurul Başkanı

- Teşekkür ediyorum. Sayın TÜRMOB Genel Başkanım, Sayın 
TÜRMOB Genel Sekreterim, TÜRMOB Kurulları Sayın Başkan 
ve üyeleri, değerli bilim ve meslek insanları, değerli meslektaşla-
rım, değerli katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, İşyeri Hiz-
met ve Kalite İzleme Kurulu adına sizleri selamlıyorum. 

Bugün mesleğimizin geleceği için bir ilki birlikte gerçekleştiriyor. 
Tarihe kayıt düşüyoruz. Tarihe kayıt düşmenin ötesinde geleceğe 
kayıt atıyoruz. İlk İşyeri ve Kalite Hizmet Kongremizi gerçekleşti-
riyoruz. Önceki yıllardan farklı çevrimiçi platformda birlikte oldu-
ğumuz bu etkinliğimizle mesleğimizi geleceğe taşımak için kalite 
etkisini değerlendirmek üzere bir aradayız. 

TÜRMOB Kurulları içerisinde hizmet süresi yeni, diğer bir ifade 
ile hizmet yaşı genç bir kurulun faaliyet alanıyla ilgili meslek aile-
mizle, meslek kongresi seviyesinde ilk buluşmasını gerçekleştir-
menin heyecanı içindeyiz.

Heyecanımız kurulumuzu ve faaliyetlerimizi anlatmak, mesleğin 
geleceği için işyeri ve hizmet kalitesini yaşadığımız bu yeni dö-
nemde meslek çalışanları açısından ilişki ve etkileşimini paylaş-
mak, enerjimizi birlikteliğimizin sinerjisi ile değişim ve dönüşümü 
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gerçekleştirmenin gücüne dönüştürmek ve birlikte başarmanın 
mümkün olduğuna olan inancımızdan geliyor. 

İçinde bulunduğumuz dijitalleşmenin tetiklediği bu değişim ve 
dönüşüm sürecinde mesleğimizin geleceği için yönetilmesi gere-
ken tehdit ve fırsatların mesleki gündemimizin öncelikli konuları 
olduğunun farkındayız. İş, iş gücü ve iş yerinin geleceği ile ilgili 
öngörülen değişim ve dönüşümün, işin geleceğinin, işin ne ka-
darının teknolojiyle yapılabilirliğine, işgücünün geleceğinin çok 
yönlü birden fazla alanda uzmanlaşmanın önem kazandığı al-
ternatiflere, işyerinin geleceğinin ise dijitalleşmenin sağlayacağı 
imkânlara bağlı olduğunu, olacağını ifade edebiliriz. Kısaca iş, 
insan, teknolojinin değiştiği ve birbirini değiştirdiği bir dönemin 
içinden geçiyoruz.

Değerli meslektaşlarım, mesleğimizin kâğıt ortamında gerçekleş-
tirilen kayıt ve defter tutma, beyanname verme, mizan düzenle-
me, bilanço ve gelir tablosu, mali konulara ilişkin rapor hazırlama 
olmak üzere; el emeği, göz nuru, alın teri gerektiren muhasebe 
temel işlem ve süreçlerinde teknoloji destekli, dijital çözümlerin, 
meslek mensuplarının yerini aldığını görüyoruz. Bilgi teknolojileri 
ile birlikte, robotik süreç otomasyonu ve yapay zekânın sunduğu, 
dijital imkânlarla büyük verinin hızlı bir şekilde analiz edildiği, ger-
çek zamanlı izleme ve raporlama imkânlarında, muhasebe temel 
işlem ve süreçlerinde meslek mensupları olarak alın teri dökme-
mize gerek kalmadı. 

Bu gelişmeler sonucu Mali Müşavirlik mesleğinin geleceği; ana-
litik teknolojilerden faydalanan, robotik süreç otomasyonu, ya-
pay zekâ kullanan, gerçek zamanlı izleme ve raporlama imkânı 
sağlayan, akıl teli gerektiren, güven duyulan işletme danışmanı 
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olma, stratejik iş ortağına evrilen bir süreç içinde şekilleniyor, şe-
killenecek.

Yaşanılan bu süreç Mali Müşavirlik mesleğinin yeni yetkinlikler-
le güçlendirilmiş, yeni uzmanlık alanlarıyla zenginleştirilmiş, çok 
yönlü işlevleriyle ekonomi ve iş dünyası, kurumsal hayat içinde, 
değer ortağı olacağı, değişim ve dönüşümün başladığını, mesle-
ğimizin geleceğe taşınmasında vazgeçilmez bir sorumluluğumuz 
bulunduğunu gösteriyor.

Değişim ve dönüşümün başarılması dün olduğu gibi bugün de 
tek başına mümkün görünmüyor. Güç birliği, mesleki faaliyetleri 
kurumsal olarak sürdürmek, müşterilerimizin ve tüm paydaşları-
mızın beklentilerinin karşılanması, hizmet kalitesi odaklı çalışma-
ları gerektiriyor. İçinden geçtiğimiz böyle bir dönemde mesleğin 
sürdürülebilirliği için fırsat ve tehditleri öngörmek, güçlü ve zayıf 
yanları değerlendirmek, kaliteli hizmet üzerine faaliyetlerimizi ko-
numlandırmak kaçınılmaz oldu.

Bu öngörü ve değerlendirmelerin sonucunda; teknolojinin iyi kul-
lanımı, büro yönetimi, etkili ve etkin iletişim ortamının sağlanma-
sı, çalışanların eğitimi, hizmetlerin sunulduğu mekânların yapısı, 
kurumsal çalışma, güçlü ve etkili müşteri ilişkileri ve kaliteli hiz-
met sunumuyla, mesleki faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağla-
nabileceği düşüncesi ile yıllar önce meslek örgütümüz tarafından 
başlatılan çalışmaların yerindeliğini de bizlere gösteriyor.

Meslek ailemizin değerli üyeleri, paydaşlar, söz konusu öngörüler 
çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonrası, muhasebe, denetim 
ve danışmanlık işletmeleri tarafından verilecek hizmetlerin, ku-
rumsal bir anlayışla sunulmasını sağlamak üzere, meslek men-
suplarının işyeri hizmet ve kalite izleme ilke ve esasların düzen-
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lemek amacıyla muhasebe, denetim ve danışmanlık işletmeleri 
için işyeri hizmet ve kalite izleme ilke ve esasları hakkında mec-
buri meslek kararı yayımlandı. Karar gereği meslek mensupları 
arasında uygulama birliğini sağlamak amacıyla TÜRMOB İşyeri 
Hizmet ve Kalite İzleme Kurulu oluşturuldu. 19 Ocak 2017 tari-
hinde ilk toplantılarını gerçekleştirerek faaliyete geçen TÜRMOB 
İşyeri Hizmet ve Kalite İzleme Kurulu tarafından 2017 – 2019 fa-
aliyet döneminde yürütülen çalışmalar sonucu hazırlanan TÜR-
MOB muhasebe denetim ve danışmanlık işletmeleri için İşyeri 
Hizmet ve Kalite Rehberi düzenledi.

Kurucu kurulun görev süresini tamamlaması sonrası 2019 – 
2022 faaliyet dönemi için göreve başlayan kurulumuzun teklifi 
ile TÜRMOB muhasebe denetim ve danışmanlık işletmeleri için 
İşyeri Hizmet ve Kalite Rehberi TÜRMOB tarafından yayınlandı. 
Rehber muhasebe, denetim ve danışmanlık işletmeleri için büro 
yönetimi ilkeleri, stratejik planlama, insan kaynakları yönetimi, 
müşteri ilişkileri yönetimi ve kalite kontrol gibi konularda meslek 
mensuplarına ve işletmelere yol göstermeyi, değişim ve dönü-
şüm sürecine uyum sağlamalarını yardımcı olmalarını hedefliyor. 

Rehberin yayınlanması sonrası iş yeri hizmet ve kalite izleme 
ilke ve esaslarına uyum konusunda meslek mensuplarına kolay-
lık sağlamak sürekli kendilerini gözden geçirerek işyeri hizmet 
ve kalite gelişmelerini yönetebilmeleri için rehber esas alınarak 
tasarlanan öz değerlendirme sistemi meslek mensuplarımızın 
kullanımına sunuldu. Öz değerlendirme sistemi, meslek mensup-
larımız için kendi kendilerini değerlendirerek iş yeri, iş yeri yöne-
timi, hizmet yönetimi konularında kendilerini geliştirmeleri için öz 
yönetim aracı olarak kullanabilecekleri bir imkân sağlıyor. Belirli 
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aralıklarla sistemi kullanarak öz değerlendirmenizi yapabilir, sü-
rekli gelişim durumunuzu gözden geçirebilirsiniz. 

Mecburi meslek kararının, beyan ve raporlama ve uyum yüküm-
lülüklerine ilişkin geçiş hükümleri ile ilgili Covid 19 salgını nedeni 
ile ortaya çıkan mücbir sebep halleri dikkate alınarak süre gün-
cellemeleri yapıldı. İşyeri ve hizmet kalitesi üzerine mart ayında 
Farkındalık Bienali gerçekleştirildi. Bugün de Kalite Kongremizi 
gerçekleştiriyoruz, bununla birlikteyiz.

Kongre oturumlarında çok değerli bilim ve meslek insanları bi-
rikimlerini paylaşacak. Mesleğimizin geleceğinin inşa edilme-
sinde, değişim ve dönüşüm sürecinde, işyeri ve hizmet kalitesi 
üzerine örnek olacak, yol gösterecek, ilham verecek, bilgi, görüş 
ve deneyimleriyle değer katacaklarına inanıyorum. İzleyeceğimiz 
oturumlar sonrası Değerli Hocam Profesör Cemal Yükselen ile 
birlikte günün değerlendirmesini yaparak ilk kongremizi tamam-
lamış olacağız. 

Saygıdeğer Hazirun, konuşmamın başında ifade ettiğim gibi tek-
noloji ve dijitalleşme ile birlikte mesleğimizi geleceğe taşıyacak 
değişim ve dönüşüm, iş, iş gücü ve işyeri olmak üzere üç alanda 
yaşanmaya başlandı. Mesleki faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğin-
de iş, işyeri ve hizmet yönetiminde de esas husus kalitedir. Bu 
amaçla yayınlanan İşyeri Hizmet ve Kalite İzleme İlke Ve Esasla-
rına İlişkin Meslek Kararı ve muhasebe denetim ve danışmanlık 
işletmeleri için yayınlanan İşyeri Hizmet ve Kalite Rehberi, müş-
teri odaklı hizmet sunulmasında yeni yetkinliklerle hizmet alanı-
mızın genişletilmesinde, iş dünyasına daha yüksek katma değer 
yaratması için fırsatlar sunuyor. İşyeri hizmet ve kalite izleme ilke 
esaslarına ilişkin meslek kararına uyum sürecinde başarı faktör-
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lerini, zihniyet değişimi, inanç ve tutum değişikliği, uygulamalara 
bu değişimi yansıtma başarısı olarak sıralayabiliriz. 

Mesleğimizle ilgili müşteri ve kamuoyu algısının değişmesi, mes-
leki itibarın güçlendirilmesi, mesleki fayda ve değer yaratılarak 
sürdürülebilirliğinin sağlanması kalite yaklaşımımıza bağlı. Kali-
tenin esas alındığı her alanda geri kalan her şey teferruattır. Ka-
lite güç katar, önünde hiçbir güç kalamaz. Bu bağlamda kaliteli 
hizmet için çalışmak ve bu hizmeti müşteri ihtiyaç, istek ve bek-
lentilerine uygun şekilde sunmak ayrı bir önem taşıyor. 

Mevcut müşteriyi memnun etmek ve kaybetmemek kadar mu-
hasebe denetim ve danışmanlık hizmetlerinde etik değerleri de 
dikkate alarak, en iyi şekilde yerine getirmek, müşteriye daha çok 
yelpazede hizmet sunmak ve mesleğin katma değerini anlamlı 
düzeyde arttırmak, hizmet kalitesi odaklı çalışmaları gerektirir.

Hizmet kalitesi odaklı çalışmalar, mesleğin kurumsallaşması ve 
sürdürülebilirliği müşterilerimize ve paydaşlarımıza katma değer 
sağlamasıyla birlikte haksız rekabeti önleyici, etik sorumluluklar 
ve çevreye duyarlılığın gereklerinin yerine getirilmesiyle de itiba-
rımızın güçlendirilmesinde fayda ve değer sağlayacak.  

Mesleğin sürdürülebilir geleceği için öngörülerimizin bir gere-
ği olarak meslek örgütümüz TÜRMOB tarafından zamanında 
başlatılan çalışmalar sonucu yayımlanan mecburi meslek kararı 
düzenlemeleri, oluşturulan İşyeri Hizmet ve Kalite İzleme Kuru-
lu meslek mensuplarının kullanımına sunulan İşyeri Hizmet ve 
Kalite Rehberi ile kendilerini değerlendirebilecekleri öz değerlen-
dirme sistemi, mesleğin geleceğe taşınmasında kalite etkisi ya-
ratılmasında bugünden hazırlıklı olmamız için fırsatlar sunuyor.
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İçinde bulunduğumuz salgın koşullarında mecburi meslek kararı-
nın geçiş hükümlerinin ötelenmesini koşulların sunduğu bir fırsat 
olarak değerlendirip, meslek mensuplarımızın kullanımlarına su-
nulan rehberi gözden geçirmeleri ve öz değerlendirmelerini yap-
maları geleceklerine yatırım olacak.

Sözlerimi tamamlamadan önce; mesleğimizin geleceği için önem 
taşıyan hizmet kalitesi konusunda kongre düzenleyerek, meslek 
ailemizle bilgi, uygulama ve deneyimlerimizi paylaşma platformu 
sağlayan TÜRMOB Genel Başkanımız Sayın Emre Kartaloğlu 
ve Genel Sekreterimiz Sayın Yahya Arıkan ile Yönetim Kurulu 
Üyelerimize işyeri hizmet ve kalite izleme faaliyetlerinin kurum-
sal olarak başlatılmasında rol ve sorumluluk alan Kurucu Kuru-
lumuzun Başkanı Sayın Erkan Azizoğlu ve Kurul Üyesi Değerli 
Meslektaşlarımız, Kurucu Kurulumuzun hizmet bayrağını devra-
larak birlikte çalıştığımız Kurul Üyeleri, değerli meslektaşlarım, 
ilk kongremize konuşmacı olarak katılan değerli bilim ve meslek 
insanları, zaman ayırıp izleyen siz değerli katılımcılarımıza çev-
rimiçi kongremizin teknik desteği ile organize edilmesinde emeği 
geçen TÜRMOB ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. 

Geleceğe ortak olmak düşüncesiyle, yarına hazır olmak için, za-
manında başlatılan çalışmaların birikimi ve sağladığı farkındalık, 
birbirimize güven, umut ve cesaret veren moral değerlerimiz de 
birlikte geleceği mümkün kılacaktır.

Sağlıcakla, gelecekte kalın, saygılar sunuyorum.
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Yahya ARIKAN
TÜRMOB Genel Sekreteri

- Sayın Uzun çok teşekkür ediyoruz. 

Açılış konuşmalarını yapmak üzere TÜRMOB Genel Başkanımız 
Sayın Emre Kartaloğlu’nu davet ediyorum. Buyurun Başkanım.

Emre KARTALOĞLU
TÜRMOB Genel Başkanı

- Teşekkür ediyorum, Sayın Yahya Başkanım.

Değerli Meslektaşlarım, öncelikle hepinizi ben de sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Az önce söylendi, 
bugün tarihe bir iz bırakıyoruz aslında. “I. İşyeri ve Hizmet Kali-
tesi Kongresi, Mesleği Geleceğe Taşımak: Kalite Etkisi” başlığı 
altında ilk kez gerçekleştiriyoruz. Umarım bundan sonrakilerde 
öz denetimin yapıldığı dönemlerde, kaliteyle ilgili izlemenin ya-
pıldığı dönemlerde sağlıklı günlerde, yüz yüze, birlikte kongreler 
yapmak, nicelerini yapmak dileği ile sözlerime başlamak istiyo-
rum ben.

Yine tabii ki tüm açılışlarda, tüm konuşmalarda aslında pande-
mi dönemine değinerek başlıyoruz. Bir buçuk yılı aşkın süredir 
gerçekten ülke olarak, dünya olarak aslında, dünya insanı ola-
rak hepimiz zor günler yaşamaktayız. Bu süreç mesleğimizi et-
kiledi, mesleğimizin yapılış şeklini etkiledi. Bugün de görüldüğü 
gibi toplantılarımızı etkiledi, kongrelerimizi etkiledi. Hayatımızın 
her alanına dokundu ama gururla söylüyorum benim meslektaş-
larım, meslek mensupları bu süreçte de gerçekten hem ülkeye 
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hem devlete hem mesleğe büyük katkılar sundular. Bu sürec 
ekonomik açıdan belki de biraz daha sağlıklı atlatıldıysa veya 
çıkış süreci biraz daha kolay gerçekleştiyse bunda bizim mes-
lektaşlarımızın çok büyük emek ve katkıları var.  Biz bunu her 
yerde ifade ediyoruz. Öncelikle bunu tekrar bu kongrenin açılı-
şında da vurgulamak istedim. Tabii bu süreçte de kaybettiğimiz 
meslektaşlarımız oldu, Covid nedeni ile. Meslek camiamız adına 
hepimize baş sağlığı diliyorum. Henüz bu süreçten etkilenmekte 
olanlar var. Böyle toplantılara gelmeden önce belki hepimiz test 
yaptırmak zorunda kalıyoruz grip ile karışık bir Covid süreci ya-
şamaya devam ediyoruz. Etkilenmekte olanlara da geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyorum. Dikkat etmeye de devam etmek zorundayız 
buna da tekrar vurgu yapmak istiyorum.

Tabii bu süreç Mart 2020’den itibaren aslında birden çelişti. İş-
yeri ve hizmet kalitesi bizim hayallerimizden birisiydi. Bu dönem 
gerçekleştirmek istediğimiz hayallerimizden birisiydi. Kaliteyi art-
tırarak, meslekte kalite etkisini vurgulayarak aslında haksız re-
kabet olarak ifade ettiğimiz sorunu çözebileceğimizi düşünmek-
teydik. İzleme sürecine girmeyi düşünmekteydik. Ama ne yazık 
ki pandeminin başlamasıyla beraber bu konuyu biraz ertelemek 
zorunda kaldık. Çünkü evde kal, sağlıklı kal, evden çalış, uzak-
tan çalış, sanal olarak çalış, sanal toplantılar yap, elbette ki işyeri 
kalitesine özellikle işyeri boyutu itibari ile izleme boyutunu, ön 
denetim, ön denetim boyutunu biraz ertelemeye sebebiyet verdi. 
Ama arka planda da Ali Kamil Hocamın Başkanlığını yaptığı İş-
yeri ve Hizmet Kalitesi Kurulu ciddi çalışmalar yaptılar. 

Geçtiğimiz dönem aslında bugün Kongrenin II. Oturumunda mo-
deratörlük de yapacak Kurulumuzun Kurucu Başkanı Sayın Er-
kan Azizoğlu’nun Başkanlığındaki Kurul ciddi çalışmalar gerçek-
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leştirdiler. Ali Kamil Hocam aslında değindi, ben tekrara girmek 
istemiyorum ama mesleğimiz evrensel bir meslek. Dünyadaki 
gelişmeleri takip etmek zorundayız, Avrupa’daki gelişmeleri takip 
etmek zorundayız. Avrupa’da, dünyada bununla ilgili düzenleme-
ler var ki; ilk olarak bu IFAC. IFAC SMP Komitesi tarafından 2010 
yılında aslında küçük ve orta ölçekli muhasebe büroları için Büro 
Yönetim Kılavuzu çalışması yapılıyor, bu hazırlanıyor. Ali Kamil 
Hocam belirtti. Bizde 2013 yılında Resmi Gazetede yayımlanıyor. 
Mecburi meslek kararı alıyoruz. İşyeri ve hizmet kalitesi ile ilgili. 
Güncel gelişmeleri dikkate alarak bu meslek kararımızı güncelli-
yoruz ve Ağustos 2017’de yeniden yayımlıyoruz. Bunun üzerine 
az önce bahsettiğim gibi 2016’nın sonunda kurulumuz kuruluyor. 
İşyeri ve Hizmet Kalitesi Kurulu kuruluyor. Ciddi çalışmalar ya-
pıyorlar, rehberi hazırlıyorlar, bununla ilgili rehberi hazırlıyorlar. 
Pratik el kitapçıklarını hazırlıyorlar ve izleme sürecine geçtiğimiz 
dönemde de Ali Kamil Hocamın Kurul Başkanlığını yaptığı dö-
nemde de aslında bunlar daha ayrıntı landırılıyor, teferruat lan-
dırılıyor. Ama dediğim gibi evde kal çağrısı yaptığımız dönemde 
belki bunun öz denetimini yapma sürecine veya izleme sürecine 
giremiyoruz.

Ama dediğim gibi bugün tarihe bir not düşüyoruz. Hayallerimiz-
den birisi bu. Gerçekten örneğin bir kota konuşuluyor mesleğimi-
ze. Kota olmalı mı, olmamalı mı? Aslında belki kotanın çözümü 
de bu kaliteyi arttırmak olacak. Önceliğimiz hem işyerinin hem 
de sunduğumuz hizmetin kalitesini arttırmak olacak. Ben hep şu 
örneği verdim. Bağımsız denetim işte bizim meslektaşlarımız ba-
ğımsız denetim yapıyorlar, bağımsız denetim şirketlerinde çalışı-
yorlar. Kalite kontrol zorunlu olarak KGK tarafından istenmekte, 
takip edilmekte, uygulanmakta. Gerçekleştirilmezse eğer ciddi 
müeyyideleri gündeme gelmekte. 
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Bu çerçevede aslında bizim de meslek örgütü olarak, meslek bir-
liği olarak, odalarımız olarak, bu kalite kontrolü, hizmetin kaliteli 
sunulmasını ön planda tutmamız, meslektaşlarımıza bu anlam-
da yardımcı olmamız gerekmekte. Bu kongrenin de konuşulacak 
konular itibari ile tartışılacak konular itibari ile alınacak kararlar 
itibari ile çok önemli olduğunu düşünüyorum, ben.

Aslında her şey kendi elimizde, değerli meslektaşlarım. Bahset-
tiğimiz birçok sorun işte temel sorunlardan bir tanesi hep ifade 
ediyoruz, haksız rekabet, bunu önlemek. Bunu yaratan aslında 
belki bizleriz, önlemek de bizlerin elinde. O anlamda hizmetimizin 
kalitesi, işyerinin kalitesi çok önemli. Etik ilkeler, etik ilkelere uy-
mak, etik ilkelerle bağdaşarak hizmetimizi sürdürmek etik ilkeleri 
öncü tutarak kaliteli hizmeti sunmak ve kaliteli hizmetin peşinden 
gitmek çok önemli. O anlamda bugün tarihe bir not düşüyoruz. 
Bu kongrede görüşülecek, alınacak kararlar mesleğimizin gele-
ceğine ışık tutacak, mesleğimizin geleceğini belirleyecek. Çok 
önemli olduğunu değerlendiriyorum ve her şey kendi elimizde. 
Tekrar belki teşekküre geçmeden önce bunu söylemek istiyo-
rum. Kaliteli hizmet, etik ilkelerle beraber kaliteli hizmeti sunar-
sak mesleğimizin birçok sorunu aslında kendiliğinden ortadan 
kalkmış olacak. Yapılan çalışmaları, tarihi gelişmeleri Ali Kamil 
Hocam özetledi. Ben tekrara binmemek adına da çok ayrıntıya 
girmiyorum.

Öncelikle Ali Kamil Hocama teşekkür ediyorum. Bu kongrenin 
düzenlenmesinde Kurul Başkanımız, İşyeri ve Hizmet Kalitesi 
Kurulunun tüm Üyelerine de teşekkür ediyorum. TÜRMOB Yö-
netim Kuruluna teşekkür ediyorum, bu Kongrenin düzenlenme-
sinde gösterdikleri çaba ve emek nedeni ile. Bugün moderatörle-
rimiz az önce bahsettim II. Oturumum moderatörü Kurucu Kurul 
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Başkanımız Sayın Erkan Azizoğlu TÜRMOB Denetleme Kurulu 
Üyemiz şu an itibari ile. Birazdan sizlerle birlikte olacak Yönetim 
Kurulu Üyemiz Doktor Masum Türker ilk oturumun moderatör-
lüğünü yapacak. İlk oturumdaki konuşmacılar; Sayın Feyza Kü-
lekçi, Sayın Fikret Sebilcioğlu, Sayın Akın Özel’e teşekkürlerimi 
sunuyorum, sundukları katkıları için. İkinci oturumdaki konuşma-
cılarımız burada olacaklar, Ankara’dalar şu anda stüdyomuzda 
olacaklar. Sayın Cemal İbiş Işık Üniversitesi Rektörü, kendisine 
çok teşekkür ediyorum. Sayın Profesör Doktor Volkan Demir Ga-
latasaray Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve 
İstanbul Odamızın Sekreteri Sayın Erol Demirel. 

Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Teknik ekibe, TÜRMOB çalı-
şanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte belki de bu toplantı-
ların, organizasyonların gerçekleştirilmesinde çok büyük emekler 
verdiler. 

Son olarak da değerli meslektaşlarıma, burada bulunan, zo-
om’da bulunan, bunu takip eden veya daha sonra takip edecek 
tüm meslektaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. 

Hepinize sağlıklı günler diliyorum, sevgiler saygılar sunuyorum. 
Hoşça kalın.

Yahya ARIKAN
TÜRMOB Genel Sekreteri

- Evet, Değerli Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli ka-
tılımcılar, Aralık ayında 8. Etik Kongresinde, Ocak ayında da 8. 
Haksız Rekabet Kongresinde sizlerle birlikte olacağız. 
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I. Oturumun konusu; Meslek Mensubunun Gözüyle İşyeri ve Hiz-
met Kalitesi. Moderatörlüğü Sayın, Doktor Masum Türker yapa-
caklar. Sözü kendisine bırakıyoruz. Buyurun Sayın Türker…
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1. OTURUM

“Meslek Mensupları Gözüyle 
İşyeri ve Hizmet Kalitesi”

Dr. Masum TÜRKER
Moderatör / TÜRMOB Yönetim Kurul Üyesi

Fikret SEBİLCİOĞLU
SMMM

Feyza KÜLEKÇİ
Risk, İç Denetim ve Kontrol Lideri

Akın ÖZEL
İzmir YMM Oda Başkanı
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Dr. Masum TÜRKER
Moderatör
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi

- Teşekkür ederim. Değerli meslektaşlarım, hepinizi saygıyla se-
lamlıyorum.  Muhasebe mesleği dünyada çok uzun bir geçmişe 
sahiptir. Türkiye’de bizim bugünkü anlamda söylediğimiz muha-
sebe mesleği 1 Mart 1800, daha doğrusu 1809 yılında Fransız 
Ticaret Kanunun tercümesi ile başlar, bugünkü anlamda muha-
sebe için ve bizim üstatlarımız bu süreç içinde ardından 1954 
yılında kendi Ticaret Kanunumuzun da kabulünden sonra hem 
eğitim süreci buna göre yapılanmış. Hem de bu eğitim sürecinin 
yanı sıra mesleğin yapılanması da bu konuda bir etkileşim, usta 
– çırak yapısı halinde başlamıştır.

Burada tabii size muhasebe tarihini anlatacak değilim ama dün-
yada olmayan ama Türkiye’ye özgü daha bin dokuz yüzlü yılların 
başında ilk başında bir Amerikan sistemi görürüz. Bu Amerikan 
sisteminin özelliği; yevmiye kayıtları ile defteri kayıtlarını bir arada 
birleştiren ve adeta elle teknolojik gelişme yaratan bir sistemdir. 
Ben mesleki faaliyetlerim sırasında, örgütlenme sırasında, dün-
yada, Amerika’da özellikle böyle bir sistem var mı, diye sordum. 
Amerika’da bile böyle bir sistemin varlığından haberdar değiller. 
Ama bir realite var, bir gerçek var. Bizim üstatlarımız üniversitede 
ya da o zamanki adıyla yüksekokullarda bu dersi okutan ve bu 
derse yönelik kitapların yazıldığını görüyoruz. 

Burada ne amaçla böyle bir sistem geliştirilmiştir? Amaç muha-
sebenin, gerçekleştiği anda hem zamanla mücadele edebilmek 
hem de kaliteyi hızlı bir şekilde gerçekleştirip, sağlayabilmek için 
aynı zamanda bazı sistemlerden yararlanmaktır. Daha sonra bu 
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Amerikan usulünün geliştirildiği, bu sefer Avrupa’daki geliştiril-
miş olan Fransız sistemine, Alman sistemine yakın bir de Türk 
muhasebe sisteminin geliştirildiğini görüyoruz. Bunların tamamı 
aslında teknoloji kullanmadan, muhasebe sistemlerini organize 
ederek, hızlandırma amacın gütmüştür. 

Bu konuda bizim ülkemizde de bazı çalışmaların yapılmaya 
başlandığını görüyoruz. Örneğin benim yaptığım araştırmala-
rın birisinde merhum ve muhasebe tarihi ile de çok uğraşmış, 
muhasebe örgütlenmesinde de rol almış merhum İsmail Otar’ın 
bürosunda kullandığı belgelere baktığımız zaman bugün kullan-
dığımız muhasebe sözleşmesini, iş sözleşmesini daha 1960’lı 
yıllarda kendi ofisinde, kendi bürosunda kullandığını görüyoruz. 
Ve orada hem yapılan işler hem yapılması gereken işler, hem 
işverenin yani bize, bizden hizmet talep edenin sorumlulukları bir 
de bizim sorumluluklarımızın tanımını içeren sözleşmelerdir. 

Bu tür çalışmalar başka bürolarda da olmuş ve Türkiye’de mu-
hasebenin giderek kurumsallaşması yani kurumsal yürütülmesi. 
Burada kurumsal kavramı herkes farklı anlar. Burada kurumsal 
kavramını farklılaştırılması için belki de şirketleşerek birlikte ça-
lışma alışkanlığının başladığını görüyoruz. 

İlk muhasebe şirketi Türkiye’de MUHAŞ adı altında kurulmuş, 
daha sonra MUHAŞ başındaki kişilerin devretmesi ve Türkiye’de 
büyük bir pazar olduğunu Financial Times’a böyle deren bir şir-
ket, devredilecektir ilanından sonra yabancı şirketlerinde Türki-
ye’ye yöneldiğini ve bu şirketlerden birisi tarafından devralındı-
ğını biliyoruz. 

İlk yerli ve denetimle gerçekleştirilen muhasebe şirketimiz ise 
ARİŞ adlı yine meslek mensuplarımız tarafından kurulmuş ve bu 
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konuda da o zaman Türkiye’de Kurulu olan Amerika Dış Ticaret 
Bankası’nın denetimini gerçekleştirerek Türkiye’de ilk yerli yani 
muhasebe mensuplarının tamamının Türk vatandaşı olduğunu 
ve ilk defa denetim yapıldığını görmekteyiz. 

Bu çalışmalar sonrası 1942 de kurulan Türkiye Muhasebe Uz-
manları Derneği, 1974’lü yıllarda kurulan Muhasebeciler Fede-
rasyonu ki bunun merkezi Eskişehir’dir. 1976 yılında İstanbul’da 
kurulan ve bütün Türkiye’ye yayılan Muhasebeci Mali Müşavirler 
Birliği, mesleğin bu sefer şirketleşme yanı sıra kurumsallaşarak, 
yani yapılan işlemleri, faaliyetlerin gelecek nesillere stabilize edil-
miş bir şekilde devredilmesini sağladığını görüyoruz.

Bunu ben niye anlatıyorum? Türkiye’nin dünyada geri kalmadığı-
nı belirtmek için. Dünyada ise muhasebe ile ilgili çalışmalar daha 
çok şirketler bünyesinde yapılmış ama Türkiye’de 1989 yılında 
3568 Sayılı Yasa’dan sonra ülke çapında TÜRMOB bünyesinde 
Başkanlar Kurulu yoluyla deneyimlerin ilden ile meslek mensu-
bundan meslek mensubuna aktarıldığı süreç başladığı zaman ilk 
gündeme gelen konu büro standartlarıdır. Yani bir büroyu açar-
ken neler yapılacağı konusundaydı. İşte biz bugün burada bu 
büro standartlarından başlayarak daha sonra uluslararası geliş-
melere paralel olarak yapılan standartlara ve yapılan çalışmalara 
bağlı geldiğimiz noktayı, aslında artık bütün meslek mensupları-
nın paylaşacağı hale getiriyoruz. Ve bunu bu kongre ile birlikte 
artık yaygınlaşması yalnız dilden dile değil, ustadan çırağa değil, 
yani usta – çırak dediğimiz bizim artık modern adıyla usta – staj-
yer ilişkisi ile değil, kurumsallaşmış düzenlemelere dayanarak ve 
bu kongre ve benzeri kongrelerde hem meslek mensupları hem 
akademisyenler tarafından yorumlanarak geliştirilmesi sürecine 
geldik. 
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Bu süreç içerisinde dünyadaki gelişmelerde Türkiye rol oynamış-
tır. Bu konuda iki tane bugünkü kongremize, geliştirmek isteyen, 
çalışmak isteyen arkadaşlar için yayını özellikle bizim TÜRMO-
B’un web sayfasında tanıtmak istiyorum. Bu yayın bizim Başkan-
lığını şu anda bizim Sayın Ali Kamil Uzun’un yaptığı Kalite Güven-
ce Kurulu tarafından yapılmış, hazırlanmış rehberdir ve bunun 
başlıklarını özet halinde biraz evvel Sayın Ali Kamil Uzun’un ko-
nuşmasında dikkat çektiğidir. Tavsiyem, bugünkü Kongreden ye-
teri kadar bilgi alınmak isteniyorsa bunun yapılmasıdır.

Ama asıl dünyadaki sorun Türkiye’de olduğu gibi yani biraz ev-
vel Değerli Genel Başkanımızın gündeme getirdiği adına aslında 
kota denen ama bunun adı kapasite olan ve bu konuda da ka-
pasite tespiti 2010 yılı TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen 
Yönetmelik değişikliğinde yer alıyordu. Ama maalesef Maliye Ba-
kanlığı her düzenlemeyi ben yapayım, dediği için kendisinin fa-
aliyetleri dışındaki çalışmaları da kapsayan, kapasite değişikliği 
yetkisinin TÜRMOB tarafından ilan edilmesinin izin verilmemiştir. 
Aslında bu izin verilmediği, biz yapacağız dediler ama 2010 yı-
lından, 2021 yılına geldik halen yapılmadı. Bu kapasite tespiti 
nasıl yapılacak? Firma nasıl çalışacak? Bu konuda da yine TÜR-
MOB’un yakın tarihte tercümesi web sayfasına konan rehber ki-
tabımız var. Bu rehber kitabı ilk versiyonunu biraz evvel Sayın 
Genel Başkanımızın söylediği 2010 yılında hazırlanmıştır. Birinci 
versiyonunu hazırlayan beş kişilik komite içinde o zaman Türkiye 
adına ben katılmıştım. Ve bu rehber kitap bizim muhasebe bü-
rolarını ofis muhasebeciliği yapılan aşamadan daha önemli yani 
bizim bugünkü kongrenin adına uygun şekilde taşıyacak bir yere 
getirmek amacı gütmüştür. Bugün bu örneğini gösterdiği kitap; 
bizim örneğini hazırladığımız birinci versiyondan sonradan Sayın 
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Hocam Profesör Cemal İbiş’inde aynı komitede, kurulda yer aldı-
ğı zaman güncelleşen son dördüncü versiyonu olup daha farklı 
bakmaktadır.

Şimdi bunu, bugünkü Kongreyle neyi taçlandıracağız? Genellik-
le muhasebe mesleği gücünü meslek mensubunun kendisinden 
alır. Eğer meslek mensubu güçlüyse, hakimse, meslekte güçlü-
dür. Bu güç, deneyimlerle olan standartlara ve bu standartlara 
bağlayarak mesleğin kendi kendini örgütlediği düzenlemelerle 
gerçekleşir. Ama bizim ülkemizde biz kendi kendimizi düzenle-
mek için meslek kararları yapalım, kurul kararları yapalım. Bu 
konudaki deneyimlerimizi akademik çevrelere açalım. Buna rağ-
men biz birdenbire şu durumla karşılaşıyoruz; Maliye Bakanlığı 
ya da başka bir kurum ben yaparım diye ortaya çıkıyor ve maale-
sef kendi kendimizi örgütlememizin önünü kesmeye çalışıyorlar. 

Bunun da nedeni şudur; 1926-1934 yılları arasındaki ülkeyi yö-
netenlerin, parlamentonun ve o tarihteki Maliye Bakanlığı yetkili-
lerinin, muhasebe meslek mensuplarına vergi denetimi yetkisini, 
verilen yetkiyi, 34 yılından itibaren geri almalarından kaynaklan-
maktadır. Çünkü bu mesleği biz örgütleriz, biz en iyi biliriz dendi 
ve kendi gücümüzü ortaya koymamızı hep engellemeye çalıştı-
lar. 

İşte bugün bunu ortaya koyuyoruz. Bu ortaya koyduğumuz ve 
Kongremizde dünyadan farklı bir iş yapıyoruz. Konuşmacıları-
mızda bu farklılığa göre sizlerle paylaşacaklar. Bu fark birincisi 
hem biraz evvel örneğini gösterdiğim IFAC yani Uluslararası Mu-
hasebeciler Federasyonundan, küçük ve orta ölçekli işletmeleri, 
büyük işletmeler, büyük muhasebe firmaları düzeyine daha doğ-
rusu küçük ve orta ölçekli muhasebe firmalarını ki bizim ülkemiz-
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deki bütün firmalar yani uluslararası bağlantısı olanlar dışında-
kilerin tamamının ölçeği küçük ve orta ölçekli muhasebe firması 
ölçeğindedir. Bu firmaların çalışma kurallarını farklı olarak şu 
anda yapılan düzenlemelerden rehber şeklinde olanı biz meslek 
kararına bağlamışız. Bu birinci yapıdır ve bu dünyadan da farklı 
olarak küçük, büyük nasıl oluşacağını anlatmayı öngörmektedir. 

İkincisi ise muhasebe mesleğinden çıkar bekleyenlerin istekleri-
ne uygun Sayın Ali Kamil Başkanın belirttiği paydaşlara yönelik 
yapılandır. Onu için bu Kongrenin gelecekte iki temel eksen etra-
fında odaklanarak bu eksenlere göre çok farklı belki meslektaş-
larımızın, sizlerin deneyimleriyle gelişecektir. Birincisi, muhasebe 
firmalarının müşterilerinin memnuniyeti ve muhasebe firmaları-
nın sürekliliği yani burada işte şirketleşme ve kurumlaşma birlikte 
ele alındığı zaman bir muhasebe şirketini kuranlar ömürleri sona 
erdiği zaman o firma kapanmayacak, yine devam edecek. Bunu 
sağlayacak standartlar oluşturulmuş oluyor. İkincisi ise paydaş-
lara yönelik kamu yararının korunması, bu da kalite kontrolüdür. 
Bu kontrol şu anda etkin bir şekilde daha çok etkin bir şekilde 
denetim şirketlerinde geliştirilmiştir ama bazı firmalar ve bizim ül-
kemizde kurumsal olarak TÜRMOB bu müşteri memnuniyeti ve 
firmaların sürekliliğini sağlamak üzere işyeri güvencesini de öne 
alan çalışmalar yapmışlardır. IFAC’da bunu rehber olarak ortaya 
koymuştur.

Bu bağlamda bizim sizinle bu görüşeceğimiz ve bir buçuk saati 
aşkın sürenin ve her bir konuşmacı maksimum yirmi beş dakika, 
yirmi dakika da ben hatırlatacağım kendilerine konuşacaklardır. 

Üç konuşmacımız var. Sayın Feyza Külekçi, Sayın Fikret Sebilci-
oğlu ve Sayın Akın Özel. Bu konuda bir değişiklik yapacağız, Sa-
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yın Fikret Sebilcioğlu’nun zannedersem saat 12’yi geçe bir uçuşu 
var herhalde rica etmiş bizim Yönetimden, acaba ben önce konu-
şup gidebilir miyim diye, ilk yirmi beş dakikasını Sayın Fikret Se-
bilcioğlu’na verdikten sonra belki de daha isabetli olacak çünkü 
Feyza Hanım hem normal muhasebe faaliyetleri bir de içinde uz-
man olduğu denetimi de içeren görüşlerini ortaya koyacak. Akın 
Bey’de Yeminli Mali Müşavirler bağlamında bu konuyu nasıl ele 
aldıklarını ve geleceğe nasıl taşımaları gerektiğini anlatacaklar. 
Sayın Feyza Külekçi ve Fikret Sebilcioğlu, Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçiler.

Sayın Akın Özel hem bağımsız denetçi hem de önceleri uzun 
süre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir çalıştıktan sonra verdiği 
sınavla Yeminli Mali Müşavir olmaya hak kazanmış şu anda da 
İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanlığını yürütmektedir.

Sayın Fikret Sebilcioğlu’na sözü veriyorum. Yirmi beş dakika an-
latıp, arkadan sorular varsa bekleyecek arkadaşlar soruları tutup 
ve diğer imkânlarla iletirse yanıtlayacak. Aramızdan zamanı gel-
diğinde ayrılacak, sonra Feyza Hanımdan rica edeceğiz. Feyza 
Hanımın bu arada yükü artmış oluyor Sayın Fikret Beyin de boş 
bırakacağı yani ulaşamayacağı kısımları kendisi vakitsizlik dola-
yısıyla söyleyemeyeceklerini söyleyecekler. Buyurun Fikret Bey, 
söz sizin…
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Fikret SEBİLCİOĞLU
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

- Masum Bey çok teşekkür ediyorum, bu harika giriş için. Önce-
likle bu Kongreye beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ali 
Kamil Bey vasıtasıyla bu oldu. Uzun yıllardır kendisini tanıyorum, 
sağ olsun uygun görmüş, bu konuda.

Öncelikle I. Hizmet ve Kalite Kongresinin hayırlı olmasını dilerim 
çünkü birinci lafı çok hoşuma gidiyor. Umarım onuncu, yirminci, 
otuzuncu olur çünkü hizmet kalitesi gerçekten kritik bir konu bi-
zim için. 

Ben burada bana verilen süre içinde çok fazla teknik konuşmayı 
düşünmüyorum. Ali Kamil Beyle de değerlendirirken olayı biraz 
daha kendimi, yaptığımı ve bu konuyla olan ilişkisini hem paylaş-
mak hem de kendi görüşlerimi paylaşmak istiyorum çünkü farklı 
bir geçmişim oldu. Bazı konulara özellikle odaklandım. Belki hem 
kendimi anlatmak hem bizi dinleyen meslektaşlarımıza biraz fikir 
vermesi adına enteresan olabilir.  Şimdi ben kendimi çok kısa 
tanıtayım. Uzun yıllar PricewaterhouseCoopers’da çalıştım 15 
sene. Orada direktör olduktan sonra ayrıldım ve 2009 yılında şir-
ketimi kurdum, şuandaki firmamı kurdum. İsmi Cerebra. Cerebra 
yaklaşık 30 kişinin çalıştığı iki ortaklı bir firma. Yani küçük ve orta 
ölçekli diyebiliriz herhalde Masum Bey’in tanımına göre. Çok bü-
yük değil, çok küçük de değil, yönetilmeye ciddi ihtiyacı olan bir 
ölçekte olduğunu düşünüyorum. 

Şimdi olay nasıl gelişti ben kısaca onu anlatayım. Çünkü uzun 
yıllar böyle uluslararası bir şirkette çalıştıktan sonra ayrılıp kendi 
firmamı kurmak benim için çok değişik bir deneyimdi. Genelde 
Yeminli Mali Müşavirler ayrılıp kendi firmasını kurar. Çünkü o bir 
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meslektir, Yeminli Mali Müşavirlik. Ben bir Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir olarak ve bağımsız denetçi olarak ayrılıp böyle bir 
işin içine girmek benim için çok tedirgin ediciydi başta. Ve açık 
söyleyeyim ilk birkaç yılda oldukça zorlandım. Hala da bu yolcu-
luk devam ediyor.

Ben şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Hem Feyza’ya da bu-
radan top atmış olurum. Feyza’yı tanıdığım için Feyza diyorum. 
Benim bıraktığım boşlukları da kendisi mükemmel şekilde ta-
mamlayacaktır. Ben Masum Bey’in bu tarihçesini anlatırken kı-
saca muhasebenin ben konunun etik kısmına çok girdim geçmiş 
yıllarda. Birazdan açacağım konuyu. Benim, belki yine kendimi 
tanıtırken şunu söyleyeyim, Mali Müşavirin yanında ben suiisti-
mal inceleme uzmanıyım ve rüşvetle mücadele uzmanıyım. Bu 
iki unvanı özellikle söylüyorum yaptığım meslekle de çok alakalı 
çünkü bir değişim yaşadım bu geçmiş on yıl içinde yaklaşık. Aynı 
zamanda da Türkiye’de tabii ki İSMMMO, TÜRMOB’un dışında 
birkaç tane dernekle özellikle etik, uyum, yolsuzlukla mücadele 
gibi konularda savunuculuk faaliyeti yapan derneklerde de bir fiil 
şuan görev alıyorum. O nedenle beni faklı açılardan bu konu et-
kilemiştir. Ben şuna inanıyorum. Bence iki meslek var dünyada 
bir tanesi muhasebe bir tanesi avukatlık. Bu iki meslek kapı tutu-
cu diyorlar İngilizce gate-keeper diye bir laf var. Ben bundan çok 
etkilemişimdir ve şöyle bir düşüncem vardır. Bu iki meslek eğer 
işlerini çok kaliteli, çok tarafsız, bağımsız şekilde yaparsa ülkenin 
birçok sorunu gerçekten hallolabilir. Gerçekten çok ciddi kapı tu-
tucu olan iki meslektir.

Mali Müşavirlik tarafına bakalım avukatlık bizim bildiğimiz bir 
iş değil. Mali Müşavirler, özellikle dünyadaki pek çok skandala 
da baktığımızda Mali Müşavirlik firmalarını veya Mali Müşavirlik 
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şirkette bu işin çoğu zaman bir parçası olduğunu da görüyoruz. 
Yani çok kritik bir konu Mali Müşavirlerin kaliteli iş yapması, bunu 
etik standartları içinde yapması. Bu beni etkileyen bir konudur. 
Bu geçmiş on senede özellikle kendi firmamı kurduktan sonra 
üzerinde çok düşündüğüm bir konu.

İşime başladığım zaman yapmak istediğim birkaç hizmeti vere-
mediğimi gördüm. Açıklıkla biraz samimi paylaşacağım düşün-
celerimi. Özellikle finansal raporlama ve bağımsız dış denetimde 
büyük firmaların çok şey olması yoğun bir nasıl diyeyim marketin 
büyük bir kısmını alması, benim de standartlarımı çok yüksekte 
tuttuğum için o hizmetleri vermekte zorlanmam beni farklı arayış-
lara götürdü. Bunu özellikle de söyleme nedenim şu; Ali Kamil 
Bey’le konuştuktan sonra biraz önce bahsedilen Meslek Kararını 
biraz daha inceledim, Rehberi de inceledim. Özellikle bir yerinde 
şey var, notumu aldım ama şu anda nasıl bulabilirim? Yani hiz-
meti farklılaştırmak! Ben ne yapabilirim diye düşündüm. Açıkçası 
o zamanlar çok fazla kafa yorduğum konu buydu ve biraz daha 
herkesin vermekte zorlandığı, yaptığım işi farklılaştırabileceğim 
dalları aramaya başladım. Çünkü özellikle kendimi spesifik ola-
rak suiistimal incelemesi, iç denetim veya iç denetimin içinde de 
biraz daha suiistimal konusuna odaklı konulara yoğunlaşmanın 
daha doğru olacağını düşündüm. Mesela bu sadece bizi dinle-
yenlere bir fikir versin diye de söylüyorum. Bu ille de çok farklı 
bir hizmet olmak zorunda değil, herhangi bir hizmetin farklı bir 
perspektifle verilmesi de olabilir. Ben buna çok kafa yordum, or-
tağımla beraber. Ve özellikle 2009’da kurduğum firmayı 2011 ve 
2012’den sonra biraz daha stratejisini değiştirerek biraz daha 
spesifik, butik, yüksek kalitede, fakat çok yüksek kalitede hizmet-
lerin ihtiyaç duyulduğunu anladım ve bunlara yönelmeye başla-
dım. Özellikle bunu söylemek istiyorum.
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Suiistimal konusuna girince de tabii suiistimal önleme, inceleme 
ki Cemal Hocam da bugün konuşmacı olacak biz İSMMMO Aka-
demi vardı ve umarım halen devam ediyordur aktiviteleri. Orada 
da ilgilendiğimiz konulardan bir tanesi bu suiistimal önleme, in-
celeme konularıydı, adli muhasebecilik konusu yani. Bu konuyla 
ilgilenince biz özellikle etik konusuyla da ilgili çok ciddi mesai 
harcamaya başladım ve mesleğimde de bunu özellikle çok yan-
sıtmaya çalıştım. Yani işimi yaparken kalitenin yanında etik ve 
uyum konusunu, müşterinin gözünde çok daha yukarıya çek-
meye çalıştım. Çünkü biraz önce bahsettiğim bu gate-keeper’lık 
yani kapı tutuculuk, bekçilik mi dersiniz, ne derseniz deyin, bir şir-
ket için en önemli yerde olduğunu düşünüyorum Muhasebecinin 
veyahut da bununla ilgili iş yapan, diğer danışmanlık hizmetini 
yapan yapıların.

Bu nedenle bu kalite ve etik uyum konusunu mesleğimin içine 
çok fazla sokmaya çalıştım. Bu bir yolculuk tabii halen devam 
ediyor. Biz bu konuya çok ciddi yatırım yapıyoruz çünkü kaliteyi 
vermek için ve etik standartları da yüksekte tutmak için içeride 
uğraşmam, çok ciddi vakit harcamamız gerekiyor.

Bir konuda çok takıldım başlarda. Bunu başarmak tabii çok zor. 
Hala ne kadarını başardım, emin değilim ölçemiyorum. Marka-
laşma. Yani şirketimin vermiş olduğum hizmetlerle nasıl marka 
haline getirebilirim? Bu biraz da tabii çok zor bir şey bu kadar 
büyük bir coğrafyada. Özellikle büyük muhasebe firmalarının ol-
duğu ve onlarla rekabet içinde olan, olunan bazı hizmetlerde çok 
zor olduğunu düşünüyorum ama bence bir hedefti benim için ve 
şirketimizdeki çalışanlar için. Biz hala o hedefte aynen koşuyo-
ruz.
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Ben önce kalite ve etik uyum standartlarını yukarıya çekmek için 
ben neler yaptım şirketimde? Ne tip sistemler kurmaya çalıştık? 
Hala yaptığımız yatırımlar nelerdir? Şöyle bunlara dokunmak 
istiyorum. Bir tanesi kurumsal anlayış; şimdi kurumsal anlayış-
tan ben uzun yıllar, kurumsal yönetim meselesine de çok kafa 
yordum, kurumsal iletişim de diyorlar. Şirketin içinde biraz önce 
Masum Bey sizin de dediğiniz gibi ben öldükten sonra veya ben 
bu işi bıraktıktan sonra bu firma devam edecek mi, etmeyecek 
mi sorusu. Şimdi ya boş verelim yaşımız daha genç veyahut da 
daha uzun yıllar gideriz sorusu işte öyle değil. Ben şirketi kuralı 
12-13 sene olmuş, su gibi geçti zaman. Yaklaşık 27 sene, ben 
1993’de bu mesleğe girdim, çok hızlı geçiyor. Bu kadar değer 
verip kurduğum firmanın kesinlikle devam etmesin çok arzulu-
yorum. O nedenle de şirketin içinde karar verme mekanizma-
larımızın özellikle bunun altını özellikle çiziyorum, karar verme 
mekanizmalarının mümkün olduğunca bir sürecin içine bağlama-
ya çalıştık. Yani bu bir patronluktan öte şirketin içinde karar ver-
me mekanizmalarının yürümesi en tepedeki değil belli bir süreç 
içinde bunun akması ve insanların birbirini dinlemesi ve özellikle 
altını çiziyorum patronajlığın olmadığı bir firma kurmaktı benim 
en büyük şeyim. Bunu umarım başardım, bunun için çok, hala 
gayret ediyorum. Bu patronajlığın olmaması şirkette çalışanların 
hem bağlılığını arttırıyor hem seslerini yükseltmesini, düşüncele-
rini paylaşmasını, teknik olarak da kendilerini geliştirmelerini çok 
da rahatlattığını düşünüyorum.

İkincisi; teknoloji takıntımız çok oldu. Çünkü yani şirketi ilk kur-
duğumda yani doğal olarak düşünün 2009 yılı bugüne göre tek-
nolojinin göreceli olarak daha geride olduğu bir dönem, ona çok 
takıldım. Çünkü bazı şeyleri kaliteli verebilmek için time-set dedi-
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ğimiz bu zaman çizelgesini benim müşterilerimle paylaşabilmem 
lazım, bunu benim görebilmem lazım, işlerimdeki karlılığı görebil-
mem lazım, izinleri takip edebilmem lazım, masrafları takip ede-
bilmem lazım çünkü masrafları müşterilere yansıtıyoruz. Bunun 
gibi network’umu izleyebilmem lazım.  Kontaklarımı hem müşte-
rilerimi, hem kontaklarımı hem potansiyel müşterilerimi, bunun 
haricinde faturalarımı, raporlarımı alabileceğim bir şey üzerinde 
çok takıldık ve sanıyorum 2012 yılı gibi kendimize göre bir CRM 
programı üzerinde uzun dönem çalışıp, 2013 yılıydı sanıyorum 
bunu devreye aldık. Bu bizim hayatımızı inanılmaz kolaylaştırdı. 
Bana sorarsanız hani bir araç bu kadar mı faydalı olur? Müthiş 
faydalı oldu bizim kurumsallaşmamızda özellikle. Pek çok şeye 
çok daha hızlı ulaşmaya başladık. Müşteriye daha şeffaf hesap 
verebilir bir şekilde raporlarımızı sunmaya başladık. Çünkü biz 
bazı işlerimizi zamanla yani zamanı şarj ederek müşterilerimize 
yansıtarak yapıyoruz. Bu detayı zamanında verebilmek müşteri-
mize çok önemliydi. Bu bize çok ciddi bir altyapı sağladı. Şimdi 
buradan şu noktaya atlayacağım? Peki, ben nasıl müşteri bula-
caktım? Yani günün sonunda Osmanbeyli’de bir şirketin beşinci 
katında kurulmuş bir firma. Ben firmamı kurduğumda herhangi 
bir müşterim yoktu. Sıfır müşteri ile başladım. Hiç kimsede kalkıp 
Osmanbeyli’de bir şirketin beşinci katına gelip, herhalde kapıma 
vurup, bana muhasebe hizmeti verir misiniz ya da danışmanlık 
hizmeti verir misiniz, demeyecekti. O nedenle müşteri ağı üze-
rinde çalışmak için çok büyük gayret gösterdik. Belki biraz geç 
söylüyorum ama şunu söyleyeyim. Şirketim iki konuda hizmet 
veriyor. Bir tanesi danışmanlık, bir tanesi muhasebe bürosuyuz 
biz aynı zamanda. Ben danışmanlık tarafını yönetiyorum, muha-
sebe tarafını yöneten diğer ortağım. Yalnız ikisi ile beraber tabii 
ki çok yakinen ilgileniyoruz. 
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Peki, müşterimizi nasıl bulacağız? Hem reklam yasağı var hem 
bir şekilde ulaşmamız lazım. Bunun için ben belki PWC de aldı-
ğım bir şeydi, bir kültürdü. Esasında bütün arkadaşlarımız böyle 
değildi ama ben bir şekilde buna çok kafa yormuştum. Bir şekilde 
derneklerle iç içe olmak, derneklere gitmek, onlarla birlikte ça-
lışmak. Çünkü özellikle böyle büyük yapıdan çıktığınız zaman 
kendinizi disipline edeceğiniz bir alan bulmakta zorlanıyorsunuz. 
Ben de özellikle birkaç derneğe çok yoğunlaştım. Bunlardan bir 
tanesi Kurumsal Yönetim Derneği. Ben bütün meslektaşlarımızı, 
bizim mesleğimizle alakalı birkaç dernek var Türkiye’de, onlarla 
yakın ilişki içerisinde olmasını öneriyorum. Bunlardan bir tanesi 
Kurumsal Yönetim Derneği, bir tanesi Etik İtibar Derneği, bir ta-
nesi Şeffaflık Derneği, benim aklıma gelenler. Eminim Masum 
Bey sizin de vardır paylaşırsınız ve Türkiye Kurumsal Yönetim 
Derneği mesela bana okul gibi geldi. Hem okul gibi geldi hem de 
diğer taraftan insanlara artık dokunmaya başladım. Ve galiba ilk 
4- 5 yılımda firmamı kurduktan sonra çok yoğun bir şekilde hem 
içerik üretmeye başladım Kurumsal Yönetim Derneğinde hem de 
insanlarla iletişim içinde olmaya başladık. Bu doğal olarak kabul 
edelim veya etmeyelim beni daha çok ortamlarda ortaya çıkar-
maya, insanlarla iletişim içinde olmaya götürdü. Daha sonra da 
Etik İtibar Derneği diye bir dernek var TEİD diyoruz kısaca. Bu 
da Türkiye’de etik ve uyum kültürünü yaygınlaştırmaya çalışan 
bir dernek. Bu Anglosakson kültüründen beslenen bir konsept 
etik ve uyum. Ben meslektaşlarımızın bu konuya eğilmesini çok 
tavsiye ederim. Bence önümüzdeki yıllarda daha da Türkiye’de 
bunu konuşacağız. Etik ve uyum konusuna bayağı yoğun takıl-
dım ve bu iki dernek de çok ciddi mesai harcadım. Bu iki dernek 
bana pek çok kapı açtı, her anlamda. Hem insanları tanıdım hem 
de doğal olarak, içerik üreterek, içerik üreterek, özellikle altını 



32

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEYM

m

çiziyorum. Bir şekilde kendimi, kendimizi Cerebra olarak tanıtma 
şansımız oldu. Böylece bir müşteri ağı, networkumuz olsun veya 
olmasın ciddi bir networke doğru kapıyı açtık. Tabii dediğim gibi 
çok uzun yolculuk. O kadar uğraşıyoruz hala yaptığımız işi an-
latmakta çoğu zaman zorlandığımızı görüyorum insanlara ulaş-
makta. 

Fakat dediğim gibi içinde bulunduğumuz bu doğal olarak reklam 
yasağı bir şekilde yaratıcı yöntemler bulmaya itmeli bizi. Ben de 
bu yöntemi buldum. Ne kadar çalıştı bilmiyorum ama günün so-
nunda bu günlere gelirken bana çok faydası olduğunu düşünü-
yorum.

Şeyi çok düşünüyoruz, kültür olarak da ben onu oturtmaya çok 
çalıştım kendimde de. Bizim zayıf yanlarımız ne, güçlü yanla-
rımız ne? O güçlü yanları da biz daha çok ortaya nasıl çıkar-
tabiliriz? İşte özellikle suiistimal inceleme, etik, şirketlerdeki etik 
kültürünün geliştirilmesi gibi konularda hizmet vermeye başladık-
tan sonra bunu muhasebeye de yansıtmaya çalıştım. Özellikle 
Türkiye’de ki yabancı şirketlere hizmet vermeye çalışıyoruz ama 
son yıllarda Türk şirketlere de yoğun hizmet veriyoruz. Onlara bu 
taahhüdümüzü çok yoğun dile getirmeye başladık yani biz işimizi 
biraz önce söylediğim gibi bir bekçi gibi yapıyoruz, kaliteli. Yani 
biz varsak sizin şirketinizde illegal veya etik olmayan bilgimiz dâ-
hilindeyse bir şey olamaz. Biz doğru neyse onu söyleriz, yanlış 
olan bir şey varsa da sonuna kadar, şirketin en tepesine kadar 
bunu yaparız, söyleriz. Eğer istediğimizi de yapmıyorsa biz bu 
şirketi bırakırız, gibi bir duruş sergilemeye çalıştık ve bununda 
peşinde hala koşuyorum, Seda ile beraber, ortağımla beraber. 
Bu, bizim şirketin kapısından içeri kayıt dışı ekonomisi olan me-
sela giremez. Girdiği zaman önünde yazılan birkaç tane yazı var 
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ki; onu gören bence yaklaşamaz. Yani biz etik, şeffaflığa, hesap 
verebilirliğe çok önem vermeye çalışıyoruz. Bu coğrafyada da 
bunun kolay olmadığını biliyorum. İşte bunun içinde hep böyle 
güçlü taraflarımıza yönelmemiz lazım. Bence bizi dinleyen her-
kesin oturduğunda, düşündüğünde kendine özgü güçlü tarafları 
vardır. Hem onu ortaya çıkartıp hem de birkaç kişi bir araya gel-
diğinde bence bugün konuştuğumuz bu kurumsallaşma ki bende 
öyle anlıyorum, Masum Bey, kurumsallaşma bizim için bir araya 
gelmek, o gücü büyütmek, o şeyde gidilebilir. Yani, bazı şeylerden 
vazgeçmemiz lazım, kurumsallaşmak için. Ben de Seda adında 
bir ortağım var. Üç ortaktık, şu anda iki ortak. Her şey istediğim 
gibi olmuyor, tartışıyoruz, çok tartışıyoruz bazı konularda ama bir 
şekilde ortak bir nokta bularak hareket etmek zorundayız. Dedi-
ğim gibi o patronajlığı ben kesinlikle istemedim, başından beri ve 
şu anda da geldiğimiz noktada öyle bir patron kararı gibi değil, 
kesinlikle her kararın arkasında biz bunu niye verdik? Onu göre-
bildiğimiz bir yol izleyebiliyoruz. 

Şunu, bütün bunların sonucunda şunu yapmaya çalıştık. Hala 
da çalışıyoruz şirket olarak. Firmayı kaliteli hizmet veren, faa-
liyetlerinde taviz vermeyen, güvenebilecek bir firma olması için 
ciddi çalışmalarımız var. Bundan taviz vermeden hareket etmeye 
çalışıyoruz. Zorlanıyor muyuz? Zorlandığımız yerler oluyor ama 
zaman hep bunu geri getirdiğini gördüm o nedenle bunun peşin-
de devam ediyoruz. 

Sanıyorum benim kısaca söylemek istediğim konular; haksız 
rekabet ve reklam. Haksız rekabet konusunda çok kısa bir şey 
söylemek istiyorum. Biz en başından beri mesela şunu rahat-
lıkla söyleyebiliyorum. Biz hiç kimsenin işini almadık, ucuz ha-
reketlerle. Biz bunun için her zaman mesela tanıdığımız, dost 
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firmalarımızın müşterileri bize geldiğinde enteresan bir şekilde 
hep dost firmalarımızı aradık, bilgi verdik. Yani şunu söylemeye 
çalışıyorum, rekabet kesinlikle çok iyi ama ucuz rekabetten hep 
kaçtık biz. Ben mesela bildiğim kadarıyla 12 senedir biz big four 
da dâhil, büyük firmalar, küçüklerde de dâhil gidip biz hiç kim-
senin müşterisini çalacak daha düşük ücret vererek bir şeye hiç 
girmedik. Dezavantajlar bize yaratmadı mı, yarattı ama kesinlikle 
bize hem onur kazandırdı, hem de para kazandırdı. Bir şekilde 
herkes bunu görüyor. Yani şöyle çok isim vermeden konuşmamız 
lazım tabii ki de bu piyasanın içindeki kişiler birbirini tanıyor ve bu 
tip konuda birbirinize güvendiğiniz zaman esasında birbirinizi de 
korumaya başlıyorsunuz. Şey anlamında koruma, destekleme 
anlamında koruma ve bir güven zinciri oluyor.

Bizim şu sıkıntımız var. Ben ondan çok etkileniyorum ve ona kar-
şı zaten hep uğraşıyorum. Türkiye, dünyada yolsuzluk algı en-
deksinde yüksek riskli bir ülke, Türkiye kesinlikle yüksek riskli bir 
ülke ve Türkiye’ye yabancı yatırımcılar gelmeden önce Şeffaflık 
Derneğinin bir yolsuzluk algı endeksi vardır ona bakıyorlar. Ora-
da da biz şu anda doksanıncı sıradayız yaklaşık, seksen altıncı 
sıradayız, yüz seksen ülke var burada. Birinci Danimarka, so-
nuncu Sudan ve son on yıldır en fazla yolsuzluk algısı kötüleşen 
ülke, üç ülkeden birisi Türkiye. Bu coğrafyada muhasebe mesle-
ğini yapmak veya bu coğrafyada danışmanlık hizmeti vermek bu 
konularda kolay değil. Bilmem kaç senede veya yılda şey çıkıyor 
işte aflar. Afların arkasında nelerin olduğunu bildiğimiz bir coğ-
rafyada muhasebe işi yapmak oldukça zor. Önce bunlarda dik 
durmamız hepimize lazım ve ben bizim bütün meslektaşlarla da 
bir araya geldiğimizde onlara da söylüyorum, bunları tartışıyoruz. 
Bizim bu şey zincirini, birbirine güven zincirini, oluşturduğumuz 
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takdirde işini kalitesiz yapanlar veyahut da bu işe gerekli özeni 
göstermeyenler bence ortada kalacaktır. Sular çekildiğinde böyle 
çırılçıplak kalır ya insanlar onun gibi kalacaktır ve öbür taraf daha 
çok güçlenecektir. Burası biraz zor yani bu zinciri oluşturmak zor 
çünkü kısa süreli kazançtan ödün vermek gerekiyor bence biraz. 
Bizim çünkü en büyük problemlerimizden bir tanesi kısa süreli 
kazanca daha çabuk, hızlı ulaşmak. Orta ve uzun vadede güven 
ortamında kazanç bence daha değerli. Buraya ben çok emek ve-
riyorum. Dediğim gibi başarmak için çok uğraşıyoruz, başardım 
demek imkânsız. Coğrafya çok zor bir coğrafya, etrafı da çok zor. 
Fakat biraz önce bahsettiğim bu yolsuzluk algı endeksindeki en 
kritik mesleklerden bir tanesi, bunu düzeltebilecek, bu konuda 
boğuşabilecek Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler.

Olayın mali tablolardan ibaret olmadığı, mali tabloların doğruyu 
ve gerçeği göstermesinin anlamının ne olduğunu üzerinde uzun 
uzun düşünmemiz gereken meslek, bu meslek. Bu yevmiye kay-
dında bitiyor her şey. Yani ben adli Muhasebeciyim, şirketteki 
yapılan yolsuzluk, şirket varlıklarının kötüye kullanılması veya 
hileli mali tablolarının hepsi yevmiye kaydının bir yerinde. Siz o 
yevmiye kaydını bulduğunuz zaman suiistimali ispatlıyorsunuz, 
bu kadar. Bizim elimizde yani Muhasebeci bunu bilerek veya bil-
meyerek pek çok, pek çok yanlışın veya usulsüzlüğün bir parçası 
olabiliyor ne yazık ki. Bizim bunu düzeltmemiz lazım, mesleğin 
onuru çok yukarıda olması gereken bir meslek, bütün dünyada. 
Masum Bey benim bunu size söylemem gereksiz, siz çok çok 
iyi biliyorsunuz Amerika, İngiltere gibi Anglosakson kültüründe bu 
şeyler nasıl gidiyor. Bence biz bunun peşinde koşmamız lazım 
ve bu güven zincirini oluşturmamız lazım.
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Benim söyleyeceklerim şimdilik bunlar Masum Bey. Bilmiyorum 
sorular olursa memnuniyetle cevaplarım. Ben böyle biraz çok 
teknik veya rehberden, kanundan bahsetmedim. Ben şirketim-
den bahsettim, neler yaptık. Umarım bir fikir vermişimdir. 

Dr. Masum TÜRKER
Moderatör
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi

- Teşekkür ederim. Fikret Bey’in söylediklerini bu arada bizi iz-
leyenler ayrıca hem internet ortamında hem kendi imkânlarıyla 
araştırma yapmak isterlerse diye Fikret Bey’in sözünü ettiği adli 
muhasebecilik aslında bizim ülkemizde adli tıp gibi böyle dar an-
lamda düşünülüyor. Aslında adli muhasebeciliğinin, sahtekârlığın 
tam karşılığı forensic accounting’dir. Yani ihtilaflı işler muhase-
besi ve forensic auditing ihtilaflı işler denetimi. Bu muhasebe ve 
denetim yani forensic bağlamında hem 2000 yılında yapılan Me-
deni Kanun’da, daha sonra yapılan Hukuk Usulü Kanununda ve 
Ceza Usulü Kanununda özel maddelerle biz adımızı zikretmeden 
muhasebeci demeden görev verilmiştir uzmanlık raporu yoluyla. 
Yani boşanma davalarından tutun ihtilaflı olan bütün işlerde mu-
hasebecilerin yer alabileceği bir işlemden söz ediliyor.

İkinci sözünü ettiği ve fazla dokunmadığı forensic accounting dı-
şında bir de outsourcing vardır muhasebede. Bizim Türkiye’de 
ben uzun süre bunu tercüme etmekten çekiniyordum çünkü her-
kes itiraz edecek diye, böyle bir şey söylenir mi diye. Taşeronluk 
muhasebede olur mu öyle şey ya da diğer adıyla fason iş yapma. 
Ben de bir türlü yakıştıramadığım için uzun süre hiç sözünü et-
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medim ama meslek örgütçülüğümüz sırasında bu konuda özel-
likle bizim Kastamonu Oda Başkanı Yaşar Bey sürekli yaptıkları 
iş yani bizim bu muhasebe bürolarını ofis muhasebeciliği ile ta-
nımladı. Bir baktım, Anadolu’da birçok muhasebeci arkadaş biz 
ofis muhasebeciliği yapıyoruz, diyorlar. Biraz daha deşince ofis 
muhasebeciliği, bir şirket yüksek maaş verip bir muhasebe mü-
dürü tutamıyor, ufak, küçük ve orta ölçekli dediğimiz işletmeler. 
O zaman ne yapıyor? Daha düşük bir ücretle bu işin uzmanı olan 
bir kişiye, al bunu büronda tut, ya da gel haftada bir iki gün benim 
büromda bu muhasebe kayıtlarımı ve raporlama işimi yap, bu işi 
yürütelim. Bu konu; belki vakit kalır anlatabiliriz, bazı arkadaşlar 
anlatabilir, Fikret Bey’in dediği etikte de ayrı düzenlenmiştir. Yani 
bizim Türkiye’de mesela şimdi Maliye teşkilatı yani vergi teşki-
latı bu muhasebe defterleri tutma işlemlerine sürekli sorumluluk 
raporu yazmaya çalışıyor. Hâlbuki orada yazılacak sorumluluk 
raporları üç dört konuyla ilgilidir. Kendisinin çalıştığı rüşvetle il-
gilidir. Rüşvet alıp vermede muhasebeci aracılık yapmışsa ceza 
alır. Sahte belge düzenlemede rol almışsa, düzenlemede rol alır 
ama geri kalan belgelerin oluşumunda, onların doğru olmadı-
ğında her şeyde muhasebeci sorumlu değildir, işverenin kendisi 
sorumludur. Bu nedenle onlarla ilgili müşterek müteselsil rapor 
yazılamaz, yazılsa bile benle diyalog kuran arkadaşlara ulusla-
rarası etik kuralları veriyorum. Bu etik kuralları da TÜRMOB’un 
son versiyonu web sayfasında vardı ve ayrı bir başlık altındadır, 
uluslararası kuralları. Ona göre itiraz ettikleri zaman hep kurtulur-
lar. Sahte belge tanzimine karışmamış, ceza almış bugüne kadar 
bir tane muhasebeci yoktur. Savunmasını yeter ki doğru yapsın. 
Çünkü bu ofis muhasebeciliği farklı bir şeydir. Yakın zamanda da 
bir arkadaşımız bir kongrede ofis muhasebeciliği diye bir bildiri 
sundu ve o ofis muhasebeciliğine biraz önce Fikret Beyin danış-
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manlık adı altında söylediklerini dikkate aldı. Şimdi bu tabi out-
sourcing kavramını bizim iyi içselleştirmemize bakar. 

Ben sözü Feyza Hanım’a bırakırken kendisiyle konuştum, neler-
den bahsetmeyi düşünüyorsunuz, bir baktım ki gerçekten dene-
timde de Türkiye’de yeni bir iş alanıdır. Bu bütün Mali Müşavirler 
için daha kullanılmamış, keşfedilmemiş bir iş alanıdır. O da iç de-
netimde outsourcing. İç denetimde outsourcing, şirket bu sefer, 
iç denetim kadrosu kuramıyor, böyle bir imkânı yok. Ama bağım-
sız denetim yapan her şirket, bağımsız denetimden önce bir iç 
denetim yaptırması gereklidir. Bu konu yeni Ticaret Kanunu’nda 
da var ama maalesef Türk Ticaret Kanunu’ndaki muhasebe ile 
ilgili hükümler tam yürürlüğe konmadığı için mesela faaliyet de-
netimi, yürürlüğe konsa muhasebe mesleğine inanılmaz bir talep 
olacak. Çünkü faaliyet denetimini, fiili denetimin başında bulun-
mayı gerektiriyor. Ona göre denetim teknikleri kullanılacak. İşte 
bu outsourcing kullanılan alanlardan bir tanesi de iç denetimdir. 
Fikret Bey bahsetmediği için özellikle geleceğin talep edilecek bir 
hizmetidir ve şu anda Mali Müşavirler bu işi örgütlerlerse Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 
bazında outsourcing nasıl yapılır iç denetim de konusu biraz öne 
alınırsa belki bu işi alma şansımız da var. Çünkü şu anda bizim 
bu kongreyi düzenlememize vesile olan Kurulun Başkanı Sayın 
Ali Kamil Uzun, Türkiye’de iç denetimin kurucusudur ve zanne-
dersem halen de Onursal Başkanıdır. İç denetimde outsourcing 
hizmetleri yepyeni bir alandır ve bu kaliteyle de çok yakından ilgi-
lidir. Çünkü muhasebenin kalitesi, muhasebeleştirmenin kalitesi 
denetimdir. Ama denetimin de kalitesi daha önce iç denetimin 
yapılmış olması çok önemli etkidir. Nasıl yapılacak outsourcing 
olarak o da önemli bir faaliyettir.
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Bir de tabii denetim de ileri gitmiş düzeydedir hem dünya hem 
bizim ülkemiz. Bizim ülkemizde kalite- güvence sorumluluğu ya-
kın bir tarihe kadar TÜRMOB tarafından yerine getiriliyor. Mesela 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu yani BDDK kendi-
sinde bağımsız denetim faaliyeti yapanların kalite kontrol dene-
timinin gözetimini TÜRMOB’un yapması yönünde yetki vermişti, 
yayını vardı. Yakın zamanda bu yetki yer değiştirdi, sırf denetim 
için ilgili olduğu için. Denetim bağlamında, şeye devredildi, Kamu 
Gözetim Kurumuna. 

Aslında bunlar kalite güvence sisteminin denetimi, kalite güven-
ce sisteminin varlığı, denetim sınavları, dünyadaki gelişmeye 
göre muhasebe meslek örgütünün görevlerindendir. Ama Türkiye 
de hep böyle bir konu, hep böyle bir muhafazakârlık vardır. Dev-
let yapsın, özel sektör kendi kendini düzenlemesin anlayışı var. 
Bunda iş âleminin de tabii dahli vardır. Onlar da devlet isterse ya-
pıyorlar, devlet istemezse vazgeçiyorlar. Muhasebe mesleğinde 
yapı odur.

Bunları da içeren, diğer konuları da içeren konuları Feyza Hanım 
anlatırsa bir vakit de olduğu için söylüyorum, Fikret Bey zama-
nı çok şeyli kullandı, daha başlangıcımızın yirmi birinci dakika-
sındayız yani ben konuşurken zamana da bakıp konuşuyorum 
size. Bunu da katarsa, bizi dinleyen arkadaşlar için, iç denetim 
faaliyetleri nasıl gerçekleştiririz diye düşünürler. Bu konuda belki 
bizim Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimiz de gündemine 
alırlar. Bu outsourcing dediğimiz iç denetim faaliyetlerini ben sık 
sık yapıyorum. Yani bir firma Türkiye’de el değiştirecek büyük fir-
ma, dışarıdaki firma bir bağımsız denetçi gönderiyor Türkiye’ye, 
bağımsız denetçide denetime başlamadan bir iç denetim raporu 
istiyor mesela bütün otellerde bu böyle oluyor. Otellerde de iç 
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denetim ayrıca teftiş kurulları yani bizim anlayacağımız tabirle 
olmadığı için bu sefer ne yapıyorlar, mecburen mevcut bağımsız 
denetim şirketlerine ya da ben ilk yaptığım zaman bağımsız de-
netim faaliyetine başlamamıştık, 1980’li yılların ilk başıydı. Mali 
Müşavirlerden talep ediyorlar çünkü bu iş şuanda yasal olarak 
sorumluluk bağlamında ve görevlendirme bağlamında Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ya da Yeminli Mali Müşavirin 3568 
Sayılı Yasa’nın ikinci maddesinin b fıkrasında ve c fıkrasına göre 
yetkisindedir. Bunları özellikle söylüyorum, bu tür toplantılar işte 
Fikret Bey’in dediği gibi yeni iş alanları yaratmada, fikir alışveri-
şinde faydalı olsun diye.

Umarım Feyza Hanım’ın anlatacakları işler biraz dinleyicileri aca-
ba nasıl iş alanları yaratırım konusunda da etkili olur. Feyza Ha-
nım söz sizin, Fikret Bey’de tabii kendi bazı şeyleri size devretti, 
zaman da kaldı, aynı şeyi ben de size yükleyerek aktardım. Siz-
den sonra da soruları hemen veremeyeceğim. Çünkü Akın Bey’in 
de bir eğitim programı var, Dokuz Eylül Üniversitesinde, saat iki 
de galiba katılacak. Bunları ben duyduğum zaman Oturum Baş-
kanı olarak mutlu oluyorum. Meslektaşlarımızın zamanının böyle 
çok ayarlı hale gelmesinin aslında birçok yerde aslında mali mü-
şavirin ya da yeminli mali müşavirin veya bunlardan bağımsız 
denetim yapanların aranır olmaları mesleğimiz adına sevindirici.

Söz sizin Feyza Hanım.
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Feyza KÜLEKÇİ
Risk, İç Denetim ve Kontrol Lideri

- Çok teşekkür ediyorum, sağ olun Masum Bey. Fikret’in değer-
li zamanını ben talip olduğum için aslında benim için keyifli bir 
süreç. Diliyorum ve umuyorum ki kendi mesleğimizi ne şekilde 
gerçekleştirdiğimizi hangi unsurlara dikkat ettiğimizi, nihai hede-
fimizin ne olduğunu aktarabildiğim bir alan ve husus olur. 

Öncelikle hem kendimi tanıtmak isterim, hem yaptığımız işlem-
lerin içeriğini tanıtmak isterim. Bu kongreye dâhil olma başlığı-
mız aslında iç denetim, iç kontrol, suiistimal inceleme alanlarında 
hangi süreçlerin yürütüldüğüne, meslek mensuplarına olan des-
teğine ilişkin bir alan açmak. Çok teşekkür ediyorum ilk önce, bu 
kongreye davetiniz için. 

Siz Kıymetli Meslek Mensuplarıyla ilk Ali Kamil Beyin de belirttiği 
üzere tarihi bir anda beraber olmak, kendi birikimlerimizi aktar-
mak çok çok kıymetli benim için. Diliyorum ki; bugün konuşa-
cağımız, kalite başlığı altında konuşacağımız tüm hususlar, fikir 
teatisinde bulunacağımız konular yıllara sarih olarak bu alan da, 
kalite alanın da bir baz oluşturmasını diliyorum ve umuyorum. 

Ben Mazars Denge şirketinde, kırk yılı aşkın bir tecrübesi olan 
bir firmadır. Ekstra tanıtma ihtiyacı duymuyorum. Mazars Denge 
Şirketi’nde Danışmanlık Biriminde, İç Denetim, İç Kontrol, Risk 
Yönetim ve Suiistimal Bölüm Başkanlığını yönetiyorum. Aslın-
da oldukça geniş bir alana hitap ediyoruz. Bu süreç içerisinde, 
bu bölüm dâhilinde, neler yapmaya gayret ediyoruz, onları da 
aktarıyor olacağım ama kendi geçmişimle ilgili olarak da benim 
de aslında yolculuğum Deloitte bağımsız denetimde başladı. Ba-
ğımsız denetim şapkasını edinmemin akabinde iç denetim sü-
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recine ilişkin İspanyol bir firmada Maphre firmasında iç denetim 
alanında çalışmaya başladım. Bu süreç içerisinde İspanya’da, 
Türkiye’de, Almanya’da iç denetim faaliyetlerini sürdürdüm. Su-
iistimal inceleme faaliyetlerini sürdürdüm ve akabinde de Mazar 
Denge çatısında bu bölümün Başkanlığını yürütmeye başladım. 
Göreceğimiz üzere aslında meslek mensuplarının dâhil olabile-
ceği birçok kolda yer almış oldum. Hem bağımsız denetim, mali 
denetim bacağında, iç kontrol bacağında, iç denetim, suiistimal 
inceleme ve risk yönetimi bacağında yer aldığım için şunu söy-
lemek isterim ki; bunlar aslında birbirini besleyen ve olmazsa ol-
maz alanlar. 

İç kontrolün, iç denetimin, risk kontrolünün ve suiistimalin ince-
lemenin, mali denetiminin birbirinden ayrılmaz parçalar olduğu-
nu öncelikle aksettirmek isterim. Yani aslında bu bir sacayağının 
üçlü bacağı olarak düşünebiliriz. Onun için birinden birinde den-
ge bozulduğu zaman aslında tüm süreç etkileniyor. Bu sebeple 
birbirini besleyen bu süreçlerinde aslıda kesişim kümesi kalite. 
Neden kalite ve biz kaliteyi ne şekilde tanımlıyoruz? Fikret Bey’in 
söylediği gate-keeper hususu çok çok kritik. Bizim için de hem 
mesleki çerçevede hem şirket kültürümüzde kalitenin tanımını 
ben “back of business” olarak tanımlayabilirim. 

Yani bizim için işin omurgası, kalitedir. Neden bu işin omurgası, 
kalitedir? Çünkü bizim işimiz güven gerektiren bir meslek ve bu 
güveni de sadece ve sadece kalite ile oluşturabiliyoruz. Kendi 
çalıştığım kurumda da Sayın Leon Coşkun, İzel Levi Coşkun’un 
da altını çizerek her iş alanında uygulamaya aldığımız en önemli 
unsur, kalitedir. Çünkü biz insanlara aslında güven veriyoruz, gü-
ven hizmeti sunuyoruz. Bu mali denetim bacağında da böyledir, 
vergi bacağında da danışmanlık hizmeti verdiğimiz alanlarda da 
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böyledir. Bu güveni oluşturmak tabii ki de yıllar alan bir çaba ve 
bu yılların aksine aslında saniyelerle kaybedilen bir unsur, gü-
ven unsuru. Kalite de aslında bu güveni oluşturma da en kritik 
olmazsa olmaz yol. Tüm yatırımcılara, danışanlara, çalışanlara 
güven inşa etmesi ve repütasyona aslında dayalı olan mesleki 
çerçevemizi belirlemekte en önemli hususlardan birisi güven ve 
kalite. Bunlar zaten birbirinden ayrılmaz unsurlar. 

Bu sebeple aslında bizim hem meslek mensuplarımız arasında 
hem danışmanlık hizmeti verdiğimiz firmalarda oluşturmaya gay-
ret ettiğimiz, görmek istediğimiz husus şu; kalite bizim tik attığı-
mız bir kutucuk değil. Bizim için bir fırsat kaynağı. 

Siz Kıymetli TÜRMOB yetkililerinin Ali Kamil Bey Başkanlığında 
oluşturulan rehberlerin de aslında yapmaya çalıştığı, hedeflediği 
şey; kalitenin bir tık atılan, bir tik atılan bir kutucuk olmaması, bir 
fırsat kaynağına dönüştürülmesi. Bu fırsat kaynağına dönüştürü-
lürken aslında kalite dediğimiz her alanda yevmiye kaydından tu-
tun, raporlanmasına, operasyonel faaliyetlerinin denetlenmesine, 
risk algısının oluşturulmasına ve yönetilmesine, tüm bacaklarda 
kalite oluşturmak aslında zor bir süreç. Bugünden yarına hemen 
oluşturulabilecek bir süreç değil, gerçekten yoğun bir emek ve 
zaman harcanması gereken bir alan. Bu sebeple kalitenin oluş-
turulması esnasında zor süreçlerden geçiliyor ve kimi zaman fir-
malar tarafından ve yahut da meslek mensupları tarafından da 
aslında kısıtlayıcı bir husus olarak da addediliyor. Biz buna kı-
sıtlayıcı unsurun aksine rekabetçi bir avantaj gözüyle bakıyoruz. 

Az önce Fikret’in detayları ile aktardığı aslında biz rekabette neyi 
görmek istiyoruz, dediğimiz unsur bu. Biz rekabetle paydaşları-
mızın yarışmak istediğimiz bir alan. Kalite de yarışmak istediği-
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miz bir alan. Bu sadece benim önümdeki bana kalsın unsuru de-
ğildir. Buradaki amaç, nihai amaç, üzümü yemek yani buradaki 
nihai amaç her alanda, ülkemizin hizmet verdiği her alanda layık 
olduğu çerçeveye ulaşması, layık olduğu çerçevede, her alanda 
hizmetin sunulması ve alınması. Bunu da belirleyecek tek unsur 
aslında kalite dediğimiz bir unsur.

Biz her zaman şunu hedefliyoruz, kendi işlerimizi yaparken de 
iyi iş çıksın, temiz iş çıksın. Buradaki aslında bizim, iyi iş çıksın, 
temiz iş çıksın dan çok kabaca bahsettiğimiz husus; kaliteli, köşe 
taşı olarak belirtebileceğimiz bir işin çıkması. Burada kalite, stan-
dart, gündelik operasyonlarla aslında vizyon arasındaki köprüyü 
kuran unsur. İkisinin arasındaki köprü vazifesini gören kalite, siz-
lerin, bizlerin gerçekleştirmek istediği, aktarmak istediği vizyonun 
ve misyonun standart operasyonlara aktarıldığı köprüdür. Bu se-
beple bizim için sürdürülebilir bir gelişme için olmazsa olmazdır. 

Biliyorsunuz artık dünya gündeminde, bizim gündemimizde her 
alanda var olan bir konsept var, sürdürülebilirlik. Süreklilikten, 
sürdürülebilirliğe geçtiğimiz bir dönemdeyiz. Sayın İzel Levi Coş-
kun’un, şirket CEO’muzun kaleme aldığı kendi adının da ‘Sürek-
lilikten Sürdürülebilirliğe’ olarak yansıyan kitapta benim aslında 
çok ilham kaynağı olan, bana çok ilham kaynağı olan bugünkü 
konuşmamda da çok yansıtmak istediğim bir bölüm var.  Bölü-
mün adı kalite ile de bağdaştırdığım için, bölümün adı, “Modelin 
Adı Nautilus” şeklinde geçen bir bölüm var. Bu bölümde beş, yak-
laşık beş yüz yıl milyon yıldır yeryüzünde yer alan bir deniz canlı-
sından nautilustan söz ediyor. Bu deniz canlısı aslında Fibonacci 
sayı dizisindeki altın oranla bağdaştırılan bir deniz canlısı. Bunu, 
bu canlıyı farklı kılan adaptasyon kabiliyetinin yüksek olması ve 
çok sert bir kabuğunun olması ve kendi yaşamını milyon yıllara 
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dayanan sarih bir şekilde sürdürmesi. Şimdi biz bunu, kitabın bu 
bölümünde geçer. Biz bunu ne ile bağdaştırıyoruz, kendi kurum 
kültürümüzde? Bizim için bu kabuk sürdürülebilir değerlerdir. Ne-
dir bu sürdürülebilir değerler? Paydaşlarımızın, danışanlarımızın 
ve çalışanlarımızın aynı kalite çerçevesinde, performansında bir 
araya gelmesidir. Bunun için tabii ki bir zaman ayırıyoruz, efor 
sarf ediyoruz. Kalitenin bizim için olmazsa olmaz, vazgeçilmez 
bir unsur olarak devam etmesi için neler yapıyoruz? Bunlardan 
biraz bahsetmek isterim. 

Akabinde de Masum Bey’in bahsettiği üzere, iç denetimde ne tür 
hizmetler veriyoruz? Siz değerli meslek mensuplarımıza ne tür 
katkısı olabilir, bunları sizlere aktarmak isterim. Biz kalite unsu-
runda, kendi standardımızı koyabilmek, gerekli hizmet kalitesini 
sağlayabilmek adına ilk önce, tabii ki kendimizden başlıyoruz. 
Neler yapıyoruz? Firmamız global bir firma olması nedeni ile tüm 
ülkelerde var olması gereken bizim hizmet verdiğimiz alanlarda 
uygulamamız gereken TÜRMOB’un yayınladığı rehberi gibi, ken-
di kalite kılavuzlarımız, rehberlerimize uyum sağlamak zorunda-
yız, bu bir zorunluluk olarak uygulanıyor, tüm ülkelerde eş stan-
dartlarda olması, eş kalitede olması için ayrı bir rehberimiz ve 
hatta ayrı bir bölümümüz, departmanımız mevcut. Yani bizim da-
nışanlarımıza, paydaşlarımıza sunduğumuz her rapor bir kalite 
süzgecinden, standardından geçerek ilgili taraflara ulaştırılıyor. 
Hem bunu yurt içindeki kendi kalite bölümümüz sürdürüyor hem 
yurt dışındaki belirli zamanlarda, dönemlerde bizleri denetleyen 
kalite bölümü tarafından gerçekleştiriliyor. Aslında bizim sundu-
ğumuz hizmet üç aşamadan geçmiş oluyor.

Bu çerçevede devam etmeyi biz şiar ediniyoruz. Çünkü denetim 
demek, danışmanlık demek güven demek. Yani insanların, şir-
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ketlerin, paydaşların sizlere belirli vakit ve kaynak ayırmasının 
nedeni size karşı duyulan işin ahlaklı, etik çerçevede, hakkının 
verilerek gerçekleştirilmesi ve sunulmasına yönelik bir alan aslın-
da bizim alanımız. Onun için kalite bizim için bel kemiği, omurga, 
“back bone” dediğimiz iyi iş çıkarmaktaki köşe taşı dediğimiz un-
sur. Bunun yansımasını biz nerelerde görüyoruz? Şayet bugün 
bizim yürüttüğümüz çeşitli projeler mevcut. Avrupa Birliği Dele-
gasyonu, Birleşmiş Milletler, Bakanlıklarda yürüttüğümüz dene-
timler mevcut ve benim geçen hafta keyifle de paylaşmak isterim, 
biz meslek mensuplarının gerçekten onur duyacağı bir alan ol-
ması nedeniyle ülkelerde, diğer ülkelerde yürüttüğümüz projeler 
kapsamında verdiğimiz denetim raporunun kılavuz rapor haline 
dönüştürüldüğünü aksettirdiler. Ben hem kendi meslek mensup-
larım adına, mesleğimizin geldiği nokta adına çok gururla bunu 
paylaşmak isterim. Bu kalitedir. Yani sizin yaptığınız çalışma 
kılavuz bir çalışma olarak addediliyorsa bu kalite çerçevesinde 
yürüttüğümüz güvene dayalı yürüttüğüm aslında işlemlerin bir 
sonucudur. Peki, bu kaliteye varabilmek, aslında belirli bir man-
taliteyi gerektiriyor. Kısa dönemli çalışmak, düşünmek değil her 
zaman planlamayı uzun, orta ve uzun vadeli düşünmeye dayalı 
bir unsur. Neden? Bugün bizim teslim ettiğimiz raporlar veyahut 
da incelediğimiz süreçler sadece bugünün işi değildir. Yani biz 
elbette ki bir yandan bir gelir kaynağımızdır. Ama bizim için asıl 
olan bu meslektir. Ben bu mesleğe tüm meslektaşlarım adına en 
ufak bir leke gelmemesi adına tüm gayretimizle çalışıyoruz ve 
buradaki belirleyici husus sadece kalitedir.

Bugün Fikret Bey’in de belirttiği üzere danışanlar değişebilir. Ben 
çok müşteri kullanmak istemiyorum, çalıştığımız paydaşlarımız 
değişebilir ama hiçbir süreç bir günlük bir süreç değildir. Bugün 
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şayet biz kendi yoğunluğumuz çerçevesinde birbirimizle işleri-
mizi paylaşabiliyorsak kendi danışmanlık hizmeti sunduğumuz 
firmalara Masum Bey’in de belirttiği gibi bizim outsourcing ola-
rak devrettiğimiz firmalara, bu hizmeti, bu kalitede sunabiliyorsak 
biz uzun dönemli düşünüyoruz demektir. Yani iş sadece bugü-
nün kazancı değildir, iş sadece sizin kazancınız değildir. Burada 
husus basiretli meslek mensupları olmamız. Yani sadece kendi 
kazancımızı düşünmemeliyiz. Tüm paydaşların çıkarlarını dü-
şünmeliyiz. Bizim mesleki olarak yürüttüğümüz işlemlerde edin-
diğimiz meslek hazzı benim için hiçbir alanda kıyas götürmez 
bir husus. Şayet biz bir işi teslim ettiğimizde, denetimi gerçek-
leştirdiğimizde, riskleri minimuma indirebiliyorsak biz gerçekten 
bu mesleği layığıyla yerine getirmiş oluyoruz. Benim için kalite, 
bizim için kalite mesleğimize leke gelmeden en iyi şartlarda ve 
çerçevede ve tüm yurtdışında uygulanan standartlarla eşzamanlı 
olarak, aynı standartta aynı kalitede bu mesleği yürütmektir. Bi-
zim tabii olduğumuz IIA dediğimiz Uluslararası İç Denetim Ens-
titüsü yayınladıkları rehberde nitelik standartları ve performans 
standartları olarak iki bölüm mevcuttur. Nitelik standartlarının 
1300’lü standartlarında kalite ve güvence programından ayrı-
ca bahseder. Yani aslında bizim iç denetim alanında da kendi 
standardımız olarak belirleyeceğimiz olmazsa olmaz bir kalite ve 
güvence programımız var. Bu meslek iç kontrol mesleği, iç dene-
tim ve suiistimal inceleme alanlarında ana bazda zaten var olan 
kurallar silsilesi. Zannediyorum kaliteye dair bakış açımızı hem 
meslek mensubu olarak hem yürüttüğüm işlem olarak umuyorum 
ki; yansıtabilmişimdir.

Biz Masum Bey’in de bahsettiği üzere iç denetimde, iç kontrol-
de ve suiistimal incelemede neler yapıyoruz, biraz da bunlardan 
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bahsetmek isterim. Aslında iç denetimde danışmanlık hizmetinin 
başlangıç noktası yönetim kurulunun, iki başlangıç noktası olu-
yor. Bir, yönetim kurulunun benim şirketimde ne oluyor, ne kadar 
operasyonlar sağlıklı bir çerçevede ve verimli bir çerçevede ilerli-
yor? Finansal sonuçlarım ne kadar doğruyu yansıtıyor? Herhan-
gi bir suiistimale açık alan bir kontrol zafiyeti var mı, noktasında 
iç denetim noktasının başlatılmasını talep ediyor ve biz burada 
bu alanda dâhil oluyoruz. Veyahut da Masum Bey’in bahsettiği 
üzere şirketler, firmalar yurtdışında hem MNA süreçlerinde hem 
FDD yani bir satın alma, bir devir sürecinde ilk önce, ilk fazda 
içerideki üç bacaktaki süreci görmek istiyor. Finansal, operasyo-
nel ve suiistimal yani risk yönetimi alanında var olan yapı nedir, 
görmek istiyor. Bu sebeple biz aslında bu çerçevede şirketlere 
outsourc olarak dâhil olmuş oluyoruz. Verdiğimiz hizmette tüm 
operasyonel süreçlerdeki dizayn edilen ve uygulandığı belirtilen 
kontrol noktalarının denetlenmesi. Risk yönetimine baz olacak 
kontrollerin var olmaması, dizayn edilmemesi halinde bu kontrol-
lerin dizayn edilmesi ve sürecin, tüm süreçlerin aslında operas-
yonel bacakta, finansal bacakta ve risk yönetimi bacağında var 
olan fotoğrafının çekilme sürecini gerçekleştiriyoruz.

Bu yönetime ne sağlıyor? Kendi şirketinde aslında iç denetim, 
yönetimin gözü, kulağı oluyor. Bu tabii ki pozisyonlama açısın-
dan biz outsource olarak dâhil olduğumuz için sadece yönetim 
kuruluna bu aktarımda bulunuyoruz ve bu aktarım neticesinde 
de aslında kontrol zafiyeti olan süreçlerin düzeltilmesi bacağında 
yani eylem planlarının oluşturulması bacağında da dâhil oluyo-
ruz. 

Bu sürecin nihayetinde aslında varılmak istenen nokta; firmala-
rın, kendi operasyonlarında verimli bir şekilde ilerlemesi. Yani bi-



49

Mesleği Geleceğe Taşımak: 
Kalite Etkisi

İŞYERİ VE HİZMET KALİTESİ               
   KONGRESİ1

zim bugün örnek verecek olursak, İK’dan örnek vereyim, insan 
kaynaklarından örnek verecek olursak, konumuz bir bordro süre-
ci değil. Konumuz dijital dünyaya ayak uydurabilmiş, verimliliğini 
dijital platformlarda, yeni uygulamalarda gerçekleştirebilmiş bir 
yapının oluşturulması. Yani iç denetim alanında da artık sade-
ce daha önce biz bahsediyoruz bir polislik şapkası olurdu. Artık 
sadece bu şapkanın değil, danışmanlık bacağının da dâhil edi-
lerek içerideki kurgunun oluşturulması ve planlanmasında dâhil 
oluyoruz. 

Nihai olarak ne oluyor bu şirketlerde? Hem operasyonlar verimli bir 
hale gelmiş oluyor, kontrol zafiyetleri giderilmiş oluyor ve aslında 
meslek mensuplarımızın oluşturduğu tüm finansal değerlere baz 
olacak yapının, kurgunun sağlamlaştırılması ve zafiyetlerinin gi-
derilmesinde görev alıyoruz. İç denetim yapısının oluşturulması, 
iç kontrol yapısının oluşturulması ve risk yönetiminin sağlanması. 
Bizim mesleki olarak genel çerçevede oluşturmaya gayret ettiği-
miz bir alan. Neden? Sürekli büyümeyi, gelişmeyi hedefleyen şir-
ketler kurumsal yönetim kalitesinin gözetimi, güvence sağlaması 
ve işletmenin kredibilitesine değer katması amacıyla iç denetim 
faaliyetine ihtiyaç duyuyorlar. Yani hak sahiplerine karşı kurum-
sal adillik, kamuoyuna karşı şeffaflık, hissedarlara karşı hesap 
verilebilirlik, kanun ve düzenlemelere karşı sorumluluk alanında 
iç denetim belirleyici bir unsur oluyor ki; iç denetimin ana hedefi 
zaten bu kurumların sürdürülebilirliğini mevcut kılmak, kurumun 
gelişimi önündeki belirsizliklerin daha etkin yönetimini oluştur-
mak. Kurumun gelişimi ile birlikte yönetimin aslında var olması, 
odaklanması gereken daha kritik konulara geçişini sağlamak. İç 
denetim altında biz bu nedenle kurumsal risk yönetim sürecini 
oluşturuyoruz. Kurumsal risk yönetimi prosedür ve raporlamasını 
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oluşturuyoruz. Anahtar risk göstergelerini belirliyoruz. Kurumsal 
risk yönetimine dair eğitimler düzenliyoruz. İş sürekliliği planları-
nın hazırlanmasını sağlıyoruz. Az önce Fikret’in de belirttiği üze-
re etik kurallarının “cod of conducter” yani bir firma dâhilinde var 
olması gereken aslında çerçevenin belirlenmesine ilişkin yapıyı 
kuruyoruz. Etik haddi hizmetini sağlıyoruz. Bu sebeple de ope-
rasyonların etkinliği ve verimliliği artıyor. Raporlamalar ve mali 
tabloların güvenilirliği ve bütünlüğü sağlanıyor. Mevcut yasa ve 
düzenlemelere uygunluk sağlanıyor. Çünkü netice itibari ile yapı-
lan çalışmada, kontroller sağlanıyor, dokümante ediliyor. Gerekli 
gördüğü alanda aslında biz içeriye iç denetim kurgusunun da ku-
rulmasında yapının sağlanmasında gerekirse belli bir süre hem 
içeride kurduğumuz iç denetim kurgusunun sürdürülmesi hem de 
birlikte denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde beraber çalışıyo-
ruz ve risk kontrol çerçevesini netleştiriyoruz. Bizim aslında kalite 
bacağında yaptığımız nedir diye sorduğumuzda, bizim zaten iç 
denetimin varlığı her alandaki kalite unsurunun sağlanması ve 
bu güvencenin verilmesidir. Onun için biz meslek mensupları, siz 
değerli meslek mensupları, iç denetim alanında, iç kontrol ala-
nında ve suiistimal alanında neler yapabiliriz, nasıl bir alan oluş-
turabiliriz diye aklınızda bulunan herhangi bir unsurda her zaman 
hem bu platform dâhilinde hem Ali Kamil Bey’in Onursal Başkan-
lığını yürüttüğü İç Denetim Enstitüsü dâhilinde bir araya gelmeyi 
canı gönülden isterim. Çünkü netice itibari ile kurumlar geçicidir, 
şirketler geçicidir, insanlar geçicidir ama bizim için var olan, asıl 
olan bu meslektir. Bu mesleğin belirli ahlak kuralları çerçevesinde 
birbirine destek olarak ve hem kendi ülkemizde hem yurtdışında 
temsilciliklerimizde hakkını vererek yürüttüğümüz mesleğin var 
olmasıdır. Bu da zaten, bu mantalite bu şiarda zannediyorum ki 
bizim iş yapma metodolojimizi belirleyecek unsurlardır. 
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TÜRMOB tarafından oluşturulan işyeri ve hizmet kalite ilk kong-
resinde bu rehber dâhilinde ben inanıyorum ki birkaç yıl sonra 
çok daha farklı konuları tartışıyor, istişare ediyor olacağız. Çok 
kıymetli bulduğum, siz değerli meslektaşlarımızla bu çerçevede 
bir arada olmayı benim iç denetim alanında, iç kontrol alanında 
suiistimal kontrol alanında aktarabileceğim hususlar bunlardır.

Çok fazla detaya girmek istemiyorum aslında ama genel çerçe-
vede değerlendirdiğimizde kaliteyi aslında özetlemek gerekirse 
daimi sürekli bir gelişim alanı olarak belirtmek isterim. Çünkü ni-
hai olarak kalitenin olmadığı yerde aslında bizim “hedging cost” 
dediğimiz, görünürde olmayan maliyetler ortaya çıkıyor. İç de-
netimin, iç kontrolün var olmadığı ve uygulanmadığı alanlarda 
aslında firmalar, şirketler şunun farkında olmalı. Uygulamadığım 
her kontrol zafiyeti, artırmadığım her operasyonel verimliliğin ar-
kasında saklı bir maliyet var. Bu saklı maliyeti görebilmek, neler 
olduğunu anlayabilmek aslında burada belirleyici unsur oluyor. 
Çünkü bizim buradaki nihai amacımız bir katma değer sağlayabi-
liyor olmak ve uzun vadede bir katma değer sağlıyor olmak. 

Benim aslında bu alanda çok tekniğin dışına çıkarak belirtece-
ğim bir husus örneklem vermek gerekirse, benim çok sevdiğim 
bir kavram var ve bunu hem platformda hem meslektaşlarımla 
hem paydaşlarla da paylaşıyorum. Neden kalite bu kadar önemli 
dediğinde psikiyatrı pratiğinde geçen bir kelime vardır “ruminas-
yon bozukluğu,” ruminasyon olarak geçer. Nedir bu? Tekrarlayıcı 
bir şekilde düşüncelerin birbirini takip etmesi yani aslında çok 
kabaca söyleyecek olursak zihnin kendini tekrar etmesi. Aslında 
düşünce düzeyindeki bir patolojiye işaret etmek için kullanılan bir 
deyim ruminasyon ama ben de kullanıyorum. Hangi alanlarda kul-
lanıyorum? Şirketler, firmalar, tüm paydaşlar meslek mensupları 
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bir noktadan sonra kendi yaptığımız işte kendimizi tekrar etmeye 
başlıyoruz. Bir kör nokta oluşuyor, zihin kendini tekrar etmeye 
başlıyor. Bu ruminasyonda, bu zihnin kendini tekrar etmesinden 
aslında dışarıya çıkaracak çerçeve kalite dediğimiz unsurdur. 
Neden? Değişen dünya koşulları, günümüzdeki rekabetçi koşul-
lar, bunlara uyum ve adaptasyonu sağlayacağımız basamak kali-
tedir. Şayet biz hem meslek mensupları hem paydaşlar olarak bu 
kalite çerçevesinin peşinde koşmazsak bu ruminasyon dediğimiz 
kavramın içinde kilitlenip, kendi dünyamızda bir loop’a girdiğimizi 
görüyorum. Bu loop’a girmemek adına, kendimizi tekrara düş-
memek adına, her daim sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak adına 
kalite belirleyici unsur oluyor.

Kendi alanımdaki konuşmayı bitirirken aslında çok sevdiğim 
Konfüçyüs ve Zigong diyalogunu da aslında sizlerle paylaşmak 
isterim. Konfüçyüs Zigong’a soruyor, diyor ki; “Sence ben bilgili, 
çok okumuş, çok bilen birisi miyim?” “Elbette,” diyor Zigong, “öyle 
değil misin,” diye cevap veriyor. Konfüçyüs şaşırtıcı bir şekilde 
“hiç değilim,” diyor. “Ben sadece başka her şeyi birbirine bağla-
yan tek bir ipliği kavramış durumdayım” diye belirtiyor. Buradaki 
her şeyi birbirine bağlayan iplik, kaliteli bir şekilde denetimin, iç 
denetimin, bağımsız denetimin sürdürülebilir olmasıdır. Buradaki 
iplik bu kalite unsurudur. 

Bu sebeple diliyorum ki bu ilk kongrenin başlangıcı ile birlikte 
birbirimize ilham olabildiğimiz, kaliteli bir şekilde süreçlerimizi ve 
hizmetlerimizi sunabildiğimiz bir alana geçiş yapmış oluruz. 

Çok çok teşekkür ediyorum. Dilediğiniz zaman hem sorularınıza 
hem bilgi almak istediğiniz diğer unsurlara ilişkin de sizinle pay-
laşımda bulunabiliriz. 
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Dr. Masum TÜRKER
Moderatör
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi

- Feyza Hanım, hem bizim kongremizin temasına uygun bir şe-
kilde kalitenin önemini ve kalite ile ilgili eğitsel yaklaşımları, kendi 
alanıyla ilgili risk eğitiminden, iç kontrol ve özellikle diğer alan-
larda dikkati çekti. Hem Fikret Bey, hem Feyza Hanım kaliteyi 
anlatırken aslında hep etik olgularıyla anlatmaya çalıştılar. Etik 
aslında Türkiye için yeni bir şey değil. Nedense etik ve ahlak san-
ki ayrıymış gibi anlatılmaya çalışılır. Tabii bu zaman aldıkça lite-
ratüre de öyle girmeye başladı. Bazı bilimsel araştırmalarda bile. 
Hâlbuki ki etik lafı 1990’lı yıllardan sonra kullanılmaya başlandı 
ve kullanılırken de kelimenin orijinali olan Latinceden üretilmiş 
etiks kelimesinden yola çıkıldı. Ama ondan evvel etiğin karşılığı 
Osmanlıca dili içerisinde ahlak sözcüğü olarak tanıtılmış ve orta-
ya konulmuştur. 

Bizim mesleğimizde de ahlak ilk defa 1981 yılında ve bugünkü 
“auditing” bağlamında bir denetim eğitimi yapılması ihtiyacı doğ-
duğu zaman İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe 
Enstitüsü, denetim programına koydu. O tarihlerde de ben Tür-
kiye Muhasebe Uzmanları Derneğinin Başkan Yardımcısıydım. 
Uygulamada da olduğum için muhasebe ahlakı dersini anlatma-
mı istediler. Üzerinde başladım düşünmeye, ne anlatacağız mes-
lek ahlakında? Herkes için içki içmek, suiistimal de bulunmak, 
hırsızlık yapmak, lafta bulunmak, toplumun benimsemediği şey-
leri yapmak, ahlaksızlık zaten. Çok düşünürken bu arada Ame-
rika Birleşik Devletlerindeki muhasebe örgütünün meslek ahlak 
kuralları elime geçti ve o meslek ahlak kurallarından yola çıkıp 
1981- 85 yılları arasında ben o zaman meslek ahlakı dersini ver-
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dim.  Derken bizim meslek örgütü kurulması ile ilgili 3568 Sayılı 
yasal düzenleme yapıldı. O tarihte yakın zamanda kaybettiğimiz 
Hüseyin Perviz Pur derneğimizin Genel Sekreteri, dokuz kişilik 
geçici kurulda yer aldı. Onla işte o geçici kurulda yönetmelikle-
ri oluştururken benim o ders notlarım yani ahlak hakkında olan 
benim o ders notları bizim Çalışma Usul Esasları Yönetmeliğinin 
birinci bölümüdür. Ama o bölümde de benim o zaman yaptığım 
bir hata hala devam eder. Bunu neden anlatıyorum? Biz yaptı-
ğımız işin paydaşlık kavramıyla da bağlantısını kurmak için. O 
kavram şuydu. O zaman bir Muhasebecinin sorumlulukları nasıl 
olur diye üçe ayırmıştım. Muhasebecinin her şeyden evvel kendi 
meslektaşına karşı sorumluluğu vardır. Yani eğer bakılırsa ora-
daki üç gruptan bir tanesi Muhasebecinin Muhasebeciye karşı 
sorumluluğu vardır. 

Bu bugün konuştuğumuz haksız rekabetteki haksız iş alımların-
dan tutun kalitesiz iş yapmaya kadar bu sorumluluk kapsamıdır. 
Yani bir meslek mensubu hizmetinde kalite yoksa aslında mesle-
ğe ve meslektaşlarına da zarar vermiş oluyor çünkü muhasebe 
mesleği ve Muhasebecinin adı kötüye çıkmaya başlıyor, bir de 
kendi kişisel ilişkilerinde.

İkinci olmazsa olmaz sorumluluğu, müşteriye karşı sorumlulu-
ğudur. Burada müşterinin bir ücret ödeyerek talep ettiği hizmeti 
çok mükemmel ve kaliteli sunmak lazım. Bunun için muhasebe 
mesleğinde dünyada, muhasebe mesleği ile müşteri arasındaki 
ilişkiler bizim ülkemizdeki Borçlar Kanunu kapsamındadır ve ona 
göre değerlendirilir, sorumluluklarda ona göre belirlenir. Bu kıs-
mı da şunun için aktarıyorum. Devlet vergi teftişinde veya baş-
ka konularda Muhasebeciyi sorumlu tutmaya çalışırken aslında 
borçlar hukukunun düzenini de bozmaya çalışıyor. Çünkü borçlar 
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hukukuna göre bizim, işveren konumunda olan, bize o işi veren 
kişilere olmayan sorumluluğumuzu adeta icat ediyorlar. 

Üçüncü sorumluluk, o zamanki kavram “public” ti. Ve biz Türki-
ye’de o zamana kadar “public” deyince aklımıza hep kamu adına 
devlet gelirdi. Onun için devlete karşı sorumluluğu aynen bu ha-
talı algı bizim şu anda çalışma usul esasları devam ediyor. Aslın-
da oradaki “public” kamuya karşı sorumluluktu. İşte bu kamuya 
karşı sorumluluğu hem Fikret Bey hem özellikle Feyza Hanım da 
ikinci bölümde iki kavramla pekiştirdiler bu sorumluluğu. Birinci-
sini güven dediler, kamu güveni. Orada muhasebedeki kalitenin 
önemi kamu güveninin sağlanması açısındandır. Kamu güveni, 
tabii muhasebe derken muhasebeci derken ben hep söylerim 
ben muhasebeciyim diye muhasebeci aslında denetim yapma 
yetkisine haiz kişi demek. Yoksa bizim bu finansal raporları ha-
zırlama, onun danışmanlık hizmetini vermek ya da defterlerini, 
kayıtlarını yaparak ondan sonra hazırlama işlemi biraz evvel söy-
lediğim ofis muhasebeciliği anlamında bir outsourcing hizmetidir. 
O nedenledir ki şirketlerde çalışan muhasebecilerde bazen ruh-
sat aranmaz, aranmamasının nedeni; kendi firmalarında büyü-
meleri bile tercih edilir. Hani oraya girip, öğrenmiş, müdürlüğe 
kadar çıkmış kişiler. 

İşte bu güvenin sağlanmasında olmazsa olmaz ve dünyada ve 
ülkemizde muhasebe güvencesi olarak da söylenen şey bizim 
için güven tesisidir yani muhasebede güvenilir finansal raporlar 
oluşması. Güvenilir finansal raporlama aslında denetim olgu-
suyla oluşur. Bu denetim olgusu bütün paydaşlar için yani kamu 
güvenliği sağlamak için gerekli. Ama bunu yalnız devlet adına 
ki paydaşlardan bir tanesidir devlet. Bu paydaşların kim olduğu-
nu da kaba hatlarıyla finansal raporlamaların genel çerçevesi 
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belirler alt grup. Akademisyenlerin çalışmasında bu yirmiye ya-
kın taraf vardı. Yani medya da bir paylaşandır finansal raporlar 
üzerinde yorum yaparsa, araştırma yapan bilim adamları ya da 
diğer araştırmacılarda taraftır ama bizim muhasebe literatürün-
de ve teorisinde standartlara yansıyan altı tanedir. Çalışanlar, 
ortaklar, yöneticiler, tedarikçiler ve müşterilerle, devlet şeklinde. 
Bizim o yaptığımız yani devlete odaklı muhasebe anlayışı ye-
rine paydaşlara yönelik muhasebe anlayışı. Bu konuda bizim 
ülkemiz için çok yeni konu değil. 1971 yılında ilk defa bu konu 
dünya literatüründe Sydney’de yapılan Uluslararası Dünya Mu-
hasebe Kongresinde dile getirildi. Ve o kongredeki o metinler o 
zamanki adıyla Eskişehir şimdiki adıyla Anadolu Üniversitesi ta-
rafından tercüme edilip, dağıtıldı. Ondaki de yapılan şey aslında 
bilgi paylaşımı, paydaşların varlığı ve hangi paydaş hangi bilgiyi 
bilmek ister? Tüm bunlar muhasebe mesleğine yansıtıldığı için 
biraz evvel hem Fikret Bey hem de Feyza Hanım’ın söyledikleri 
bütün iş alanları aslında bu paydaşlık teorisinden yola çıkan hiz-
met talep edenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Bu sefer 
teknik olarak hangi ihtiyaçlar, bu ihtiyaçlar nasıl karşılanmalı gibi 
ihtiyaçlarda ortaya çıkar. İşte bizim bu tür kongrelerde bu tür ol-
gularda birbirimizden etkilenerek ya da hatırlatma yaparak, çağ-
rışım yaparak üzerinde çalışacak konular oluşur. Etikte Türkiye 
için yeni değil, bu etik uluslararasında ilk defa 1995 yılında ne 
olmalıdır, çerçevesi ne olmalıdır, toplantısına Türkiye adına beş 
arkadaş katıldı. O zaman TÜRMOB’ un Genel Başkanı Mustafa 
Özyürek, TÜRMOB’ un Üyesi Profesör Doktor Yüksel Koçyal-
kın, biraz evvel bizim aramızda konuşan ve o tarihlerde İstan-
bul SMMM Odası Başkanı Sayın Yahya Arıkan, rahmetli olmuş 
olan, rahmete intikal eden Ankara Oda Başkanı Mehmet Çelik ve 
ben katılmıştım. Biz beş kişi o tarihte etik yaklaşımımızı artık bu 



57

Mesleği Geleceğe Taşımak: 
Kalite Etkisi

İŞYERİ VE HİZMET KALİTESİ               
   KONGRESİ1

TÜRMOB’unda çalışma usul esasları yayınlanmıştı. O bağlamda 
dile getirdik ve çok ilginçtir, o tarihte önerdiğimiz ofis muhasebe-
ciliğine ilişkin yapıları dikkate almadılar. Ne zaman kadar? 2005 
yılına kadar. 2005 yılına kadar dünya hep yalnız denetim odaklı 
bakıyordu. 2005 yılında kararlaştırıldı ki; yeni standartlarına, etik 
kurallarına bu outsourcing olarak yapılan ofis muhasebeciliğini 
ya da firmalarda yapılan ruhsatlı muhasebecilerin kuralları, etik 
kuralları belirlendi. Bütün bu kurallar ileride göreceksiniz mesela 
bağımsız denetimde etik kurallar, kalite kontrolde aranan şeyler-
dir ve bunun için de en önemli kural mesleki özen ve bu konudaki 
gösterilen titizliktir. 

Şimdi, tüm bunları yaparken Türkiye’de şuanda iki alanda orga-
nize olmuş. Birisi vergi denetimi alanında Yeminli Mali Müşavirler 
için diğeri ise genel denetim açısından bağımsız denetim için. 
Şimdiki konuşmacımız Akın Özel Bey, hem Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir olarak outsourcing faaliyeti yaparak yani ofis mu-
hasebeciliği yaparak sonra ofis muhasebeciliği mesleğimizde 
müşteri meslek mensubunun gelişmesini sağlar. Çünkü o hizmet 
ettikçe biraz evvel iki arkadaşım da anlattı. Hizmet doğdukça o 
hizmette uzmanlaşır. O hizmeti hatta bazen de inşa ederler. Ken-
disi danışmanlık sürecini de içererek daha iyi olmak için Yeminli 
Mali Müşavirlik kurslarına devam etti. Sınavlarına girdi. Yeminli 
Mali Müşavir oldu ve uzun bir süre on yılı aşkın süre çalıştıktan 
sonra şimdi de İzmir Odamızın Yeminli Mali Müşavirler Odamızın 
Başkanlığını yürütmektedir. Kendisinden yani kendisini bu şekil-
de buradaki mesleği geleceğe taşıma rolünü mesleğe girdikten 
sonra bağımsız denetçi, Müşavir, Yeminli Mali Müşavir olma sü-
recini yaşamış bir kişilik olarak bir meslektaşımız olarak, acaba 
taşıma konusunda kaliteyi nasıl kullandı? Olaylara nasıl baktı? 
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Kamu güven yaratma konusundaki bu yasalarda verilen vergi 
odaklı düşünceyi nasıl aşarak, müşteriye daha iyi hizmet verdiği 
için talep yarattı, kendisinden bu süresi içinde dinleyeceğiz.

Şu ana kadar da şöyle söyleyeyim; çok iyi gidiyoruz yani sürenin 
altındayız. Biraz fazla konuşabilirsiniz. 

Fikret SEBİLCİOĞLU
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

- Çok özür dilerim. Akın Bey konuşmadan ben bir iki kelime söy-
leyebilir miyim?

Çünkü birazdan sessizce ayrılacağım, öyle ayrılmak istemedim. 
Size ve dinleyicilere çok teşekkür ediyorum. Hem beni davet et-
tiğiniz için hem de görüşlerimi paylaşmaya fırsat verdiğiniz için. 
Belki son söylediklerinize bir katkıda bulunarak benim tek söyle-
mek istediğim Feyza’yı da destekleyen sizin de söylediklerinizi 
destekleyen bu etik kavramı, rüzgârı çok esmeye başladı. Buna 
da iş etiği diyorlar, business ethics. Bu business ethics dediğim 
mevzu, hem bizim kendi iş yapışımızı hem de şirketlerin iş yapı-
şını çok etkilemeye başlayacak. Yani iki şey kalacak çok şeyden 
sonra bir tanesi inovasyon. İnovasyon yapmayanlar bitecek, bir 
de etik kurallara uymayanlar. Etik kurallara derken de kanunlara 
uymanın ötesinde bir şeyden bahsediyoruz. Yani meslektaşlar bir 
an gözlerini kapatıp şunu düşünsünler, önüne bir evrak gelmiş, o 
evrakla ilgili şüpheleriniz var. Etik şu demek yani iş etiği doğru ve 
yanlış arasında seçim! O evrak kanunlara uygunsa gider miyiz 
ileri ama hala biliyoruz o dokümanla ilgili problem var.  Sesimizi 
çıkarır mıyız? Sesimizi çıkarttığımız an iş etiği. O noktadan sonra 
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başka yere gidiyor iş. Ben, o nedenle bizi dinleyen meslektaşla-
ra iş etiği kavramına daha fazla önem vermeleri gerektiğini rica 
ediyorum. Etik ve İtibar Derneğinin çalışmalarını takip etmelerini, 
TİDE’yi takip etmelerini tavsiye ediyorum, Türkiye Kurumsal Yö-
netim Derneği, bu üç dernek bana sorarsanız ilk aklıma gelen 
bizi disipline eden yapılar bular. İSMMMO, TÜRMOB bize çok 
katkısı oluyor, onlar da farklı açılardan bu işe bakıyorlar. Bence 
mesleğimizi geliştirmemiz için kalite ve etik. O kalitenin içinde za-
ten en önemli unsurlardan bir tanesi etik. Bir tanesi de Feyza do-
kundu bir kez daha dokunacağım, bağımsız karar verebilmemiz. 
Hiçbir şeyden etkilenmeden bağımsız karar verebilme. Çünkü 
çoğu meslektaş zaten doğrunun ne olduğunu biliyor. Ama bazı 
şeylerden etkilenerek bağımsız kararımızı verebiliyoruz. Onu 
verdiğimiz noktada kalitemiz tepeye vuracaktır.

Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Size ve diğer panelistlere, 
Feyza’ya, Akın Bey’e saygılar, sevgiler, çok teşekküre ediyorum. 
Birazdan sessizce ayrılacağım. Kusuruma bakmayın, çok sağ 
olun.

Dr. Masum TÜRKER
Moderatör
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi

- TÜRMOB böyle eski arkadaşları buluşturur. İyi oldu. Efendim 
bu etikle ilgili Fikret Bey’in söyleminden sonra bütün arkadaşlara, 
dinleyenlere tabii bu Youtube’da yayınlandıktan sonra Youtube 
gösterisini izleyenler için de önemli. TÜRMOB, 2003- 2004, 2013- 
2014- 2015 yıllarının uluslararası etik standartlarının tercümesini 
hem kitap olarak hem de web sayfasında online olarak da yani 
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elektronik olarak da yayınlamıştır. Yakın tarihte yani yaklaşık bir, 
bir buçuk ay önce son etik versiyonunu yayınladı. Merak eden 
arkadaşların ve bu meslekteki değişimin yarattığı etik gelişme-
leri de bu dört farklı standartları mukayeseli olarak izlediklerinde 
görecekler. Mesela bugün üzerine ağırlık verdiğimiz bizim bütün 
büroların, muhasebe bürolarıyla ilgilendiren outsourcing faaliyeti 
olan ofis muhasebeciliği ile ilgili düzenlemelerin ayrı yer aldığını 
görecekler. Çünkü yakın bir zamanda “monitoring group” dediği-
miz bağımsız denetimi ayrı organize etmeye çalışan dünyadaki 
monitoring group un ki bunun içinde IMF, Dünya Bankası, OECD, 
Avrupa Birliği, Kamu Gözetim Kurumları Birliği, Borsalar Birliği, 
Merkez Bankaları Birliği gibi kurumların oluşturduğu kurumun 
kontrolüne geçecek. Bunun da geçeceğini dikkate alıp muhase-
be mesleğinde eskiden itiraz edilen ve bu itiraz ettikleri şeyin de 
müellifleri biz Türkiye temsilcileriydik. Çünkü bu sorunu biz Tür-
kiye’de yaşıyoruz, şimdi dünya ona dönüşüyor. Bunlar size lazım 
olacak. Şu anda bile Kamu Gözetim Kurumu denetim yaparken, 
sizi suçlamak istediği her şeyi etik kuralların arkasını alarak, o 
rüzgârı kullanarak yapıyor. Fikret Beyin bu uyarısını dikkate al-
makta fayda vardır ve bu yayın hiç artık eskisi gibi değil bizim 
kendi dilimizde yabancı dil bilmenize gerek yok. Bizim TÜRMO-
B’un bu konuda tercümeyi gerçekleştiren uluslararası ilişkiler bö-
lümü çok başarılı bir şekilde yapıyor, kavramlara da ruh vererek 
yapıyor. Bütün bunlar bizim TÜRMOB’un web sayfasında özellik-
le son dönemde tamamı konmuş durumdadır. 

Evet, size de soru yok. Siz arzu ettiğiniz zaman ayrılabilirsiniz.
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Akın ÖZEL
İzmir YMM Oda Başkanı

- Sayın Bakanım teşekkür ediyorum, öncelikle bana söz verdiği-
niz için bir de beni o kadar güzel tarif ettiniz ki ayrıca onun için de 
teşekkür ederim.

Tabii hem Fikret Bey hem Feyza Hanım mesleğimizin etik ku-
rallarını hem denetim kalitesini, hizmetin kalitesini çok güzel an-
lattılar. Benim, siz beni tarif ederken eklemem gereken ilave yer 
var, bir de benim bir on yıllık Muhasebe Müdürlüğüm var. Ya, 
ben hem özel sektörde Muhasebe Müdürlüğü yaptım on yıl ofis 
Müşavirliği yaptım ve sınavla da aşağı yukarı 13 yıldır da Yeminli 
Mali Müşavirim. Ya, mesleğin neredeyse her alanında bulundum. 
O yüzden işte meslekle alakalı biraz mevzuat değil de ben saha-
ya ineceğim. 

Biz saha da ne yapmamız gerekiyor? Fikret Bey çok güzel üze-
rinde durdu. Önce meslek mensubu zayıf ve kuvvetli yanlarını bir 
kere tespit etmesi gerekiyor. Her şeyden önce biz meslek men-
subunun algısı devlet otoritesini defter tutan, beyanname veren, 
Yeminli Mali Müşavirler açısından da mali tabloları tasdik eden 
meslek mensubu olarak algılanıyoruz. Ama devletin ekonomide 
aldığı kararlar biz meslek mensuplarının emeği ve katkısı olma-
dan devreye girmiyor. Hele ki bu alanla veren arasında, devletle 
mükellef arasındaki üstlendiğimiz bu köprü görevi bizi ekonomi-
nin olmazsa olmazı haline getiriyor. Bu bizim güçlü yanımız. Ta-
bii sayımız her geçen gün artıyor, durmuyor. İşte Fikret Bey etik 
kurallardan, haksız rekabetten, tahsilattan bahsetti. Devletten 
herhangi bir iş hayatınızı, iş alanınızı geliştirecek herhangi bir 
destek alamıyoruz. Ben bütün olumsuzlukları bir kenara bırakı-
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yorum. Mesleği geleceğe taşımak için yine biz meslek mensubu 
olarak ne yapacağız? Yine bu mesleği geleceğe biz taşıyacağız. 
Çünkü biz duruşumuzla, vizyonumuzla, bilgimizle, tecrübemizle 
yaptığımız işin ve aldığımız sorumluluğun bilinci içindeyiz.

Biz bu mesleği yarınlara taşımak için ne yapmamız gerekiyor? 
Ben üç başlık adı altında bunu değerlendireceğim. Birincisi ge-
lişen dünyada mesleğimizi artık katma değeri yüksek alanlar 
yaratmalıyız. Tabii bugün ekonomimize yön veren hizmet kuru-
luşları KOBİ’ler durmuyor. İşte gelişen teknolojinin baskısı, dijital-
leşme, hem mesleğimizi olduğu gibi, hizmet verdiğimiz sektörleri 
de hızla değişime soktu. Artık iş, hizmet verdiğimiz yöneticiler, 
iş sahipleri bizden başka bir beklenti içerisinde. Artık bizim bir 
üst akıl, bir beyin olmamızı istiyor. Aldıkları yönetim kararlarında, 
gelecekte aldıkları kararlarda, yatırım kararlarında hele ki finans-
man kararlarında bizim etkin karar alan, yön veren, rehber tutan, 
ışık tutan meslek mensubu olmamız istiyorlar. 

Tabii bunu yaparken bu bilgimizi, tecrübemizi nasıl aktaracağız? 
Biz genelde danışmanlığı verirken gerek yönetim gerek finansal 
ya da vergisel danışman bu üçünü zaten veriyoruz. Biz Yeminli 
Mali Müşavirler zaten denetimi, tasdiki yaparken, uluslararası fi-
nansal standartları, denetim ve kalite standartlarını kullanıyoruz. 
Ama artık mükelleflerde şöyle bir beklenti oldu. Biz diyorlar Ye-
minli Mali Müşavirlere güveniyoruz. Biz verdiği bilgiden eminiz 
bunda hiçbir sıkıntı yok ama artık bizim işletmeye yön verirken, 
birtakım kararlar alırken bilgiye ihtiyacımız var. Bunu da en iyi 
verecek olan, biz meslek mensuplarıyız. Örnek vereyim, yönetim 
danışmanlığı diyoruz bugün az önce sizde bahsettiniz öğleden 
sonra saat ikide bir seminer gerçekleştireceğiz. İşte Türkiye’de 
devlet desteklerinin yatırım teşviki geldiği durumu ve biz meslek 
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mensuplarını ilgilendiren miktar ve tutar olarak da yatırımcı açı-
sından en büyük desteği indirimli kurumlar vergisini anlatacağız. 
Daha önce finansmanda devlet desteklerini anlattık, bir vizyon 
vermeye çalıştık.

Tabii Yeminli Mali Müşavirlik desteği yalnızca denetim ve des-
tekten ibaret değil. Biz denetim ve tasdiki tabii ki yapacağız ama 
bugün biz Yeminli Mali Müşavirlerden olan beklenti artık her alan-
da bir beyin olmamız yönünde, Sayın Bakanım. En basiti ben 
hep konuşmalarımda söylüyorum KOBİ’leri kırılgan öz kaynakları 
işte finansman yapılarından dolayı artık Müşavirlerin çıkarttığı, 
bizim tasdik ettiğimiz bilanço, artık yavaş yavaş finansal analizini 
de yapmak zorundayız. Bunu sorarken, bu veriyi sunarken artık 
doğru, güvenilir, hızlı sunmak zorundayız. 

Tabii meslek mensubu danışmanlık hizmetini verirken bilgi; doğ-
ru, güvenilir, hızlı ve zamanında olması lazım. Ben danışmanlı-
ğın ve denetimin mesleğimiz açısından gelecekte bugün olduğu 
gibi gelecekte ve önemini dikkati çekmeye çalıştım.

Tabii ikincisi; artık mesleği geleceğe taşırken meslek mensubunu 
teknolojinin ve dijitalleşmenin her safhasında olmak zorunda. Ar-
tık bizim mesleğimiz teknoloji ve dijital olmadan bir yere gelmiyor. 
Teknolojik gelişmeler ve onların uzantısı niteliğinde olan dijital-
leşme artık 21. Yüzyılın bilgi çağı olarak karşımıza çıktı. Diğer 
mesleklerde olduğu gibi muhasebe mesleği de artık dijitalleşme 
ve teknolojiden hızlı bir şekilde etkileniyor. Bizden artık hizmet 
bekleyen işletmeler, işletme yöneticileri artık bir farkındalık isti-
yor. Bizden denetim ve tasdikle beraber artık bir şeyleri kazan-
dırmamızı istiyor. Artık teknoloji ve meslek muhasebe meslek 
mensuplarının müşterileri için daha yüksek düzeyde analiz ve 
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danışmanlık yapmasını sağlayacaktır, gelecekte. Bugün her, bil-
gisayar artık ofis oldu bizim açımızdan.

Ben üçüncü olarak da mesleği geleceğe taşırken kurumsallaş-
mayla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii gelecekte biz 
mesleği nasıl yapacağız? Tek başına mı yapacağız, kurumsal mı 
yapacağız? Artık meslek mensubunun ulaşılır olması gerekiyor. 
Kurumsallaşmayla beraber bu meslek gelecekte bir anlam ifade 
edecek, bir yer ifade edecek. Bu tabii hizmet kalitesini de arttır-
masını sağlayacak. Mesleği taşırken, hizmetin kalitesi, müşteri 
memnuniyeti eşittir kazanç anlamına gelecek. 

Biz Yeminli Mali Müşavirler denetimi ve tasdiki yaparken tabii 
standartları, uluslararası standartları, bütün sistem, denetim sis-
temlerini kullanıyoruz. Bunun yanında birazda mesleği ben gele-
cekte denetimle beraber, danışmanlık olarak, danışmanlık tara-
fında ağırlık kazanacağını öngörüyorum. 

İş sahipleri ya da bizden destek bekleyen yöneticiler, karar alır-
ken ya da kontrol aşamalarında herhangi bir karar alırken bizden 
akıl almak istiyor. Artık bizim muhasebe mesleği, bizim bilgiyi, ve-
riyi aktarırken, raporlarken doğru, hızlı, güvenilir, hızlı bir şekilde 
aktarmamız gerekiyor.

Ben işyeri ve hizmet kalitesinin bu birinci kongresini önemsiyo-
rum. Biraz heyecanımı mazur görün tabii son konuşmacı olma-
nın verdiği, otuz yılı aşkın deneyiminizi aktarıyorsunuz.

Ya tabii mevzuata girmeden bunu sade anlatmak, çok farklı bir 
olay. Tabii ben mesleğe girerken her şeyden önce tabii ki asli 
görevimizi yapacağız ama artık bizler hizmet bekleyen müşteri-
lerimize bir üst akıl olmamız gerekiyor. Bu mesleği geleceğe ta-
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şırken artık planlamada olsun, yatırımda olsun her sahada olmak 
zorundayız. 

Ben finansal danışmanlıkla alakalı bir, iki şey söylemek istiyo-
rum. Bugün İzmir deyin, bir klasör tapuyu bankanın önüne ko-
yun ama teknolojiyi aşmadan o finansal raporlamayı, skorlamayı, 
reytingi çözmeden ne kullandığınız kredi bir anlam ifade edecek, 
faiz yüksek olacak, vadesi kısa olacak, bilgiyi doğru aktaramaya-
caksınız, zamanında aktaramayacaksınız. Tabii biz Yeminli Mali 
Müşavirler mesleği yaparken her zaman etik kurallara, haksız re-
kabete dikkat ediyoruz. Bunu yaparken standartlar olsun, UFRS 
olsun zaten kullanıyoruz. Ben meslek mensubunun teknoloji ile 
dijitalle beraber yürümesi gerektiğine inanıyorum. 

Tabii, bu teknolojik gelişmelerle bunların uzantısı niteliğinde olan 
dijitalleşme artık bizim mesleğimizin bütün alanlarına, bütün nok-
talarına yansıdı. Artık bu meslek teknoloji ve dijitalleşme olma-
dan gelecekte uzun vadede yapılamayacak bir seviyeye geldi. 
Tabii beklenti bizden biraz daha denetim ve tasdikle beraber da-
nışmanlık yönünde. Ben söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanım teşekkür ediyorum, söz verdiğiniz için çok teşek-
kür ediyorum. Tabii heyecanıma verim.

Dr. Masum TÜRKER
Moderatör
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi

- Estağfurullah. Sözü ben vermedim, sözü TÜRMOB Yönetimi 
olarak arkadaşlar kongreyi hazırladılar. Biz dahlimiz bir tek Yö-
netim Kurulunda karar verme aşamasındadır. Şimdi çok teşekkür 
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ediyoruz, değerli izleyicilerimiz, üç yetkin ve kendi yaşamlarında 
mesleğe etkisi olmuş meslektaşımızı dinledik.

Tabii bu dinlediklerimiz aslında benim açılış sırasında söylediğim 
ve bu Amerika’da bir muhasebe denetim kitabında yer alır. İlk 
önce şöyle söyleyeyim ilk akademik denetim kitabının adı De-
netim Felsefesidir ve 1960 yılına kadar yazılmış denetim konu-
sunda teorik kitap yoktur. Daha çok pratik denetim nasıl yapılır, 
nasıl anlatılır vesaire şeklindedir. Ama sonra görüyoruz ki; bü-
yük denetim şirketleri kuruluşlarından itibaren kendi elemanla-
rını eğitmek için denetim kitapları yayınlamıştır. Hatta şu anda 
yayınlanan en son hatta zannedersem altı mı, yedinci mi bas-
kısı yapılan en önemli denetim kitaplarından birisi 1896 yılında 
delighttoshinsandhessen yani şimdiki delighttosh olmadan evvel 
kendi personelleri için yazılmış denetim kitabıdır ve o kitap yakın 
zamanda piyasada satılmaya başladı, piyasaya çıktı. Gene sırf 
denetim programlarıyla ilgili bir ciltlik çok kalın yani bin sayfayı 
aşkın kitaplar var. Başka şirketlerin var, Mazars’ın var.   Mazars 
kırk yıllık deneyimle ilgili çeşitli kitapları var. Nitekim kendi bünye-
sinde biraz evvel Feyza Hanım konuşurken İzel Beyin kitabından 
söz etti. O kitap bu hale gelene kadar bir doktora tezidir. Doktora 
tezinden sonra evrilmiştir ve bizim mesleğimizde 570 no.lu stan-
darda uyumlu hale gelmiştir. 570 sayılı standart aslında yalnız 
kendimiz için değil, müşterilerimiz için de sürdürülebilirliği nasıl 
olması gerektiğinin faaliyetlerimiz arasında yer almasını gerek-
li kılıyor. Sanıyorum bu konuda değerlendirme bölümünde mo-
deratörümüz Profesör Cemal Yükselen arkadaşımız belki de bu 
konudan bahseder. Çünkü o da yakın zamanda, bu son bir yıl 
içinde, pandemi sürecinde sürdürülebilirlik ile ilgili bu şekilde bir 
kitap yayınladı. 
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Neden bunlara ihtiyaç var? Biraz evvel, ayrılmadan evvel, Fikret 
Bey’in söylediği gibi hayatımızı iki şey yönlendirecek. Birisi etik. 
Etikten amaç birbirimizle yaşamak kurallarıdır aslında ama mu-
hasebe mesleğinde etik ise muhasebe mesleğinin uygulanma-
sında birbirimizle ilişkilerimizden ve paydaşlara karşı sorumluluk-
la ilişkilere varana kadar her olguyu ele alıp, meslek tekniğini de 
ona göre boyutlandıran, belirleyen kişilerdir. Hala yarım saatimiz 
var. Bizim programımıza göre. Şu ana kadar iki soru bir de benim 
WhatsApp’ıma gelen bir soru var. Onlarda genel yani bizden tek-
nik bilgi istiyorlar. Elimizden geldiği kadar aktarırız. Başka soru 
da gelirse hallederiz.

WhatsApp’dan gelen soru bu outsourcing dediğimiz hizmetleri ve 
bu hizmetlerle ilgili ofis muhasebeciliği hizmetine ilişkin çalışma-
lar nerede var, diye söylüyorlar. Outsourcing olarak ilk çalışma 
akademik olarak 2002 yılında bir yüksek lisans tezidir ama uy-
gulaması olmadan yani outsourcing hizmeti nasıl uygulanır, diye 
bir yaklaşımdır. Daha sonra iç denetimle ilgili bir makale vardır. 
Eğer YÖK web sayfasına bakılırsa orada da bir iki yüksek lisans 
tezi görülecektir. Bir de 2005 yılında outsourcing uygulaması ya-
pan ve görevi BP’nin outsourcing muhasebe hizmetini yürütmek 
olan bir arkadaşımızın, İsmail Aktaş’ın yüksek lisans projesidir. 
Bu proje sonradan yazılan bütün bu alandaki yüksek lisanslara 
örnek alınmıştır çünkü uygulamalı bir outsourcing yaklaşımdır. 

Şimdi yeni bir iş çıktı outsourcing, Türkiye’de de uygulamaya 
başladı. Bu pandemi döneminde de biraz daha ağırlık kazandı. 
O da CFO’luk da outsourcing. CFO Türkçesi biliyorsunuz mali 
işler müdürlüğü, yani yalnız muhasebe değil mali kelimesinde de 
bizde birçok yerde arkadaşlar hata yapıyorlar bu hatayı da yakın 
tarihte maalesef devlet de yaptırıyor, başka şeylerde. Gümrük 
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beyannamelerinde biliyorsunuz mali sorumlu diyorlar Mali Mü-
şavirin şeylerini, oradaki mali sorumluluk kavramı ithalatı yapan 
şirketin muhasebe finans işlerinden sorumlu kişi demektir. Yani 
niye? Paranın akışı önemli olan paranın aklanmasını engelle-
mektir o ithalatlarda. O iş bizim Muhasebecinin dışarıda denetim 
yaparak ya da şey yaparak yapacağı değil çünkü anında istiyor-
lar. Faydalanıcı olarak değerlendirmek istiyorlar bazı şeyleri bi-
zim arkadaşları bu işin içinde. Buna dikkat etmek lazım. İşte bu 
neyi ortaya koydu? Demek ki; bu tür toplantılar böyle bizim gün-
cel ihtiyacımıza yanıt vermiyorsa bile mesleğimizin genel gelişim 
perspektifi içinde bir ihtiyaca neden oluyor.

Bizim muhasebede aslında pazarlama yasak değil ama biz ya-
saklıyoruz. Kendimiz yasaklıyoruz. Bu konuda ilk pazarlama kav-
ramını ben 1993 yılında eğitim yapıyoruz bu tek düzeni, anlatma-
ya çalışıyorum. Bir türlü buna ihtiyaç olduğunu anlatamıyoruz. 
O zaman Muğla’daydı zannedersem, muhasebede pazarlama 
tekniği olarak kullanın dedim. Nasıl kullanacağız, dediler. Hesap 
planını ayrıntılı hazırlayın, her bir müşteri için ayrı hesap yapın 
verin işte bu pazarlamadır. Yani müşterinizin memnuniyetidir. 
Kendi firmasının adıyla bir hesap planı görecek. Bir organizas-
yon el kitabı görecek. Sonra çok anlattım ben onları, milletveki-
li olana kadar. Zannedersem Hasan Bey’di başkan, Hasan Bey 
böyle bir şey kitapçık yazdı da ama yayınladı mı, yayınlamadı mı 
takip edemedim. Muhtelif yerlerde söyledim sonra Sayın Cemal 
Yükselen böyle bir, o tarihteki bir iki de muhasebe de pazarlama 
yazdı. Bizim Ercan Beyazıtlı Bey TESMER Müdürü, bir başka 
akademisyenle birlikte bunu yaptılar.

Bu pazarlamanın muhasebede tekniği farklıdır. Yani biraz evvel 
Fikret Bey’in anlattığı karşı tarafı taciz etmeden, işini almadan ve 
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fiyat kırmadan kendi şeyimizle yapmasıdır. Bunun için bir soru 
gelmiş, bu konuda onun için anlatıyorum ama bu arada şeyi 
sordular o hanım İstanbul Odasına kayıtlı, Fatma Ayar zanne-
dersem. Evet, Fatma Ayar o da muhasebeyi özel son kongrede 
yapmış sanıyorum yayın olarak da yapacaklar yani orada mese-
la bu bahsettiğim CFO’luk yani mali işler müdürlüğünün de out-
sourcing inin de nasıl olduğunu kısaca hafif bir şekilde anlatıyor. 
Onun kongresine katılmıştım bende. Oradaki yaklaşım şu; bizim 
neyi ne için yaptığımızı bilirsek, bizi kimin hangi sorumluluk içinde 
sorguladığını bilmiş oluruz. Nasıl başvuracağımızı dikkate alırız. 
İşte oradaki ofis muhasebeciliğindeki en büyük sorun yaptığımız 
işi nasıl ölçeceğiz? Bunu Bartın’dan Sayın Şamil Keser bize şöy-
le sormuş. Yani bizim izleyicilerden yanıt verecek arkadaş varsa 
yani hem Akın Bey hem Feyza Hanım için, diyor ki; önce teşek-
kür etmiş. Onu da duyurayım bizim organizasyonu gerçekleştiren 
yönetime ve kuruldaki arkadaşlara. Yayınlanan rehberde yer al-
mayan yer verilen muhasebe mesleğinde iş gücü ölçümleri yani 
iş süreçlerinde harcanan zaman nasıl yapabileceğimize ilgili bilgi 
verebilirseniz çok sevinirim. Vereceğiniz bir bilgi var mı bilmiyo-
rum. Akın ve Feyza Hanım?

Akın ÖZEL
İzmir YMM Oda Başkanı

- Tabii, teknolojinin artık geldiği noktada az önce de bahsetmiş-
tim her bilgisayar bizim bir ofisimiz oldu. Daha önce ben mesle-
ğe başlarken yevmiye kebir vardı. Yevmiye kebir üzerinden mali 
tabloları çıkartır bu şekilde beyannameleri verirdik. Ama artık 
geldiğimiz süreçte neredeyse uzaktan bağlantı yoluyla biz ve-
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riye ulaşıyoruz. Bu veriyiz süzüyoruz, analiz ediyoruz, mali tab-
lolara aktarıyoruz, denetimini, tasdikini yapıyoruz. Tabii burada 
pandeminin de etkisi var. İki yılı aşkın süredir ağır bir pandemi 
koşulundan geçiyoruz. Tabii mesleğimiz hizmet verdiğimiz işlet-
melerle beraber hızlı bir şekilde değişti. Bu değişime biz de ayak 
uydurduk. Artık yerinde, tabii yerinde denetimi de neredeyse ka-
meralarla yapmaya başladık. Bütün firmalarda RIP programları 
var. Artık siparişten satışa kadar içinde muhasebeyi de katan RIP 
programları var. Uzaktan bağlantı yoluyla artık bütün denetim ve 
kontrollerimizi yapıyoruz, düzeltmeleri yapıyoruz. Bu danışman-
lık alanında biraz daha kendimize firmalar için zaman ayırıyoruz. 
Artık soruya nasıl yanıt oldu bilmiyorum ama artık bu teknolojinin 
ve dijitalleşmenin getirdiği zorunluluk bizi bir takım farklı alanlara 
itti. 

Feyza KÜLEKÇİ
Risk, İç Denetim ve Kontrol Lideri

- Çok teşekkürler Akın Bey. Zannediyorum açıklamalarınız za-
ten ilgili hususa ilişkin faz oluşturan konular. Şimdi şöyle ki; hem 
bu meslek mensupları için geçerli hem de tüm alanlarda yani 
operasyonel alanlarda çalışan kişiler için de bu geçerli. Biz ilgili 
ölçümlemeyi, operasyonel verimlilik bacağı altında danışmanlık 
hizmetinde veriyor ve ölçümlüyoruz. Nasıl ölçümleme yapılıyor, 
diyecek olursanız, meslek mensuplarının bu verimliliğine dair 
ölçümleme. Çeşitli metodolojiler kullanıyorum. Hem global stan-
dartta hem bizim geliştirdiğimiz ülke şart ve koşullarına adapte 
edilmiş standartlarla ölçümlemeyi gerçekleştiriyoruz. Bu ölçüm-
lemeyi gerçekleştirirken de temel aldığımız birkaç unsuru öne 
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çıkarmak isterim. Birincisi zaten biz bu ölçümlemeyi yapmadan 
önce, ilk önce şirketteki prosedürel çerçeveyi, görev tanımlarını 
ve görevler ayrılığı ilkesinde gerçekleşen kurgunun ne olduğunu 
anlamaya çalışıyoruz. Yani aslında genel geçerde kabul ettiğimiz 
bazen hatta panolarda asılı kalan prosedürler, görev tanımları 
bu alanda ortaya çıkıyor. Çünkü netice itibari ile yapılan işin öl-
çümlendirilmesi, ne kadar sürede yapıldığının, kimler tarafından 
ve yetkili kişilerce mi yapıldığının sorgusu aslında bu prosedürel 
çerçeveler, bu görev tanımları ve yapılan işin çerçevesi bacağın-
da bu üçünü ana fazda bir araya getirerek çeşitli metodolojiler 
uygulayarak ölçümlüyoruz. 

Burada kritik olan iki unsur var birincisi; görevler ayılığına uygun 
bir çerçevenin oluşturulması. Yani bizim yapan, yürüten, kontrol 
eden tarafta ilgili alanların ayrıştırılması ki hangi görevde hangi 
işlerin yapıldığının ölçümlenmesinin bu bazda yapılıyor olması. 
Bir görevler ayrılığı önemli bir de tabii Akın Bey’in bahsettiği üze-
re kullanılan teknoloji bazı ve yapılan işlemlerde birbirini overlap 
edip etmediğinin ölçümlenmesi. Yani aynı sürecin verimliliğe ters 
bir şekilde farklı kişiler tarafından aynı çerçevede ve yahut ben-
zer çerçevede birbiri üzerine çakışarak yürütülmesi. 

Bu tabii çok aslında danışmanlık bacağında yönetim danışmanlı-
ğının da içine dâhil olduğu detay bazda bir alan ama ben bir fikir 
vermesi açısından belirli unsurları sizlere aktarmak isterim ama 
umarım faydalı olmuştur bu çerçevede.
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Dr. Masum TÜRKER
Moderatör
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi

- Dışarıdan bir katkı oldu. Bir arkadaşımız Denizli’den Hakan 
Bey, O da şunu söylüyor Hakan Şirin Bey. Kendileri, müşterileri-
nin listesini yapmışlar. Sonra karşısına hangi müşteri için geçmiş 
yılın ne kadar zaman harcadığına bakmışlar ve bunu yaptıktan 
sonra hangi kapsamdaki personel bu işlere ne kadar bakıyor? 
Yaptıktan sonra her personelin kendi ücret tarifesine göre de-
ğerlemişler. Şimdi Hakan Bey’in bu yanıtını hem Feyza Hanım’a 
hem Akın Bey’e ilave olarak vermemin sebebi şu, arkasından bu 
iki konuşmacı arkadaşımızın ve dışarıdan katılan Hakan Bey’in 
yaptığının adı literatürde ve bilim dünyasında iş değerlemesidir. 
Aslında iş değerlemesi aynı zamanda bizim mesleğimizin müş-
terilerimize de sunmamız gereken hizmetlerden biridir. Ama ne 
yazık ki biz bu insan kaynakları işini kendi işlerimizin dışına çı-
karttığımız için artık eğitimlerde bile bunu görmüyoruz. Mesela 
ben eğitim alırken insan kaynakları bizim işimizin dâhilinde ol-
duğu için personel idaresinde ya da maliyet muhasebesi içinde 
iş değerlemesi görülür. Eğer bir maliyet muhasebesi faktörlerini 
inceleyen bir kitap ya da personel idaresi adı altında yani böyle 
insan kaynaklarında personel idaresini esas alan bir kitaba ba-
kılırsa iki konuşmacı arkadaşımızın ve dışarıdan katılan Hakan 
Bey’in anlattıklarının teorik anlatımını görecekler ve herkes kendi 
firmasına göre kendisine göre yapacak. 

Ama Akın Bey bir şey söyleyeyim ben de bu hatayı çok yaptım. 
Bir müşterim beni düzeltti, yabancı bir müşterim. Telefonla yap-
tığımız müşavirliği bedava yapıyoruz hala! Bir gün bir tane müş-
terime telefonla verdim, geldi, gördü, başka, büyük, uluslararası 
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bir şirketin çözemediği işi çözdüm. Ücretin ne kadar dedi? İşte 
o işi çözme parası kadardı dedim. Peki, dedi telefonla o kadar 
konuştuk, bize bilgi verdin, yok mu bunun parası ve parasının ne 
kadar olacağını söyledi ve vallahi dedim ki biz Türkiye’de bu işleri 
yapsak hepimiz emeğimizi karşılığını alırız yani, yalnız o saatle. 
Ama bize herkes bedava telefonla arıyor, soruyor, alıyor bilgiyi. 
Bu konuda biz kendimiz oluşturacağız yani müşteriyi biz alıştıra-
cağız buna, bu konuda.

Akın ÖZEL
İzmir YMM Oda Başkanı

- Tabii, Sayın Bakanım. Bir de burada kurumsallaşma ön plana 
çıkıyor artık. Bu iş gelecekte eğer muhasebe mesleği gelecekte 
ferdi yapılmaktan ziyade kurumsal ortamda kurumsallaşarak, uz-
manlaşarak yapılacak bir hale gelecek.

Dr. Masum TÜRKER
Moderatör
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi

- Eskiden ben muhasebenin tanımını yaparken hep bir şahıs tek 
başına yapacak, yapardım, denetimi de öyleydi ve biraz da mu-
hafazakâr davranıyordum bizim Türkiye’de ki gelişmelere çün-
kü nasıl ofis muhasebeciliği kavramını ben uzun yıllar karşılığını 
söylemekten çekindim. Herkes farklı bakıyor. Sonra işin içine gi-
rince söylemek gerekiyor. Şimdi yeni denetim tarifinde gerekte 
muhasebenin tarifinde ekip olarak yapılan iş diye tanımlıyorum. 
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Yani başlıyorum anlatmaya, anlatmaya şunu yapar, şunu yapar 
ama son noktası ekip olarak yapılan iş. Neden ekip olarak yapı-
lan iş? 

Ofis muhasebeciliği için ele alalım. En çok bizi şu anda izleyenler 
o kapsamdaki arkadaşlar. Şimdi yeni bir muhasebe türü doğdu. 
Onu üniversitelerde öğretmiyoruz. Hangi muhasebe türü? Dijital 
beyanname. Biz ona dijital muhasebe diyoruz. Dijital muhase-
be değil, dijital olarak beyannameleri girmek, kayıtları izlemek, 
gelen diğer bilgilerle bütünleştirmek bu apayrı bir muhasebe. 
Yani normal siz muhasebenizi yapıyorsunuz, finansal raporları 
hazırlama noktasına geliyorsunuz ama vergi dairesinin istediği 
dijital beyanları yapmak için şu anda yeminli tasdikinde de öyle 
değil midir? Siz tasdik için artık bilgileri dijital görüyorsunuz. O 
dijital yapının da ayrı bir değeri olması gerekir, eğer müşteriye 
veriliyorsa. Eğer müşteri adına veriliyorsa yani kendi raporunuz 
dışında işte bunları değerlemek ille ücret tarifesine koymak şart 
değil. Biz birbirimize uyacağız. Meslek örgütümüzün TÜRMO-
B’un, İzmir’de İzmir Odasının vereceği önerileri ve yapıları dikka-
te alacağız. Yani yabancılarda zaman içinde öğreniyorlar bu çok 
dediğimiz büyük şirketlerde. Ben onlarla 1988 yılında yani kanun 
çıkmadan evvel Bağımsız Denetim Derneğini kurduğumuz za-
man yaşadım. Bizden daha ileri değiller yani biz okullarda daha 
fazla okuyoruz bunları, o yönüyle bakmak lazım. Ve her yerde 
mesela siz Başkan olarak İzmir’de bir yeniliktir, devrimdir hatta. 
İş değerlemesi nasıl yapılır muhasebede? Yani yaptığınız hiz-
metleri nasıl ölçersiniz?

Orada iki tane değerleme var. Birisi işin yapılma süresi ikincisi 
de bu işi yapan kişinin ayırması gereken süre. Yani kıdemli Akın 
Beyin ayıracağı zamanla kıdemsiz bir kişinin ayıracağı zaman 
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ayrı olduğu için ücret tarifesinde yani kendi firmanızın ücret ta-
rifesinde farklı fiyat vermeniz gerekiyor. Nitekim bağımsız de-
netimde Sermaye Piyasası da zorluyordu şimdi Kamu Gözetim 
Kurumu da sözleşmelere kimi tahsis ettiğinizi erken belirt diyor 
ekip halinde olan işi ve her bir kişinin müktesebatına göre birim 
ücretini koy oraya diyor. Onun harcayacağı saatle. Onun için bu 
konuda yapılmış bir tanesi biliyorum Siyasal Bilgiler Fakültesinde 
ikisi de TÜRMOB’un mensubu yöneticisiydi. İkisi de TÜRMOB’da 
çalışmış kişi. Onların yaptığı zaman ve şey itibari ile işgücü ve 
zaman. Dikkat edin bir arada alıyor yani işgücünü önce kendi 
içinde ayıracaksınız sonra zamanı. Onların böyle çok güzel uy-
gulamalı akademik makalesi var. Bir de bu konuda zannedersem 
şimdi Kâtip Üniversitesine mi geçti bilmiyorum Durmuş Hoca’nın 
olacak profesör, onu o tarihte ya doktora tezinde var ya da ma-
kalesini okumuştum. Onun da böyledir bu konuyu uygulamada 
da biz böyle ele alıyoruz. Kim ve ne kadar zamanda? Ne kadar 
zamanda, kime göre değişir? Deneyimliyseniz az fazla, çünkü bu 
stok sayımından tutun, her şeye bakar ve şimdi yüklenen her bir 
hükümetin şu anda GEKAP’ı bile yani bu şeyleri nasıl söyleyeyim 
yani muhasebeleştirilmesi aşamasında bile ambalaj malzemele-
rinin yalnız denetlenmesi aşamasında değil sayılarının bulunma-
sı talep ediliyor. Bunların bile ne kadar zaman hazırlandığı ya da 
hangi tekniği kullandığımızı belirtiyoruz. Yepyeni bir teknik vardır, 
bu fazla yoktur uygulamada. LIFO dediğimiz gelecekte giren şim-
diki çıkar. Bunu ben o zaman bizim bakkaldan öğrenmiştim, ye-
rine koyma maliyeti. Şimdi, şu anda fiyatlar artıyor ya Türkiye’yi 
bekleyen bir tehlike var. Ha, nedir o tehlike? Biz bugüne kadar 
enflasyonu hep tüketim üzerinde yapıyorduk. Üretici enflasyo-
nu demek maliyet enflasyonudur yani yerine koyma maliyetini 
nasıl bulacak? İşte bunu bilen uzman çok farklı, ayrı bir eğitim 
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alması gerekiyor. Bu açıklamaların ışığı altında neden buna bu 
kadar ben değer verdim ve uzattım onu da söyleyeyim biz kendi 
değerlememizi yapmazsak başkasından bizi görmesini bekle-
yemeyiz. Gücümüz kendimizden olacak ve hepimiz bunlara za-
man ayıracağız hatta meslek sınavlarında bunlar ayrı bir dersmiş 
gibi sürekli sorulan soru haline getirip stajyerlerin, yeni mesleğe 
atılacakların beyinlerine bu olgunun işlemesi gerekir. Çünkü o 
firmaların bahsettiğimiz sürekliliği, sürdürülebilirliği ancak kendi 
hayatını idame ettirebilecek gelir ve finans yaratabilirse olabilir. 
Bunu da o şekilde yapmakta fayda var.

Feyza KÜLEKÇİ
Risk, İç Denetim ve Kontrol Lideri

- Konuyu iki bacakta değerlendirmek lazım.  Şimdi benim değer-
lendirdiğim az önce bahsettiğim husus şirketlerin kendi içerisinde 
hem muhasebe bağlamında hem diğer operasyonel bağlamlar-
daki ölçümlemelerin nasıl yapılacağına ilişkin. Aslında bunun öl-
çülme metodolojisini biz stratejik iş gücü planlama ve norm kadro 
analizi olarak gerçekleştiriyoruz, tanımlıyoruz. Yani iş gücü plan-
lamada organizasyonlar neden iş gücü planlamayla ilgileniyoruz 
sorusunun karşılığı.

Bunun nedenleri aslında bir iş yapış şeklinin dönüşmesi. Dijital-
leşme, esnek çalışma şekline geçilmesini kurgulayabiliriz. İkinci-
si, aslında işgücü demografisinin değişmesi yani yetenek arzının 
kıtlık haline gelmesi. Üçüncü kalemde değerlendirebileceğimiz 
maliyetleri yönetmek, verimlilik, üretkenliği arttırmak yani karlı-
lığı arttırmak. Rekabet avantajı için geleceği öngörmek yani se-
naryoyu planlama kurgusu. Kurumların artan biliyorsunuz çok 
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geçiyor çeviklik ihtiyacı. Yani stratejiden uygulamaya yeni nesil 
çalışma anlayışına geçmek. Daha amaç odaklı stratejik, amaç 
onaylı iş gücü bakış açısıyla norm kadronun oluşturulması. Bu 
norm kadronun oluşturulmasında daha önce bahsettiğim çalış-
ma uygulanıyor, bu bir bacağı. İkinci bacağı da Sayın Başkanı-
mın da ifade ettiği üzere bizim yaptığımız hizmetin ölçümlenmesi 
yani kendi şirketimizin de ölçümlenmesi. Burada zaten iki husus 
belirliyor. Birincisi Başkanın da belirttiği üzere ne kadar zaman 
ayrıldığı, ikincisi bu zamanın hangi kıdemde ayrıldığı? Neden? 
Çünkü netice itibari ile biz aslında verdiğimiz hizmet yani ticarete 
baz olan konu, ayırdığımız zaman ve bilgimiz. Bilgi, bir günde, 
iki günde oluşan bir unsur değil. Yıllara sari kıdemle gelen, kendi 
sürekli gelişimimizi sağlamamızla peşi sıra eklenen çok çok kıy-
metli aslında bizim sermayemiz, kendi sermayemizin, bilgimizin 
ve zamanımızın sunulması mevzu bahis. Onun için ölçümlemeyi 
yaparken biz de kendi içimizde danışanlarımıza da ölçümleme-
yi yaparken ne kadar zaman ayırıyoruz? Tabii ki bu zamanı öl-
çümlemeyi yaparken belirlediğimiz kalitede hizmetin verilmesine 
odaklanıyoruz. Aynı iş farklı zaman periyotlarında yapılabilir. Ama 
bu periyotları da belirleyecek olan kalite unsurudur. Bu kaliteden 
ödün vermeden ne kadar sürede bu işlemleri yapabiliriz ve hangi 
ekipler dâhilinde bu işlemleri yapabilirizi kurguluyoruz. 

Netice itibari ile bizim aslında yaptığımız mesleğin teorik bir ba-
cağı olmasına rağmen bizim “on the jump training” dediğimiz iş 
alanı, iş esnasında alınan eğitim ve bilgi knowhow’dır. Bunun da 
olabilmesi için bir ekip dâhilinde az önce Başkanın da belirttiği 
üzere stokların sayılmasından başlayarak değerlemesine kadar 
uzanan aslında uzun bir yol var ve bu da kıdemle gelen bir unsur-
dur. Ölçülmeye baz olan dediğim gibi eğer kendi iş alanımızda 
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değerlendireceksek bizim ayırdığımız zaman ve bilgi haznemiz-
deki birikimdir. 

Bunu da eklemek isterim, iki kavramda bir kargaşa olmaması 
adına belirtmek istedim.

Dr. Masum TÜRKER
Moderatör
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi

- Şimdi, zamanımız azalıyor ama bu arada siz birazdan söyle-
yeceğim başka bir soruya da kısmen yanıt verdiniz. Bir soru var 
yine arkadaşlar ilettiler bize. Sorunun sahibi Raşit Erbek. Raşit 
Erbek, meslek mensubu sayısı her geçen gün artıyor ama ma-
alesef bunun yanında kalite azalıyor. Kimse kendini geliştirmek 
için çaba harcamıyor. Avukatlar sadece hukuk fakültesi mezun-
larından oluşurken bizim meslekte maalesef öyle değil. Bence 
bu iş için üniversitelerde ayrı bir bölümün olması gerekiyor ve 
bu eğitimlerin daha kapsamlı verilmesi gerekiyor. Ben bu şekilde 
düşünüyorum, diyor ama Sayın Kongre konuşmacılarımızın bu 
konudaki düşüncesi ne?

Şimdi bu konu, aslında şöyle söyleyeyim, dünyanın hiçbir yerin-
de yalnız muhasebeci yetiştiren okul yok. Hukuk fakülteleri, tıp 
fakülteleri dışında mühendisler dışında yok. Bizim mesleğimizin 
ilk kurulan okulu iki tanedir. Birisi Mülkiye Mektebi, Enderun ka-
patıldıktan sonra yani o fetihlerde toplanan çocukların özel eğiti-
lip, devlet adamlığı, sadrazamlığa kadar gittikleri kaynak 1860’da 
kuruldu. Artık fetih yoktu. O zaman neye ihtiyacımız var? Ele-
manımızı kendimiz yetiştireceğiz. Bunun için İstanbul’da, bugün 
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Ankara’daki Siyasal Bilgiler, Mülkiye adıyla kuruldu. Ve o devlet 
adamı yetiştirmek amaçlıydı. Sonradan özel sektöre yönelik yer-
lerde açıldı. Ama o arada bizim Ticaret Kanunu, Fransız Ticaret 
Kanunu, Türk Kanunu haline getirilip tercüme edildikten sonra 
Türkiye’de de iş adamı yetiştirmek için bir okul kurması karar-
laştırılıyor ve bu okulun adı Hamidiye Ticaret Meslek Okulu oldu 
yani bugünkü Marmara Üniversitesinin ilk nüvesi. Bu okul kuru-
lurken, okulun ilk kuruluş gerekçesi budur, iş hayatına iş adamı 
ya da iş adamına yardımcı yetiştirmek. Muhasebe, üretim, satış, 
pazarlama bunların hepsi bu görevlerin alt görevleridir. Onun için 
muhasebe öğrenenler kâtip ya da o zaman kâtip unvanı da o 
tarihte önemli bir unvan. Çünkü sizi sadrazamlığa kadar götü-
rüyor. O görevle başlayanlar bir süre sonra ya patron oldu ya 
da kendileri patronun yardımcısı yani genel müdür oldular. Şimdi 
biz bir muhasebeciyi yalız sen muhasebe yapacaksın diye yap-
tığımız zaman mesleği de köreltiyoruz çok daha farklı bir açılım 
yapmıyor. Bu bağlamda benim üç tane var, dördüncüsü de daha 
kesinleşmediği için söylemiyorum. Bir muhasebeciyi eğitirken as-
lında üç şey ile eğitmeliyiz. Yanına bir alışkanlığı vermeliyiz. Bir, 
girişimci ruhu vermeliyiz. Girişimci olmalı yani muhasebeci yalnız 
büro açtığı zaman girişimci olmamalı. Çalıştığı, bağlı olduğu şir-
kette girişimci olmalı, müşterisi için girişimci olmalı ki; iş imkân-
larını geliştirsin. Biraz önce Fikret Bey soruyu soran arkadaşlara 
dikkat etsinler dedi ki, ben hiç başkasının müşterisini almadım, 
hep kendim kurdum, geliştirdim. Size öyle gelir. Ben de haya-
tımda tabelamı görüp, 54 yıllık iş hayatımda iş getiren bugüne 
kadar bir kişi olmuştur. 1970’li yılların sonunda bir lira para aldım 
ondan Alman’dı ona emlak beyannamesi doldurdum hadi yeme-
ğe gidelim dedim, elli lira yemek parası ödedim. Kızdı, sana az 
para verdim. Hayır, dedim hayatımda bu Mali Müşavir Masum 
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Türker tabelaya gelen ilk ve son müşterim olacaksın. O zaman 
keşke bu cep telefonları olsaydı da fotoğrafını çekseydim. Yani 
hiç kimseye böyle tabelanızı görüp, kartvizitlerinizi görüp, ilişki ile 
ve bu ağızdan ağıza yayılan bir şeydir. Bu büyük şirketler için de 
böyledir, her yerde böyledir. 

Biraz evvel aslında hem Feyza Hanım hem de Fikret Bey ulusla-
rarası işlerin gelişimi hakkında da böyle anlatmış oldular. Çünkü 
siz bir işi yaptığınız biliniyorsa gelinir. Ama bu konuda şöyle bir 
şey yapmak lazım. Staj aşamasında stajyeri bir de işveren yani 
yanında staj yapılan mentör dediğimiz üstat yetiştirmeli. Biz hep 
bekliyoruz ki; TÜRMOB’un web sayfasına girsinler oradaki bil-
gilerle yapsınlar. Hayır, orada her şirketin kendi içinde özel eği-
tim saatlerini ayırması gerekiyor ve bu sürekli eğitim hani Kamu 
Gözetim Kurumunun da yaptırdığı sürekli eğitim standardı böyle 
doğmuştur. O standart oluşturulurken Recep Pekdemir, Profesör 
oldu sonra o zaman Doçentti, Yardımcı Doçentti, şimdi Profesör 
olan Yönetim Kurulu Üyemiz olan Ercan Beyazıtlı eğitim stan-
dartlarının oluşturulması kurulundaydı. İlk bizim uluslararası gö-
revimiz oydu ve orada büyük şirketlerin yaptığını bütün şirketler 
yapsın diye eğitim standartlarını geliştirdi. Bir tanesi sürekli eği-
tim, denetim standartları oradan oluşuyor yani. Siz bir muhasebe 
yardımcısını yalnız defter tutan, yalnız finansal raporlama yapan 
değil, asli olan denetim yapma olgusunu verir. 

Mesela benim yüksek lisans, doktorada olmazsa olmaz sorula-
rımdan birisi şudur. Bir muhasebeci iyi bir denetçi olmak zorunda 
değil ama bir denetçi iyi bir muhasebeci olmak zorunda, yani iyi 
bir finansal raporlamacı. Neden? Denetlediğinizi iyi bilmelisiniz. 
TÜRMOB’ un aslında bugüne kadar şu anda bile yürüttüğü eği-
tim faaliyetlerinde, kurduğu kurullarda, etikte, kalitede, kişilerin 



81

Mesleği Geleceğe Taşımak: 
Kalite Etkisi

İŞYERİ VE HİZMET KALİTESİ               
   KONGRESİ1

yapısında, dikkate baktığı şey geleceği yakalamaktır. Yoksa bu-
gün rutini herkes bilir yani bugün Mali Müşavir bir arkadaş çıkan 
bir genelgeyi, çıkan bir yönergeyi, çıkan bir yönetmeliği yorumla-
yabilir. Önemli olan onun arasında girişimci ruhunu kullanmalıdır.

İkincisi her Muhasebeci hayalperest olmalıdır, hayalci olmalıdır. 
Şu anada bizi dinleyenlerin hayali konuşmalarımızı aynen kabul 
etmek değil, bizden sonra okudular Youtube’dan önemli olan o 
konuda kendilerinin ellerinde bir kalemle çağrışım yaptıran yeni 
fikirleri ortaya atmak. Yeni fikirler olabilir, bizim bile düşünmedi-
ğimiz.

Üçüncüsü de hep söylüyorum. Meslek mensubu ister denetçi, 
ister Muhasebeci olsun, tavla oynamaz, şansa bırakmaz işi, sat-
ranç oynar. Hep ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım ne-
dir onu incelemek zorundadır. Bunlar bizim meslekte stajyerlere 
vermemiz gereken şeydir, arkadaşımızın söylediği bunu yapmak 
lazım.

Kısıtlamaya gelince staja giriş sınavı dünyanın hiçbir yerinde yok 
Türkiye’de konmuştur. Ve staja girişte de belli bir yüzdenin aşıl-
maması bağıl sistem olarak öngörüldüğü için aslında beklenenin 
üstünden mesleğe fazla giriş yoktur. Bunu herkes öyle değerlen-
diriyor ama kalitede sorun vardır. İşte bu kongrenin önemi Raşit 
Bey’in bu güzel sorusuyla ortaya çıkıyor. 

Akın ÖZEL
İzmir YMM Oda Başkanı

- Tabii, arkadaşımızın tespiti çok doğru. Sayımız her geçen gün 
artıyor, artmaya da devam edecek. Tabii gelecekte iş, iş hayatı 
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olduğu müddetçe bu meslek devam edecek. Tabii pastayı büyü-
temiyoruz. Pastayı büyütmenin az önce de dediğim gibi katma 
değerli işler yapmamız gerekiyor. Bizim yüksek katma değerli 
alanları artık kendimizi yaratması gerekiyor. Daraltmıyorum bila-
kis genişletiyorum.

Dr. Masum TÜRKER
Moderatör
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi

- Eğitim tek okul, muhasebe dersleri tek okutulsun dersek bizim 
meslek mensuplarının yeni iş alanlarına, hayal kurmasına, giri-
şimci olmasına yani müşterini büyütürsen büyürsün.

Akın ÖZEL
İzmir YMM Oda Başkanı

- Tabii, tabii tabii Sayın Bakanım. Zaten etik kurallar, haksız re-
kabet arka arkaya gelecektir. Benim söylemek istediğim pastayı 
artık büyütmek kendi elimizde. Bunu büyütmenin de birtakım yol-
larından bir tanesi artık yüksek katma değerde. İşte denetim de 
danışmanlıkta olsun biraz daha kalitesi yüksek hizmet vermek, 
değişik alanlarda hizmet vermek, onu anlatmak istemiştim. 
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Dr. Masum TÜRKER
Moderatör
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi

- Efendim son soru, bu kota dedikleri şey ile. Onu bana sormuş 
evet, diyor 2010 yılında Genel Kurulda geçti sonra ilgili Bakan-
lıktaki o zaman bize bakan arkadaşın muhtelif açıklamalarına ör-
nek vererek yapıldı, yapıldı, niye yapılmadı diyor? Bir kere bunu 
çıkmamasını isteyenler de yine bizim içimizden. O zaman bunu 
geçirtirken ben açıklamıştım o maddeyi de Maliye Bakanlığıyla 
müzakeresini yapıp, TÜRMOB adına yapılmasını mutabakatı 
sağlayan ben ama aynı kişiler gittiler biz artık ayrılmıştık yöne-
timden, yani böyle şeyden değil kendim o zaman bırakmıştım. 
O zamanki yeni yönetim arkadaşlara sanki vermemişler gibi ters 
davrandılar. Biz yaparız, bu bizim işimiz, dediler. Aslında ilk defa 
duyan birisi dava açsa da bunu yine koydurabilir dava yoluyla 
çünkü bu bizim işimiz, biz biliriz ne kadar iş yapacağımızı kaç 
zamanda, kaç dakikada, kaç saatte. Biraz evvel Feyza Hanım’ın 
bahsettiği şu anda yapılan şirketlerde geçmiş deneyimlere da-
yanılarak yapılır ve bu konuyla ilgili de bilgiler var. Nerede var? 
Çalışma Usul Esaslarında Etik’in parçasıdır o, ders notlarının bir 
parçasıdır açıp bakılırsa. Bir müşteriden iş alınırken fatura sayı-
sına, beyanname sayısına, iş ayırma zamanına işte biraz evvelki 
sorunun da yanıtıdır orada var bunlar. Aslında bu bizim Yasa-
mıza da konmuş ve niye oraya konmuş? Bir de ‘sınırlı uygunluk 
denetimi’ diye meslek kararımız var, orada da var. Bunların hepsi 
bizim meslektaşlarımızın deneyimine dayanarak olmuş yani eski 
üstatlarımız fiyat verirken nasıl fiyat veriyordunuz, ücret belirli-
yordunuz deyip aldığımız bilgilerdi, çünkü mesela ben o dersi 
verirken her yıl biraz daha ekleniyordu. Gelen öğrenciler yüksek 
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lisans ve meslekte tecrübeli insanlardı. Onlar bir şey kata kata 
sonra Yönetmelik yapılırken de katıldı yani biraz daha genişletil-
di ama biz kendimiz bu konuları öncelik vermiyoruz. Bu konuda 
yok bakan hazırlamış filan… Maliye Bakanlığı yapın desin, niye 
meslek örgütünün 3 bin kişiye yakın kişinin Genel Kurulda verdiği 
oyla kabul ettiğini siz kendi yönetmeliğimizden çıkartmamızı niye 
istiyorsunuz? Biz yapalım, yaptığımız yanlışsa bizi uyarsınlar 
ama Maliye’ye gidip ‘bu işleri yapmasınlar, yapamazlar’ diyenler 
aslında bu çıktığı zaman çok fazla iş yapanlar. Fi tarihinde, şim-
di fazla yapmıyorlar, haksız rekabet yeminlilikte öyle oluyordu, 
700 tane tasdik işi almış, bir kişiye imzalatıyordu o 700 taneyi. 
Mesela o zaman bunlar gündeme gelince tartışıldı, cezalar veril-
di ve vazgeçtiler. Yani denetimi tasdiki yapan kişiler başka ama 
birisini sorumlu tutuyorlar müşterek müteselsil sorumlu olarak. 
Bir tarihte birisinin yanında çalışan insan sayısı azdı ama 700 
tane defteri vardı, işletme defteriydi, meslek erbabı defteri ama 
700 defter için en azından yanında ekip çalıştırmalı. Biraz evvel 
Feyza Hanım’ın dediği gibi, sizin dediğiniz gibi bu ekipler olma-
sı gerekir. Bunu da sizin bölgenizden, çok akıllıdır böyle yazar 
bunları, İzmir’den Levent Molla kardeşim yazmış. Bahsettiği şeyi 
özel, ayrıca anlatırız kendisine çünkü o bunları sosyal medyada 
çok yazıyor. Burada önemli olan kaliteyi biz tutturacağız. 

Efendim bizim söyleşimizin sonuna geldik. 1 saat sonra bu söy-
leşimizin ardından akademisyen arkadaşlarımız ve bu Kalite 
Kontrol Yönetmeliği oluşturulmasında daha Türkiye genelinde 
yapılmazken İstanbul Odası içinde çalışan arkadaşımızın katı-
lacağı toplantıyı Kalite, Güvence ve İşyerinin ilk Kurucu Başkanı 
bugünkü Denetim Kurulu üyemiz Erkan Azizoğlu moderatörlü-
ğünde göreceğiz. Bu Kongrenin meslektaşlarımıza, mesleğimi-
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ze, ülkemize ve müşterilerimize hayırlı olmasını diliyor, önümüz-
deki kongrelerde görüşmek üzere şahsım ve birlikte katılan hem 
Sayın Başkanım Akın Bey, Sayın Feyza Hanım ve Sayın Fikret 
Bey adına hepinize saygılar sunuyorum. Bu metinleri Youtube’da 
önümüzdeki günlerde de izleyebilirsiniz. 
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2. OTURUM

Mali Müşavirlik Mesleğinde Değişim: 
İş ve Hizmet Kalitesi İlişkisi

Erkan AZİZOĞLU
Moderatör / TÜRMOB Denetleme Kurulu Üyesi

Erol DEMİREL
İstanbul SMMM Oda Sekreteri

Prof. Dr. Volkan DEMİR
Galatasaray Üniversitesi İİBF Dekanı

Prof. Dr. Cemal İBİŞ
Işık Üniversitesi Rektörü
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Erkan AZİZOĞLU
Moderatör
TÜRMOB Denetim Kurulu Üyesi

- Bugün ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz İşyeri ve Hizmet Kalitesi 
Kongresinin II. Oturumuna başlarken ben tüm meslektaşlarımı, 
meslek camiasını saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 

Mesleğin değişiminde ve dönüşümünde geleceğinde önemli 
yere sahip olan bu Kongreyi düzenleyen TÜRMOB Genel Baş-
kanı Sayın Emre Kartaloğlu’na, TÜRMOB Genel Sekreteri Sayın 
Yahya Arıkan’a ve Sayın Yönetim Kurulu Üyelerine, Kalite Kurulu 
Başkan ve Yöneticilerine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrı-
ca özel bir teşekkürü de geçen dönem birlikte çalışma fırsatı bul-
duğum ve Kalite Rehberinde büyük emek sarf eden Kurul üyesi 
arkadaşlarıma özel teşekkür etmek istiyorum. 

Kongre açılış konuşmalarında hem Genel Başkanımız hem Ku-
rul Başkanımız, hem I. Oturumdaki konuşmacılar kalite ve mes-
lekle ilgili konulara değindiler. Bizler de bu II. Oturumun konusu 
olan ‘Mali Müşavirlik Mesleğinde Değişim, İş ve Hizmet Kalitesi 
İlişkisini’ anlatacağız sizlere. Bu II. oturumda birbirinden kıymetli 
meslek camiasının yakından tanıdığı üç tane değerli konuşmacı-
mız var. Işık Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Cemal 
İbiş, Galatasaray Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Sa-
yın Profesör Doktor Volkan Demir, İstanbul Mali Müşavirler Oda-
sı Yönetim Kurulu Üyesi Oda Sekreteri Sayın Erol Demirel hoş 
geldiniz. İzninizle size söz vermeden önce ben de geçmiş dönem 
Kurul Başkanı olarak bu konuyla ilgili çok kısaca düşüncelerimi 
paylaşmak istiyorum.
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Mesleğin birebir uygulayıcısı olarak bizler artık şunu çok iyi bili-
yoruz ki yoğun rekabet ortamı, küresel ve yerel gelişmeler, tekno-
lojik gelişmeler ve en önemlisi müşterilerin ve kamuoyunun artan 
beklentileri meslek mensuplarını, meslek camiamızı değişime 
zorlamaktadır. Peki, günümüz koşullarında veya en iyi ihtimalle 
meslek mensuplarının sadece değişime adapte olmaları yeterli 
olacak mı? Ne yazık ki hayır! Mesleki geleceğimizi ve mesleki 
varlığımızı en iyi şekilde sürdürebilmemiz için değişim adaptas-
yonu yanında en önemli unsur, anahtar kelime belki de sunulan 
hizmetin yani yaptığımız işin ve işyerlerinin kalitesi ve kurumsal 
işleyişi olacak. Zaten modern hizmet anlayışı da müşterinin ve 
kamuoyunun ihtiyaç ve beklentileri de müşteri memnuniyetinin 
hizmet kalitesi ile sağlanabileceğinin kabul edilmesini gösteriyor. 
İşte tam da burada, bu bağlamda ne yapmamız ve nasıl yapma-
mız gerektiği konusunda TÜRMOB’un kolaylaştırıcı, yol gösterici 
kurumsallaşma ve kaliteli çalışmaları devreye giriyor. 

İlk bölümde konuşmacı arkadaşlarımız kısmen değindiler ama 
geçen dönem hazırlanan Muhasebe Denetim ve Danışmanlık 
İşletmeleri İçin İşyeri ve Hizmet Kalite İzleme İlke ve Esasları 
Hakkında Mecburi Meslek Kararımızla ilgili bir iki şey söylemek 
istiyorum izninizle. Mecburi meslek kararımız mesleğin değişim 
ve dönüşümünde çok önemli yere sahip olan, ulusal çalışmaların 
ışığı altında hazırlanan ve 2013 yılında Resmi Gazetede yayın-
lanan, 2017 yılında da revize edilen meslek kararı gözetiminde 
hazırlanan rehberimiz, yol haritamız mesleğin önünü ve mes-
lektaşın önünü açacak diye düşünüyorum. Peki, hizmet kalitesi 
meslek kararı verilen yol haritasıyla birlikte neler elde edeceğiz? 
Mekanda ve hizmette de kaliteyi arttırdığımız zaman meslek ca-
miası olarak, meslek mensupları olarak daha kurumsal bir yapıya 
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sahip olacağız. İkincisi, kamuoyunda hak ettiğimiz itibarı daha 
fazlasıyla görmeye başlayacağız, daha etkin ve daha verimli ça-
lışma koşullarına sahip olacağız. Kendimize ve sevdiklerimize 
daha fazla zaman ayırma şansına sahip olacağız. Kaliteli hizmet 
ve kurumsallaşma sayesinde mesleğimizi ve kendimizi geleceğe 
taşımak bizim elimizde. Aristo’ya atfedilen güzel bir sözle sözle-
rime son verirken değerli konuşmacılara sözü bırakmak istiyo-
rum. “Kalite bir eylem değil bir alışkanlıktır.” diyor Aristo. Bizler 
de meslek camiası olarak bunu belki baz alarak bundan sonraki 
süreçte mesleği daha iyiye götürebilmemiz için kendimizi daha 
ileriye götürebilmemiz için mutlaka yapacağımız işin kalitesini 
arttırmak zorundayız. 

Ben burada sizlere daha fazla zaman ayırmak için sözlerimi kısa 
keserek ilk sözü İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Oda Sekreteri Erol Demirel’e vermek istiyorum. Buyurun 
Sayın Demirel…

Erol DEMİREL
İstanbul SMMM Oda Sekreteri

- Teşekkür ederim Başkan. Ben de sizleri İstanbul Mali Müşavirler 
Odası adına saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Tabii öncelikle bu 
güzel etkinliği düzenleyen başta TÜRMOB Genel Başkanı nez-
dinde bütün Yönetim Kurulunu, İşyerleri Hizmet ve Kalite İzleme 
Kuruluna, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçek-
ten çok gerekli, çok doğru ve çok zamanında yapılmış bir etkinlik 
olduğunu düşünüyorum. Ben, bize verilen konu başlığını tabii ön-
celikle şunu da ifade edeyim, bize burada toplantıya katılma ve 
düşüncelerimiz paylaşma fırsatı verdikleri için de ayrıca teşekkür 



90

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEYM

m

ediyorum. Sanıyorum slaydım geldi, ben göremiyorum ama evet, 
teşekkür ediyorum. Şimdi Mali Müşavirlik mesleğinde değişim 
iş ve hizmet kalitesi ilişkisini ben şu şekilde bir akış içerisinde 
aktarmaya çalışacağım. Öncelikle Mali Müşavirlik desteği hangi 
dinamiklerden etkileniyor? Mali Müşavirlik mesleğinin gelişimini 
ve değişimini nelere bağlı olarak değişiyor bunların üzerinde dur-
maya çalışacağım ve bu faktörler Mali Müşavirlik mesleğini ne 
yönde ne şekilde değiştiriyor? Değişim beraberinde özellikle için-
de bulunduğumuz süreçte hangi tehditleri beraberinde getiriyor 
veya hangi fırsatları beraberinde getiriyor? Ne yapmamız gere-
kiyor bu süreci yönetebilmek için? Ve nihayetinde işyeri hizmet 
kalitesi ilişkisi nedir? Son olarak da TÜRMOB’un İşyeri Hizmet 
Kalitesi kararı ile ilgili de birkaç şey söyleyeceğim. 

Evet, Mali Müşavirlik mesleğini etkileyen faktörlerden bahsede-
ceğimi söylemiştim. Şöyle baktığımda Mali Müşavirlik mesleği 
aslında temelde üç etki alanı içerisinde faaliyetini sürdürdüğünü 
düşünüyorum. Bunların bir tanesi iş hayatındaki değişmeler, ge-
lişmeler ve bunların Mali Müşavirlik mesleğine doğrudan etkileri 
var. Teknolojideki değişimler, teknolojik gelişmelerin muhasebe-
cilik mesleğini doğrudan ve dolaylı olarak etkileri var. Nihayetin-
de bir de regülasyonlar dediğimiz, muhasebe mesleği çok geniş 
bir yelpazede, çok geniş bir çevre içerisinde yapılıyor, bütün bu 
çevrenin yapmış olduğu yasal düzenlemelerden de ortaya konan 
standartlardan da oldukça fazla doğrudan ve dolaylı etkileniyor. 
Tabii bu alanlar, bu etki alanları biraz önce sözünü ettiğim gibi bir 
takım tehditleri ve fırsatları da esasında beraberinde getiriyor. İş 
hayatındaki gelişmelerden de etkileniyor demiştim. İş hayatında-
ki gelişmeler nelerden etkileniyor denildiğinde iş hayatı bir kere 
kendi sektöründeki değişiklikler, kendi sektöründeki gelişmeler 
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işte pazardaki değişiklikler, teşvikler, teknolojinin yine doğrudan 
doğruya iş hayatında yapılan iş yapma biçimlerine etkisine bağlı 
olarak iş hayatı değişiyor. Yine ülke koşulları ve uluslararası et-
kilerden de çok fazla nasibini alıyor. Uluslararası ilişkiler, ulusla-
rarası ticaretin etkileri, uluslararası finans hareketlerinin etkileri, 
ekonomik ve siyasi koşulların dünyadaki ülkemize doğrudan etki-
leri, ülkemiz içerisindeki siyasi koşulların etkisi. Yine aynı şekilde 
demin sözünü ettiğim regülasyonların yani ilgili sektörleri veya iş 
hayatı için yapılmış olan yasal düzenlemelerden doğrudan doğ-
ruya etkileniyor. Bir de dünyadaki ortak kültür dayatması, insan 
ilişkileri değişiyor, tüketim biçimleri değişiyor. Bunların da hem 
ülkemiz için oldukça katkıları var. Nihayetinde küresel koşullar-
dan da etkileniyor iş hayatı, çevresel koşulda işte bugün çevre 
kirliliği, sürdürülebilirlik konuları son derece önemli konular. He-
men hemen tüm sektörler kendi faaliyet alanlarına bağlı olarak 
etkileniyorlar. Teknolojik gelişmelerden bahsetmiştim, jeopolitik 
gelişmelerden tabii küresel alandaki siyasi etkileşimler, savaşlar, 
toprak kavgaları, bütün bunlar aslında iş hayatının doğrudan ve 
dolaylı olarak etkilediğini hepimiz biliyoruz. 

Biraz daha baktığınızda teknolojik etkilerden bahsetmiştim Mali 
Müşavirlik mesleğini etkileyen, iş hayatını etkileyen. Hepimiz bili-
yoruz ki çok uzun bir süredir sempozyumlara konu oluyor, kongre-
lere konu oluyor, İstanbul Odasının yaptığı, TÜRMOB’un yaptığı 
kongreler hep dijitalleşme ve teknoloji üzerine yapıldığını gördük 
ve özellikle de son süreçte bu dijital dönüşümün hayatımızın 
her alanında fazlasıyla yer aldığını görüyoruz. Mesleğimizin ilgili 
alanlarının başında olan sadece vergi idaresinin, Gelir İdaresinin 
son 20 yıldaki değişimi ki 1995’te başlayıp aslında 2004’te ivme 
kazanan e-beyannamelerde bugün geldiğimiz noktada elektro-
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nik muhasebe, elektronik defter, elektronik fatura, hazır beyan 
sistemlerini konuşuyoruz. Müthiş bir değişim var! Hatta sizler de 
daha önce belki yapılmış toplantılarda izlemişsinizdir doğrudan 
doğruya Daire Başkanı Abdullah Kiraz Bey’in ağzından aktarı-
yorum, O’nun notundan, “Biz ekonomik aktiviteleri elektronik 
ortamda anlık izleyebilir hale getirmek istiyoruz diyor. Elektro-
nik ortamda denetimin altyapısını hazırlıyoruz diyor. Sistemlerin 
defter kayıtlarını ve beyannamelerini artık hazır beyan sistemine 
çekecek biçimde hazırlanmasını istiyoruz” diyorlar. Gerçekten 
de aslında şimdiden elektronik faturaların eş zamanlı olarak alıcı 
ve satıcı kayıtlarına doğrudan işlendiğini, buradan her türlü ağlı 
kayıtların da gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Hatta bildiğim ka-
darıyla yeni bu ekonomik daha doğrusu torba yasayla gelecek 
değişikliklerin içerisinde elektronik denetimle doğrudan ilişkisi 
olan biliyorsunuz işletmeler denetime alındıklarında bir denetime 
başlama tutanağı düzenlenirdi, bunu gördüğüm kadarıyla kaldı-
rıyorlar ortadan, bunun yerine sadece mükellefe bilgi vermeyi. 
Bunun arka planında ne var diye baktığımızda aslında denetim 
ondan belki de çok daha önce elektronik ortamda başlamış ola-
cak, devam ediyor olacak. 

Abdullah Bey’in kendi slaydı, üç tane slaydı var onu sizlere gös-
termek istiyorum. Vergi dairesinin iç ve dış uygulamalarında na-
sıl bir süreç yönetimi içindeler bunları çok fazla anlattılar ama 
bizim mesleğimizin de aslında nasıl bir değişim, nasıl bir etki ağı 
altında olduğunu göstermesi açısından çarpıcı aslında görseller 
bunlar. Bakıyorsunuz işte e-arşiv, e-portal, e-bilet, efendim def-
ter beyan sistemi, bavul ticareti ile ilgili yapılmış olan elektronik 
ortama taşınmış olan e-müstahsil makbuzu, e-dekont bütün bu 
belgeler tamamen elektronik ortama taşındı ve taşınmak üzere. 
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Yine iç uygulamalarına baktığımız dış uygulamalarına baktığımız 
demin söylediğimiz e-vergi belgelerinin hayatımıza girmiş olu-
yor. Diğer taraftan işte VEDOP portalı, e-arşiv portalı falan bun-
ları ifade etmiştim. Nihayetinde regülasyonlardan bahsetmiştim 
yani muhasebe mesleğinin etki alanı içerisinde olduğu en önemli 
konulardan bir tanesi hem de iş dünyasının aslında teknolojik 
gelişmelere bağlı olarak dünyada yaşanan küresel entegrasyon 
sürecini biz de aynı biçimde yaşıyoruz ve bize de ciddi bir mev-
zuat değişikliği olarak hayatımıza giriyor. İşte vergi düzenlemeleri 
biliyorsunuz yeni bir Ticaret Kanununa sahip olduk, Borçlar Ka-
nunu, vergi mevzuatı değişiyor, hemen her gün işte uluslararası 
vergileme sistemleriyle ilgili pek çok değişiklikle karşı karşıya ka-
lıyoruz. Bunlar varlığını bundan sonra da aynı şekilde hatta artan 
biçimde devam ettirebileceğini anlayabiliyoruz. Ulusal ve ulusla-
rarası meslek standartları da giderek değişmekte ve gelişmekte. 
İşte meslek alanımızla ilgili muhasebe standartları değişiyor, de-
netim standartları değişiyor, kalite ve etik ilkeler hayatımıza daha 
çok giriyor. Bütün bu standartların da hem ulusal düzenleyici hem 
uluslararası düzenleyici kuruluşların yapmış olduğu bu değişim-
lerin, değişikliklerin de mesleğimiz etkisi altında. Ve nihayetinde 
bütün bunlar beraberinde neyi getiriyor? Bu müthiş regülasyon 
etkisi altında sorumlulukların da sorumluluklarınızın da her ge-
çen gün biraz daha arttığı bir meslek yapılanması içerisindeyiz. 

Bu bölümden sonra biraz Mali Müşavirlik mesleğinde bütün bu 
etkilerle birlikte nasıl bir değişim olacağı üzerinde durduğumuzda 
görüyoruz ki aslında öteden beri yani sadece bu dijitalleşmeye 
bağlı olarak değil bilişim teknolojilerinde teknolojideki her türlü 
gelişmenin pratikte en çok etkilediği meslek gruplarından bir ta-
nesinin Mali Müşavirler olduğunu görebiliyoruz. Meslek mevzu-
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atımıza baktığımızda defter tutma ve beyan, raporlama, analiz 
etme ve yorumlama, denetim ve danışmanlık gibi dört ana baş-
lıkta mesleki faaliyetimizi yürüttüğümüzü görüyoruz. Bütün bunlar 
demin söylediğim etki analizi çerçevesinde varlığını sürdürecek. 

Şöyle muhasebe tarafına bir baktığınızda aslında muhasebe ta-
rafında muhasebenin tanımından hareket ettiğinizde işte tasnif 
etme, kaydetme, sınıflama, raporlama, analiz etme ve yorumla-
ma şeklinde. Şimdi bu fonksiyonlar aslında belki elektronik orta-
ma taşınacak, elektronik ortamda yapılacak temel fonksiyonlar 
benim kanımca ilerde de değişmeyeceği fakat acaba bunların ne 
kadarı elektronik ortama taşınacak? Bu yapmış olduğumuz işle-
rin defter tutma ve raporlama tarafındaki işlerin ne kadarı elektro-
nik ortama taşınacak? Yapılan araştırmalar gösteriyor ki aslında 
harcamış olduğunuz zamanı yani o iş akışı sürecinde harcamış 
olduğunuz zamanın %80’ini rutin işlere ayırıyoruz, %20’sini ise 
analitik hesaplara, çözüm üretme bölümüne ayırıyoruz. Buradan 
rahatlıkla söyleyebiliriz ki yapay zeka rahatlıkla esas zaman har-
cadığımız rutin işlerle ilgili bölümü tamamen alacak üstüne. O 
zaman meslek mensupları ne yapacak? Eleştirisel, işletmeleri 
geliştirici, yön verici konulara daha çok zaman ayırabilecekler, 
ayırmaları gerekecek daha doğrusu. O zaman bu Mali Müşavirler 
değişen iş dünyası içerisinde bir kere öncelikle kamu yararına 
odaklanmalı, mesleğin etik değerlerini esas almalı, yeni tekno-
lojiler ve diğer yenilikler konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi 
olması gerekiyor, bütün altyapılarını buna uygun hale getirmeleri 
gerekiyor. Sistem tasarımlarına ise daha çok önem vermeleri ge-
rekiyor, işte yapay zeka ile birlikte çalışmaya kendilerini adapte 
etmeye çalışmalılar. Ve özellikle dijitalleşme süreci ile ilgili olarak 
da danışmanlık da yapabilecek bir boyuta taşımaları gerekiyor. 
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Muhasebe mesleği yönetim danışmanlığı, denetim, vergi alanla-
rında liderlik düzeyine geleceğini, gelmesi gerekeceğini aslında 
buradan söyleyebiliriz, bu zaman kazanmayla birlikte demek ki 
muhasebe mesleği o rutin işlerden kendisini sıyıracak, sıyırma-
lı ve yönetim danışmanlığı, denetim ve vergi alanlarında işlet-
melere yol gösterici, karar alma süreçlerine doğrudan katılacak 
şekilde kendilerini reorganize etmeleri gerekiyor. Tek bir cümle 
ile tekrar ifade edecek olursak bunu, muhasebenin analiz ve yo-
rumlamaya dayalı fonksiyonları ön plana çıkacak ve işletmenin 
geleceğinin planlanmasına Mali Müşavirler daha çok katkı suna-
caklar veya katkı sunmaları gerekiyor. 

Tabii bunları söylerken bir şeye de özellikle dikkat çekmeye çalı-
şacağım. Son zamanlarda işte yapay zeka, internet vesaire bun-
ları çok fazla konuşuyoruz. Elbette Mali Müşavirlerin bu analitik 
yani sayısal zeka yanı son derece önemli bu bölümü geliştirme-
leri fakat anlıyoruz ki özellikle duygusal zeka tarafında da meslek 
mensuplarına çok fazla iş düşecek çünkü duygusal zeka hepini-
zin bildiği gibi insan ilişkileri açısından öne çıkıyor, iletişimi yöne-
tebilmesi gerekiyor. Bu tarafımızı geliştirebiliriz rahatlıkla, sadece 
rakamları yönetmek değil insanları da yönetebilmek bu sürecin 
en önemli özelliklerinden biri olacak Mali Müşavirler için. 

İşyeri hizmet kalitesiyle ilgili baktığımda en başta bir slayt paylaş-
mıştım sizinle Mali Müşavirlik mesleği hangi alanlardan etkileni-
yor dediğimde iş hayatındaki değişmelerden doğrudan doğruya 
etkilendiğini, teknolojik gelişmelerden doğrudan doğruya etkilen-
diğini, yasal düzenlemelerden de doğrudan doğruya etkilendiğini 
söylemiştim. Şimdi bu süreç aslında yine başta söylediğim gibi 
Mali Müşavirler için önemli tehdit alanları ve aynı zamanda da 
önemli fırsat alanları. Bu süreçleri iyi görebildiklerinde, iyi öngö-
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rülerde bulunabildiklerinde bu süreci iyi yönetebilecekler, bura-
lardan hatta haklılıklarını ortaya koyarak çok önemli kendileri için 
katkılar yaratabilecekler ya da bu süreç içerisinde kendi sürdü-
rülebilirliklerine kadar tehdit edici birtakım risklerle karşı karşıya 
kalacaklar.

Ben bu riskleri biraz somutlaştırmaya çalıştığımda yani bu biraz 
önceki etki alanlarını biz yönetemezsek hangi risklerle karşı kar-
şıya kalabileceğiz diye baktığımızda bir kere bir rekabet problemi 
ile karşı karşıya kalacağız çünkü biliyorsunuz çok geniş bir çev-
rede bu işi Muhasebe işini ya da Mali Müşavirlik işini yürütmek-
teyiz. Çok geniş bir mevzuat çerçevesi içerisinde yürütmekteyiz. 
Eğer biz biraz önce anlatmış olduğum süreci çok iyi öngörebilir 
ve yönetemezsek rekabet edemeyeceğiz, elimizdeki müşterileri 
ciddi anlamda kaybetme riski ile karşı karşıya bulunacağız, yeni 
müşterileri elde edememek gibi önemli problemlerimiz olacak. Ve 
içinde bulunduğumuz sürecin aslında en önemli özelliklerinden 
bir tanesi de yetişkin elemanı, yetişkin çalışanı elimizde tutma 
problemlerinden bir tanesi. Bugün hemen hemen birçok Mali Mü-
şavirlik ofisinin bu problemle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. 
Ne anlama geliyor bu? Demek ki çalışanlara aslında sadece bir 
çalışan gözüyle değil uzun vadeli iş arkadaşı, uzun vadeli birlik-
te çalışacağımız yarının belki ortaklarınız olacak kişiler gözüy-
le bakıp, onlara bu anlamda yatırımlar yapmanız lazım. Bu sü-
reci eğer böyle algılayıp yönetemezsek ciddi anlamda yetişkin 
çalışanı elde tutamama riskiyle de karşı karşıya kalmış oluruz. 
Tabii yine bu süreci iyi öngöremediğimiz takdirde zaman zaman 
aradan bu işe girmeye kalktığımızda ciddi bir şekilde zaman ve 
parasal maliyetlere de katlanmamıza sebep olacak. Dijital ortam-
da raporlama, analiz etme, denetim faaliyetleri bugün hepimiz 
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biliyoruz ki artık cep telefonu ile denetimlerin yapıldığını görüyo-
ruz. Bir cep telefonu üzerinden ofislerin yönetildiğini görüyoruz. 
Dolayısıyla bunu öngörüp altyapılarımızı buna göre olgunlaştır-
madığımız takdirde bu riskle de doğrudan doğruya karşı karşıya 
kalacağız. Yine elektronik verilerin güvenliği yani eğer biz çok 
geniş bir alanda müşterilerimizin, çalışanların bilgilerini muha-
faza etme sorumluluğu da altındayız bir taraftan Kişisel Verileri 
Koruma Kanunu da dahil olmak üzere. O zaman bu verilerin gü-
venliği son derece önemli, bu anlamda da kendimizi reorganize 
etmediğimiz takdirde ciddi data kayıplarına ve itibar kayıpları ile 
karşı karşıya kalabileceğiz. Regülasyonların çok önemli sorum-
luluklar getirdiğini söylemiştim yani bugün baktığınızda hemen 
her alanda özellikle Meslek Yasamız da dahil olmak üzere aslın-
da hukuki sorumluluklar, sözleşmelerden kaynaklanan sorumlu-
luklar altındayız, bu sorumlulukları da nasıl yöneteceğiz? Biraz 
önce saydığım süreçleri teknolojik altyapı, insan kaynağı, yetiş-
kin insanı elde tutmak, rekabet bütün bu süreçlerde iyi bir altyapı 
oluşturmadığımız takdirde ciddi anlamda mesleki sorumluluklarla 
karşı karşıya kalacağız. Hem parasal hem manevi pek çok kaybı-
mız söz konusu olabilecek, tabii ki bütün bunlar bize mesleki iti-
bar sorunları getirecek. Nihayetinde en başta söylemiş olduğum 
sürdürülebilirlik yani muhasebe yönetim danışmanlık işletmeleri 
ya da mali müşavirlerin geleceğe devredebilmesi artık hani ismi-
mizi koruyabilmek, çalışmalarımızı koruyabilmek, işletmelerimizi 
koruyabilmek sadece dünü değil aslında geleceğe devredilebilir, 
geleceği sürdürülebilir işletmeler oluşturmak durumundayız çün-
kü çok ciddi emekler veriliyor bu mesleğe, çok ciddi zamanlar 
harcanıyor bu mesleğe. Düşünün ki hayatının 30 yılını, 40 yılını 
bu işe vermiş çok iyi bu işi yapmaya çalışmış, iyi bir isim oluştur-
muş ama kendisiyle beraber yok olan veya bu süreci yöneteme-
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diği takdirde yok olan bir ofis, bir meslek şirketi ile karşı karşıya 
kalabileceğiz. 

O halde temel soru şu diye düşünüyorum ama ondan önce mali 
müşavirler tabii ki bu sürece uyum gösterebildikleri ölçüde ba-
şarılı olabilecekler ve sürdürülebilirliklerini sağlayabileceklerdir. 
Peki, bunu nasıl yapacaklar? Bu müthiş baskıyı, sözünü etmiş 
olduğumuz bu baskıyı, bu tehditleri, bu riskleri yönetebilmek için 
ne yapmaları gerekiyor diye baktığımızda zaten deminki süreç-
lerin teker teker yönetimi gerekecek. Bir kere teknolojiyi demek 
ki iyi kullanabilecekler, kullanmak zorundalar. Kendi teknolojik 
altyapılarını sürece uygun hale getirmek zorundalar. Uzmanlaşa-
rak müşterilere daha geniş yelpazede hizmet vermek zorundalar, 
etkili işyeri yönetimi yapmaları gerekiyor. Yani bir ticaret işletmesi 
gibi herhangi bir işletme gibi kendi işini nasıl yönetmesi gerek-
tiğine ilişkin prosedürlerini, programlarını oluşturması gerekiyor, 
etkin bir işyeri yönetimi sağlaması gerekiyor. Yine verilen hizmet-
lerin müşterilerin beklentilerine uygun bir şekilde sürdürülmesini 
sağlamak için o anlamda uygun üretimler yapmak, bunları ona 
uygun bir biçimde sunmaları gerekiyor. Yani sadece kendi işyer-
lerini yönetmek değil aynı zamanda müşteri ilişkilerini de çok iyi 
yönetmek zorundalar. Etkili bir iletişim sistemi kurmak zorunda-
lar hem kendi işyeri içerisinde çalışanlarıyla tüm birimleriyle etkili 
bir iletişim sistemi kurmak zorundalar hem müşterileriyle etkili bir 
iletişim kurmak zorunda, hem de içinde bulunduğu çevre ile etkili 
bir iletişim ağı, iletişim sistemi kurmaları gerekiyor. 

Tabii verimlilik son derece önemli, bu müthiş yoğun süreç içeri-
sinde harcanan emek ve zamanı en iyi şekilde kullanarak verimli-
liklerini arttırmak dolayısıyla kazançlarını arttırmak veya korumak 
durumuyla da karşı karşıyalar, bunun da altyapısını oluşturmaları 
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gerekiyor. Rekabetten zaten söz etmiştik, rekabet ediyor olması 
gerekiyor. Nihayetinde yine sürdürülebilir olmak. Bunlar hayata 
geçirilmesi gerekiyor.  İşte bu noktada doğru tasarlanmış bir iş-
yeri ve hizmet kalitesi sistemi sözünü etmiş olduğumuz faaliyet 
düzeyine ulaşmamızda çok önemli bir işlevi yerine getireceğine 
inanıyoruz. Özellikle yürütülen faaliyetlerin niteliğine uygun yani 
hangi faaliyetleri yürütüyoruz işyerinde, danışmanlık mı yapıyo-
ruz, denetim mi yapıyoruz, muhasebe mi yapıyoruz, farklı fark-
lı diğer alanlarda işler mi yapıyoruz, bütün bu işlerin niteliğine 
uygun bir şekilde bir iş mekanı oluşturmak zorundayız. Kurum-
sal bir anlayışla işyerini biraz önce ifade ettiğim gibi yönetmek, 
müşterilerin beklentilerine uygun bir hizmet üretimi sayesinde biz 
hem başarılı olabileceğiz hem de sürdürülebilir olacağız. 

Kalite güvencesinin aslında bir ürün veya hizmetin kalitesi konu-
sunda belirtilmiş gereklerini yerine getirmelerinde yeterli güveni 
sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü 
olduğunu biliyoruz. Pek çok yayını açtığınızda bunun bir süreç işi 
olduğunu, planlı ve sistematik faaliyet olduğunu görüyoruz. Özel-
likle de günümüzde toplam kalite yaklaşımı tarafında da konuya 
baktığımızda kalite konusunun sadece ürünün üretildiği alanla 
ilgili değil, bütün iş süreçlerinin tamamına yayılan insan odaklı 
bir faaliyet olduğunu da görüyoruz yani sadece ürünün üretilmesi 
değil ürünün daha girdi noktasında, daha müşterinin kabulü nok-
tasında, faaliyetlerin yürütülmesi noktasında işte sözünü etmiş 
olduğum işyerinin yönetilmesi noktasında, insan kaynaklarının 
yönetilmesi konusunda, müşteri ilişkilerinin yönetimi ve geri dö-
nüşler noktasında bu süreci bir bütün olarak ele alan bir toplam 
kalite yaklaşımı içerisinde kalite konusuna bakmak gerekiyor 
aynı zamanda diye düşünüyorum.
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Bu çerçevede baktığımda biraz TÜRMOB’un yayınlamış olduğu 
Muhasebe, Denetim, Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri Hizmet 
ve Kalite İzleme Kitapçığına şöyle bir baktım yani. Bu anlatmaya 
çalıştığım konular, yapılması gereken asgari işler, asgari yapı-
lanmalar bu hizmet kalitesiyle nasıl bir ilişkisi var, hizmet kalite-
sinde bu kendisini acaba buluyor mu diye. Amacına baktığımda 
muhasebe, denetim ve danışmanlık işletmeleri tarafından verile-
cek olan hizmetlerin değişen toplumsal duyarlılık ve sorumluluk-
lar noktasında kurumsal bir anlayış ile sunulmasını temin etmek 
üzere meslek mensuplarının İşyeri Hizmet Kalitesi Meslek Kara-
rını görüyoruz. Yani aslında biraz önce o riskleri, o tehditleri yö-
netebilmek için gerekli olan unsurlara ulaşma noktasında, onları 
sağlama noktasında bir amacının olduğunu bu meslek kararında 
görüyoruz.

İşyeri Hizmet Kalitesi Meslek Kararına baktığımız zaman başın-
da Başkan da söyledi, 2007 senesinde yayınlanmıştı bu meslek 
kararı, hala yürürlükte olan bir meslek kararından söz ediyoruz. 
Tabii bunu içselleştirmek, bunu anlamak ve gerçekten işletme-
lerimiz için yani muhasebe işletmeleri için, Mali Müşavirlik faa-
liyetleri için bunun çok büyük katkılar getirebileceğine inanmak 
durumundayız. Bu yorumu meslek kararı gibi değil, işimize değer 
katacak olan, işimizi en iyi şekilde yöneteceğimiz, biraz önce say-
mış olduğum o süreçleri, riskleri, tehditleri en iyi şekilde yönete-
bileceğimiz bir altyapı aslında bu Hizmet Kalitesi Meslek Kararı.

Neleri var? Birkaç bölümünü, özellikle önemsediğim birkaç bölü-
münden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi bir kere ikinci bölümün-
de biraz önce sözünü etmiş olduğum işyeri ilke ve esasları var. 
Burada bir mekanda asgari yani siz hangi faaliyette bulunuyor-
sunuz, yapmış olduğunuz faaliyetin niteliğine uygun bir mekan 
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düzenlemesi; denetim, muhasebe veya danışmanlık faaliyeti. 
Bütün buradaki işin güvenliğini sağlayacak, bilgilerin güvenliğini 
sağlayacak asgari bir güvenlik ilke ve esasları. Yazılım, dona-
nım ve ekipmana da yani bu işlerin gerektirmiş olduğu yazılım, 
donanım ve ekipmana da sahip olmak gerektiğine ilişkin genel 
çerçeve veriliyor aslında baktığınızda.

Üçüncü bölümünde Meslek Kararının İşyeri Yönetimi ve Hizmet 
İlke ve Esasları anlatılıyor. İşyeri Yönetiminde, işyeri yönetimi ve 
uygulama esasları birbirinden ayrılmış durumda. İşyeri yönetimi 
tarafında kurumsal bir anlayışla işletmenin yönetilmesi için nele-
re sahip olmak gerektiğini, asgari nelere sahip olmak gerektiğine 
ilişkin çerçeveyi belirliyor. Demin sözünü ettiğimiz gibi etkili bir 
faaliyet yürütebilmek, kaliteli bir hizmet verebilmek açısından o 
işyerini nasıl yönetmemiz lazım, o işyerindeki insan kaynakları-
nı nasıl yönetmemiz lazım, onların eğitiminden işe alınmasından 
tutun bir takım politika ve prosedürlerin hayata geçirilmesi gerek-
tiğini bu hizmet kalitesi meslek kararı ifade ediyor. Ve nihayetinde 
de müşteriye hizmeti nasıl uygulayacağız? Daha işin kabulünden 
işi uygulama sürecine kadar müşteri ile ilişkilerimizi nasıl yöne-
teceğiz? Yine kendi tanıtımımızı marka oluşturabilmenin önünü 
açacak bir şekilde pazarlama faaliyetlerini nasıl yürütebileceğiz? 
Zaman zaman meslek mensupları reklamla pazarlamayı birbirine 
karıştırabiliyorlar ya da hepimiz karıştırıyoruz aslında. Pazarla-
ma asla yasak bir şey değildir, meslek mensubunun kendisini 
ifade etmesi, tanıtması, bir marka oluşturması yasak değildir, sa-
dece reklam yoluyla bunu yapmaması gerekir. İşte Hizmet Kali-
tesi Meslek Kararı bu çerçevede de neler yapılması gerektiğinin 
altını çiziyor, çerçevesini oluşturuyor, politika ve prosedürlerinin 
altını çiziyor. Yine haksız rekabet ve reklam yasağıyla ilgili bir-
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takım belirlemeler yapıyor yani yürüttüğünüz faaliyetleri buraya 
düşmeden.

Yansıda gördüğünüz gibi aslında bir İşyeri Hizmet Kalite Rehberi 
yayınlanmış durumda. Bu işyeri Hizmet Kalite Rehberi aslında 
biraz önce sözünü etmiş olduğumuz tüm bu hizmet kalitesi mes-
lek kararı içinde gerçekleştirilmesi gereken yani bir meslek men-
subunun hangi faaliyette bulunuyorsa bulunsun gerçekleştirmesi 
gereken bütün prosedürler bu rehberin içerisinde bulunmakta 
A’dan Z’ye. Yani mekanla ilgili, güvenlikle ilgili neler yapacak, ya-
zılımla ilgili, donanımla ilgili neler yapacak, işyeri yönetimi ile ilgili 
hangi belgeler düzenlenmesi gerekiyor, hangi prosedürler oluş-
turulması gerekiyor? İşyeri yönetiminde işte insan kaynakları sü-
recini, işe almalardan eğitimlerine kadar bütün bu süreçte hangi 
belgeler düzenlenecek, hangi prosedürler, politikalar oluşturula-
cak bütün bunları bir rehber niteliğinde yani bir meslek mensubu 
aslında bu rehberi eline aldığında ben Hizmet Kalitesi Meslek 
Kararı kapsamında kendi kalite güvence sistemimi oluşturmak 
istiyorum dediği takdirde bu rehber ona hakikaten rehberlik ede-
cek. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. 

Yani sonuç itibariyle kaliteli hizmet anlayışını eğer içselleştire-
bilirsek, etik değerlere bağlı şekilde faaliyetlerimizi kurumsal bir 
anlayışla yürütebilirsek Mali Müşavirler dengeli bir sosyal yaşam 
içerisinde kazançlı bir şekilde sürdürülebilirliklerini de aynı şe-
kilde sağlayabileceklerdir. Bu anlamda muhasebe, denetim, da-
nışmanlık işletmeleri için bu meslek kararı gerçekten bu zorlu 
sürecin yönetiminde son derece önemli bir fonksiyonu yerine ge-
tirecektir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür edi-
yorum, çıkan aksilikler için de özür diliyorum.
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Erkan AZİZOĞLU
Moderatör
TÜRMOB Denetim Kurulu Üyesi

- Çok teşekkür ediyorum Sayın Erol Demirel. Ben de moderas-
yon olarak değerli konuşmacıların konuştuklarını özetlemek ni-
yetinde değilim ama Sevgili Erol Demirel hakikaten mesleğin ya-
şadığı sorunları, dijitalleşmeyi, değişim ve dönüşümü ve bunun 
çerçevesinde bizi bekleyen sorunları nasıl alt edebileceğimiz ko-
nusunda hazırlanan rehberin nasıl faydalı olacağını bize geniş 
kapsamlı olarak anlattı, kendisine teşekkür etmek istiyorum.

İkinci konuşmacımıza geçmeden önce değerli meslek mensup-
ları şu anda bizi izleyen hem zoom üzerinden hem youtube üze-
rinden bizi izleyen değerli meslek mensupları böyle üç tane de-
ğerli konuşmacıyı bulmuşken muhtemelen Kongremizin konusu 
ile ilgili çok ciddi sorularınız olacaktır. Sorularınızı dijital ortamda 
bekliyoruz, konuşmalar bittikten sonra değerli konuşmacılarımız 
sorularınıza cevap vereceklerdir. 

İkinci konuşmacımız Galatasaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilim-
ler Fakültesi Dekanı Sayın Volkan Demir, buyurun Sayın Hocam.

Prof. Dr. Volkan DEMİR
Galatasaray Üniversitesi İİBF Dekanı

- Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben de meslek mensupla-
rımıza hitap etme olanağı sunduğu için hem TÜRMOB’a hem 
emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ‘birinci’ bir kong-
rede konuşmaktan da mutluluk duyuyorum çünkü umuyorum ve 
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eminim ki uzunca yıllar bu kongreler devam edecek.  Bizler mes-
lek mensupları çerçevesinden baktığımız zaman aslında yıllar-
ca yapa geldiğimiz işleri iyi yapmaya çalıştık, hala da yapmaya 
çalışıyoruz, meslek mensuplarımız da bunu yapmaya çalışıyor 
ama kalite son yıllarda hayatımıza girdi yani meslek mensubu 
artık işini kaliteli yapmak zorunda. Peki, meslek mensubumuza 
baktığımız zaman üyelerimize ve adaylarımıza ne işler yapıyor-
lar? Birincisi büroda olan meslek mensupları var, bizim biraz son-
ra bu kavramın içini açacağım defter tutma diye tabir ettiğimiz 
büroculuk faaliyetleri yapıyorlar. İkincisi bu işi bağımsız denetim 
boyutuyla yapan meslek mensuplarımız var. Aslında hani ulusla-
rarası literatürde üç tane İngilizce accounting, accruing and audit 
dediğimiz ve güvence hizmetleri verenler var, işte Yeminli Mali 
Müşavir üstatlarımızın tasdik hizmetleri sayılabilir veya güvence 
hizmetleri kapsamında yapılan denetimler bunlardan sayılabilir. 
Bir de danışmanlık hizmetleri var. 

Şimdi dünyaya baktığınızda acaba bizim gibi meslek mensupla-
rı gelişmiş ülkelerde gelirlerini en çok nelerden elde ediyor diye 
baktığımızda IFAC’ın, Sayın Hocam da çok iyi bilir, IFAC’ın rapor-
ları var. IFAC’ın en son hazırladığı raporda da meslek mensup-
ları ne bağımsız denetimden gelirlerinin çoğunu elde ediyorlar 
ne book-keeping dediğimiz faaliyetlerden elde ediyorlar, meslek 
mensupları dünyada gelişmiş ülkeler üzerinde danışmanlık faali-
yetlerinden elde ediyorlar. Şimdi ben merak ettim bu IFAC’ın ra-
porunun detaylarını görünce, ya onlarda olup da bizden olmayan 
danışmanlık faaliyetleri ne var diye. Aslında sakladığımız şey 
şu, meslek mensuplarının defter tutma adı altında yaptığı işle-
rin birçoğunu danışmanlık faaliyeti adı altında dünyadaki meslek 
mensupları fatura ediyorlar ve gelir elde ediyorlar. Şimdi biz ge-
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lenekçi bir meslek grubuyuz ve meslek örgütüyüz. Bu güzel bir 
şey, güzel tarafları var ama bir de tehlikeli tarafları var. İşte def-
ter tutma dediğimiz kavramı incelememiz gerekiyor. Nedir defter 
tutma? Bunu kaliteye de bağlayacağım biraz sonra, defter tutma 
şirket özelinde tutulan, bir şirket kuruyor meslek mensubumuz, 
sicil işlemlerini yapıyor, sigorta işlemlerini yapıyor, vergi dairesine 
kayıt işlemlerini yapıyor ondan sonra aylık belgelerini işliyor, Erol 
Bey çok güzel izah etti, tasnif ediyor, sınıflandırıyor, işliyor. Bu 
gitgide dijitalleşiyor ve önümüzdeki sayılı yıllar içerisinde hani bir 
süre veremiyoruz ama önümüzde çok az sayılı yıllar içerisinde 
bence meslek mensuplarının bu kayıt işlerinin sonuna kadarki 
bütün süreçler dijital ortamda olacak. Yani bugün yapılmıyorsa 
da bence etkisizlikten yapılmıyordur çünkü dijital ortamdaki bir 
şeyi alıyoruz elle kaydediyorsak o aslında biraz o alanda etkin ol-
madığı içindir ama bir şey dijital ortamdaysa, fatura dijital ortam-
daysa, ödemeler dijital ortamdaysa her şey bankadan geçiyorsa 
7 bin lira sınırı diye bir gerçek varsa yarın öbür gün o sınır inerse 
her şey dijital ortamda olduğu zaman kayıtlar da dijital ortam-
da olacak. O zaman meslek mensubu tabii ki işsiz kalmayacak 
ama işte defter tutmayı orada tartışmamız gerekiyor. Bugün ben 
çok iyi biliyorsunuz hani akademisyeniz Hocam ile beraber ama 
mesleğin de içindeyiz aynı zamanda. Meslektaşlarla sohbet etti-
ğimiz zaman defter tutma işini tanımlayayım size; sigorta işlem-
lerini yapma, beyannameleri verme, kayıtları yapma, efendime 
söyleyeyim işletme ile arada bir toplanma, analiz yapma, bazen 
yatırım kararlarına müdahil olma, işletmenin sahibinin ricasıyla 
bir tanıdığını getirip onun bir emeklilik işine dahil olup onun da-
nışmanlığını yapma… E defter tutma işinin içinde danışmanlık 
faaliyetleri var. Dolayısıyla bugün meslek mensubunun mutsuz 
olduğu, mesleki tatmin yaşamadığı nokta buradan başlıyor. Peki, 
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bunu yurtdışında nasıl yapıyorlar? Bir kere ücretlendirme sistem-
leri ile birebir alakalı, yurtdışında prototip defter tutma hizmeti ta-
nımlanmış, idari yerlere bildirgeni, beyannameni veririm ücreti bu 
kadar, sigorta sicilin varsa artı bu kadar daha para alırım, her ay 
giriş çıkış yapacak eleman sayısı kadar da çarpı bu kadar daha 
alırım eşittir ayda bu kadar bedel ödersin. Şimdi bu hem mesleki 
tatmini arttırıyor hem de baktığınız zaman uluslararası alandaki 
meslektaşlarımızla bizi eşit düzleme getiriyor. İşte bizdeki danış-
manlık faaliyetleri de buraya getiriyor.

İkincisi, meslek mensubunun ileride yapacağı ve yapması ge-
reken birçok iş daha var bunları da konuşacağız ama Kongre-
nin esas konusuna gelelim ve konularımızı bağlayalım. Kalite, 
işyeri ve hizmet kalitesi; şimdi bizden kim kaliteli hizmet istiyor? 
Varsayımımız ne? Müşteri. Kalitenin tanımı ne? Müşteri ihtiyaç-
larına uygunluğa cevap verebilme. Peki, kalite sadece müşteri 
ihtiyaçlarına uygunluğa cevap verebilme mi? Hayır! Yani geçmiş-
te düşünün, kim renkli televizyon talep etti? Renkli televizyonu 
kimse talep etmedi aynı zamanda müşterinin hoşuna gideceği 
hizmetleri de sundular. Birileri hizmeti, ürünü arz etti. Dolayısıyla 
sadece beklenti değil. Şimdi defter tutma işine bir daha gelelim, 
defteri tutuyoruz, ücretini talep ediyoruz, bir ucu işte TÜRHAK’ın 
uğraştığı işte haksız rekabete dayanıyor. Hizmetin faydasını kim 
elde ediyor bunu sorgulamak lazım. Yani ben Vergi Kanunlarına 
göre çıkan finansal tablo lafı demek istemiyorum, Vergi Kanunla-
rına göre çıkan finansal tablo değil tamamen finansal bilgiler, bir 
takım finansal bilgiler işte derli toplu halde ismine bilanço dedik, 
yıllarca kar-zarar gelir tablosu dedik ama bir standarda, bir hük-
me, bir gerçeğe uygunluğa dayanmıyor sadece vergisel amaçlı 
zaten Vergi Kanununda çıkıyor, amacı da o zaten. Şimdi bu bi-
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lançoyu çıkartıyorsunuz, çıkarttığın kişi bilançoya inanıyor mu? 
İnanmıyor. Bu kar-zararı çıkartıyorsunuz, çıkarttığınız müşteri bu 
kar-zarara inanıyor mu? İnanmıyor. Peki, ne için çıkartıyorsunuz? 
Beyanname vermek için çıkartıyorsunuz; işte aylık, üç aylık, yıl-
lık beyannameleri vermek için çıkartıyorsunuz. Peki, soruyorum 
size faydası kime? Kamusal faydasını göz ardı etmiyorum, ka-
musal fayda var ama fayda işyerine değil yani doğrudan patrona 
bir faydası yok. Patronun yükümlülüklerini devlete beyan eden 
aracıyız. Fayda işyerinin sahibine, fayda hizmet verdiğiniz şirke-
te gittiği sürece hizmetin bedeli tartışılmaz. Verdiğiniz hizmetin 
bedelini kolay tahsil edebilirsiniz. Nedir o? Danışmanlık hizmeti! 
Siz yatırım danışmanlığı yapıyorsanız paranızı almama ihtimali 
yok. Haksız rekabet olma ihtimali de yok çünkü direk fayda işlet-
meye gidiyor, şirkete gidiyor veya. Ya da denetim faaliyeti, şimdi 
bağımsız denetim bugün çok popüler konularımızdan bir tanesi, 
bağımsız denetime baktığın zaman kimler neden yaptırıyor? Bir 
mecbur olsun diye yaptıranlar var, işte adam ciro sınırını geçmiş, 
60 bin sınırını geçmiş yapalım bari diyenler var, çıkan rapora bak-
mayan var ama bir de bağımsız denetim raporunu alıp denetçiyle 
rapor sonrası istişare edip, toplantılar yapıp neleri düzeltmeliyiz, 
ne risklerimiz var konuşanlar var. Şimdi bu fayda yarattığı sürece 
bu bağımsız denetimin ücreti de tartışılmaz. Tam tasdik hizmet-
leri de öyle, tam tasdik hizmetini işte vergi güvenliği için alanlar 
var ama bir de hakikaten de bu tam tasdik hizmetini alırken iş-
letmemde birtakım faydalar sağlarım vergisel amaçlarımla vergi 
planlaması yaparım, vergisel amaçlarımı işte Vergi Kanunların-
dan herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmam diyerek kendisine 
fayda yaratarak alan var yani bu zaman ücret tartışılmaz. 
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Şimdi kalite nedir? Kalite, müşteri beklentilerine uygunluk artı 
müşterinin beklemediği ama hoşuna gitmesi muhtemel şeyleri de 
sunmaktır. Bizim müşteride sunduğumuz hizmetlerde ben iddia 
ediyorum ki defter tutma hizmetinin kalitesini yüzde yüze çıkarta-
mayız. Çünkü işin içinde sadece meslek mensubu yok, işin için-
de bunu verdiğimiz platform var, bir tarafı bir kamu var, bir tarafı 
fayda yarattığınız toplum var. Şimdi dolayısıyla bence rekabet 
ve işyeri kalitesi danışmanlık, denetim ve diğer işlerde ön plana 
çıkacaktır. Ha defter tutma işinde yüzde yüz kaliteyi hani bizim 
elimizde değil derken ama tabii ki de bizim de yapabileceklerimiz 
var. Yani defter ve belge düzeninden tutun da burada ellerinize 
sağlık hakikaten çok güzle bir çalışma Meslek Kararı ve Meslek 
Rehberinde yazan büroların, ortaklıkların kurumsallaşma süre-
ci var. O kurumsallaşma müşteriye de yansıyacaktır tabii ki de. 
Ama iki kavramı birbirinden ayırmak lazım; kurumsallaşma ve 
kurumsal yönetim ikisi de bizim meslek kararında geçiyor. Şimdi 
kurumsallaşma çok da güzel rehberde açıklanmış, yaptığınız işin 
süreçler halinde yazılması. Bugün Erol Bey değindi, bürolarda 
en büyük sorun personel sorunu yarın öbür gün daha da büyük 
sorun haline gelecek farklı bir jenerasyon geliyor çünkü. Yani bü-
rolar ya da şirketlerde ya da yardımcı pozisyonundaki kişilerdeki 
işten giriş-çıkışlar çok hızlı artıyor. Bunun sebeplerinden bir ta-
nesi mesleki tatminsizlik ve meslekte devamlı kendini tekrar edi-
len işlerin olması. Bu dijitalleşme ile zaten ortadan kalkacak ama 
şunu sorgulamak gerekiyor; kurumsallaşan bir bürodaki işten 
ayrılma oranı daha düşüktür. Çünkü her şey yazılı süreçler halin-
dedir, kuralı vardır kaidesi vardır. Bu da Meslek Kararımızda yine 
olduğu gibi büronun veya denetimin, danışmanlık işyerinin, işi 
yapan meslek mensubunun kurumsal yönetilmesini sağlar yani 
adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu olarak işi yapabilmesini 
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sağlar. Bu da neyi getirir? Bu da meslek mensubunun mesle-
ki tatminini getirir. Bugün meslek mensubu defter tutma dedik, 
işte danışmanlık dedik ama altı çok geniş mesela büyük şirket-
lerde, kurumsal şirketlerde uyum yöneticisi diye bir pozisyon var 
şu anda üst yönetimde; uyum yöneticisi. Bu uyum yöneticisinin 
KOBİ’lerde olma ihtimali yok ama baktığınız zaman uyum yöneti-
cisi benim meslektaşım. Her gün Resmi Gazeteyi hukukçu kadar 
inceleyen, her gün meslek mensubuna bakın işte atıklarla ilgili 
şu çıkmış, vergi kanunlarıyla ilgili bu çıkmış sirküler yazan, öyle 
değil mi size de geliyor, bana da geliyor onlarca sirküler geliyor 
o değişti, bu değişti. E uyum yöneticisi aslında meslek mensu-
bu. Veya KOBİ’lerin bugün CFO’luk vardır kurumsal şirketlerde 
yani mali finansmanın başındaki kişi üst yönetim olarak C-level 
üst yönetimde, bunun KOBİ’lerin bir CFO’ya verecek bütçesi yok, 
yani bir CFO tutamaz öyle bir bütçesi yok ama bir Mali Müşavir 
arkadaş beş tane KOBİ’ye CFO’luk yapabilir kısmi zamanlı. Bu 
da bir hizmet modeli, bunların gelişmesi gerek. Bir başkası bir 
gün mesela Erol Bey bahsetti teknolojiyle beraber defter tutma. 
Biz ne yapıyoruz LUCA’dan beri? Çift taraflı defter tutma. Şimdi 
blockchain ile beraber üç taraflı defter tutma; size, karşı işlet-
meye yani yaptığınız kayıt aynı anda sizde, karşı işletmede ve 
bir veri tabanında ortak işleyecek. Yani aslında bir şirketin mu-
hasebe kaydı yapması yeterli olacak, size mal satanın yapması 
yeterli olacak sizin aynı zamanda alış kaydınıza işleyecek. Neyle 
gelecek bu? Blockchain ile! Blockchain konuşunca hep biliyor-
sunuz kripto paralar geliyor o bir boyutu ya da bugün Türkiye’de 
çok güzide firmalar var, sözleşme yönetimi blockchain ile oluyor, 
aramızdaki sözleşmeyi tedarik sözleşmesini blockchain ile yapa-
biliyoruz. Dolayısıyla defter tutma da blockchain ile gelecek. İşte 
en son vergisel düzenlemelerde idarenin tasdikle ilgili sorunlar 
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vardı biliyorsunuz defterler, elektronik defterler ne zaman tasdik 
edilir? İşte beratın yapıldığı zaman diye bir düzenleme yapıldı. 
Bu tamamen aslında bir şeyin altyapısı, çok güzel özetlediler 
Erol Bey orada. 

Şimdi bizim TÜRMOB’un çıkarttığı tek işletme için ortaklık yapısı 
için rehberlerimiz var ama şunu tartışmamız gerekiyor; kaliteli bir 
iş yapacaksak tek yapılabilir boyutta çıkıyor. Tek yapılamaz bu iş! 
Tek yapılırsa o tek yapan tatil yapamaz, tek yapanın bir güvence-
si yoktur, tek yapanın hasta olma hakkı yoktur, tek yapanın başka 
bir hakkı yoktur! Dolayısıyla bu işi aslında bizim hep beraber olup 
ortaklık modeline getirmek gerekiyor. Ortaklık eşit değildir şirket-
leşmek ya da işte ne bileyim büyük büyük plazalara geçmek bu 
demek değildir. Yaptığın işi ortakla, yoldaşınla, yol arkadaşınla 
beraber yapmaktır. Bu yol arkadaşınız söylediler, bürolarımız-
daki, işyerlerimizdeki çok kıdemli arkadaşlar da ayrılıyor kendi 
bürolarını açıyorlar. Ya şimdi ayrılarak büyüyemeyiz, birleşerek 
büyüyebiliriz. Dolaysısıyla bu rehber çalışmasında ben emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum, hakikaten de dün geceden beri 
daha detaylı inceledim hakikaten de çok güzel bir çalışma olmuş.

Bir başka konumuz bizim Mali Müşavirle işletmecilik ilişkisi. Şim-
di Mali Müşavir iyi Muhasebecidir, iyi vergicidir ama ben şeye 
inanıyorum accounting lafı İngilizceden biraz yanlış çevirdik, ac-
count muhasebe olarak çevirdik ama accounting muhasebeci 
biz bunu kayıta biraz indirgedik. Aslında kayıt da içinde ama en 
çok accounting raporlama ve analiz fonksiyonudur. Biz buralar-
dan kendimizi çekiyoruz ama bir bakıyorsunuz bizim kendimizi 
çektiğimiz işlerden farklı farklı meslek grupları türemeye çalışıyor 
ama yasadaki bizim görev alanımız bunlar. Danışmanlık, sistem 
kurma, efendime söyleyeyim analiz yapma bizim işimiz bunlar. 
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Biz kendimizi bunlardan çekiyoruz çünkü defterin içine hapsol-
muşuz, defter tutma ben ona poşet diyorum, defter tutma poşe-
tini vermişler bize her gün poşetin içine birileri bir şey atıyor biz 
de kızıyoruz, diyoruz ki bu iş yapılmaz, işte TÜİK formları geldi, 
o form geliyor, bu form geliyor daha da gelecek bu arada ama 
defter tutma poşetini bence bir ayırmak lazım. Bize defter tutma 
poşetini ayırıp danışmanlık işiyle beraber götürmek lazım. Çok 
kolay değil biliyorum kültürel bir müşterinin de alıştığı yapı var, 
müşteri bir şeye iki kere para ödemek istemiyor onu da biliyorum 
ama belki de hani buradan şeyi konuşmak lazım, bu işin biz yüz-
de yüzünü sağlayamayız, bu işin; TOBB, TÜSİAD, KOBİ’ler bir 
tarafı iş dünyası. İş dünyasının da bilinçlendirilmesi lazım yani 
Mali Müşaviri kurumsal olmayan bir firmanın kurumsallaşmaya 
çalışması kadar saçma bir şey yok. Mali Müşavirin kurumsal ol-
ması lazım, onun o mantalitede olması lazım. 

Bir başkası kurumsallaşma veya kaliteli hizmet verme ve aka-
binde kurumsallaşma Mali Müşavire ne hizmet sağlar? Birincisi 
gelirini arttırır, bu müspet. İkincisi müşterisini arttırır istiyorsa ta-
bii, bu da güzel bir şey. Üçüncüsü itibarını arttırır, parmakla gös-
terilir, kaliteli işte mekanda, işyerinde, süreçlerinde. Dördüncüsü, 
dörtte söylüyorum ama bence gelirden daha önemli kısmı çünkü 
ben bunu çok önemsiyorum, mesleki tatmini arttırır. Tatmin yani 
mesleğin sevilmesini arttırır, yeni neslin de mesleğe severek gir-
mesini yani yapacak işim yok ben Mali Müşavir mi olsam acaba 
değil de mesleğin sevilerek yapılmasını sağlar dolaysıyla da bu 
mesleğin iyi yapılmasını sağlar. 

Şimdi kaliteyi nasıl belgelersiniz “ben kaliteli hizmet veriyorum” 
dediğiniz zaman. İşte burada yazmışsınız; ölçülecek, Odalara 
görevler var, TÜRMOB’a görevler var süreç bunu getirecek ama 
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bunun karşılığı akredite olmaktır. Yani kaliteli iş yaparsanız işte 
bugün bu ülkede bağımsız denetim danışmanlık yapan küresel 
firmalarımız var, aslında hepsi yerli, Ticaret Siciline tescilli yerli 
firmalar. Ama küresel markaları kullanıyorlar bir bedel karşılığın-
da, parasal bedel artı bir kalite bedeli karşılığında. Kalite rehber-
leri var, diyor ki bunlara uyacaksın! Ülkedeki otorite seni denet-
lesin ama sen bunlara uymazsan ben de ceza keserim, ben de 
gelirini azaltırım hatta ismimi alırım diyorlar. Dolayısıyla kalite bir 
akreditasyon getirecek bize yarın öbür gün belki de uluslarara-
sı akreditasyonu konuşacağız ve Avrupa bölgesinde olduğumuz 
için Avrupa Akreditasyon Ajansı var bununla ilgili bütün kurumları 
akredite edebilen. 

Bir de son olarak şundan bahsetmek istiyorum, şimdi özellikle 
yeni meslek mensubu, yeni girecek olan meslek mensupları za-
man zaman toplantılarda soruyorlar yeni işler vesaire. Şimdi öyle 
işler var ki sahipsiz, bunun okulu yok ama bakıyorsunuz içeriye bi-
zim işlerimiz. Mesela iklim okur yazarlığı, Mali Müşavirin mutlaka 
iklim okur yazarı olması gerekiyor. Ülkemizde biliyorsunuz geçen 
günlerde Paris İklim Anlaşmasını imzaladık yürürlüğe girdi. Şimdi 
Paris İklim Anlaşmasını takip ettiyseniz Yeşil Mutabakatın bir so-
nucudur bu ve öyle yükümlülükler getiriyor ki bize! Bugün karbon 
emisyonuyla ilgili ihracatçılarımız eğer ilgili önlemleri almazsa bir 
yıl içerisinde ülkeye maliyeti 6 milyar dolar olacak. Karbon emis-
yonunun sera gazı salınımının. Şimdi bunları kim raporlayacak? 
Bizler raporlayacağız, biz raporlama uzmanıyız zaten, finansal 
raporlama. Ha şimdi hep bu zamana kadar ne konuştuk, finansal 
rapor konuştuk, artık finansal olmayan raporlar da konuşacağız; 
sürdürülebilirlik raporlaması, bunun uzmanlık programlaması 
sürdürülebilirlik uzmanlığı, entegre raporlama, Yeşil Mutabakat, 
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karbon emisyonu, sera gazı salınımı, bunun raporlanması gibi 
konular bizim meslek mensubumuzun ilgi alanında olacağı ko-
nulardır. Meslek mensubuna iş yaratmaya çalışmıyorum. Bunları 
yapar yapmaz ama bizim mesleğin faaliyet alanıyla ilgili olduğu 
için söylüyorum, mutlaka içinde olacak. Kurumsal yönetim konu-
su, şimdi bizim akademik anlamda kurumsal yönetimle ilgilenen 
üç branş var, Hocam çok iyi biliyor, doçentlik alt alanlarıdır hatta 
doçentlik de iki branştır biri yönetim organizasyonun alt alanıdır, 
biri de muhasebe finansmanın alt alanıdır. Bir de hukukun ala-
nıdır kurumsal yönetim ama hukukun biraz uyumla ilgili alanıdır. 
Şimdi şirketlerde kurumsal yönetimi kim kurar? Öyle bir uzman-
lık, hani bunun okulu yok, sınıfı yok! Biz kuruyoruz yani şeffaflık, 
adillik, sorumluluk ve hesap verebilirliğin her tarafında meslek 
mensubu var. Dolayısıyla bizler bu işlere talip olmalıyız, yeni ge-
lecek arkadaşları bu işlerle ilgili eğitmeliyiz, genç nesil çok iyi ge-
liyor. Çok daha iyi getirmeliyiz bunları ve onlara yeni iş alanlarını, 
yeni konuları mutlaka ve mutlaka o konularda eğitmeli, o konula-
ra eğilmelerini sağlamalıyız. 

Son olarak şunu sorup şunu cevaplamak istiyorum, kaliteli hiz-
met vermezseniz ne olur? Buna işte kalite maliyetleri konusunda 
kalite maliyetleri derler ama aslında doğrusu kalitesizliğin maliye-
ti vardır. Kalitesizliğin de maliyeti şudur; maddi maliyeti müşteri 
kaybı, gelir kaybı, manevi maliyeti tatminsizliktir net olarak dola-
yısıyla da bu işin yapılamaz hale gelmesidir. Bence hani kalitenin 
neden olması gerektiğini sormak yerine kalite olmazsa ne olu-
ru anlatırsak, beraber konuşursak bedellerine katlanabilir miyiz, 
katlanamaz mıyız buna hep beraber karar vermemiz gerekir diye 
düşünüyorum. 
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Ben çok teşekkür ediyorum bana söz verdiğiniz için, soruları ce-
vaplamaktan memnuniyet duyarım Sayın Başkanım.

Erkan AZİZOĞLU
Moderatör
TÜRMOB Denetim Kurulu Üyesi

- Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Evet, Sevgili Volkan 
Demir’e de çevre sorunlarıyla ilgili özdeşleştiren hakikaten hem 
dünyadaki mesleğin nasıl yapıldığı, küresel anlamda nasıl yapıl-
dığı, mesleğin Türkiye’de nasıl yapıldığı işte geleneklerimiz. Bun-
lar hakikaten ben başta üçüncü şey olarak ilave etmiştim ama 
söylemeyi unuttum, meslekte üç tane şey çok kıymetli; biri de-
ğişim adaptasyon, kaliteli hizmet, üçüncüsü gerçekten ortaklık, 
bir araya gelebilme. Bunu başarabilirsek gerçekten bizi iyi günler 
bekliyor. Bu anlamda demin söylediğiniz şey çok anlamlı yani 
kaliteli hizmet ve ücret bağlantısı da çok doğru orantılı gidecektir. 
Söylediğiniz şey kalitesizlik de bunu evet belki de bunu tartış-
mak gerekiyor yani bir kaliteli taraf var ama biz onun tarafından 
bakmak istiyor. Bir de korkmamak lazım değerli meslektaşlarım, 
gerçekten yaptığımız çalışma çok kıymetli, bu rehber emin olun 
hepinize çok iyi yol gösterecek, ne yapmamız gerektiğini anlatan 
bir rehber hatta biz bize bir tiyo da verebilirim size, bizim Ana-
dolu’da birçok firma kurumsallaşmak istiyor, ne yapabiliriz diye 
bizlere geliyor. Emin olun TÜRMOB’un web sayfasında bulunan 
bu rehber onlara da çok faydalı gelecek. Buradan bile bir kazanç 
ya da bir şey kazanabiliriz. Bu bile çok kıymetli, bu anlamda hiç 
korkacak bir şey yok, bizi güzel bir gelecek bekliyor diyorum.
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Sözü Işık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Cemal 
İbiş’e bırakıyorum. Buyurun Sayın Hocam.

Prof. Dr. Cemal İBİŞ
Işık Üniversitesi Rektörü

- Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Şimdi yaklaşık iki yıldır 
ben TÜRMOB’a gelemedim pandemi nedeniyle, böyle bir teklif 
gelince memnuniyetle dedim ve çok memnun oldum. TÜRMOB’a 
çok teşekkür ediyorum bu Kongreyi, I. Kalite Kongresini yaptı-
ğı için de ayrıca teşekkür ediyorum. Benim öğrencilik yıllarımda 
yani 1980’li yıllarda şöyle bir deyiş vardı o günün Türkiye’sinde, 
eli kalem tutan herkes muhasebeci olabiliyordu, 1980’li yıllar. Bu-
gün bu çatı altında TÜRMOB’da, 120 bini aşkın meslek mensu-
bunun üyesi olduğu TÜRMOB’da kaliteyi konuşuyoruz. Nereden 
nereye geldik ve bakalım nereye gideceğiz? Birinci Kongrenin 
başarılı geçmesini, hayırlı olmasını, mesleğe de katkı sağlama-
sını diliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben 
arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum çünkü benim işimi ko-
laylaştırdılar. Benim anlatacağım, anlatmam gereken birçok ko-
nuyu anlattılar. Ben bu arada bir sunumum var onu paylaşabiliyor 
muyum? Arkadaşlardan rica edeyim bana yardımcı olurlarsa çok 
memnun olurum. Tamam, geldi. 

Efendim, 1. İşyeri ve Hizmet Kalitesi Kongresi: Mesleği Geleceğe 
Taşımak, Kalite Etkisi. Bu çok anlamlı, çok önemli… Bizim otu-
rumumuz Mali Müşavirlik Mesleğinde Değişim, İşyeri ve Hizmet 
Kalitesi İlişkisi. Ben kendi konuşmamı, sunumumu üç başlık al-
tında topladım, bir kıyaslama olması açısından YÖKAK, Yüksek 
Öğretim Kurulu Kalite Kurumu uygulamalarını anlatacağım, bu 
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birinci bölüm. İkinci bölümde muhasebe mesleğinde, arkadaş-
larım da değindi ama ben de farklı olarak değinmek istiyorum, 
değişim nasıl oluyor ve kalite ilişkisi. Sonra da TÜRMOB için iş-
yeri ve hizmet kalitesi önerilerim olacak. Bu üç başlıkta sunumu 
yapacağım. 

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu kısaca YÖKAK, şu anda bu Kalite 
Kurulu faal, yüksek öğretimde kalite güvence sistemini de ele 
alarak çalışıyor. Bizim mesleğimiz için belli noktalarda örnek ola-
bilecek uygulamaları var. Ben de Işık Üniversitesinin Rektörlüğü-
nü yaptığım için bu uygulamaların da içindeyim. Paylaşmak iste-
dim ama biraz YÖK’ü de anlatmak isterim herkes biliyor. Yüksek 
Öğretim kısaca YÖK 2547 sayılı Kanun Hükümleri Anayasa’nın 
130-131.maddeleri, burada verilen yetkiler görev ve çerçevesin-
de özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip Türkiye’deki tüm yük-
sek öğretimden sorumlu tek kuruluştur. YÖK’e bağlı bugün 129 
devlet üniversitesi, 74 vakıf üniversitesi, 4 vakıf meslek yüksek 
okulu olmak üzere toplam 207 tane yüksek öğretim kurumu mev-
cuttur. Bunun kalitesini konuşacağız çünkü. Biraz daha bilgi ve-
reyim faydalı olur diye. 1 Kasım tarihi itibariyle 181.430 öğretim 
elemanı yüksek öğretim kurumlarında görev yapmaktadır deği-
şik unvanlarla. 2020-2021 eğitim öğretim yılı itibariyle de Türki-
ye’de ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktorada 8 milyon 240 
bin 997 öğrenci! Bu çok önemli bir sayı yani neredeyse nüfusun 
%10’una denk geliyor yüksek öğretimdeki öğrenci sayısı. İnanıl-
maz bir şey! Almanya’da 3-3,5 milyon yüksek öğretimde öğrenci 
varken bizde 8 milyon. Bunun kalitesine mealen bir kurumun uy-
gulamalarından söz edeceğim onun için belirtmek istedim. 

Yüksek Öğretim Kalite Kurulu ne yapıyor? Kurumun amacı yük-
sek öğretim alanında kalite güvencesi sisteminin güçlendirilmesi 
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amacıyla önce 2015 yılında YÖK’e bağlı olarak kurulmuş, bakın 
2015 yılında YÖK’e bağlı olarak Yüksek Öğretim Kalite oluşturu-
luyor fakat sonra bir değişikliğe uğruyor ve 2017 yılında idari ve 
mali açıdan özerk bir kuruluş haline geliyor Yüksek Öğretim Ka-
lite Kurulu. 2015 YÖK, YÖK’e bağlı, YÖK’ün içerisinde 2017’de 
ayrışıyor idari ve mali açıdan özerk bir yapı haline getiriliyor. Ne-
den acaba? Onları da düşünmek lazım çünkü YÖK içerisinde çı-
kar çatışmaları belli nedenlerle ayrışıyor kaliteyi sağlayacak ayrı, 
özerk bir yapı oluşturuluyor. Yüksek öğretim kalite güvencesi 
Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği 2018 tarihinde yayın-
lanıyor. 

Şimdi Yüksek Öğretim Kalite Kurumu yapısına baktığımızda 13 
üyesi var. Burada da yine belirtmek istiyorum, bu 13 üye, ba-
kın YÖK’ten YÖK’ün seçtiği 3 üye 13’ün içerisinde, Üniversite-
ler Arası Kurulun seçtiği 3 üye, Milli Eğitim Bakanlığının seçtiği 
1 üye, Mesleki Yeterlilikler Kurumunu temsilen 1 üye, Türkiye 
Sağlık Enstitüsü Başkanlığından 1 üye, TÜBİTAK’ı temsilen 1 
üye, TÜRKAK, Türkiye Kalite Kurumunu temsilen 1 üye, TOBB’u 
temsilen 1 üye, yetmedi bir de öğrenci üye var. Nerede? Yüksek 
öğretimde kaliteyi sağlayacak kurumun içerisinde! Bunu özellikle 
söylüyorum çünkü önerilerde geleceğim TÜRMOB için de böyle 
bir öneride bulunmak istiyorum. Yine Yönetmeliğe göre bu üye-
lerin öğrenci üye görev süresi bir yıl ve iki dönemden fazla da 
üyelik yapamıyor. Diğer üyeler, öğrenci dışında kalan 12 üyenin 
görev süresi 4 yıldır, bunlar da iki dönemden fazla üyelik yapa-
mıyorlar. Peki. İşte bu Kalite Kurulunun teşkilat şeması oluşturul-
muş, bunu geçiyorum. 

Evet, çalışma alanlarına bakıyoruz Yüksek Öğretim Kalite Ku-
rulunun üç temel çalışma alanı var. Bir tanesi yüksek öğretim 
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kurumlarının kurumsal dış değerlendirme süreçlerinin gerçek-
leştirilmesi ki biraz sonra anlatacağım üniversite önce kendi iç 
değerlendirmesini, bizdeki öz değerlendirmesini yapıyor, bunu 
YÖKAK’a sunuyor. YÖKAK da dış değerlendirmesini yapıyor ve 
çok enteresan bir işleyiş var, şöyle diyorlar o değerlendirmelerde 
‘güçlü yönler bunlar’ diyorlar, güçlü yönleri belirtiyorlar ve ‘geli-
şime açık olan yönler’ diye de diğer yönleri belirtiyor sadece bu! 
Güçlü yönleriniz bu, gelişime açık yönleriniz de bu. Nelerde ya-
pıyor bunu? Eğitim, öğretim, araştırmada topluma hizmette ve 
üniversitenin idari yapısının işleyişinde. Bunları bilmekte fayda 
var, TÜRMOB’daki TÜRHAK çalışırken buradan belli uygulama-
ları alabiliriz, bu birincisi. Yüksek öğretim kurumlarının kurumsal 
dış değerlendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi.

İkincisi, ulusal program akreditasyon kuruluşlarının yetkilen-
dirilmesi, işte biraz önce Volkan Hocam söyledi akreditasyon! 
Üniversite programlarının akreditasyonlarını yapacak ulusal ku-
ruluşların yetkilendirilmesi yetmiyor uluslararası akreditasyon ku-
ruluşlarının da tanınması YÖKAK’ın görevlerinden ikincisi. Bu da 
önemli bir şey…

Üçüncüsü, kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması bence 
daha da önemlisi içselleştirilmesi! Kalite sözde olmuyor, kalite 
özde olacak. Kaliteyi içselleştireceğiz hatta kalite bir yaşam biçi-
midir. Sadece işte de değil bence sizin yaşamınızın her aşama-
sında kaliteyi uygulamak lazım, hayata geçirmek lazım. İşinize 
de zaten doğrudan yansır. Çalışma alanları bu şekilde.

Şimdi belli raporlar var, kurum iç değerlendirme raporu, bakın 
Yüksek Öğretim Kurumunun yani üniversite diyelim, üniversi-
tenin eğitim öğretim araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile 
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idari hizmetlerine ilişkin kalite güvencesi süreçlerini izlemek ama-
cıyla Yüksek Öğretim Kurumu tarafından her yıl hazırlanan ra-
por. Bu rapor ne oluyor? Üniversitenin kendi web sayfasında ilan 
ediliyor ve YÖKAK’ın sayfasında da ilan ediliyor. Her şey şeffaf, 
başka türlü olmuyor çünkü. Buna KİDR diyorlar Kurumsal İç De-
ğerlendirme Raporu. Bugün girin herhangi bir üniversitenin web 
sayfasına ya da YÖKAK’ın ayrı bir web sayfası var oraya girin 
bu raporları görebilirsiniz bütün üniversiteler için. Diğeri Kurum-
sal Dış Değerlendirme Programı, bu nedir? Kurum kendi öz ya 
da iç değerlendirmesini yaptı, YÖKAK geliyor bu biraz önce be-
lirttiğim eğitim-öğretim, araştırma, toplumsal katkı faaliyetlerinin 
kalitesini beş yılda en az bir defa, beş yılı geçmeyecek, en az bir 
defa Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından periyodik olarak 
gerçekleştirilecek dış değerlendirme süreci. Nedir? Kurumsal dış 
değerlendirme. Raporlar geliyor, iç değerlendirme raporları, dış 
değerlendirme de izleniyor, saha ziyaretleri yapılıyor ve kurumsal 
geri bildirim raporları hazırlanıyor. İşleyişe bakın! Evet, kurumsal 
geri bildirim raporu… Dış değerlendiriciler tarafından ki bunlar da 
çoğu bağımsız uzman kişilerdir, hazırlanan kurumun güçlü ve iyi-
leşmeye açık alanları içeren bir rapordur. Bunlar da yayınlanıyor. 
Gizli yok, saklı yok, şeffaf! 

Bir de Yüksek Öğretim Kalite Güvencesi Durumu Raporu var. 
Bu da ilgili yıl içinde dış değerlendirmesi yapılan yüksek öğretim 
kurumlarının kurumsal değerlendirme raporları dikkate alınarak 
her yıl hazırlanan başta Yüksek Öğretim Kurulu olmak üzere ilgili 
paydaşların bilgisine sunulan rapor. 8 milyon yüksek öğretimde 
öğrenci var dedik, üniversite var dedik, öğretim üyesi var dedik, 
nicelik bu. Nitelik? Niteliği sağlama yönünde çalışmalar da bun-
lar. 
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Şimdi nasıl çalışıyor bu yapı? YÖKAK ana mali kaynağı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödeneklerden oluşuyor. 
Kurul gelirleri Hazine yardımları, faaliyet gelirleri, her türlü bağış 
yardımlar ve diğer gelirler şeklinde tanımlanmış 2018-2021’e de 
baktım, 2020’ye de baktım işte burada grafikte görüyorsunuz 7 
milyon liraya yakın bir bütçesi var Türkiye’de yüksek öğretimde 
kaliteyi sağlamaya çalışan mali ve idari özerkliğe sahip bu yapı-
nın. 

Evet, YÖKAK Avrupa Kalite Ajansları Birliğine, Dünya Kalite 
Ajansları Birliğine, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Uluslararası 
Kalite Ajansları Grubuna, Asya Pasifik Kalite Ağı ve İslam Ülke-
leri Kalite Ajansları Birliğine tam üyedir. Bu anlamlıdır, uluslarara-
sında da kabul gören bir yapı, bir işleyiş var. TÜRHAK için yapı-
labilir mi onu da düşünmek lazım, hemen burada bir öneri olarak 
söylemiş olayım. 

Bir mentörlük sistemi var, ben özellikle bunu TÜRMOB için öne-
rilerim arasında var. Nedir bu mentörlük sistemi? Bu şu; amaç 
kurumsal dış değerlendirme programına dahil olacak kurumlara 
rehberlik edilmesi, bunun yanı sıra kurumların iç kalite güvence 
sisteminin yapılandırmasına destek olmak ve yüksek öğretim sis-
teminde kalite güvence kültürünün yaygınlaştırılması ve içselleş-
tirilmesine katkıda bulunmak. Şimdi TÜRMOB’da uygulamalara 
geçeceğiz, değil mi Sayın Başkanım? Nasıl geçeceğiz? Siz söy-
lüyorsunuz meslek mensupları ne yapacaklarını bilmiyorlar. İç-
selleştirme önemli, hayat, yaşam tarzı biçimine getirmek önemli. 
Peki, bunlara mentörlük hizmeti neden verilmesin TÜRMOB’dan? 
Bunun uygulaması YÖKAK’da yapıldı, biz de aldık üniversite ola-
rak, alabiliyorsunuz. Mentörlük sisteminin bu TÜRHAK’ta uygu-
lanabilirliğini önerilerim arasında var hemen söylemiş oldum onu 
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da. Evet, yüksek öğretimde kalite çalışmaları bu, detaya girme-
dim ama bir sanıyorum bir düşünce oluştu, bir fikir oluştu. 

Muhasebe mesleğinde değişim ve kaliteyi konuşalım, ne oluyor? 
Eli kalem tutandan kaliteye geldik. Bu benim açımdan son dere-
ce mutlu bir şey! Evet, meşhur söz “değişmeyen tek şey deği-
şim” Heraklitos. Değişmeyen tek şey değişim bu dünyada böyle. 
Charles Darwin, değişim her yerde var her zaman, hayatta kalan 
kendi türünün ne en güçlüsü ne de en zekisidir. Hayatta kalan 
kendisini değişime en iyi uydurabilendir. Bunu örgütler bazında 
da ele alabiliriz, meslek bazında da kendi mesleğimiz anlamın-
da da söylüyorum. Muhasebe mesleği değişim, değişime uyum 
sağladığımız takdirde var olmaya devam edeceğiz. Değişimin 
gerisinde kaldığınızda maalesef birileri gelip o boşluğu tabiatın 
kanunu budur doldurur. Daha neler olacak! Daha neler değişe-
cek! Nereden nereye geliyoruz, buradan da nereye gideceğiz? 

Evet, bu şema önemli bakın yansıda yatayda zaman, dikeyde 
değişim oranı. Teknolojiyi görüyor musunuz? En başa bakın 0 
noktasına doğru, uyum yeteneği teknolojinin çok üstünde. Zaman 
ilerledikçe uyum yeteneği maalesef çok ilerleyemiyor, çok yükse-
lemiyor uzun bir süre aynı seyirde daha sonra teknoloji uyum 
yeteneğini yakalayıp geçtikten sonra mecburen uyum yeteneği 
de teknolojiye doğru gidiyor. Hızlı öğrenme ve akıllı yönetim ba-
kın bizim olduğumuz yer. Bu bir çalışma, biz şu anda bizim uyum 
yeteneğimiz teknolojinin gerisinde. Bunu yakalamamız lazım. 
Nasıl? Bu pandemiyle birlikte artık yetkinlikler şu şekilde, çevik 
olacaksınız, dayanıklı olacaksınız ve uyum sağlayacaksınız. Bu 
açığı kapatmamız lazım. Bizim uyum yeteneğimizin teknolojinin 
önünde gitmesi lazım, maalesef gerisindeyiz. 
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Şimdi meslekte kalite! Evet, ben denetim dersi veriyorum, bu 
dönem de veriyorum. Biz dersi verirken bir denetim apartmanı 
yapıyoruz, oradan anlatıyoruz. Bu genel ilkeler ISQC1/KKS1(-
Kalite Kontrol Standardı 1), Bağımsız Denetim Standardı 230, 
Bağımsız Denetim Standardı 200 genel ilkeler. Yani apartmanın 
temeli, bu temelin üstüne birinci katı inşa ediyoruz, denetimi öyle 
anlatıyoruz. Önce temeli atmak lazım sonra birinci kat, birinci 
kat müşteri kabul, sonra işletmeyi tanıma denetim planı, ikinci 
kat geliyor bir pencere var, kanıt toplama ve üçüncü kat, orada 
da çalışmaları tamamlama, raporlama. Bitmedi, ne lazım bize? 
Çatı lazım, o çatı da kalite kontrol. Üçayaklı bir değerlendirme, 
risk odaklı denetim yani risk değerlendirme bir, iki riske karşılık 
verme ikinci kata denk geliyor, üçüncü katta raporlama. Şimdi 
genel ilkeler kalite kontrol standardı var. Eğer genel ilkeler yani 
apartmanın temeli sağlam değilse diğer katların ne önemi var siz 
takdir edin. Çok önemi yok temeli sağlam atmak lazım. Temel de 
kalite kontrol sistemi biliyoruz. ISQC1 İngilizcesi, Türkçeye çe-
virdik Kalite Kontrol Standardı 1 kısacası tüm bağımsız denetim 
faaliyetlerinde bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denet-
çiler için kalite kontrolünü ele alıyor. Bakın var bu, derslerde de 
anlatıyoruz. Denetim uygulamalarında da KGK’nın aradığı, Ulus-
lararası Denetim Standartlarının aradığı bir gereklilik. 

Ne var kalite kontrol sisteminin unsurlarında, KKS1’de? Kaliteye 
ilişkin liderlik sorumlukları, liderlik, altını çiziyorum. Kalite liderlik-
le oluyor. Üniversitedeki uygulamasını söyleyeyim, ben üniver-
site rektörüyüm, YÖKAK diyor ki, kalite komisyonu oluşturacak-
sın üniversitede, bunun başında da rektör olarak sen olacaksın. 
Rektör yardımcısına falan devredemezsiniz. Neden? Liderlik! 
Eğer diyor rektör, üniversitenin rektörü kalite komisyonu başkanı 
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olursa onu sahiplenir ve onu uygulatır. Önemli liderlik! TÜRMOB 
lider, efendim işletmelerde kimse, bana sorarsanız işletme sahibi 
ya da patron ya da yönetim kurulu başkanının bunu üstlenmesi 
lazım ve bunu bütün organizasyona tepe etkisi dediğimiz bu et-
kinin yaygınlaştırılması, takip edilmesi lazım. Kalite söylemekle 
olmuyor, yaparak. Kolay bir şey de değil, onlara da geleceğim.

Etik hükümler, Fikret Sebilcioğlu burada söyledi yani kalite için 
etik, detaya girmeyeceğim ama etik kuralların yaşanması, uygu-
lanması, hayata geçirilmesi lazım. Bu da lafla olmaz bunu içsel-
leştireceksiniz, benimseyeceksiniz ve yaşayacaksınız, yaşata-
caksınız, hiç de unutmayacaksınız. 

Müşteri kabulü ve devamlılığı, burada dikkat edeceksiniz, ben 
her kuşun eti yenmez derim, her denetim de yapılmaz. Kaliteyi 
konuşuyoruz!

İnsan kaynakları önemli, bunların da hem kalite anlayışında li-
derliğin etkisi ile etik kurallara uygun mesleki dikkat, özen içinde 
tarafsız, bağımsız vesaire gitmesi lazım etik kurallara göre. De-
netimin yürütülmesi sırasında kalite hep olacak. Kalite işte çatıyı 
kontrol olarak koyduk, en alta da kalite kontrol sistemini koyduk. 
Evet, baştan en alttan en üste kalite var. 

Gözetim yine çalışmalar süresince yapılan çalışmaların gözetil-
mesi lazım. Hangi anlayışla? Kalite anlayışıyla. Buradaki unsur-
larla ele alınması, izlenmesi lazım. Ve kalite kontrol sisteminin 
de belgelendirilmesi lazım. YÖK’teki uygulamayı söyleyeyim; 
PUKÖ: Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al. Hangi işi yapar-
sanız yapın önce işi planlayacaksınız sonra uygulayacaksınız, 
sonra kontrol edeceksiniz, sonra da önlem alacaksınız feed-back 
dediğimiz, önlem alacaksınız sizin istediğiniz biçimde gidiyor mu, 
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gitmiyor mu buna bakacaksınız.  Belgelendirme, ben onu yaptım 
bunu yaptım… Hayır! Her şeyin belgelendirilmesi lazım. Efendim 
işte toplantı yaptık, tutanaklarınız nerede? Öğrencilerle toplan-
dık, ispat edin! Yetmiyor biz toplandık, biz onu yaptık, biz bunu 
yaptık. Planla, uygula, kontrol et, önlem al PUKÖ Döngüsü var. 
Evet, kalite kontrol sisteminin unsurları derslerde anlatıyoruz, uy-
gulaması da var meslekte. 

Buyurun John Ruskin, “Kalite asla bir tesadüf değil, daima akıllı 
bir gayretin sonucudur.” Unutmayalım! Yok yani tesadüfle bir şey 
olmuyor, akıllı bir gayretin, sistematik bir çalışmanın sonu. Tho-
mas J. Peters da diyor ki, “Kalite geliştirme asla sona ermeyecek 
bir seyahattir.” Sürekli kalite, hep kalite! Bir seyahat ama sürekli 
bir seyahat. 

Peki, TÜRMOB için işyeri ve hizmet kalitesi önerileri, Cemal İbiş 
ne öneriyor? Kalitenin çok çeşitli tanımları var, benim hoşuma 
gitti, Armand Feigenbaum, “Kaliteyi müşteri tanımlar.” Ben kali-
teliyim, ofisim kaliteli, elemanlarım kaliteli… Sorun müşterinize, 
Volkan Hocam dedi ki, bir beklentisi, iki beklemedikleri onun da 
üstünde bir şey kesinlikle katılıyorum. Müşteriye bir sormak la-
zım. Biz kaliteli iş yapıyor muyuz, size verdiğimiz hizmet kaliteli 
mi? Soralım, en iyi tanımı o yapacaktır. Kendi kendimizi tabii de-
ğerlendirelim, iç değerlendirme, öz değerlendirme, dış değerlen-
dirme, raporlar şunlar bunlar… Evet, öğrenciye anket yapıyoruz 
biz kendi üniversitemde ve öğrenciye soruyorum memnun musun 
diye, birçok konuyu soruyorum. Sadece öğrenciye sormuyorum 
paydaşlara da soruyorum. Liderlik, “Her başarılı kalite devrimi üst 
yönetimin katkısı ile olmuştur.” Tepe etkisi, inanmak lazım ve ha-
yata geçirmek lazım ve asla dedik ya sürekli bir yolculuk. Tamam, 
artık olduk. Yok böyle bir şey! Değişim, o değişimi yakalamak, 
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onun üstünde onun ilerisinde olmanız lazım kaliteyi konuşuyor-
sak. Evet, kalite konusunda bir heyecan ve arzunun olmadığı bir 
organizasyonda başarısızlık söz konusu ve liderlikle başlayacak 
içselleştirme, bu içselleştirme herkes tarafından örgüt içerisinde 
herkes tarafından yapılması lazım, başka türlü olmaz.

TÜRMOB Mecburi Meslek Kararı Uygulaması, Sayın Demirel 
siz de Volkan Hocam da değindi ben de keyifle okudum. Evet, 
bizim Mecburi Meslek Kararımız yayınlandı, TÜRMOB Muhase-
be Denetim Danışmanlık İşletmeleri için İşyeri Hizmet ve Kalite 
Rehberimiz de yayınlandı, çok da güzel olmuş hazırlayanların el-
lerine sağlık. Artık bunun uygulaması başlamalı. Önerilerim var, 
kendi yaşadığım üniversitemden yüksek öğretimdeki tecrübele-
rimden kaynaklanan önerilerim var. Diyorum ki, YÖK’ü söyledim 
2015-2017, TÜRMOB İşyerleri Hizmet ve Kalite İzleme Kurulu 
acaba mali ve idari açıdan özerk bir yapıda olabilir mi? Değerlen-
direlim, bunu konuşalım, bunu konuşmakta fayda olabileceğini 
düşünüyorum bu bir. İki, TÜRMOB İşyerleri Hizmet ve Kalite İz-
leme Kurulu üyeleri meslek mensupları dışındaki paydaşlardan 
da olabilir mi? Neden olmasın? Kim olabilir? Bana göre Hazine, 
Maliye Bakanlığından temsilci, Gümrük, Ticaret Bakanlığından 
bir temsilci, Kamu Gözetim Kurulundan bir temsilci, SPK’dan, 
BDDK’dan, TOBB’dan, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığından, iş 
adamı olsun. Öğrenci var, üniversitede öğrenci var. Bir iş adamı 
gelsin bu kurum içerisinde üye olsun. Sayımız 7 bildiğim kada-
rıyla daha fazla yapılabilir mi ve katkı sağlayacak paydaşlardan 
buraya üye alınabilir mi? Üç, Sayın Başkanım bir web sayfası 
ayrı bir web sayfası bakın TÜRMOB’un web sayfası YÖKAK böy-
le çalışıyor, TÜRMOB’un web sayfası içerisinde ayrıştırılabilecek 
bir web sayfası oluşturulsun TÜRHAK ile ilgili. Buradan ilgili ra-
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porlar yayınlansın, meslek mensupları ve diğer tüm paydaşlarla 
sürekli ve etkili bir biçimde iletişim kurularak ne kadar kaliteye 
önem verdiğimiz sürekli bir biçimde vurgulansın. Web sayfası 
iletişime açılan… TÜRMOB, TÜRHAK kalite konusunda ulusla-
rarası gelişmeleri de dikkate alarak gerekiyorsa akredite olarak 
TÜRHAK yaptığı çalışmaları iyi iletişimle kamuoyuyla da payla-
şarak mesleğin algısını yükseltmeli, genel olarak söylüyorum. 
Bizim algımızı daha yukarılara çekmemiz lazım, kalite burada iyi 
bir araç olabilir. Niteliği çünkü arttırıyorsunuz, niteliği arttırınca bu 
olur, algımız da yukarıya çıkar. 

Bir diğer öneri, kalite konusunda kongre yapıyoruz, devam et-
tirelim, durmayalım. Mademki bu bir seyahat, uzun bitmeyecek 
bir seyahat seminerler, sempozyumlar, kongreler, paneller gibi 
etkinlikleri gerçekleştirelim. Meslek mensuplarına bunu tanıta-
lım nedir, ne değildir ve kalite konusunu içselleştirelim hepimiz. 
Hepimiz! Bizim mesleğimizde kim varsa ve yaygınlaştıralım. Bu 
da bir öneri. Meslek mensupları kalite konusunda teşvik edilerek 
özendirilmeli. Bu TÜRMOB’un işi, Odaların işi ve gerekli eğitim-
ler, eğitimi önemsiyorum, bu konuda neden bir eğitim seferberliği 
başlatmıyoruz? Öneriyorum Sayın Başkan, neden? Kalite ko-
nusunda bir eğitim seferberliği başlatalım. Yani bunu ne kadar 
inandığımızı ne kadar ciddi olduğumuzu gösterelim. Mentörlük 
sistemini kuralım gelin çünkü bunun uygulaması var. Mentörlük 
sistemi ile hazırlanan rehberin uygulanmasında yardımcı olma, 
kalite güvence sisteminin benimsenmesi ve yaygınlaştırılması-
na katkıda bulunabilir. Mentörlük! Meslek mensubu, rehberi de 
var, zorunlu mesleki karar da var, ne yapacak? Nasıl ilerleye-
cek? Mentörlük sistemini oluşturalım. Web sayfamızda iletişim, 
sıkça sorulan sorular deyin anında cevaplar, bunlar günümüzde 
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mümkün. Eğitimler vesaire ile neden olmasın? Mentörlük siste-
mini öneriyorum. 

Efendim, toplam kalite her çalışan, her süreç, her iş ve ürün ya-
şam döngüsünün tamamını tanımlar bir bütündür toplam kalite 
yönetimi. Sayın Demirel de bahsettiler, Volkan Hocam da üst 
yönetim toplam kalite liderliğini üstlenmelidir. Liderlik önemlidir. 
Toplam kalite kontrolü penisilin gibi hızla hareket eden bir ilaç 
değil, uzun süre alınırsa bir şirketin yapısını aşama aşama iyileş-
tiren, yavaş çalışan bitkisel bir ilaç gibidir. Sabrınız ve ilginiz için 
çok teşekkür ederim, sağ olun.

Erkan AZİZOĞLU
Moderatör
TÜRMOB Denetim Kurulu Üyesi

- Biz de çok teşekkür ediyoruz Sevgili Hocam. Şunu gördük o za-
man kalite aslında hepimizi iyileştirecek, bunu görüyoruz oradan, 
hem de çok iyi gelecek. Hocam gerçekten bu alanda mesleki 
çalışmalara çok baktık biz ama bu sizin sunduğunuz diğer kurum 
ve kuruluşların, özellikle üniversitenin kalite çalışmaları ne ka-
dar çok değerli bilgiler bizim açımızdan. Bunlar bizim için örnek 
alınacak bilgiler, önerileriniz de çok kıymetli. Mutlaka önümüzü 
açacak, mutlaka kurul arkadaşlarımız bunları değerlendirecektir. 
Ben tekrar teşekkür etmek istiyorum size sunumuzdan dolayı. 

Değerli meslektaşlarımız, süremizin 5 dakikası kaldı. Çok fazla 
soru var. Ben izninizle seçerek okuyayım birkaç tane soruyla son-
landıralım isterseniz. Şöyle bir meslektaşımız şunu söylemişler, 
konuyla ilgili veya genel de olabilir, “Üstatlar, öncelikle yapmış ol-
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duğunuz bu verimli çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. İşyeri 
hizmet kalitemizin artması için büro standartlarının değiştirilmesi 
ve kota sisteminin getirilmesi ivedilik arz etmektedir. Ücret kali-
tesinin yükseltilmesi ve hizmetin kaliteli verilebilmesi için müşteri 
sayısının azaltılması gerekmektedir. Geçen yıl taslağı hazırlanan 
ancak bir türlü işleme konulamayan kota ve büro standartları ne 
durumdadır? Bu konuda görüşleriniz nelerdir? Teşekkür ederim.” 
Necati Şeker Bey’in bir sorusu ve yorumu var. Kim cevaplamak 
ister bilmiyorum, ortaya da sorulmuş bir soru. Ben de cevapla-
yabilirim arzu ediyorsanız moderatör olarak ama sizler bilirsiniz. 

Erol DEMİREL
İstanbul SMMM Oda Sekreteri

- Şöyle ifade edeyim, tabii bu kota konusu yıllardır tartışılan bir 
konu. Maliye Bakanlığının da bir ara bir çalışması vardı bu ko-
nuyla ilgili bir tebliğ taslağı vardı, daha sonra geri çektiler. Ama 
hani bir kere bu kota konusu, ben Hizmet Kalitesine Meslek Ka-
rarının doğal olarak aslında bu sorunu çözeceğini, çözme yete-
neğinin olduğunu görüyorum yani siz kaliteyi esas alan bir hizmet 
üretimine geçtiğiniz takdirde ona uygun insan kalitesi, ona uygun 
teknolojiyle bu işi yapmaya başladığınızda zaten yapabileceği-
niz iş sayısı da buna göre sınırlı olacaktır kendiliğinden. Yani siz 
kalite odaklı iş üretmeye başladığınız zaman otomatikman yani 
siz o kapasiteyle 50 kişinin, 50 müşterinin işini yapabilecekseniz 
80 kişinin işini asla o kapasiteyle yapamayacaksınız anlamına 
gelecektir. Dolaysıyla da burada belirtilen önerilerle birlikte bir 
an önce meslektaşlarımızın aslında bu kalite meselesini içsel-
leştirmeleri, eğitim süreçlerinin tamamlanması, farkındalıklarının 
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arttırılması, yol göstermesi sayesinde süreç içerisinde bu kapa-
site meselesi, kota meselesi kendiliğinden çözülecektir diye dü-
şünüyorum. Yoksa Maliye Bakanlığının veya bir başka kurumun 
yani biz neyi konuşuyoruz deminden beri? Defter tutma işinin 
yaptığımız işin çok küçük bir parçası olacağını ve kısa bir süre 
gelecekte de artık belki bir hazır beyan sistemine geçilerek defter 
tutma konusunun belki de tarihe karışacağını, daha çok finansal 
raporlama konusunun gündemde olacağını düşünüyoruz. Dola-
yısıyla Maliye Bakanlığı tarafından böyle bir şey bekliyor olmanın 
da doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum ancak meslek örgütü 
tarafından planlanarak gerçekleştirilmesi gereken bir şey. 

Erkan AZİZOĞLU
Moderatör
TÜRMOB Denetim Kurulu Üyesi

- Teşekkür ediyorum Sayın Demirel. Böyle bir soru daha var ko-
tayla ilgili, ben bir destek olsun, bir katkı olsun diye bir şey ifade 
etmek istiyorum. Genel Başkan da toplantıda bunu dile getiriyor, 
gerçekten mecburi meslek kararı bu rehber sayesinde emin olun 
kotaya falan ihtiyacımız kalmayacak. Sunduğumuz kurumsal ka-
liteli hizmet sayesinde zaten o kota otomatik olarak kendini orada 
bir yere verecek ama bunu zorla yapmayacağız, her şey kendili-
ğinden gelişecek. Umuyorum ve diliyorum ki bunlar kongrelerde 
artık bunları konuşacağız, bu kota mota artık bizim gündemimiz-
den çıkacak. 

Bir soru daha var burada, bu da uzun ama burada sorayım sonra 
soruyu kısaltarak okuyayım arzu ederseniz. “Kıymetli üstatlarım, 
tarihe düşecek I. İşyeri ve Hizmet Kalitesi Kongresinin hazırlan-
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masında emeği geçen herkese kendi adıma çok teşekkür ediyo-
rum. Benim sorum genel bir soru olacak. Dijital çağı yaşıyoruz, 
özellikle dünyada yaşanan ve etkisini ülkemizde de yaşadığımız 
pandemi ile sanal çalışma, online katılımlı toplantı ve iş yapma 
yöntemiyle bu süreci başarıyla aşıyoruz, aştık. Meslek mensup-
larının sanal ofis, dijital ofis veya home ofis edinebilme ve çalış-
ma hayatına devam edebilme imkanının getirilebilmesi için 3568 
sayılı Yasamızda bir revizyona gidilecek mi?” Ya da biz şöyle so-
ralım, bu yasal bir düzenleme, hayat buna mı evriliyor? “Bu konu 
hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Bunun için bir çalışma 
yapılması düşünülüyor mu? Dijital ofis veya home ofis edinilmesi 
hizmet kalitesini düşürmeden olabilir mi? Ne kanaat taşıyorsu-
nuz?” böyle bir soru gelmiş, bunu kim cevaplamak ister? 

Prof. Dr. Cemal İBİŞ
Işık Üniversitesi Rektörü

- Şimdi değişimi konuşuyoruz, değişiyor. Yasalar da taşlara ya-
zılmış yazılar değil ki sanal birçok şey var, birçok değişim var. 
Bunların değerlendirilmesi lazım. Bakın eğitim-öğretimde Sayın 
Hocam da geçen sene tamamen online eğitim yaptık bir anda. 
2020 Mart ayı üniversiteler kapandı, ortaöğretim kapandı, yük-
sek öğretim kapandı. Ben rektör olduğum dönemde uzaktan 
eğitime başlattım ve hocaları da öğretim elemanını da zorladım. 
İnanılmaz bir direnç gösterdiler, çok zorlandım. Ama online geçti-
ğimizde bir anda hepsi mecburen uyum sağladılar 2020. 2021’de 
daha doğrusu 2021-2022 eğitim-öğretim için yüz yüze geçtik. Çok 
daha şey söyleyeyim, bir örnek daha vereyim. Bakın şu konuşu-
luyor, gelecekte üniversite diplomasının yerini sertifikalar alacak. 
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Bu başladı, birçok sertifika. Orada da değişiyor. Diplomayı konu-
şuyoruz yani çok radikal bir şey konuşuyoruz. Diplomanın yerini 
sizin nereden hangi sertifikaları aldığınız önemli hale gelecek. 
Şimdi böyle iken neden olmasın, bunların konuşulması lazım. Bu 
değişim olabiliyor gibi geliyor bana. Teşekkür ederim. 

Erol DEMİREL
İstanbul SMMM Oda Sekreteri

- Tabii deminden beri aslında bu kaliteyi konuşurken veya sürdü-
rülebilirlik meselesini konuşurken, yani sürdürülebilir olmak için 
neler yapmamız gerekiyor derken yapmış olduğumuz işin nite-
liğine uygun bir düzenleme yapmamız gerekli hem kendi gelişi-
mimize, hem müşteri ilişkilerimize, hem daha müşteriyi edinme 
aşamasında veya işlerimizi yönetirken. Şimdi meseleye böyle 
bakınca belki sadece tek başınıza çalışıyorsanız veya belki sa-
dece bir alanda danışmanlık yapıyorsanız dijital ofisler üzerinden 
elbette, bu konular zaten masalarda tartışılabilir bir şeydir ama 
bir bağımsız denetim yapıyorsanız, muhasebe yapıyorsanız, 
insan kaynağı çalışıyorsanız, bilgilerin gizliliği ve güvenilirliğin-
den bahsettik az önce, bunlar dijital ofislerle doğrudan kolaylıkla 
yapılabilecek olan şeyler değildir. Doğru zamandan, mekandan 
bağımsız bir şekilde çalışıyoruz ama hızın da çok önemli olduğu 
biraz önce Cemal Hoca da ifade etti, hani o kadar farklı şeyleri 
konuşuyoruz ki, diyoruz ki artık finansal tablolar örneğin işletme-
lerin dayanıklılığının tek başına ölçecek olan şeyler değil, finan-
sal tablolarla ölçmüyorsunuz. İleriye dönük öngörüler, bakın bir 
pandemi süreci yaşadık her şey altüst oldu, bir güven mesele-
si, güvenilirlik meselesi var. Dolayısıyla bu güven ve güvenilirlik 
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meselesi sadece dijital veya home ofisler üzerinden yapılacak 
işler değil. İşin niteliğine uygun belki tek başınıza çalışıyorsanız 
dediğim gibi, bir alanda belki sadece danışmanlık yapıyorsanız 
bunlar tartışılır ama diğer saydığım alanlarda yani itibar konusu, 
işte kalite konusunu masaya koyduğumuz zaman bana çok fazla 
mümkün gelmiyor. 

Erkan AZİZOĞLU
Moderatör
TÜRMOB Denetim Kurulu Üyesi

- Teşekkürler Sayın Demirel. Bir sorumuz daha var, onu da Vol-
kan Hoca’ya sorayım. “Meslekteki hizmet yılı ile mesleki kalite 
arasında sizce bir korelasyon var mıdır?”

Prof. Dr. Volkan DEMİR
Galatasaray Üniversitesi İİBF Dekanı

- Valla yapılmış çalışmalar var mı bilmiyorum ama korelasyon 
ama ters korelasyon da olabilir tabii yani bu mesleği kimin yaptı-
ğına bağlı. Mesleği yaparken kendini yetiştiren, kendi haz alma-
sını arttıran, gelirini arttıran, bu işe emeğini veren, bu işi hakkıyla 
yapan tecrübelendikçe daha çok kazanacak, itibarı artacak, mes-
leki hazzı artacak ve kalitede de daha fazla olacak. Ama mesleği 
yaptıkça her gün işte yaptığı işten mutsuz olan, yav yine bu iş-
leri yapıyoruz diyen, bir an önce bu işi bırakmak istiyorum diyen 
birisi varsa yani bu yılla ben açıkçası bir korelasyon olduğunu 
düşünmüyorum. Ama mesela akademik camiada vardır, mese-
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la yayın üretme, yayın kalitesi açısından 0-12-12-17-17 diye bir 
skala vardır 17 sonrası, bizim meslekte böyle bir skala olduğunu 
düşünmüyorum, olabileceğini de düşünmüyorum çünkü çok gün-
cel değil yani nitelik değişebiliyor. Mesleği yapan 120 bin kişiden 
bahsettik, hepsi yapmıyor bu arada ama 120 bin farklı insandan 
bahsediyoruz. İnsan olunca düşünmek gerekir.

Erkan AZİZOĞLU
Moderatör
TÜRMOB Denetim Kurulu Üyesi

- Teşekkürler. Hocam çok soru var ama zamanı da ekonomik 
kullanmak zorundayız. Saat 16.00’da değerlendirme toplantısı 
olacak bu iki oturumun değerlendirmesi yapılacak. İki tane so-
ruya daha gelmişken hızlıca cevap vereyim çünkü çok kıymetli 
görüyorum açıkçası. 

Kalite, ücret ve tahsilat sorunları ikisini sormuş meslektaşımız, 
bir de haksız rekabeti önler mi? Bir kere şunu söyleyeyim değer-
li meslektaşım, gerçekten buna inanarak söylüyorum, bu uygu-
lamalarla birlikte, kaliteli hizmetle birlikte ben meslektaşlarımın 
ücret sorununun kalacağını düşünmüyorum. Tahsilat sorunu kal-
mayacağını düşünüyorum. Haksız rekabete geldiğimiz zaman 
da biz artık şunu yapacağız yarın öbür gün, hizmette rekabet 
edeceğiz, daha kaliteli hizmet sunumunda rekabete gireceğiz. 
Bu anlamda bu çalışma çok kıymetli, mesleğin geleceğinin önü-
nü açacağız. 

Ben bir kere öncelikle bir sürü soru var, lütfen kusura bakma-
yın süremizin sonuna geldik. Bunları belki hocalarımıza dağıtırız 
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daha sonra cevaplamak isterler kendileri. Ben siz değerli katı-
lımcılara bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ve 
diliyorum ki bu çok kıymetli konuşmacılarımızdan fayda sağla-
mışsınızdır, sağlayacaksınızdır da daha sonra izleyerek de bunu 
yapabilirsiniz. Ben bitirmeden önce böyle önemli bir Kongrenin 
birincisini ve sizler gibi değerli hocalarımla, arkadaşlarımla bir-
likte olmaktan duyduğum gururu ifade etmek istiyorum öncelikle. 
Nice kongrelere diyeceğim. Bu arada bizi hala izleyen ve daha 
sonra izleyecek olan bu mesleği bu pandemi koşullarında, bu 
ekonomik koşullarda ayakta kalma mücadelesi veren, mesleği 
etik şekilde yapan meslektaşlarıma, mesleğe girecek olan staj-
yerlerimize, buradaki kardeşlerime saygılarımı sunuyor, oturumu 
burada bitiriyorum. 

Bir 5 dakika aradan sonra Kongrenin Değerlendirme toplantısı 
yapılacak, Profesör Doktor Sayın Cemal Yükselen TÜRMOB Yö-
netim Kurulu üyesi, TESMER Sekreteri ve Sayın Ali Kamil Uzun 
Kalite Kurulu Başkanı bir değerlendirme toplantısı yapacaklar, 
lütfen bir yere ayrılmayın. Teşekkür ediyorum…
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Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN
Moderatör 
TÜRMOB Yönetim Kurul Üyesi / TESMER Merkez Sekreteri

Ali Kamil UZUN
İşyeri ve Hizmet Kalitesi Kurul Başkanı

Değerlendirme

3. OTURUM
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Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN
Moderatör
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi/TESMER Merkez Sekreteri

- Değerli İzleyiciler, merhaba. Bugün sabahtan bu yana birbirin-
den değerli konuşmacılarla, aslında tarihe not düştüğümüz çok 
önemli bir etkinliği hayata geçirmiş durumdayız; I. İşyeri ve Hiz-
met Kalite Kongremiz. Bu anlamda Sayın Genel Başkanımıza, 
Sayın Genel Sekreterimize, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerimize 
bu Etkinlik dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ge-
çen dönem bu konuyla ilgili Kurula Başkanlık yapan başta De-
ğerli Dostum Erkan Azizoğlu olmak üzere geçen dönemin Ku-
rul Üyelerine, bu dönem de birazdan değerlenme yapacağımız 
Değerli Kurul Başkanımız Sayın Ali Kamil Uzun ile beraber şu 
anda görev yapan, katkıya devam eden arkadaşlarımıza da çok 
teşekkür ediyorum.

Evet, Sayın Üstadım hoş geldiniz. Biz sabah Sayın Genel Başka-
nımızın ve Sayın Genel Sekreterimizin açılışlarından sonra Sa-
yın Bakanımız Doktor Masum Türker ve Yönetim Kurulu Üyemiz 
aynı zamanda, O’nun yönettiği uygulamacı arkadaşlarımızdan 
kalite ile ilgili ve bunun iş hayatına yansımasıyla ilgili çok değerli 
bilgiler edindik ve az önce II. Oturumda da Sayın Erkan Azizoğ-
lu’nun yönettiği ve Değerli Hocalarımız ile Değerli Dostum, İstan-
bul Odamızın Sekreteri Sayın Erol Demirer ile beraber yine bu 
çerçevede mesleği geleceğe taşımada bu kararın çerçevesini ve 
katkılarını önemli önerilerle paylaştık. Dolayısıyla “Değerlendir-
me Oturumu” ile beraberiz. 

Değerli katılımcılar, Değerli Kurul Başkanım, şöyle bir değerleme 
yapmak istiyorum. İlk I. Oturumda Uygulamacı olan arkadaşları-
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mızın çok değerli bilgileriyle, özellikle mesleğin danışmanlık ve 
denetim alanına doğru önemli ölçüde ağırlığının kayması ve bu 
arada tabii “müşteri odaklı yaklaşım” kavramı ve derken işyerin-
de bu işi yaparken ve müşteriye ya da paydaşa bu hizmeti sunar-
ken gündeme gelen “kalite” kavramının taşıdığı önemi vurgula-
dılar. Ve son Oturumda da özellikle mesleği doğrudan etkileyen, 
iş yapma biçimimizi doğrudan etkileyen gerek makro göstergeler 
gerekse teknolojideki gelişmelerin yarattığı değişim-dönüşüm ile 
iş yapma biçimimiz değişiyor, hizmet alanımız değişiyor ve gide-
rek artık biz iş yönetimimizde de kaliteyi büyük önem taşıyacak 
noktaya hızla geldik çünkü kurumsallaşmadan bahsediyoruz, ku-
rumsal yönetimden değerli hocalarımızın vurgularıyla ve bir yere 
kadar son olarak da Sayın Rektörümüzün de vurguladığı, “İşyeri 
ve Hizmet Kalitesi Rehberinin” temel çerçevesi içinde neler ya-
pılması gerektiği. 

Geçen dönem başlayan ve bu dönem sizin de çok önemli katkıla-
rınız var bu anlamda, dolayısıyla konuşmacılar Rehbere atıf yap-
makla beraber bu işin içinde olan ve bunu yöneten bir üstadımız 
olarak, bir dostum olarak Kurul ile ilgili çalışmalar çerçevesinde 
ne diyoruz? Bu anlamda hazırladığımız bu rehberin, kılavuzla-
rın rolü nedir? Anlatılanlar, konuşulanlar, öneriler ışığında sizden 
dinleyelim.

Ali Kamil UZUN
İşyeri ve Hizmet Kalitesi Kurulu Başkanı

- Çok teşekkür ediyorum Değerli Hocam. Sizin de sözünü ettiği-
niz gibi birlikte izlediğimiz iki Oturumda öne çıkan, gündeme ge-
len konulardan hareket edersek aslında hazırlanan bu Rehberin 
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hatta bu Rehber ile ilgili daha sonra uygulamaya soktuğumuz 
“öz değerlendirme sisteminin” bu süreçte meslek mensupları için 
önemli bir yol gösterici, uyum sürecinde değer yaratıcı özelliği, 
niteliği, değeri bir kere daha ortaya çıktı. Biz bu Kongreyi dü-
zenlerken hem bir farkındalık yaratalım istedik kalite konusunda 
hem de bu anlamda gerek Kurucu Kurulun gerek bizim Kurulun 
devamı olan hizmet bayrağını devir alan bizlerin yaptıkları çalış-
malar sonucu uygulamaya soktuğumuz bu Rehber, öz değerlen-
dirme sistemi konularında da meslektaşlarımızı bilgilendirelim ve 
ellerinin altında olan bu kaynağı nasıl değerlendirecekleri, nasıl 
kullanacakları konusunda da onlara yol gösterme gibi bir amacı-
mız vardı.  

Hem I. Oturumda mesleğin uygulamacıları hem II. Oturumda de-
ğerli bilim insanları, hocalarımız, İstanbul Odası Sekreterimiz Erol 
Demirel ki bu süreçte uzun bir süreçtir kendisin de emekleri olan 
bir meslektaşımız. Ortaya koydukları sonuçlarda, bir kere her 
şeyden önce şunu anladık ki evet, bir muhasebe ana bilim dalı, 
mesleğimizin bugüne kadar muhasebe temel süreçleriyle yıllar-
dır sürdürdüğümüz hizmetler var ama artık gelinen noktada çok 
farklı alanlarda bir yelpaze, hizmet yelpazesi çeşitliliği olduğunu, 
biz bunları denetim ve danışmanlık başlığı altında çeşitlendirmek 
mümkün. Böyle olunca ve diğer bir noktada da teknolojinin, di-
jitalleşmenin tetiklediği ve bizim artık el emeği olarak gördüğü-
müz, alın teri olarak benim nitelendirdiğim hizmetlerin de artık 
teknoloji tarafından gereğinin yapıldığını da dikkate aldığımızda, 
bunu mesleğin değerini, Mali Müşavirin iş hayatındaki, kurum-
sal hayattaki değerini ortaya çıkartan, özellikle akıl teri yönüyle 
kendini ifade edeceği bir fırsatlar sürecinin içinden geçiyoruz. Ve 
şunu da gördük hani tespitlerde, tek başına değil artık bu işin 
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ekip, ekipten de öte yani güçlerin birleştirildiği, ortaklık yapısının 
zenginleştirildiği, ortaklığın da bir adım ötesi, şirketleşmeye ve 
şirketleşmeyle birlikte de artık kurumsallaşmanın konuşulduğu 
bir dönem ve gelecekte bu şekliyle bize kendini hissettiriyor. Hani 
hissettirmenin ötesinde hani gelecek bugün oldu, bunu yaşıyo-
ruz. Yani işimiz teknoloji ile alın teri gerektiren işlevlerinin tekno-
lojiye bırakıldığı ve akıl teri tarafının ön plana çıktığı bir evrilme 
içinde. İşgücü, yeni uzmanlıklarla aslında mesleğin güçlendiği ve 
yeni hizmet alanlarıyla da zenginleştiği ve böyle bir noktada işin 
ve bu işgücünün yönetildiği ve işyerinin de kalitesinin hani iş ve 
işgücü kalitesiyle ön plana çıktığını artık tartışmasız kabul ettiği-
miz bir gerçek olduğu, örnekleriyle de verildi. 

Bunlara daha sonra tekrar değineceğim ama ben kısaca bu Reh-
beri bize hani bu konuda nasıl yardımcı olacak onu ifade etmek 
adına hani Rehberin başlıklarını şöyle hızlıca gözden geçirecek 
olursak aslında burada meslek mensuplarımız için onlara yol gös-
terecek ve kendilerini bu anlamda, bu kurumsallaşma sürecinde 
buna uyum göstermeleri açısından önemli bir kaynak olduğunu 
biz görüyoruz. Çünkü “işyerinin ilke ve esasları” başlığı altında 
mekân, güvenlik, yazılım, donanım ve ekipmana ilişkin yönlen-
dirmelerimiz var yani işin yapıldığı mekanın hangi standartlarda 
olduğu, güvenlik; fiziksel güvenlik, bilgi güvenliği, iş güvenliğini 
sağlamak adına neleri yapmamamız gerekiyor, veri güvenliği, 
verinin yedeklenmesi. Bu yazılım, donanım ve ekipman standart-
larımızın nasıl olması gerekiyor, bunlar Rehberde çok ayrıntılı bir 
şekilde yer alıyor. Aynı zamanda yönetilmesine dair belge, form 
örnekleri de Rehberin içerisinde mevcut.

İşyeri yönetimi olarak ele aldığımızda işte faaliyet, planlama, büt-
çe sistemi, müşteri hizmet politikaları, insan kaynakları yönetimi-
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nin her adımı hani işe alım, görevlendirmeden kılık-kıyafetten, 
çalışanın iş sağlığı güvenliği, performansının değerlendirilmesi 
öte yanda işte, kişisel iletişim araçları kişisel kullanımına yöne-
lik, donanım noktasında insan kaynakları standardının ne olması 
gerektiği hususlarını görüyoruz. Bu arada satın alma süreçleri, 
verinin yönetimi noktasında alt detaylar var; kıymetli evrakın sak-
lanması, evrak kayıt düzeni gibi, bunlar örneklediğim hususlar. 

Hizmet yönetimi konusunda da; kurumsal iletişim esasları, müş-
teri ilişkilerinin nasıl yönetileceği, biliyorsunuz, bugün pazarlama 
çok ön plana çıktı hani ben buna durumdan vazife çıkartıp konu-
nuza girmek istemiyorum, orada söz sizin, pazarlama konusunda 
ama süreçte konu müşteri ise o zaman müşteriye erişimin yolu 
da hani pro-aktif yolu da pazarlamadan geçiyor. Teklif, sözleşme, 
müşteri riskinin yönetilmesi gibi ki etik konusu çok ciddi bir şekil-
de gündeme geldi, etik risk anlamında da. Bu bakımdan da artık 
bizim için iş kabulünde, hizmet sunumunda bu anlamda sözleş-
me ve risk yönetimi çok önem taşıyor. Bir diğer nokta da işte 
özellikle hizmetin tanıtımı ve pazarlanması noktasında da marka 
yönetimi konusunda da birçok önemli hususta yani ne yapılması-
nın gerektiğinin ötesinde nasıl yapılacağına dair de tüm hususlar 
Rehberde ayrıntılı bir şekilde yer alıyor Hocam.

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN
Moderatör
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi/TESMER Merkez Sekreteri

- Şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum eğer uygun görürseniz 
Sayın Başkanım. Vurguladığınız temel nokta, işte biri pazarlama, 
biri hocalarımızın da özellikle vurguladığı meslekteki değişimin 
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ve dönüşümün bizi daha geniş bir hizmet alanımız içinde hareket 
etme. Aslında bunlar bizim yeni iş alanlarımız değil, aslında bun-
lar 3568’in tanımı içerisinde var olan iş alanlarımız ama biz onla-
rın hiçbirini görmeyip, konuşmacıların da vurguladığı gibi sadece 
defter ve kayıt tutma ve raporlamaya odaklanarak diğerlerini ih-
mal ettik. Ama artık bu odaklandığımızı da dijital bir şekilde alma-
ya başlayınca şimdi artık çok hızlı bir şekilde bizim bunlarla ilgili 
neler yapmamız gerektiğini konuşmak durumundayız. Yani aslın-
da odağımızı beyannamecilikten tamamen hizmet sunduğumuz 
müşteriye yöneltmemiz noktasında karşımıza çıkan önemli bir 
gerçek var ki bu hizmeti sağlıklı bir şekilde hakkıyla ve bizim ver-
diğimiz emeğin karşılığını alacak şekilde yapmak kurumsal yapı 
oluşturmaya, kurumsal ilke ve kuralarla göre hareket etmeye hat-
ta siz vurguladınız, daha da ileri giderek bütün bu iş alanlarını bir 
Mali Müşavirin tek başına yapabilmesinin mümkün olmadığından 
yola çıkarak uzmanlıklardan oluşan ortaklıklara yönelmeyi ge-
rektiren bir noktaya geldik. Gerçekten de şu uluslararası meslek 
örgütlerinin, başta IFAC olmak üzere katıldığımız toplantılarda 
da TÜRMOB adına çok dikkate değer biçimde Mali Müşavirin bu 
yeni misyonu üzerinde durulduğuna tanık oluyoruz. İşte, özellikle 
danışmanlık ve denetim alanındaki iş alanlarına odaklanmanın 
gerekliliği, bu konularla ilgili yetkinlikler hatta bilişim teknolojile-
riyle ilgili donanımlı hale gelmelerini gerektiren noktadan ve tabii 
işin bir başka boyutuna, eğer gözleri müşteriye çevireceksek bu 
durumda da müşteriye değer sunma yani pazarlamaya gelme 
noktasındayız. Demin Sayın Bakan, Yönetim Kurulu Üyemiz 
Doktor Masum Türker’in de vurguladığı gibi, evet, pazarlama-
da yazdık, hiç unutmuyorum, o zaman 2002’de ilk yazdığımda 
kıyametler koptu; reklam yasak, pazarlama yasak ama 2013’te 
İstanbul Odamızda Kurucu Onursal Başkanımız Yahya Başka-
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nımızın döneminde bunu güncelleyerek yazdığımız zaman ve 
sonrasında da onlarca Odayı davet gereği ziyaret edip bu olayı 
anlattığımızda gördük ki pazarlamayı artık bir satış, bir reklamın 
ötesinde bambaşka bir yere konumlandırmışız ve bugün de ben 
de konuşmacı arkadaşlarımızı dinledim, evet, gelinen nokta eğer 
hedef müşteriyse o zaman müşteriye değer sunmak, müşteri ile 
iletişim kurmak, onun iş yönlendirmesine, onun bilgisine katkıda 
bulunmak, onun işini yönlendirmek noktasına geldik. 

O zaman şuraya geliyoruz, ben bir noktayı daha vurgulamak isti-
yorum; aslında bu toplantılarda dile gelen önemli bir kavram var, 
siz de biliyorsunuz Başkanım, sürdürülebilirlik konusunda, demin 
Sayın Türker de vurguladı. Evet, bu konuyla ilgili bir çalışmamı 
geçen yılın eylül ayında paylaşmıştım kamuoyuyla. Artık “ESG” 
diye, İngilizcede geçen çevresel, toplumsal ve kurumsal yöneti-
şimsel sorumluluklar bağlamında konuşmacıların da vurguladığı 
gibi finansal olmayan alanlardaki raporlamalara da çok önemli 
atıflar yapılıyor meslek dünyamız için. Yeminli Mali Müşavir de ol-
sak, Mali Müşavir de olsak bu bağlamda bu temel sorumluluklar 
artık bize doğru yöneliyor. Çünkü işletmenin finansal yapısını bi-
len ve buna hakim olan bir kişi olarak biz dolayısıyla onun bütün 
boyutlarıyla ilgili öneriler de bulunma noktasına geldik. İşte eğer 
bunun idraki içindeysek, işte bu konuda ne yapmamız gerekti-
ğini sizin sözlerinizle ortaya koyuyoruz ki burada kendi içimize 
dönüp evimizde bir düzen kurmalıyız. Dolayısıyla evimizde bu 
düzeni nasıl kuracağız? İşte evimizde bu düzeni nasıl kuracağı-
mıza ilişkin hazırlanmış olan Rehber, bu anlamda çok büyük bir 
önem taşıyor. Bu Rehber aslında uluslararası kabul gören ilke ve 
kurallara göre de hazırlandı. 
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Sizler bir de bu konuda tek başına çalışan ve ortaklıklar şeklinde 
çalışan meslek mensupları için de ayırdınız, kalite özellikleriyle 
ilgili, referanslarla ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili ve geldiğimiz 
noktada artık bu anlayışı, bu meslekteki bu değişim, dönüşümü 
kavramış olan meslektaşlarımız için “bu konuda ben nasıl hazır-
lanmalıyım” konusunu ilk başvuru kitabı bu anlamda Kalite Reh-
beri ve bununla ilgili de kullanım kılavuzları, hazırladığınız. Ve 
çerçevede de ben şuraya gelmek istiyorum; bir de sizin yine çok 
önemli bu dönemde katkı sağladığınız hazırlayarak ve hatta web 
sayfamızda sunarak bir de bunun bir “öz değerleme sistemi” diye 
bir çerçevesini çıkarttınız. Bu konuda acaba şu anda bizi izleyen 
meslektaşlarımıza bu konuyla da ilgili bilgi verebilir miyiz Başka-
nım?

Ali Kamil UZUN
İşyeri ve Hizmet Kalitesi Kurulu Başkanı

- Tabii memnuniyetle Hocam. Şimdi Rehberi Kurucu Kurul ha-
zırladı hani “onlar aşı pişirdi, biz servisini yaptık” kendi dönemi-
mizde, böylelikle meslektaşlarımıza sunduk. Onlara da değerli 
emekleri için bir kere daha teşekkür ediyorum.

Tabii Rehber deyince de bir külliyat var karşımızda, onu göz nuru 
dökerek okumanız gerekiyor. Biz bu anlamda meslek mensup-
larına kolaylık olsun diye bu öz değerlendirme sistemini ortaya 
koyduk, işte, tek başına çalışan, ortaklık yapısı hem SMMM hem 
YMM açısından. Aslında tam bir öz değerlendirmeye konu olan 
Rehberi esas alan bir soru, kendi kendilerini değerlendirecekleri. 
Yani ben şimdi her meslek mensubuna şunu tavsiye ediyorum 
çok basit bir şekilde; öz değerlendirme sistemine e-birlik üzerin-
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den girip orada kendilerini açık ve samimi bir şekilde değerlen-
direbilirler, çok basit, hemen karşılarına bir skor, bir sonuç hatta 
bir reçete çıkıyor. Ondan sonra dönüp Rehberi inceleyerek hani 
oralarda bu işler nasıl yapılacak yani şunu görecekler bunun so-
nunda yani bu işi artık olmazsa olmazı kurumsallaşma yani güç-
leri birleştirme yani bu işin tek başına yapılabilir olma döneminin 
bittiğini. Zaten Pandemi, bunun bize dersini verdi Hocam işte, 
o mobilite imkanları kısıtlanınca, ofislere gidememe durumunda 
kaldığımızda yalnızlığımızı gördük. Halbuki bir kurumsal yapı, 
öyle bir yapıda olan şirketlerin ise hizmetlerini sürdürdüğünü, 
sürdürülebilir olduğunu gördük. Aslında bu dijitalleşme, sürdürü-
lebilirlik açısından da bize bir fırsat sundu. Bakın, bugün Pan-
deminin kısıtlarına rağmen meslek mensuplarımızla bir kongre 
gerçekleştiriyoruz, daha önce fiziksel ortamda yaptığımız bu et-
kinlikleri şimdi Pandemi koşullarının kısıtlamalarına rağmen sür-
dürülebilir hale getirdik. Bu bakımdan öz değerlendirme sistemini 
kendi bulunduğu kategoriyi seçerek meslek mensubu, kendini 
orada değerlendirttiğinde aslında orada bir şekilde kendi gerçeği 
ile yüzleşecek ve Rehberi tekrar referans olarak gözden geçirdi-
ğinde ev ödevleri ortaya çıkacak, ihtiyaçları ortaya çıkacak. Bu 
konuda hani geleceğe nasıl hazırlanacağı konusundaki ihtiyaç-
ları ortaya çıkacak. Bu bakımdan da biz de bunu mesleki örgütlü 
gücümüzle nasıl aşabiliriz onun çözümlerini üreteceğiz. Özellikle 
kurumsallaşmanın elzemliği ortaya çıkacak, olmazsa olmazı, bir 
konuda çözümler arayacak.

Bir de şunu göreceğiz; şimdi orada biz bir işin, işyerinin, hizmetin 
nasıl yönetileceğinin asgari kurallarını koyuyoruz ama buna bir 
yatırım gerekiyor, bir ölçek gerekiyor. Şimdi bu konudaki, bura-
dan da belki şöyle fırsatları, belki şöyle konuları sorgulayacağız, 
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irdeleyeceğiz; bu ofis dediğimiz yani bu arka planda operasyonel 
hizmetlerin yürütüldüğü, aslında hangi alanda hizmet verirseniz 
verin, işte, güvenlikti, bilginin güvenliği, işyerinin güvenliği, işte, 
insan kaynakları yönetimiydi, satın almaydı yani bir işletmenin 
kurumsal süreçleriyle ilgili o temel konular, mesleki faaliyetten 
bağımsız olarak zaten arka plana yapmanız gereken hususlar, 
belki bunları dijitalleşmenin sağladığı imkanlarla gerek güçleri 
birleştirerek farklı iş modelleriyle çözüm getirmek ve bizim bunla-
rın önünde kendi uzmanlığımızı, işte bu akıl terimizi yorumlama, 
analiz etme, değerlendirme yönüyle değer katan yani müşteriye 
değer katan hizmet gücümüzü öne çıkartma şansımız olacak. 
Yani arka planda bu teferruatı kurumsal farklı iş modelleriyle dü-
zenlerken güçleri birleştirerek, ön planda da biz kendi uzmanlığı-
mız ve birikimlerimizle asıl işimize odaklanarak doğrudan müşte-
riye fayda sağlayacağız. Böylelikle o alın teri dökülen ve parlayan 
enerjiyi akıl terimizi daha çok kullanarak müşteriye yansıtmak ve 
değer yaratmak yönümüz ön plana çıkacak. Onun için ben bu 
farkındalığa dikkat çekmek istiyorum ve bu bakımdan da bunun 
da yolu ilk etapta hani bu işin alfabesi, öz değerlendirmeyle ken-
dilerini değerlendirmeleri, Rehberi bu göz ile gözden geçirmeleri 
ve zaten bu Pandemi sürecinde bu mecburi meslek kararının, bu 
geçiş hükümlerini öteledik, bunu da bir fırsat olarak görüp bunu 
aslında geleceğe yatırım olarak, bir hazırlık süreci olarak değer-
lendirmelerini ben özellikle tavsiye ediyorum, burada bir ilk adımı 
atabilmek adına. 



146

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEYM

m

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN
Moderatör
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi/TESMER Merkez Sekreteri

- Sayın Başkanım, bu noktada bir katkı vermek istiyorum as-
lında. Alın teri değil, akıl teri vurgusunu özellikle yapıyorsunuz, 
kesinlikle katılıyorum. Burada bu akıl terimiz ile ortaya çıkacak 
olan o bilgiye karşımızda ihtiyaç duyan hem de şiddetle ihtiyaç 
duyan bir hizmet talepkarı var yani bizim hizmet sunduğumuz 
işletmelere baktığımızda, bugün ülkenin birtakım gerçekleri var 
ki, dünyadaki gerçekler aslında bunu gösteriyor. Nedir o? %95’i 
aile şirketi olan bir ülkeyiz, bu, dünyada da %75 ile %95 arasında 
değişiyor ve yine, büyük ölçüde de KOBİ ölçeğinde işletmeler. 
Dolayısıyla demin Sayın Hocamın da vurguladığı gibi yani biz 
CFO çalıştırmaya finansal olarak imkân vermeyen ölçekteki fir-
maların çok ciddi anlamda bilgiye ihtiyaçları var. Demin hani ESG 
derken bugün yatırımcılar, şirket sahipleri, halka açık şirketler-
deki yatırımcılar artık geçmiş dönemin finansal raporlarını, tab-
lolarını ve yorumları değil, geleceğe dönük o şirketin yatırımına 
devam edip etmeme kararını vermek noktasında bilgiye ihtiyaç 
duyuyorlar. Bu anlamda finansal olmayan raporlarla ilgili, enteg-
re raporlama çerçevesinde bir dolu kurumsal yönetim raporu, 
çevre raporu gibi demin Hocalarımızın da vurguladığı raporla-
rın hazırlanmasıyla ilgili aslında mali müşavirlere iş alanları, işin 
yönetimiyle, yönlendirilmesiyle ilgili, yatırımlarıyla, teşvikleriyle, 
işin doğru yapıldığı konusundaki performans kriterlerine kadar 
birçok bilgiye ihtiyaç duyan gerçekten, çok önemli bir hedef kitle 
var. Yani bizim danışmanlık bilgimize ihtiyaç duyan bir kitle var. 
Biz bunları Mali Müşavirleri olarak hiç dikkate almadık ve sadece 
döndük Mali Müşavirleri olarak defter tutma ve finansal raporla-
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ma, öbür tarafta tam tasdik ve iadeler çerçevesinde hareket ettik. 
Şimdi dijital back office hizmetlerini elimizden almaya başladı, 
ülkemizde de böyle yani artık bu işler elektronik ortamda gidiyor 
ise o zaman biz ne yapacağız? İşte şimdiye kadar görmediğimiz, 
görmek istemediğimiz alanlarla ilgili bizim bilgimizi pazarlayabi-
leceğimiz, karşı tarafa değer olarak sunabileceğimiz bir alan var 
ve bu alandaki bilgiye de ihtiyaç duyan çok sayıda işletme var. 
Şimdi bir de aklımızı burada kullanıp hangi alanlarda o hizmetleri 
sunacağım? Ha bütün bunların hepsini tek başıma Mali Müşa-
vir olarak ben mi yapacağım? Hayır, demin vurguladığınız gibi 
artık bir beraber çalıştığımız meslek mensuplarıyla ya da diğer 
bu konuda emek veren, çalışanlarımızla bir şekilde uzmanlığa 
dayalı, ortaklıklarla bu bilginin sunumunu yapabilme imkanımız 
var ve ülkemizde de gerçekten, hizmet verdiğimiz işletmelerin de 
%95’nin de aile şirketi ve KOBİ olduğu, bunların sürdürülebilirlik-
lerinin, ben şöyle bir rakam vereyim size;  dünyada, ülkemizde 
de öyle, ikinci kuşağa ancak %30 devir oluyor, üçüncü kuşağa 
ancak %10 devir oluyor ve dördüncü kuşağa ise %2 ile 4 arasın-
da. Şimdi sürdürülebilirliklerini sağlayabilmek açısından o şirke-
tin mali yapısına hakim bir Mali Müşavir olarak bizim bu alanlarda 
da katkı vererek, sürdürülebilirliklerini sağlayarak, bizim de kendi 
sürdürülebilirliğimizi sağlamamız, özlemini duyduğumuz o sos-
yal hayata kavuşmamız aslında dijitalin de, iş yapma biçiminin 
de zorlamasıyla, Pandeminin de vurguladığınız gibi etkisiyle bizi 
buraya getirdi.

Şimdi biz, TÜRMOB olarak da, diğer meslek örgütlerinin yaptığı 
gibi uluslararası muhasebe örgütlerinin yaptığı gibi hızla bu alan 
ile ilgili yetkinliklerimize farkındalık yaratalım, bu farkındalığı ya-
ratabildiğimiz ölçüde de işte, sizin elinizde hazırlamış olduğunuz, 
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bir de “alın, kendinizi sınayın” dediğiniz bir öz değerlendirme sis-
temiyle de bu konuda hazırlık yapmalarını sağlayacak, eksiklikle-
rini görüp, neleri tamamlamaları gerektiğini de ortaya koyacak bir 
aslında, aynaya bakabilecekleri ve kendi durumlarını değerleyebi-
lecekleri bir sistem hazırladınız. Ama tabii bunun temelinde şunu 
görmek lazım; bu bilgimizi sunabileceğimiz korkunç bir pazar var, 
bir müşteri kitlesi var ve şu anda bizim odaklandığımız işi artık 
teknoloji yapıyorsa bizim bilgimizi kullanacağımız alanlar için de 
bu pazarı kullanarak katkı vermemiz, değer sunmamız mümkün. 
Ha, o zaman ne yapacağız? Evimizde yapılması gerekenler var 
ve saydığınız Rehberdeki başlıklarla müşteri ilişkilerinden tutun 
da kendi içindeki insan kaynaklarının nasıl yönetileceğine kadar 
birçok konuda bir Rehber ve bunun nasıl kullanılacağı.

Öz değerleme sistemiyle ilgili durum nedir, bilginiz var mı Sayın 
Başkanım? Bildiğim kadarıyla izliyorsunuz, evet, web sayfasında 
bunu duyurduk, bunu kullanan ve giren-çıkan var mı hiç bu konu-
da bilginiz var mı Başkanım? 

Ali Kamil UZUN
İşyeri ve Hizmet Kalitesi Kurulu Başkanı

- Evet, izliyoruz. Şimdi hem Rehberin indirilme hem de öz de-
ğerlendirme sisteminin kullanımını ben yakinen takip ediyorum, 
Kurul olarak takip ediyoruz. Aslında mevcut kayıtlı üye sayımıza 
göre baktığımızda sonuçlar pek bizim için çok tahmin edici değil 
diyeyim Hocam. Ben şuna daha pozitif bir yorum yapayım; hani 
bir Pandemi sürecinden geçiyoruz, bu nedenle meslek ailemi-
zin hiç beklemediği koşullarda, hiç beklemediği, muhatap olduğu 
sıkıntılar. Bir kere en azından canı, sağlığı tehdit altındaydı, o 
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açından daha anlayışla karşılıyoruz. Ama bugün gerçekleştirdi-
ğimiz Kongre sonrası ve geleceğin de artık hani bugün olduğu 
bu şartlarda bu sunulan imkanın gereği gibi değerlendirileceği-
ne inanıyorum. Çünkü çok basit yani e-birlikten girip kendilerine 
değerlendirmek, Rehber zaten elektronik ortamda ve erişebile-
cekleri masaüstü bilgisayarlarına indirip değerlendirecekleri bir 
husus. Yine ofis düzeninde çalışanlarıyla birlikte bu veri iş bölü-
mü yaparak kendilerini gözden geçirip, değerlendirip ihtiyaçlarını 
ortaya koymaları son derece mümkün.

Biz aslında mesleğe başladığımızda büyük defter vardı, şimdi 
karşımızda büyük veri var Hocam. Ama büyük veriyi analiz ede-
bilecek, yorumlayabilme yetkinliğine sahip bir meslek grubuyuz 
biz. Bugün büyük veriyi teknisyenler üretiyorlar ve sizin önünüze 
raporlarını koyuyorlar ama neden-sonuç ilişkilerinde, o kök-ne-
den analizlerini yapabilmek için bazı yetkinliklere sahip olmanız 
gerekiyor, işte benim o akıl emeğini kullanacağımızı söylediğim. 
Aslında şöyle de bir benzetme yapabiliriz, hani bugün tıptan, 
ben hep mesleğimi doktorluğa benzetirim, kurumsal doktorluğa, 
şimdi doktora gittiğinizde sizden bir sürü tahlil istiyor, siz bunun 
uzmanlarından işte röntgenler çektiriyorsunuz, tomografiler yap-
tırıyorsunuz, MR’lar çektiriyorsunuz, onu bir teknik tıp uzmanları 
yapıp raporlarını önüne koyuyor, doktor olarak bunu siz yorumlu-
yorsunuz, mesleğimiz artık bu noktaya geldi. Biz de bu alanda bir 
doktor değerine sahip bir mesleği yerine getiriyoruz hani kurum-
sal hayatta. Bu bakımdan bugüne kadar finansal raporlama bi-
zim ilgi alanımızı oluşturuyordu ama şimdi işte finansal olmayan 
yani entegre raporlama dediğimizde de yine bunun vazgeçilmez 
hizmetini sunacak olan da Mali Müşavir olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü mali okur yazarlığınız olmadan mali olmayan süreçleri 
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değerlendirmek, onları hani denetlenebilir bir güvenceyle ortaya 
koymak mümkün değil ve bugün o kurumsal entegre raporlama 
da böyle bir ihtiyaç var. Şimdi şirketler kurumsal entegre rapor-
larını açıklıyorlar, sürdürülebilirlik raporlarını açıklıyorlar ama işin 
odağında olan Mali Müşavir, yetkinlikleriyle, işte, kendini bu an-
lamda yeni yetkinliklerle de donatmışsa bu alanda bize, müşteri-
ye değer yaratacağımız bir hizmet çıkıyor.

Artık biz bugüne kadar müşterimizi hep mükellef olarak tanımlı-
yorduk, niye? Çünkü mükellefiyetlerinin yerine getirilmesi konu-
sunda devlet ile iş sahibi arasında bir rolümüz vardı. Öyle olunca 
da re-aktif yani bir şekilde o süreçte verilen bir rol ile sınırlıydı 
ama ona müşteri yani ona bir değer sunmaya geldiğinde işte, o 
zaman yeni iş fırsatları çıkıyor.

İlk Oturumda değerli konuklarımız çok önemli örnekler verdi yani 
bir büyük denetim firmasından ayrılıp yeni işini kuran bir meslek-
taşımız yeniden nasıl müşteri yarattığını, kendine nasıl yeni iş 
alanları yarattığını yani işte hile denetimi olsun, işte yolsuzluklar 
yani suiistimallerin incelenmesi olsun, işte iç denetim olsun, kont-
rol. Diğer bir meslektaşımız da danışmanlık hizmetlerinde neler 
yaptığını anlattı. Yani aslında anlatılabilir bir pastadan nasıl pay 
aldıklarını ortaya koydular. Demek ki bu iş mümkün yani bunun 
gerçeği var, örnekleri var o anlamda ve bunlar da belli ölçekte 
kurum ve kuruluşların temsilcileri olarak bize deneyimlerini pay-
laştılar. Bu bakımdan benim yıllardır birikimleri olan meslektaşla-
rıma işte konfor alanının dışına çıktıkları an yeni bir öğrenme ve 
büyüme alanında fırsatlar yakalayacaklarını düşünüyorum. İşte 
bu da şirketleşme ve kurumsallaşmadan geçiyor. İşte bu konuda 
Rehber ve öz değerlendirme, onların kendisiyle yüzleşmesini ve 
ihtiyaçlarını ortaya koymasına imkan sağlıyor ki bu mümkün.
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Bir de biz kağıt ortamında bu işi başlattık, hem o kolluklar, hem 
o defterler, büyük defterler föy alan şeklinde yardımcı defterler… 
Şimdi elektronik ortamdayız, kağıt yok aslında yeşil bir mesleği! 
Şimdi herkes sürdürülebilirlik, gezegenin kaynaklarını tasarruflu 
kullanmak, tüketmeyelim derken, bizim mesleğimiz zaten geze-
gene saygılı bir meslek. Çünkü biz kağıdı işimizden çıkarttık. Bu 
anlamda da bu alanda da kurum ve kuruluşlara danışmanlık ya-
pabilecek birikimlere sahibiz şöyle baktığımızda. Muhasebenin, 
denetimin, danışmanlığın bu yeşil enerji yönünü, tarafını göster-
diğimizde de diğer meslek gruplarına göre de bir adım önde olma 
imkanımız var. Buna da dikkat çekmek istiyorum.

Aslında şimdi hep yakınıyoruz hani işte üstat çırağını yetiştiriyor, 
çırak ayrı bir usta oluyor karşı tarafta yeni bir firma doğuyor ama 
kurumsallaşma, geleceğe ortak olma olduğu için aynı kurum çatı-
sı altında, işte sürdürülebilirlik bunu gerektiriyor, devamlılığı sağ-
lıyor bu da. Bir de şimdi dünyada örneğini gördüğümüz büyük 
firmalara baktığımızda hepsi işin üstadı kişileri isimlerinin marka 
olduğu şirketler olarak karşımıza çıkıyor, niye? Çünkü biz akıl 
alanının gerçekleştirildiği bir faaliyet alanıyız, meslek grubuyuz. 
O nedenle bugüne kadarki birikimlerimizi, kendi ismimizi marka-
laştırma konusunda, aslında bu kurumsallaşma süreci bir fırsat 
sunuyor. Yeni ortaklarla, geleceği onlara teslim etmek ama siz de 
arkada isminizle, birikimlerinizle onlara destek verme imkanına 
sahipsiniz. Hem gençlerin önünü açacağız hem onlara el vere-
ceğiz, işte, gerçek anlamda geleceğe ortak olma anlamında bir 
üstatlık yapmış olacağız destekleme noktasında ama öte yandan 
da belki yerli ve milli bu alanda markalarımızı yaratacağız. Küre-
sel rekabet içerisinde de bu topraklardan çıkmış, bu alanın çok 
değerli markalarını yaratmış olacağız ki, örneklerini de görmeye 
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başladık, bu bakımdan heyecan verici bir süreç bu. Evet, gelecek 
olunca, değişim, dönüşüm olunca biz sancı, doğum sancısı, kon-
for alanının dışındaki o korku alanını yenmek, onu aşmak bu an-
lamda çok kolay bir şey değil. Ama şunu da özellikle ifade etmek 
gerekiyor ki Sayın Türker bundan bahsetti, girişimcilik ruhuyla, 
hayal gücünden aldığı destekle ve işi şansa bırakmadan, ben 
onu şöyle söylüyorum; biz öğrenci değil, talebe olmak durumun-
dayız sürekli. Talep eden, gelecekte var olmak için talep eden, 
işte hizmet alanı böyle yaratılıyor hizmet alanları. Yeni bir şeyleri 
öğrenme, değişim, dönüşüme talepkar olursanız bu sağlanıyor. 
Yoksa birilerinin öğrettiği ile sınırlı kaldığınızda o hep sizin dün-
yanızı kısıtlayacağı için daha ileriye gitme şansı yok. 

Evet, bu mesleğin tek bir okulu yok ama biz bir ekol olarak birçok 
disiplini içimizde barındırıyoruz ve şimdi yeni disiplinlerin de bu 
meslekte, meslektaşımız olarak aramıza katılma durumları söz 
konusu. Yani mühendisler, elektronik anlamda, işte bu dijitalleş-
menin getirdiği süreçleri yönetme adına farklı uzmanlıkları da içi-
mize alarak hani tam teşekküllü bir müessese halindeyiz her di-
siplini içinde barındırabileceğimiz. Bu bakımdan da işte kalite, bir 
de yine değerli bir konuşmacımız hani kalitenin bir fırsat kaynağı 
ve omurga olduğundan bahsetti yani bu bir duruş meselesi ve 
meslek mensupları olarak da hepimiz birer dış hizmet sağlayıcı-
sıyız kendi alanımızda. Bu bakımdan da bu dış hizmeti sağlarken 
bu işin kalite güvencesi konusunda da bizim güven veriyor olma-
mız lazım. Yani bu süreç, meslek için, meslektaş için, müşteri için 
ve memleket için hani kalite hem bir güvence hem de bir itibar 
konusu olduğunu düşünüyorum açıkçası.



153

Mesleği Geleceğe Taşımak: 
Kalite Etkisi

İŞYERİ VE HİZMET KALİTESİ               
   KONGRESİ1

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN
Moderatör
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi/TESMER Merkez Sekreteri

- Evet. Değerli Başkanım şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum, 
İstanbul’da, şu an tarih net değil ama Pandemi öncesiydi, İstan-
bul’da düzenlenen Muhasebe Kongresinde İstanbul Odamızın 
ev sahipliğini yaptığı, orada Melih Hoca’nın sunumunda paylaş-
tığı önemli bir mesaj vardı ve ben onu sonra kullandım. Şöyle; 
dijital ile ciddi ölçüde yakın zamanda kaybolacak meslekler içe-
risinde yapılan bir çalışmayı hızla ve büyük ölçüde kaybedecek 
diye gösterilen meslek grubunun içindeki ilk iki, üçte yer alıyordu 
işte muhasebe, kayıt, defter tutma gibiydi. Yani bu bir değişimin, 
dönüşümün habercisiydi ve şöyle söyleyeyim, 2017 ile 2019 ara-
sında, o dönemde özellikle İşyeri Hizmet ve Kalite Kurulunda-
ki arkadaşlarımızla beraber çalıştığımız ve ortaya çıkardığımız 
bu rehber taslağı ya da bu mantaliteyi mecburi meslek kararı ile 
pazarlamayı birleştirirken ben bu bilgiyi kullandım ve 40’a yakın 
Odanın daveti üzerine o 2017 ile 2019 yılları arasında meslekteki 
bu değişim ve dönüşümüm, “Bakın, bu dijital böyle inanılmaz bir 
hızla ve acımasız bir şekilde geliyor. Ne olur şimdiden kendimi-
ze bir ortam yaratmalıyız, hazırlık yapmalıyız” derken Pandemi, 
gerçekten çok acımasız geldi ve bütün o konuştuğumuz süreci 
inanılmaz derecede hızlandırdı. Yani bu yılın başında ülkemizde 
bizim bürolarımızda yaptığımız işleri artık dijital ortamda yapa-
rak, Mali Müşavirlerin hiç bu işleri yapmasına gerek bırakmayan 
hizmetleri sunan firmalar çıkmaya başladı ve acımasız bir şekilde 
de böyle bir noktaya geliniyor. Dolayısıyla bu aslında böyle bir-
denbire karşımıza çıkmadı, bu bulut biriktire biriktire bu yağmuru 
getiriyordu ve biz bunun hazırlık aşamasındaydık. Pandemi, tabii 
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çok acımasız, bu vesileyle ben kaybettiğimiz meslektaşlarımıza 
Allah’tan rahmet diliyorum, bu COVID yaşayan ve atlatan, atlat-
maya çalışan meslektaşlarımıza sağlık diliyorum ama herkes 
can derdinde bir dönemde, bu dijital, bu değişim, dönüşümü ger-
çekleştirince, gerçekten çok sancılı bir dönem yaşadık. Bir tarafta 
elektronik uygulamalar, GİB tarafından devreye konuluyor, SGK 
tarafından koyuluyor, bir taraftan dijital, bu işleri yapay zeka ile 
yapan sistemleri getiriyor. Dolayısıyla böyle bir ortamda biz bir 
yanda can derdinde bir yanda bu değişim, dönüşümü fark etmek 
zorunda olduğu bir noktaya geldik. Ben hiç unutmuyorum dikka-
timi çekmişti, mesela Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu 
IFAC’ın bir online toplantısında şu dile getirilmişti; artık Mali Mü-
şavirler, serbest çalışan Mali Müşavirler, bürolarında, sizin demin 
vurguladığınız, mühendisler vesaire bilişim konusunda uzman 
insanlar çalıştıracaklar çünkü Mali Müşavirler, hizmet sunduk-
ları müşterilerinin büyük verisini, onların sistemlerini, bilgi işlem 
sistemlerini kullanacaklar, oradan ürettikleri veriyle bilgiyi strate-
jiye dönüştürecekler, yöneticilerin kararlarına ışık tutacak bilgiyi 
sunacaklar ama onlar bir bilgi işlem uzmanı kadar bilgiye sahip 
olamazlar, bu gayet doğal, o zaman ne olacak? Biz yakında Mali 
Müşavir bürolarında bu konuda çalışan bilgi işlem uzmanları gö-
receğiz diye o noktaya gelinmişti. 

Ben şunu da vurgulamak istiyorum, bu konuda gerek toplantı-
lardaki görüşmeler gerekse bu kurumların yayınladığı raporları 
gerçekten, TÜRMOB’un Uluslararası İlişkiler bölümündeki iki ar-
kadaşımız inanılmaz bir performans ile çalışıyorlar ve bunu mes-
lek kamuoyuyla paylaşıyorlar. Onlara baktığımızda aslında ben 
de izliyorum, çok ciddi anlamda bu değişim, dönüşümde neler 
yapmamız gerektiği, bu değişim, dönüşümün bize nereye götür-
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düğünü oradaki bilgiler de ortaya koyuyor. Ve şu anda mesela 
dikkatimizi çeken önemli bir nokta oldu, sizin demin vurguladığı-
nız sürdürülebilirlik konusunda da meslek örgütleri, şu anda bir 
numarayla gündemlerine aldılar ve bu konuda gerek muhasebe 
meslek örgütleri gerekse meslek mensupları olarak bize düşen 
ne ise hem Mali Müşavir hem de hizmet sunduğumuz işletmeler 
bağlamında, bununla ilgili çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Do-
layısıyla bütün bu fırsatları, evet, dijitalin getirdiği tehditlere rağ-
men iş yapma biçimimizin de değişmesiyle ama bunları fırsat ola-
rak görüp karşımıza da bu fırsatı değerleyebileceğimiz inanılmaz 
geniş bir işletme dünyası varsa o halde bizim bu fırsatları mutla-
ka kendi lehimize çevirmemiz gerekiyor. Ha bunun için evet, ak-
lımızı kullanarak bilgi sahibi olmak ya da bilgi sahibi olanların bir 
araya gelmesini sağlayarak, gerçekten çok önemsiyorum, “ulusal 
marka oluşturmak.” Yani yabancı markaların isimleriyle burada 
faaliyet göstermek yerine neden bizim bu konuda muhasebe, de-
netim şirketleri olarak kendi ulusal markamızla çok ortaklı yapılar 
oluşturmayalım ve küresel düzeyde neden hizmet sunmayalım?

Başkanım, 2017’de İngiltere’de bize gösterilen bir videoda düşü-
nün o tarihte yani o tarih dediğim 4 yıl geçti ama İngiltere’de Lond-
ra’daki bir denetimin Avustralya’da bir firmayı bulunduğu yerden 
nasıl bilgi işlem sistemleri üzerinden nasıl denetlediğine ilişkin bir 
video paylaştılar. Yani artık yüz yüze iletişimin artık gereksinimin 
ortadan hızla kalktığı ve iş yapma biçimimin de online dönüştüğü 
bir ortamdayız. Bu konuda kendi yetkinliklerimizi de geliştirebile-
ceğimiz ve bunu da sizin hazırladığınız kalite Rehberleriyle as-
lında desteklemek zannediyorum hem bize değer katacak hem 
de karşıda, hizmet sunduklarımıza bir değer sunmuş olacak ve 
biz de en azından yıllardır tahsilat sorunuyla, tatil yapamama so-
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runuyla karşılaşmış olmanın sıkıntısı içinde en azından yeni bir 
sayfa açacağız gibi geliyor, doğru mu?

Ali Kamil UZUN
İşyeri ve Hizmet Kalitesi Kurulu Başkanı

- Evet, doğru Hocam, bakın, birkaç somut örnek vereyim. Şimdi 
biz bu Kongreyi çevrim içi yaptık Hocam, şimdi Pandemi öncesi 
olsaydı Ankara veya karar verdiğimiz bir lokasyonda bu Kong-
reyi yapacaktık ve bu Kongreye katılmak için uçaklara binecek-
tik, arabalara binecektik, gezegenin karbon salınımı noktasında 
da etkileyecek birçok sonuç olacaktı. Hani burada şeyi örnek 
vermek istiyorum yani bu sizin özellikle ESG dediğiniz çevreye, 
topluma, kurumsal yönetime katkısı anlamında. Şimdi biz artık 
mesela bunları ölçebiliriz, bu nedenle bu katkımızdan dolayı ken-
di kendimizi sertifikalandırabiliriz yani gezegene karbon salınımı 
konusunda nasıl bir katkı sağladığımız noktasında.

Şimdi bunu bir de kendi alanımızda mesleki faaliyetimiz, müş-
teri ile olan ilişkimizde düşünelim, burada da farklı fırsatlar var. 
Artık ruhsatımızın taçlandırılacağı fırsatlar dönemi başladı. Bun-
ları lisanslarla, sertifikalarla, işte o uzmanlaştığımız hususlarda, 
daha doğrusu bizimle birlikte çalışacak o teknikerler, mühendis-
leri de belki bu mesleği, hizmeti verirken akredite etme gibi bir 
misyonumuz olacak, o süreçlerde çünkü onlardan bilgi sağlayıcı 
noktasındayız. Öte yandan işte çeşitli uzmanlık alanlarında da-
nışmanlık faaliyetlerinden söz ediyoruz, bu konuda çeşitli sertifi-
kasyonlar var, çeşitli lisanslar var. Bu vesileyle de hani temelinde 
Mali Müşavirlik ruhsatı bulunarak bugün işte bağımsız denetim 
yapmak için buna ihtiyacınız var, diğer alanlarda faaliyet yapmak 
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adına bu konuda bir yetki belgemiz var. Onun için bunu çok iyi 
değerlendirmek, bunu öngörmek lazım. Cemal Hocam da söyle-
di hani okuldaki diploma artık o duvarlarımızda kaldı, şimdi okul 
sonrası diplomaları; ruhsat, diploma ve sertifikalarla zenginleş-
tirdiğimiz taktirde bir meslek insanı olarak mesleki faaliyetimizi 
sürdürülebilir kılıyoruz, bu çok çok önemli. 

Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN
Moderatör
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi/TESMER Merkez Sekreteri

- Yaşam boyu öğrenme, evet, bütün insanlığın zorunlu bir gerçe-
ği.

Ali Kamil UZUN
İşyeri ve Hizmet Kalitesi Kurulu Başkanı

- Evet, aynen öyle, yaşam boyu öğrenme. İşte burada bizim ta-
lepkar olmamız lazım.

Network konusu, işte pazarlamada çok önemli bir konu, işte Fik-
ret Sebilcioğlu, bundan bahsetti, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında 
aktif rol alma, işte Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, işte Türki-
ye İç Denetim Enstitüsü, Şeffaflık Derneği, Etik İtibarı Derneği gibi 
birçok sivil toplum kuruluşları var. Buralarda meslek mensupları 
olarak ara kesit oluşturduğumuz bir sürü fırsat var, oralara katıla-
rak aslında kendimizi geliştirme ve zenginleştirme imkanına sa-
hip olacağız. İşte bu, mesleği geleceğe taşımak daha kalite etkisi 
bu. Çünkü bununla, kalite nedir? Bir nitelik sorunudur yani kendi 
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niteliklerinizi, yetkinliklerinizi zenginleştirerek güçlendiriyorsunuz 
ve nitelikli bir eleman haline geliyorsunuz ki standartlar bunu is-
tiyor, azami mesleki özen, işte nitelik standartları var, mesleğimi-
zin temel standartlarından biri nitelik standartları, neden? Çünkü 
bu meslek bir nitelik gerektiren bir mesleki faaliyet.

Bu bakımdan evet, hani birlikte gerçekleştirdiğimiz bu ilk Kongre, 
tarihe, tarihten önce geleceğe kayıt düştük Hocam. Yani inşallah 
hani yıllar sonra bugünü dönüp okuduğumuzda bugün söyledik-
lerimizi nasıl hızlı hayata geçirdiğimizin gururunu yaşayacağız 
dün olduğu gibi, buna inanıyorum ama böyle bir başlangıç yap-
tık. Bu bakımdan ben şimdi Rehberin, öz değerlendirme sistemi-
nin meslek mensuplarımızca çok hızlı bir şekilde tüketileceğini 
ve oradan kendilerini geliştirmek adına yol haritalarını çıkaracak-
larına inanıyorum. Ve bunu 30 yıl önce Meslek Örgütümüz yok-
ken mesleğin durumunu düşünürseniz yani muhasebe, yıl so-
nunda sizin önünüze yığılan fişleri kayda geçirmek şeklindeydi, 
işte KDV’siydi, tek düzen hesap planıydı, Türk Ticaret Kanunu 
derken bugünlere geldik ve burada Örgütümüzün çok önemli kat-
kıları var.

Şimdi örgütlü olarak geleceğe bakıyoruz, bu örgütsel birikimle. O 
nedenle bu tecrübelerle geleceği yönetmek bu değişim ve dönü-
şümü yönetmenin de sonuç vereceğini, bir cesaret Hocam, bütün 
mesele cesaret! Yani umutlu olmak, birbirimize umut olmak ve 
cesur olduğumuz taktirde bu değişim, dönüşüm kaçınılmaz ola-
rak mesleğimizi, özellikle dünyadaki gibi itibarını güçlendirecek, 
müşteri karşısında da değerini arttıracak işte bugün konuştuğu-
muz, ücretti, tarifeydi, tahsilattı gibi sorunları konuşmayacağımız 
bir dönemi yaşayacağız diye düşünüyorum Hocam.
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Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN
Moderatör
TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi/TESMER Merkez Sekreteri

- Teşekkür ederiz Başkanım, sağ olun. Zaten süremizi de doldur-
duk, bir iki dakikamız var. Ben konumuz dışında gelen bir soru 
var, Malatya’dan Sayın Hakan Aslangiray’ın, “TÜRMOB’un ara-
buluculuk konusunda girişimleri vardı, ne aşamada, ne oldu?” 
diye sorar.

Onunla ilgili girişimleri ve çalışmaların devam ettiğini özellikle be-
lirteyim. 

Evet, sayın izleyiciler, sabah 10.00’da başlayan ve şu an itibariy-
le tamamladığımız I. İşyeri ve Hizmet Kalitesi Kongresinin, ben 
meslek camiamıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Güzel bir 
başlangıç olduğu kanaatindeyim. Bu ortamı, özellikle hazırlayan 
Sayın Genel Başkanımıza, Sayın Genel Sekreterimize, TÜR-
MOB Yönetim Kuruluna ve İşyeri ve Hizmet Kalitesi Kuruluna çok 
teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle buradaki bilgiler ışığında geleceğimizi umutla inşa 
etmek üzere aynı heyecanla çalışacağımıza hiç kuşkunuz olma-
dan yürümeye devam edeceğiz. Hepinize sevgiler, saygılar su-
nuyoruz, hoş çakalın… 

Ali Kamil UZUN
İşyeri ve Hizmet Kalitesi Kurulu Başkanı

- Teşekkürler, sağlıcakla kalın...
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