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TÜRMOB Heyeti,
Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Tüfenkci’yi ziyaret etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı ve be-
raberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.

TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve 26 Oda Başkanından oluşan bir heyetle Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci’yi Bakanlıkta ziyaret ederek, görevi için ‘hayırlı olsun’ dileğinde bulundu. Ziyarette Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret 
Genel Müdürü Adnan Yankın da bulundu. 

TÜFENKCİ: TÜRMOB’UN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN GÖREVİ BÜYÜK
BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmt Sönmez’in de hazır bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TÜRMOB’un Türkiye 
ekonomisi ve ülkenin vergisel gelişimi noktasında ciddi görevler ifa ettiğine dikkat çekerek, “Gerek yapılanmanız, gerekse mesleğe 
kabul noktasında tabi tuttuğunuz staj,  sınav ve eğitimlerle mesleki saygınlık anlamında çok büyük yol kat etmiş durumdasınız” dedi.  

Yeni TTK’nın yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar, ticaret ve iş dünyasında köklü değişiklikler yaşandığını vurgulayan Tüfenkci, Ka-
nunun tanıtılması noktasında Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirilen toplantılarda TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı’nın da büyük 
katkıları olduğunu kaydetti. 

Uluslararası kurumlarla ve kurallara uyumlu bir şekilde Türkiye’yi geleceğe hazırlamak amacıyla hazırlanan TTK’nın, Türkiye’deki yatı-
rım ortamını daha şeffaf, daha güvenli hale getirmeyi amaçladığını belirten Tüfenkci, “TTK, özellikle şirketlerimizin iç ve dış paydaşlara 
aktarılan bilgilerinin gerçeği yansıtması noktasında önemli düzenlemeler içerdi” dedi.

TTK’nın çıkış sürecinde tartışılan bazı konular olduğunu, bunlardan bir tanesinin de denetim konusunda yaşandığını belirten Tüfenkci, 
“Bu düzenlemeler, diğer paydaşların baskısı, Türk ticaret hayatının buna yeteri kadar hazır olmaması nedeniyle biraz ertelenmişti” dedi. 

ŞİRKETLER SİZDEN ALDIKLARI BİLGİYE GÖRE HAREKET EDİYOR
Muhasebe ve mali müşavirlik mesleğinin söz konusu kanunla birlikte vergi ve defter kaydı tutmaktan öteye geçtiğini belirten Tüfenkci, 
“Artık bilgiyi üretme, bilgiyi değerlendirme önem kazandı. Şirketlerin pay sahipleri artık sizden aldıkları bilgiye göre hareket ediyor. Bu 
anlamıyla sizlere çok önemli görevler düştüğünü biliyoruz. Bu nedenle sizlerin daha fazla desteklenmesi, hareket alanının daha da 
genişletilmesi gerektiğine inanıyoruz. Sizler kamu adına görev yaparken, aynı zamanda ticaret erbaplarının, esnafın, sanayicinin doğru 
karar almasını, mevzuata uygun bir şekilde hareket etmesini, piyasa şartlarında daha rekabet edebilir olmasına destek veriyorsunuz” 
dedi. 



HER TÜRLÜ İSTİŞAREYE AÇIĞIZ
Tüfenkci, “Şirket-devlet etkileşimini göz önüne aldığımızda, biz olayın sadece vergi boyutunu düşünmüyoruz. Vergi boyutu işin en 
kolay kısmı olabilir. Hükümet olarak sizin verdiğiniz bilgileri, ürettiğiniz raporları ekonomi politikalarını uygularken kullanıyoruz. Bu an-
lamda her türlü istişareye açığız. Türkiye’deki şirketlerin uluslararası piyasalara açılabilmesi için muhasebe bilgi sistemindeki veriler 
ve sizlerin raporlamaları çok önemli” dedi. 

VERGİ SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER OLMALI
Tüfenkci, “Uluslararası piyasalara açılma noktasında bazı değişiklikler, düzenlemeler yapılmalı. Bunlardan birisi de vergi sistemiyle 
ilgili. Bu konuda Maliye Bakanlığı ile ciddi bir çalışma yapılmalı. Dünya piyasalarında kullanılan ortak dili bizim de kullanmamız için 
düzenlemeler yapılmalı. Böylece sermayeye ve düşük maliyete daha kolay ulaşılabilme imkanı olacaktır” dedi. 

ŞEFFAFLIK ÖNEMLİ
Tüfenkci, “Şeffaflığa ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket eden şirketlerin finansal performanslarının diğer firmalara göre 
daha başarılı olduğu bilinmekte. Şeffaflığı sağlama noktasında bizim yeni düzenlemelerimizle beraber, sizin mesleğinizin de daha da 
etkinleşmesi gerektiğine inanıyorum. Bu şirketlere ayrı bir maliyet getirmez, bilakis daha verimli, daha karlı olmalarını sağlar. Birçok 
şirket ekstra denetimi veya mesleğinize daha fazla yetki verilmesini artı bir maliyet unsuru olarak görüyor. Ancak aksine bu durum 
sermayenin korunması, doğru adımlar atarak cezai yükümlülüklerden kurtulma noktasında yön gösterici bir durum. Eğer şirketler dü-
rüstlüklerini, şeffaflıklarını, denetlenebilir olduklarını gerek yurtiçi gerekse yurtdışı firmalara gösterebilirse ticaret hacimleri artacaktır. 

Bu durum aynı zamanda Bakanlığımızın hedeflediği kolay ve güvenli ticarete katkı sunmaktadır. Bu anlamda raporlamalarınız, dene-
timleriniz ve çalışmalarınız çok önem arz etmekte” ifadelerini kullandı.

DENETİM İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR
Tüfenkci, muhasebe ve denetim mesleğinin sabırsızlıkla beklediği denetimle ilgili düzenlemelerin üzerinde çalışıldığını belirterek, “Şu 
ana kadar Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklik çerçevesinde yaklaşık 5 bin adet ticaret şirketi için bağımsız denetim zorunlu-
luğu getirilmiş, diğer şirketler ise denetimsiz kalmıştır. Ülkemizde yaklaşık 101 bin anonim şirket bulunmaktadır ve bunların yaklaşık 
96 bini bağımsız denetim kapsamına girmemektedir. 

6102 Sayılı Kanunda yapılan değişiklikle, bağımsız denetim kapsamına girmeyen anonim şirketler, 4572 Sayılı Kanun kapsamında-
ki kooperatifler ve bunların bağımsız denetime tabi olmayan üst kuruluşları, Kanunun 397. maddesinin 5. fıkrası uyarınca denetim 
kapsamına alınmış ve anonim şirketlerde denetim boşluğu büyük ölçüde giderilmiştir.  Ancak bu yeterli değildir. Önümüzdeki dönem 
içerisinde sizler ve sektörün diğer aktörleriyle birlikte bu konuda çalışmalarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı. 

SANLI: ANONİM ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER DENETİMSİZ
Genel Başkan Sanlı, Yeni TTK’nın 10 yılık bir hazırlık sürecinin ardından reform niteliğinde bir yasa olarak Türkiye Cumhuriyeti Ya-
saları arasında yerini aldığını belirtti. 
Sanlı, “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerdeki ‘murakıplık’ sistemini kaldırmış, yerine bu şirketlerin mali tablolarını 
‘bağımsız denetime’ tabi tutmuştur. Bununla beraber, 6335 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, denetime tabi olan sermaye şirketleri 
sınırlandırılmıştır. Ardından 6455 sayılı Kanunla tekrar değişiklik yapılmış ve ‘bağımsız denetim kapsamı dışında kalan anonim şirket-
leri ve kooperatifler’ için de ayrı bir denetim sistemi öngörülmüştür. 

Şu anda anonim şirketler ve kooperatifler denetimsiz bir durumda. Bu sorunun giderilmesi için de Anonim Şirketler ile Tarım Satış 
Kooperatifleri ve Üst Kuruluşlarının Denetlenmesine Dair Yönetmeliğin bir an evvel yayınlanmasını meslek camiası olarak talep edi-
yoruz” ifadelerini kullandı. 

Sanlı ayrıca, Türkiye’de ki kuruluşların yüzde 99.2’sinin KOBİ olduğuna dikkat çekerek, “Bu nedenle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 
KOBİ’lere yönelik bir denetim mekanizması oluşturmalıdır. Çünkü zaten büyük işletmeler SPK, BBDK tarafından belli bir şekilde 
inceliyor” dedi. 

EĞİTİME ÖNCELİKLİ BİR KURUMUZ
Genel Başkan Sanlı, konuşmasında TÜRMOB hakkında kısa bir bilgi verdi. Sanlı, “TÜRMOB, Anayasanın 135. maddesi çerçevesin-
de 3568 sayılı Meslek Yasamızla oluşturulan kamu kurumu niteliğinde bir kuruluştur. Bugün itibariyle bünyesinde 77 SMMM, 8 tane 
YMM Odası olmak üzere toplam 85 Odası, 101 bin üyesi, 20 bin stajyeri bulunmaktadır. Gerek mesleğe giriş aşamasında gerekse 
meslek içi eğitimlerimizle eğitime çok önem veren bir kurumuz” dedi. 

TÜRMOB’un 4 tane bakanlıkla çok yakın ilişkisi olduğunu belirten Sanlı, “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun çıkmasıyla birlikte 
öteden beri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile var olan ilişkilerimiz daha bir anlam ve derinlik kazandı. Maliye Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı ile de yakın ilişkilerimiz mevcuttur” dedi. 



Ziyarette hazır bulunan Oda Başkanları:
İstanbul SMMMO Başkanı Yahya Arıkan,
Ankara SMMMO Başkanı Mehmet Okkalı,
İzmir SMMMO Başkanı Feyzullah Topcu,
Adana SMMMO Başkanı Ahmet Çoşar,
Antalya SMMMO Başkanı Tevfik Fikret Küçükerciyes,
Aydın SMMMO Başkanı Fettah Açan,
Balıkesir SMMMO Başkanı Metin Yalçın,
Bilecik SMMMO Başkanı Süleyman Kıral
Bursa SMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez,
Çorum SMMMO Başkanı Muzaffer Yıldırım,
Denizli SMMMO Başkanı Necdet Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Yıldırım,
Erzurum SMMMO Başkanı Orhan Akgüloğlu,
Kütahya SMMMO Başkanı Necmi Polat,
Konya SMMMO Başkanı İsmail Turan,
Kırşehir SMMMO Başkanı Mustafa İzzet Doğan,
Kastamonu SMMMO Başkanı Mehmet Ali Tosyalıoğlu,
Sakarya SMMMO Başkanı Selahattin Çakırsoy,
Malatya SMMMO Başkanı Ramazan Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Gül, Serdar Böke,
Uşak SMMMO Başkanı Uğur Albayrak. 


