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MUHASEBE MESLEK ODALARININ V ZYON VE M SYONU ÜZER NE B R ARA TIRMA
A SURVEY ON THE VISION AND MISSION OF ACCOUNTING CHAMBERS
Salim ENGEL•

Özet
Vizyon ve misyon kavramları son yıllarda üzerinde çok durulan konular haline gelmi tir. Kurumsal geli im
açısından bu kavramlar önemlidir. Kurumlar misyon ile vizyonlarını tanımlamakta ve ilan etmektedirler. Bu çalı mada
muhasebe meslek örgütlerinin web siteleri aracılı ıyla duyurulan vizyon ve misyon üzerine bir ara tırma yapılmı tır.
Anahtar Kelimeler: Web Siteleri, Muhasebe, Oda, Vizyon, Misyon.
Abstract
The concepts of vision and mission have become the topics that are focused on in last years. From the respect
of the institutional development, they are important concepts. The institutions define their vision and mission and then
announce them. In this study, a survey on the vision and mission declared through the web sites of the accounting
chambers was conducted.
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1- Giri
Son yıllarda vizyon ve misyon kavramları üzerinde çok durulmaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK)
vizyonu ülkü, ileri görü olarak, misyonu ise bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev olarak tanımlamı tır.
Bilindi i üzere vizyon, uzun vadede ula ılması umulan stratejik hedeflerin en genel adıdır. Gelecekte
nerede olmak istedi imizi ifade eder. Vizyona ula tıracak kısa vadeli stratejik hedeflere ise misyon
denilmektedir. Di er bir ifadeyle, vizyon, hedefe ula mak için bugün üstlendi imiz sorumluluk ve görevler ile
oraya nasıl ula aca ımızın en özlü tanımıdır. Özellikle son yıllarda Türkiye’de de kurum veya kurulu ların
stratejik plan çalı maları yapmaya ba lamaları, bu iki kavramın çok sık kullanılır hale gelmesine sebep
olmu tur(Yediyıldız,2008:136).
Misyon bir kurulu un ve organizasyonun var olu nedenidir? Biz kimiz? Ne yapıyoruz? Bu gibi
sorularının yanıtının arandı ı alandır. Vizyon ise daha uzak hedef olarak, ula mak istedi imiz nokta nedir,
kurumuzu nerede görmek istiyoruz gibi sorularının yanıtlarının arandı ı alandır.
Yönetim literatürüne bakıldı ında vizyon ve misyona geni yer ayrıldı ı ve ilgilenildi i görülmektedir.
Ancak muhasebe meslek örgütlerinin vizyon ve misyonu ile ilgili çalı malar çok fazla yapılmamı tır. Bu
çalı mada, önemli bir meslek olan muhasebe mesle inin meslek örgütlerinin vizyon ve misyonları üzerinde
durulmu ve de erlendirilmi tir.
2- Vizyon ve Misyonun Önemi
Son yıllarda sıkça duyulan ve ifade edilen vizyon ve misyon kavramları köken itibariyle yabancı dilden
dilimize geçmi tir. Vizyon kelime anlamı ile Fransızca ( Vision) kökenli bir kelime olup, görme gücü, görme,
görü , ileriyi görürlülük, hayal, hülya, rüya görülecek güzel ey, gizli görüntü anlamındadır. Misyon kelimesi ise
Fransızca da (Mission) görev, diplomatik görev, ngilizce de (Mission) özel görev, heyet anlamındadır(Yontan,
Söylemez, 2001). “Görme”, “görü ”, “hayal”, ya da “imgelem” gibi kelimelere kar ılık gelen vizyon, hayal
gücünün ya da dü sel bir tasarımın canlandırılması ve gerçekle tirilmesi anlamına gelmektedir. Vizyon genelde
akılda kalıcı, iddialı, güzel cümlelerle örülü, heyecan verici, ve gurur ok ayıcı kelimeler dizisidir
(Akdemir,2008:162-163)
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- 473 Vizyon i letmenin gelece i ile ilgili bir kavramken, misyon mevcut durumuyla ilgilidir. Vizyon
gelecekte “ne olaca ız?” ve “nereye gidece iz?” gibi soruların cevabını verir. Misyon ise, “ne yapıyoruz?” “ne
durumdayız?” ve “biz kimiz?” gibi soruları kar ılar(Dinçer,2004:14).
Vizyon kavram olarak uzak gelecekle ilgili olmakta ve
yapılmaktadır. Vizyon geçmi te ve imdi dü ünülmemi ya da ba
dü ünülenlerle ilgili olarak yapılması gerekenlerin açıkça
dü üncelerdir(Eren,2007,18).Vizyon gelecekte ula ılmak istenen
kurabilmektir (Looss,1995:7)

buna ba lı olarak da çe itli tanımlar
arılamamı olan, gelecekte ba arılması
ifade edildi i ve kendine özgü
hedeflerin gerçe e uygun dü lerini

Bunların yanında di er vizyon tanımları ise öyledir; Bir örgüt vizyonu en basit ekliyle tüm
çalı anların payla tı ı örgütün gelece ine ili kin bir resim demektir. Vizyon, mevcut gerçekler, umutlar,
hayaller, tehlike ve fırsatların bir araya gelmesiyle olu an, örgütün bir bütün olarak gelece ini tanımlaması için
bilinenden bilinmeyene do ru zihni bir bakı olarak tanımlanabilir (Dinçer,2004:5-6). Vizyon, gelece e yönelik
gerçekle tirilebilir amaç ve hedefleri ifade etmektedir. Bir ba ka ifadeyle, vizyon, organizasyonun ula mak
istedi i gelece in bir resmidir(Aktan,www.tkgm.gov.tr).
Vizyon bir örgütün harekete geçmesi gereken yönü açıklamaya yardımcı olan eyler söyler. Mantıklı bir
vizyon yoksa dönü üm çabası kolaylıkla örgütü yanlı yöne götürecek ya da hiçbir yere götürmeyecek bir dizi
karı ık ve yetersiz projeye dönü ebilir ( Kotter,1999:18). yi kavranmı bir vizyon iki temel bile enden olu ur:
Çekirdek ideoloji ve tasarlanan gelecek. Çekirdek ideoloji, neyi savundu umu ve ne için var oldu umuzu
tanımlar. Tasarlanan gelecek; olmayı, ba armayı yaratmayı arzuladıklarımızdır(Colllins,1999:31).
Di er yandan, vizyon bildirilerinin bazen kısa bazen de çok uzun yazıldı ı görülmektedir. Vizyon
bildirileri kuvvetli, hatırlanmaya de er, te vik edici, anlamlı ve kısa olmalıdır. Güçlü bir vizyon bildirisi,
i letmenin esas yeteneklerini, faaliyette bulundukları alanları, mü terileri ile olan özel ili kilerini ve gidece i
stratejik yönü tanımlamaya yardımcı olmalıdır(Do an,2000:189). Payla ılan vizyon çalı anların birlikte
çalı ması için atılan ilk adımdır. Ortak bir kimlik yaratır(Senge, 1993:229).
letmenin mevcut durumuyla ilgili olan kavram misyon ile ilgili de çe itli tanımlar yapılmı tır. Misyon,
örgütlerin varlık nedenlerini açıklamak veya kendilerini nasıl görmek istedikleri ile ilgili olup, bir örgütün
misyona sahip olmasının birçok önemli i levi vardır(Eren,2007:19-20);
-Bütün yönetici ve personelin benzer amacın gerçekle tirilmesi için bir arada olmasını sa lar.
-Tüm örgütsel güçleri bir araya toplar, motivasyonu sa lar.
-Örgütün akılcı kaynaklar bulmasına yardımcı olur
-Örgütün sorumlulu u ve yöneticilerin i sorumlulu unu anlamasına yardımcı olur
-Örgütsel amaçların ve stratejilerin belirlenmesini kolayla tırır.
Misyon, gelecekte ula ılması istenen hedefe (vizyona) yönelik görev ve kararlılık ifadesidir. Misyon,
organizasyon açısından “biz niçin varız?” sorusunun yanıtıdır (Aktan, www.tkgm.gov.tr).
Misyon, uzun dönemde i letmenin ba arısını arttırmanın ve stratejik yönetimin etkili olmasının
ba langıç noktasını olu turan en önemli kavramdır. Misyon, örgüt üyelerine bir istikamet vermesi ve anlam
kazandırması maksadıyla belirlenmi ve örgütü benzer örgütlerden ayırt etmeye yarayacak uzun dönemli bir
görev ve ortak bir de er eklinde tanımlanabilir(Dinçer, 2004:9-10).
Kurumun en iyi yaptı ı, yapmakta oldu u ve yapmaya devam edece i i ler misyondur ve kurumu
karakterize eder(Akdemir,2008:164).Misyon; bir kurumun, örgütün, i letmenin, ki inin, kentin, STK’nın (Sivil
Toplum Kurulu u) geçmi te ve imdi ba arıya ula tı ı, gelecekte de ba arıya ula maya devam edece i i tir,
davranı tır, yönelimdir. Bir bakıma misyon bir ki inin, kurumun en iyi yaptı ı i ya da
i lerdir.(Akdemir,2008:166)
Vizyon ve misyon bildirgeleri, bir örgütün hangi durumda olmayı arzuladı ına ili kin gelece e bakı ı
ve neleri ba armak için var oldu unun birer ifadeleridir(Barca vd, 2003:189). Bir organizasyonun vizyon ve
misyon bildirgesinde unlar olmalıdır(Aktan,1999);
-Mü terilerin önemi ve mü teriye verilen de er,
-Kaliteye olan inanç ve bu konuda organizasyonun kararlılı ı,
-Organizasyonda yenilik ve yaratıcılık konusundaki istek ve konudaki çabaların takdir ve te vik
edilmesi,
-Çalı anlara de er verilmesi,
-Erdem ve ahlaki de erleri önem verilmesi,
-Topluma kar ı sorumluluk
-Çevreye ve do aya saygı ve konuda organizasyonun sorumlulu u
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geli ebilmesi, amaçlarına ula abilmesi açısından önemlidir. Çalı anlarına yön verir, hedef gösterir. Bu ba lamda
vizyon ve misyonun do ru belirlenmesinin önemi büyüktür.
3- Meslek Kurulu larının Vizyon ve Misyonu
Son yıllar da sivil toplum kurulu ları önemli i levler üstlenmekte, toplumsal ya amda etkin olmakta ve
mesleki geli im için önemli çabalar sarf etmektedir. Sivil toplum kurulu u, resmi kurumlar dı ında ve bunlardan
ba ımsız olarak çalı an, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları do rultusunda lobi çalı maları,
ikna ve eylemlerle çalı an, üyelerini ve çalı anlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini
ba ı lar ve/veya üyelik ödemeleri ile sa layan kurulu lardır. Sivil toplum kurulu ları oda sendika vakıf ve
dernek adı altında faaliyet gösterir(http://tr.wikipedia.org). Bir sivil tolum kurulu u olarak muhasebe meslek
odaları kurulmu ve örgütlenmesini tamamlamı tır. Serbest Muhasebeci ve Mali Mü avir Odaları (SMMMO) ve
Yeminli Mali Mü avirler Odaları (YMMMO) mesle in geli imi, toplumsal kabul edilirli ini arttırarak
güvenilen, saygın bir meslek ve meslek örgütü için faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu ba lamda mesleki geli imi
sa lamak için sürekli e itim etkinliklerine yer vererek meslek mensuplarının güncel bilgi ve becerilerle
donatılmasını sa lamaya çalı maktadır.
Meslek Kanunu olarak 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik ve Yeminli Mali Mü avirlik
Kanununda Odalar, nitelikleri ve faaliyet sınırı öyle belirlenmi tir (m 14);
Serbest muhasebeci mali mü avirler ve yeminli mali mü avirlerin odaları ayrı ayrı kurulur. Serbest muhasebeci
mali mü avirler ve yeminli mali mü avirler odaları, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek mensuplarının
ihtiyaçlarını kar ılamak, mesleki faaliyetlerini kolayla tırmak, bu mesleklerin genel menfaatlere uygun olarak
geli mesini sa lamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve i sahipleri ile olan ili kilerinde dürüstlü ü ve
güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadıyla kurulan, tüzelki ili e sahip, kamu
kurumu niteli inde meslek kurulu larıdır. Bu Kanunda kullanılan oda deyimi, ayrı ayrı kurulacak olan serbest
muhasebeci mali mü avirler, yeminli mali mü avirler odalarını ifade eder. Odalar, kurulu amaçları dı ında
faaliyette bulunamazlar.
Di er yandan 3568 Sayılı Kanuna göre(m.2) mesle in konusu öyle belirlenmi tir;
A) Muhasebecilik ve mali mü avirlik mesle inin konusu:
Gerçek ve tüzelki ilere ait te ebbüs ve i letmelerin;
a) Genel kabul görmü muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gere ince, defterlerini tutmak,
bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile di er belgelerini düzenlemek ve benzeri i leri yapmak.
b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geli tirmek, i letmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların
uygulamaları ile ilgili i lerini düzenlemek veya bu konularda mü avirlik yapmak.
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali
tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görü vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim,
bilirki ilik ve benzeri i leri yapmak.
Yukarıda sayılan i leri; bir i yerine ba lı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali mü avir denir.
B) Yeminli mali mü avirlik mesle inin konusu:
(A) Fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı i leri yapmanın yanında tasdik i lerini yapmaktır.Yeminli
mali mü avirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak
olamazlar.
Yukarıda belirtilen meslek konusuna uygun olarak meslek mensupları mesleklerini icra ederken
Kanunda belirlenen ko ullara uygun olarak da meslek odalarını olu tururlar.
Bir organizasyonun ba arısında yatan en önemli faktörler arasında vizyon ve misyon yer almaktadır.
Vizyon organizasyonun ula mak istedi i amaç ve hedefleri ifade eder. Misyon ise belirlenen amaç ve hedefler
üzerinde odaklanmı görev duygusudur(Aktan,1999). Kurulu amaçları ne olursa olsun organizasyonların,
varlıklarını sürdürdükleri sürece, mutlaka kendilerine göre belirleyebilecek ve çalı anlarına aktarabilecek
hedefleri bulunmalıdır (http://www.alomaliye.com/sule_soyer_vizyon.htm) Yönetim dünyasının tanınmı
isimlerinden biri olan Amerikalı Tom Peters bir organizasyon ba arıya ula ması için etkin bir vizyona sahip
olmasının art oldu unu belirtmektedir. Tom Peters vizyon konusunda öyle yazmaktadır; “Vizyon, vah i ve
fırtınalı bir denizde kullanılan pusula gibi olmalıdır. E er çevresindeki geli meleri dikkate alamaz ve uyum
gösteremezse pusula gibi de erini kaybeder” (Aktan,1999). Vizyonlu kurumlar, kendilerine yön bulabilmi ,
böylece yeni bir ivme kazanabilmi kurumlar olarak tanımlanır(Kappler, 1995:47).
Muhasebe mesle i ile ilgili olarak belirlenecek vizyon, meslek mensuplarına daha yüksek düzeyde
dürüstlük ve objektiflik sa lar, mesle i geni letir, mesle i sayı yorumlamadan çıkarıp, de er katılmı hizmet
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vizyon meslek için daha fazla olanak yaratır(Arıkan,2006:11).
Küreselle me, teknolojik geli meler, internet ve elektronik ticaret, bilgi yönetimi ve bilginin en etkin
ekilde kullanımı, dünyada ya anan en önemli geli meleri olu turmaktadır. Bu çerçevede Muhasebenin ve
meslek mensuplarının vizyonu “Yenidünya düzeninin global yapısında pazarın bilgiye ve teknolojiye dönük
yüzü olarak var olmak” eklinde tanımlanmalıdır(Arıkan,2006:12). Di er bir deyi le vizyonun, “Ekonominin
unsurlarını toplum adına denetleyen Türk muhasebe mesle inin üyelerini, ülkemizde ve uluslar arası düzeyde,
saygın bir konuma getirmektir” eklinde belirlenebilece i ve bunun için meslek kurumlarının(Sanlı,2001);
-Mesleki kaliteyi arttırıcı çalı malar yapması
-Sürekli e itim projesi mutlaka hayata geçirmesi,
-Yayınlanmı meslek kararlarının uygulanması sa lanması,
-Muhasebe Kalite Standartları Merkezinin olu turulması ve mesleki etik de erlerin bu merkez
tarafından belirlenerek yayınlanmasının gerekti i, belirtilmektedir.
Muhasebe mesle inin ekonomik, bilimsel ve kültürel yönden geli mi ülkelerde tıp, hukuk ile birlikte
en önemli ve toplumda en büyük saygıyı gören meslekler arasında yer almasında ngiliz, Amerikan ve Kanada
meslek örgütlerinin çok önemli bir rolü vardır(Selek,1995:340). Muhasebe mesle inin ve mensuplarının layık
oldukları saygınlık ve etkinli in sa lanması uygulamada görülen haksızlıkların ve aksaklıkların giderilmesi,
meslekta ların ve mesle in sorunlarının bir çözüme kavu turulması Güçlü ve Etkin Odalar Birli i olu turmadan
olanaksızdır(Arıkan,2006:14).
Muhasebe meslek üst örgütü olarak Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Mü avirler ve Yeminli Mali
Mü avirler Odaları Birli i.(TÜRMOB) bulunmaktadır. Ancak TÜRMOB web sitesi incelendi inde vizyon ve
misyon ile ilgili bir bilgiye ula ılamamaktadır. Halbuki di er odalara da yol göstermesi bakımından
TÜRMOB’un vizyon ve misyonunu belirlemesi ve bunu da duyurması beklenir. Böylece SMMM odaları kendi
vizyon ve misyonlarını daha rahat, amaca uygun bir ekilde belirleyebileceklerdir
Türkiye’de en eski meslek örgütlerinden birisi Türkiye Muhasebe Uzmanları Derne idir. Dernek uzun
yıllardır muhasebe mesle inin geli imi açısından önemli görevler yürütmektedir. Derne in vizyon ve misyonu
ise öyledir;
Vizyon, kurulu , amaç ve hedeflerimiz çerçevesinde sürekli geli en, güvenilir ve saygın bir kurulu
olarak, hizmet etmektir.
Misyon ise, ulusal ve uluslararası Muhasebe Uzmanlı ı alanında bilimsel ve teknolojik geli meleri
yakından izleyerek toplam kalite çerçevesinde mükemmeliyeti yakalamayı hedefleyen, SMMM veya YMM
ruhsatlı yüksek kalitedeki meslek mensuplarımızla Denetçilik ve Muhasebe Uzmanlı ı faaliyetlerini
geli tirmektir.
Derne in vizyon ve misyonlarına bakıldı ında misyon ve vizyon kavramlarına uygun bir tanımlama
oldu u gözükmektedir.
Di er yandan dünya ölçe ine baktı ımızda meslek örgütlerinin misyon ve vizyonlarını belirledikleri
görülmektedir. Geli mi ülkelerdeki profesyonel muhasebe örgütlerinde hemen hemen birer vizyon ifadesi
örneklerine rastlamak mümkündür. Çalı manın bu bölümünde, kar amacı olmayan, tamamen toplumsal veya
kamusal amaçları bulunan bu örgütlerden bazılarına örnek olarak yer verilmi tir(Pekdemir,2001).
Yeni Zelanda Profesyonel Muhasebe Mesle i ve Meslek Örgütünün Vizyonu:
"Dürüstlü ün ve Uzmanlı ın Kalitesi" (The Hallmark of the Expertise and Integrity)
Avustralya Muhasebe Mesle i ve Meslek Örgütünün Vizyonu:
"Mü teri Odaklı Bir Örgüt Olmak" Avustralya Muhasebe Meslek Örgütü’nün misyon ifadesi ise öyle
olu turulmu tur: "Bilgi Yönetimi,
ve Finans Dünyasında Öncü Profesyoneller çin Birinci Sırada Tercih
Edilen Örgüt Olmak."
ngiltere ve Gallerdeki Muhasebe Mesle i ve Meslek Örgütünün Vizyonu:
"Fermanlı Muhasebeciler, Profesyonel
Muhasebecileri Olarak Kabul Edilmek."

letmecilik Niteliklerine Sahip Dünyanın En Çok Saygın

Amerika Profesyonel Muhasebe Mesle i (CPA) ve Meslek Örgütünün (AICPA) Vizyonu:
"Ruhsatlı Kamu Muhasebecileri (CPAS) insanların, kurum ve kurulu ların gelecekleri do rultusunda
ekil almalarında katkıda bulunan ve güvenilen profesyoneller ki ilerdir. Bunlar, dürüstlükle bütünle ip,
–Açıklık ve objektiflik kapsamında haberle erek,
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–Fırsatları öngörerek ve yaratarak,
–Vizyonu realiteye dönü türecek yollar tasarlayarak, de er yaratırlar."
Di er ülkelerde oldu u gibi ülkemizde de mesle in geli imi açısından vizyon ve misyon önemlidir. Bu
ba lamda meslek kurulu larının vizyon ve misyonlarını belirlemesi ve bunu meslek mensupları ve kamuoyu ile
payla ması gereklidir.
4-Ara tırma Bilgileri
4.1- Ara tırmanın Amacı
Ara tırmanın amacı, Serbest Muhasebeci Mali Mü avirler Odaları ile Yeminli Mali Mü avir Odalarının
web siteleri aracılı ıyla duyurdukları vizyon ve misyonlarını de erlendirerek, bilgi sunmaktır.
4.2-Ara tırma Yöntemi
Bu ara tırma web siteleri ziyaret edilerek geli tirilen bir de erlendirme formu üzerinde gerekli bilgilerin
i aretlenmesi yoluyla yapılmı tır.
4.3-Örneklerin Olu turulması
Türkiye’deki 72 SMM Odası ve 8 YMM odası web siteleri ana kütle olarak seçilmi tir. SMMM ve
YMM Odaları bilgilerine TÜRMOB web sitesinden ula ılmı tır. 72 SMMM Odasından sadece 25 odanın web
sitesinde vizyon ve misyon bilgilerine ula ılabilmi tir. ncelenen oda web siteleri unlardır(15.05.2010)
Tablo.1: ncelenen SMMM Odaları Web Siteleri

ADANA

www.adana.smmmo.org.tr

G RESUN

ADIYAMAN

www.adiyaman.smmmo.org.tr

GÜMÜ HANE

AFYON

www.afyonsmmmo.org.tr

HATAY

www.hataysmmmo.org.tr

AKSARAY

www.aksmmmo.org.tr

ISPARTA

www.isparta.smmmo.org.tr

ALANYA

---

STANBUL

---

www.ismmmo.org.tr

AMASYA

www.amasya.smmmo.org.tr

ANKARA

www.asmmmo.org.tr

K.MARA

www.kmsmmmo.org.tr

ANTALYA

www.antalya.smmmo.org.tr

KARABÜK

www.karabuk.smmmo.org.tr

ARTV N

www.artvinsmmmo.org.tr

KARAMAN

www.karamansmmmo.org.tr

AYDIN

www.aydin.smmmo.org.tr

KARS

www.karssmmmo.org.tr/

BALIKES R

www.balikesir.smmmo.org.tr

KASTAMONU

www.kastamonu.smmmo.org.tr

BARTIN

www.bartin.smmmo.org.tr

KAYSER

www.kayseri.smmmo.org.tr

BATMAN

www.batmansmmmo.org

KIRIKKALE

www.kirikkalesmmmo.org.tr

B LEC K

www.bilecik.smmmo.org.tr

KIRKLAREL

www.kirklarelismmmo.org.tr

B TL S

---

ZM R

www.giresunsmmmo.org

www.izsmmmo.org.tr

KIR EH R

www.kirsehirsmmmo.org.tr

BOLU

www.bolu.smmmo.org.tr

KOCAEL

www.kocaelismmmo.org.tr

BURDUR

www.burdur.smmmo.org.tr

KONYA

www.konya-smmmo.org.tr

BURSA

www.bursa-smmmo.org.tr

KÜTAHYA

www.kutahyasmmmo.com

ÇANAKKALE

www.canakkale.smmmo.org.tr

MALATYA

www.malatya.smmmo.org.tr

MAN SA

www.manisa.smmmo.org.tr

www.corumsmmmo.org.tr

MARD N

www.mardin.smmmo.org.tr

DEN ZL

www.denizlismmmo.org

MERS N

www.mersin.smmmo.org.tr

D YARBAKIR

www.diyarbakir.smmmo.org.tr

MU LA

www.msmmmo.org.tr

DÜZCE

www.düzce.smmmo.org.tr

MU

ED RNE

www.edirne.smmmo.org.tr

NEV EH R

ELAZI

www.elazigsmmmo.org.tr

N

ERZ NCAN

www.erzincan.smmmo.org.tr

ORDU

ERZURUM

www.erzurumsmmmo.org.tr

OSMAN YE

www.osmmmo.org.tr

ESK EH R

www.esmmmo.org.tr

R ZE

www.rize.smmmo.org.tr

GAZ ANTEP

www.gaziantep.org.tr

SAKARYA

www.sakaryasmmmo.org

ÇANKIRI
ÇORUM

---

--DE

www.nevsehir.smmmo.org.tr
--www.ordusmmmo.org.tr
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SAMSUN

www.samsun.smmmo.org.tr

U AK

www.usak.smmmo.org.tr

S NOP

www.sinop.smmmo.org.tr

VAN

www.van.smmmo.org.tr

S VAS

www.sivas.smmmo.org.tr

YALOVA

www.yalova.smmmo.org.tr

www.sanliurfa.smmmo.org.tr

YOZGAT

www.yozgat.smmmo.org.tr

TEK RDA

www.tekirdag.smmmo.org.tr

ZONGULDAK

www.zsmmmo.org.tr

TOKAT

www.tokatsmmmo.org/

TRABZON

www.trbsmmmo.org.tr

ANLIURFA

Alanya, Bitlis, Çankırı, Gümü hane, Mu ve Ni de SMMMO web siteleri yayında olmadı ı için
incelenememi tir. Ayrıca Siirt ili Batman’a, Bingöl ili Elazı ’a, Kilis ili Gaziantep’e, Bayburt ili
Gümü hane’ye, Ardahan ve I dır illeri Kars’a, ırnak ili Mardin’e ve Hakkari ile A rı illeri Van’a,
Tunceli ili Erzincan’a ba lı oldu undan web siteleri bulunmamaktadır.
Tablo.2: ncelenen YMM Odaları Web Siteleri
ADANA

www.adanaymmo.org. tr

ANKARA

www.ankara.ymmo.org.tr

ANTALYA

www.antalyaymmo.org.tr

BURSA

----

ESK EH R

www.eskymmoda.org.tr

GAZ ANTEP

www.gaziantep.ymmo.org.tr

STANBUL

www.istanbulymmo.org.tr

ZM R

www.izmirymmo.org.tr

Sekiz YMM Odasından sadece Bursa YMM Odasının web sitesi yayında olmadı ı için
incelenememi tir.
4.4-Ara tırma Bulguları
SMM Odaları ile YMM Odaları vizyon ve misyonları bakımından incelenmi tir. Bazı oda web
sitelerinde vizyon ve misyon ile ilgili bilgi bulunurken bazılarının faaliyet raporlarından yararlanılmı tır.
Ara tırmada yüzde analizi yapılmı tır.
4.4.1- SMMM Odaları Vizyon ve Misyon Bilgileri
SMMM Odaları web siteleri oda vizyon ve misyonları açısından incelenmi tir. TÜRMOB web
sitesinde vizyon ve misyon bilgilerine yer verilmemi tir. Ancak SMMM Odaları web siteleri
incelendi inde Tablo-3’de görüldü ü gibi web sitelerinin bir kısmında, oda vizyon ve misyon bilgilerine
yer verilmemi tir. Yirmibe SMMM Odası (% 34.72) web sitesinde vizyon ve misyon bilgilerine yer
verirken kırkyedi SMMM Odası (%65.28) web sitesinde oda vizyon ve misyon bilgileri
bulunmamaktadır. SMMM odalarının ço unlu u vizyon ve misyon konusunda web siteleri aracılı ıyla
meslek mensuplarını ve kamuyu bilgi sunmadı ı söylenebilir.
Tablo.3: SMMM Vizyon ve Misyon Bilgileri
De i kenler

Toplam Frekans

Vizyon
Misyon

Var

Yok

Frekans

%

Frekans

%

72

25

34.72

47

65.28

72

24

33.33

48

66.67

4.4.2- YMM Odaları Vizyon ve Misyon Bilgileri
YMM Odaları web siteleri oda vizyon ve misyonları açısından incelendi inde Tablo 4’te
görüldü ü gibi odaların yarısı vizyon ve misyon bilgilerine yer vermi , di er yarısı ise yer vermemi tir.
Tablo.4: YMM Vizyon ve Misyon Bilgileri
De i kenler

Toplam Frekans

Var

Yok
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Frekans

%

Frekans

%

Vizyon

8

4

50.0

4

50.0

Misyon

8

4

50.0

4

50.0

5- SMMM Odalarının Vizyon ve Misyon Bilgilerinin De erlendirilmesi
SMMM Odaları web siteleri incelendi inde ancak 25 oda vizyon ve 24 oda misyon bilgilerine
yer verdi i görülmektedir. Ancak odaların bazılarının vizyon ve misyon bilgileri, kavramlarla örtü medi i
veya birbiri ile iç içe geçmi oldu u yada gere inden uzun oldu u görülmektedir.
Bazı oda vizyon ve misyon bilgileri ise bir sivil toplum kurulu u, meslek kurulu u olmanın da
ötesinde bilgileri içerdi i söylenebilir. Bu kısımda odaların web sitelerindeki vizyon ve misyon bilgileri
birlikte ele alınıp de erlendirilecektir.
5.1- Antalya ve Balıkesir, Çorum,Van ve Kastamonu SMMO Vizyon ve Misyonu
Antalya ve Balıkesir SMM Odalarının vizyon ve misyon bilgileri aynı olup, her iki odanın
vizyon ve misyonları ayrılmamı , aynı metin içinde yer almı olup, a a ıdaki gibidir.
Laik Demokratik Cumhuriyet’e Yürekten Ba lılı ın, Aydınlanma, Atatürk lke ve Devrimlerinin
Yol Göstericili ine nancın, Ülke Çıkarlarını Her eyin Üstünde Tutan Sosyal Sorumlulu un, nsan
Hakları ve Hukukun Üstünlü üne Tutkunun, Ülkemizin ve Mesle imizin Ba ımsızlı ının Adı; Yurt
Severli in, gal ve Sava lara Kar ı Barı tan Yana Olmanın, Yasadı ı Ülke, Kent Ve Çevreye
Duyarlılı ın; Saygın ve Onurlu Bir Mesle e Ait Olmanın, Sürekli E itim, Yasam Boyu Ö renme
Felsefesinin, Dil, Din, Cins, Irk Ayrımı Gözetmeden Herkese E it Yakla ımın, Meslekta lar Arası
Dayanı ma ve Birlikteli i Sa lamanın, Özele tiriyi Yasam Biçimi Kabul Etmenin, Kolektif Çalı manın,
Birlikte Üretmenin, Birlikte Payla manın, Mesle in Yeni Vizyona Uygun E itim Ve Durusunun,
Mesle in Etik De erlerine Sıkı Sıkıya Ba lılı ın, Mesle in Gelece i Stajyerlerin E itimine Gösterilen
Özenin, Stratejik Dü üncenin, Kurumsalla manın, Meslekta larımızın, Yasamıza ve Mesleki Etik Ve
Kurallarına Uygun Olarak Mesleklerini Yapmalarını Sa lamak, Sürekli E itim le Meslekta larımızın ve
Aday Meslek Mensuplarımızın Bilgi Donanımını Arttırmak, Güncellemek ve Yenilemek. Uluslararası
Meslek, Muhasebe ve Denetim Standartlarını ülkemiz Ko ullarına Uygun Olarak Düzenleyerek
Belirlemek. Meslek Örgütümüzde ve Meslekta larımızın Bürolarında, Kaliteli Hizmet Yönetim
Anlayı ını Geli tirmek. Sosyal Sorumluluk Anlayı ımız Gere i, Sivil Toplum Örgütleriyle Kalıcı Ve
Sa lıklı li kiler Kurmak. Basta, Tüm Yönetici ve Üyeleri Olmak Üzere Ekip Çalı ması Kültürünü
Olu turmu , Duyarlı Üretken, Payla ımcı ve effaf Bir Oda Yönetimi Anlayı ını Egemen Kılmak
Antalya ve Balıkesir SMMM Odalarının vizyon ve misyon ayrımı tam yapılmamı olup, bu
kadar uzun bir metin içinde vizyon ve misyon kavramlarına uygun olarak bir tanımlamayı bulmak ve
bunu meslek mensupları tarafından ve kamuoyu tarafından anla ılır kılmak zor gözükmektedir. Di er
yandan oda görevlerinin dı ında oldukça geni bir yelpazeyi vizyon ve misyon belirlemi tir.
Ayrıca Antalya SMM Odası web sitesinde bir de kalite politikası prensipleri yayınlamı tır.
Antalya SMM odasının kalite politikası ve prensipleri öyledir;
Kalite Politikası, Antalya Serbest Muhasebeci Mali Mü avirler Odası 3568 Sayılı Meslek
Yasası çerçevesinde yönetim birimlerimizin önderli inde meslek mensuplarının mesleklerini en iyi
ekilde icra etmeleri için meslek onurunu ve üye haklarını koruyarak meslek etik kurallarına uygun
mesleki geli melerini sa layacak e itim ve danı manlık hizmeti sunmak.
Kalite Prensipleri ise;
-Odamızın ve mesle imizin; ilimiz, ülkemiz ve uluslar arası düzeyde etkinli inin ve
saygınlı ının arttırılması için gerekli çalı maları yapmak,
-Meslek mensupları ve stajyerlere sürekli e itimler düzenleyerek bilgi donanımlarını arttırmak,
güncellemek ve yenilemek,
-Meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek, dayanı maya dayalı çalı ma ortamı
sa lamak,
-Meslek mensuplarının teknolojik geli melere ve uluslar arası rekabete ayak uydurmasına
katkıda bulunmak,

479

-Muhasebe mesle inin uygulanması ile ilgili normları geli tirerek e itim ve kamu kurumlarıyla
i birli i yaparak mesleki e itimin geli mesine katkıda bulunmak,
-Sosyal sorumluluk açısından sivil toplum örgütleri ile sa lıklı ve kalıcı ve e it ili kiler kurmak
ve geli tirmek
Çorum SMMM Odası’nın vizyonu ve misyonu ayrılmamı , bir metin içinde verilmi tir. Odanın
vizyon ve misyonu öyledir;
Odamız; 3568 Sayılı Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek mensuplarının ihtiyaçlarını
kar ılamak, mesleki faaliyetlerini kolayla tırmak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali
Mü avirlik mesleklerinin genel menfaatlere uygun olarak geli mesini sa lamak, meslek mensuplarının
birbirleriyle ve i sahipleri ile olan ili kilerinde dürüstlü ü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini
ve ahlakını korumak maksadıyla kurulan, tüzelki ili e sahip, kamu kurumu niteli inde meslek
kurulu udur.
Odamız kurulu undan bugüne kadar, muhasebe mesle inin ve meslek mensuplarımızın hak etti i
saygınlı a kavu turmak amacıyla; e itim, seminer, toplantıların yanında birlik ve beraberli i peki tirmek
ve devam ettirmek üzere çe itli sosyal (muhasebeciler gecesi, gezi, sportif vb.) faaliyetler düzenlenmi tir.
Meslek mensubu adaylarımız ile stajyerlerimizin sınavlara ve mesleki uygulamaya yönelik hazırlık
kursları yanında, ayrıca muhasebe yardımcı elemanlarımız içinde meslek içi e itim çalı maları
yapılmı tır.
Çorum SMMM Odasının vizyon ve misyonu de erlendirildi inde daha çok faaliyet raporu ve
meslek odasının tanıtımı niteli i ta ımaktadır. Vizyon ve misyon kavramlarına uygun de ildir.Bu nedenle
vizyon ve misyon kavramına uygun olarak yeniden ele alınıp, de erlendirilmesi yerinde olacaktır.
Van SMMM Odası vizyon ve misyonu ayrılmamı olup öyledir;
Van odası olarak en önemli hedeflerimizden biri Van, A rı, Hakkâri illerini kapsayan bölge
odası olarak üyelerimize en iyi hizmeti sunmaktır. Meslek ve meslek mensubunun sorunlarını
tartı abilecek toplantı ve seminerler verebilecek oda hizmet ve e itim binasına sahip olmaktı. Bundan
sonraki en büyük arzumuz Hizmet ve E itim binamızda üyelerimize e itim vermek oda olarak
üyelerimizin her türlü hizmetine ko mak ve mesleki sorunları gidermektir.
Ulusumuzun ileri medeniyet sevisine ula masını sa layacak ekonomik unsurları toplum adına denetleyen
bizler ülkemizde ve uluslararası düzeyde bunu ba armamızla mümkün olacaktır. Bu hedefe ula ma
yolundaki mesleki de erlerimiz ise, dürüstlük, sürekli e itim, ya am boyu ö renme, mesleki ve teknik
acıdan mükemmelliktir. Üyelerimize en iyi hizmeti sunabilmek için sürekli e itime ve bilgilendirmeye
büyük önem veriyoruz. E itimden amacımız meslekta larımızın ve çalı anların bilgi düzeyini
yükseltilmesi, ayrıca zorunlu ve düzenli olarak yenilenen mevzuat ve mesleki konularda ülkemizde ve
dünyada ya anan de i iklikleri anlatan bir e itim olarak de erlendiriyoruz. Oda olarak bu e itimleri
TÜRMOB ba ta olmak üzere imkânı olan oda e itmenlerinden ve odamız e itmenlerinden yararlanmaya
gayret gösteriyoruz
Van SMMM Odası öncelikli misyon olarak, meslek mensuplarına uygun hizmetleri sunabilmek
için meslek odasının fiziki ko ullarının iyile tirilmesi olarak belirlemi oldu u anla ılmaktadır. Meslek
örgütleri açısından uygun fiziki ko ullara sahip olmak yadsınamaz bir gerçektir. Öncelikli olarak bu
sorunu çözüme kavu turmayı ve sonrada mesleki geli im açısından di er misyonları belirlemi lerdir.
Ancak yine de bir meslek odası olarak do ru, anla ılabilir ve hedef gösteriri bir vizyon ve misyon
belirlemesinde yarar vardır.
Kastamonu SMM Odasının vizyon ve misyon misyonu birle ik olarak yazılmı tır. Aynı metin
içinde hangisinin vizyon, hangisinin misyon oldu unu belirlemek güçtür. Ayrı olarak yazılmasında yarar
vardır. Kastamonu SMMM Odasının vizyon ve misyonu öyledir;
Muhasebe ve mali mü avirlik mesle ini sadece i takipçili inden kurtarıp uluslararası
standartlarda oldu u gibi mali mü avirlik ve denetim noktasına yönlendirmek, mesle in toplumda ve
ülkemizde gereken yer ve saygınlı ını kazanmasını sa lamak.
Bu vizyon ve misyonda mesle i i takipçili i gibi bir yakla ımla de erlendirmek ve bunun da
vizyon ve misyona yazmak olumlu olmamı tır. Her ne kadar mesle in geli tirilmesi için çaba
gösterilmesi gerekse de artık mesle in 20 yılı a an bir süreden beri bir yasası vardır ve mesleki
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örgütlenmesini tamamlamı tır. Meslek günümüzde i takipçili inin ötesinde anlamlar ifade eden, saygın
ve toplum tarafından kabul görmü bir meslektir.
5.2- stanbul, Gaziantep, Yalova ve Elazı SMMO Vizyon ve Misyonu
stanbul, Gaziantep, Yalova ve Elazı SMMM Odalarının vizyon ile misyonları aynı olup sadece
Gaziantep SMMM Odasının vizyonunun son cümlesi di erlerinden farklı olarak “…. lider kurum
olmaktır” eklinde de il “…….. ekonomik kalkınmaya katkı sa lamaktır.” eklinde tamamlanmaktadır.
Buna göre her üç odanın da misyon ve vizyonları öyledir;
Vizyon, gelece e yönelik projeleriyle, üyelerinin geli imini sa layan; effaflı ı, denetimi,
yenili i savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki
kamuoyuyla güçlü i birli i yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.
Misyon ise, mesleki hak ve hukukumuzu korumak üzere finansal bilgi, yönetim muhasebecili i,
danı manlık konularında sürekli e itimler ve yayınlarla meslek mensuplarının bilgi birikimini, kariyerini
geli tiren, uzmanla masını sa layan, muhasebe ile ilgili uygulamalara yön veren bilimsel ve teknolojik
çalı malar yapmaktadır.
Bu odaların anla ılabilir ve meslek mensuplarına yön verir bir vizyon ve misyon belirlemesi
oldu u söylenebilir.
5.3- zmir ve Denizli SMMO Vizyon ve Misyonu
zmir SMMM Odası uzun sayılabilecek bir vizyon ve misyon belirlemi tir. Bu kadar uzun
vizyon ve misyonun meslek mensupları tarafında anla ılabilirli i de güç olmaktadır. her iki kavram net
olarak ortaya konulamamı vizyon ile misyon birbirini içerir bir ekilde düzenlenmi tir. Odanın vizyon ve
misyonu öyledir;
Vizyon, tüm Oda Üyelerimizin meslek yasası ve meslek etik kurallarına uygun olarak
mesleklerini yapmalarını sa lamak; çinde bulundu umuz dönemin bir gereksinimi olarak sürekli e itim
ile meslekta larımızın bilgi donanımı artırmak, güncellemek ve yenilemek; Dünyadaki tüm muhasebe
meslek mensupları ve meslek örgütleri için önem ta ıyan de erleri ülkemizdeki meslek mensupları ve
meslek örgütleri için ya ama geçirmek; Uluslararası meslek, muhasebe ve denetim standartlarını
ülkemizde de ko ullara göre düzenleyerek belirlemek; Meslekta larımızın bili im teknolojilerindeki
geli meleri tanımasını ve kullanmasını sa lamak ve küresel rekabete ayak uydurabilmesinin yöntemlerini
geli tirmek;
Meslekta larımızın bilgi yönetimi konusunda söz sahibi olmalarını sa lamak; Meslek örgütünde
ve meslekta larımızın bürolarında üretiminde hizmetlerde toplam kalite yönetimin öne çıkarmak; Sosyal
sorumluluk açısından sivil toplum örgütleri ile sa lıklı, kalıcı ve e it ili kiler kurmak.
Misyon ise, meslek örgütlerimizin a a ıda yazılı konulardaki çalı malarına katkıda bulunmak
üzere; Odamızın kurulları, temsilcilikleri, komiteleri ve tek tek üyelerimizin gönüllü katılımı ile
mesle imizin ve meslek mensuplarımızın toplumsal etkinlik ve yararını arttırmak, Meslek yasamız ve
yönetmeliklerdeki eksik ve hatalı hükümlerin giderilmesi ile meslek yasamızın demokratikle tirilmesi
konusunda çalı malar yapmak, Mesleki örgütümüzü güçlendirilmek ve etkinli ini artırmak, Meslek
mensuplarımızın ekonomik, sosyal ve kültürel olarak geli tirilmesi, çalı ma ko ullarının iyile tirilmesi ve
saygınlı ının artırılması için gerekli çalı maları yapmak, Meslek mensupları arasındaki haksız rekabeti
önlemek, dayanı ma ve yardımla manın geli mesini sa lamak, Toplumumuzun aydın kesiminden
olmanın sorumlulu u içinde, ülkemizin ekonomik ve sosyal sorunlarını a abilmesine, demokrasinin
ülkemizde tüm kurum ve kurallarıyla yerle ebilmesine katkıda bulunmak.
Denizli SMMM Odası ise sadece tek cümleden olu an bir vizyon belirlemi ve misyona yer
vermemi tir. Buna göre odanın vizyonu “Gelece in Mesle i” olarak belirlenmi tir. Ancak bu vizyon
meslek açısından sadece biz meslek parolası olarak de erlendirilebilir ve oda vizyonunu ortaya koymak
açısından yetersizdir.
Di er yandan Denizli SMMM Odası, oda amaçlarını belirlemi ve yayınlamı tır. Bu çerçevede
oda amaçları öyledir;
-Mesleki e itime önem vererek, üyelerimizin bilgi zenginli ine katkı sa lamak,
- sahipleri, kamu kurulu ları ve kamuoyu nezdinde mesle imizin ve meslekta larımızın
saygınlı ını artırmak,
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-Meslekta larımızın hayat standardını yükseltecek çalı malar yapmak
-Mesle imizi ve meslekta larımızı gelece e hazırlayacak çalı maları ba latmak,
-Meslek mensuplarımıza daha iyi hizmet verebilmesi için, odamızın kurumla masını ve daha
verimli hale gelmesini sa lamak,
-Üyelerimizin oda çalı malarına aktif katılımını sa lamak için, katılımcı ve effaf yönetim
anlayı ını hakim kılmak,
-E-dönü üm çalı malarında meslek mensuplarımıza önderlik etmek,
-Haksız rekabetle etkin mücadele ederken, meslek mensuplarımızın dayanı ma içinde olmalarını
ve yardımla malarını sa layacak çalı malar yapmak,
-Hizmet rekabetini olu turarak, ücretlerin ve mesleki hizmet kalitesinin yükselmesini sa lamak,
-Mesle in var olan fonksiyonlarının yetkisiz kullanımına ve meslek kapsamı dı ına çıkarılmasına
engel olmak,
-Yönetim danı manlı ı, denetim, raporlama gibi yeni i alanlarını mesle imiz çatısı altında
meslekta larımıza yeni i alanı olarak hazırlamak,
Denizli SMMM Odasının amaçları, misyonu da kapsayacak ekilde belirlendi i görülmektedir.
Oda ayrıca misyon belirlememi , bunu amaçların içinde belirtmi oldu u söylenebilir.
5.4- Adana, Kır ehir, Aksaray ve Amasya SMMO Vizyon ve Misyonu
Adana SMMM Odası vizyon ve misyonu ise öyledir;
Vizyon, ekonominin en önemli temel ta ları arasında yer alan Muhasebe Mesle ini ça da
düzeye gelmesine ve saygın bir yere sahip olması için mücadele vermeye çalı mak.
Misyon, meslek mensuplarımız ve stajyerlerimiz ile yardımcı elemanların Muhasebe mesle ini
en iyi ekilde icra edebilmeleri için mesleki e itim ve danı manlık hizmetlerini vermek, birlik ve
beraberlik içerisinde hareket ederek hak etti i yerde olması çalı maktır.
Adana SMMM Odası vizyon ve misyonu de erlendirildi inde, mesleki geli imi ve aday meslek
mensuplarının iyi yeti tirilmesi misyon olarak de erlendirilmi tir. Vizyon olarak da mesle in saygın bir
yere getirilmesi için çaba göstermek olarak belirlenmi tir. Ancak bir meslek odası açısından bu vizyon ve
misyon yeterli olmayıp, yeniden de erlendirilmesinde fayda vardır.
Kır ehir SMMM Odası ise vizyon ve misyonu ise öyle belirlemi tir;
Vizyon, ekonominin unsurlarını toplum adına denetleyen Türk Muhasebe Mesle inin üyelerini,
ülkemizde ve uluslararası düzeyde saygın bir konuma getirmektir.
Misyon ise, üyelerimizin ve stajyerlerimizin mesleklerini en iyi ekilde icra etmeleri için mesleki
geli imlerini sa layacak e itim ve danı manlık hizmetlerini vermek. Muhasebe mesle inde, ara tıran
bilgi üreten, öncü kurum olmak.
Kır ehir SMMM Odası kısa bir misyon ile Adana SMMM Odası vizyonu kısmen de olsa
örtü mektedir. Adana’dan farklı olarak misyon içinde öncü bir kurum olma öngörülmü tür. Bu ba lamda
vizyon ve misyonun ele alınmasında yarar vardır.
Aksaray vizyon ve misyon ise birer cümleden olu makta ve öyledir;
Vizyon: Mesle i ehrimizde en iyi ekilde temsil etmektir.
Misyon: Meslek mensupları arasında birlik ve beraberli i sa lamaktır
Aksaray SMMM Odası ise oldukça kısa birer cümleden olu an vizyon ve misyon belirlemi tir.
Vizyon olarak mesle in ilde temsilinin belirlenmi olması yetersiz bir vizyondur. Aynı ekilde
misyonunda sadece birlik ve beraberli i sa lama olarak görülmesi de misyon açısından yetersizdir. Bir
meslek örgütü olarak bir odanın vizyon ve misyonunu yeniden belirlemesi ve bunu meslek mensupları ve
di er ilgililerle payla masında yarar vardır.
Amasya vizyon ve misyon ise öyledir;
Vizyon, dünya standartlarında meslek örgütleri ve meslek mensupları için önemli olan de erleri
kendi camiamız için benimsenmesini sa lamak, Meslekta larımızın bilgi yönetiminin kullanmasında
bili im teknolojisindeki geli meleri takibini ve kullanımı sa lamak, Meslek örgütümüzü güçlendirmek.
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Misyon, meslek örgütümüzün güçlenmesi, toplumda etkinli inin artırılması, aydın kesimden
olma sorumlulu u içersinde, ülkemizin ekonomik ve sosyal sorunların a ılmasında katkıda bulunmak.
Odamızın kurulların, temsilciliklerin, komisyonların ve üyelerimizin katılımları ile birlik ve
beraberlik içersinde hareket ederek, mesleki e itim ve faaliyetlere a ırlık vererek mesle imizin
ara tırmacı ve bilgi üreten kurum olmasını sa lamak.
Amasya SMMM Odası vizyon ve misyonu de erlendirildi inde vizyon ve misyon kavramlarına
açısından yeterli olarak de erlendirilemeyecek bir belirleme yapıldı ı görülmektedir. Meslek örgütünün
güçlendirilmesi hem vizyon hem de misyon olarak belirlendi i görülmektedir. Odanın vizyon ve
misyonunu yeniden belirlemesinde fayda vardır.
5.5- Ankara ve Bolu ve Tokat SMMO Vizyon ve Misyonu
Ankara SMMM Odası uzun sayılabilecek bir misyon belirlemi tir. Ankara SMMM Odasının
vizyon ve misyonu öyledir;
Vizyon, denetim görevini yerine getirerek ekonominin sa lıklı i leyi inde önemli bir rol üstlenen
meslekta larımızın, gelece e hazırlanmasını ilke edinen Ankara SMMM Odası, mesle imizin ülkemizde
ve uluslararası düzeyde saygınlı ının ve etkinli inin artırılmasını hedeflemi tir.
Misyon
-Üyelerimizin görevlerini, yasalar ve etik kurallar çerçevesinde yerine getirmelerini sa lamak,
-Meslekta ların bilgi birikimlerini güncelle tirerek arttırmak,
- alanlarının geni letilmesi amacıyla meslekta ların uzmanla malarına yönelik alt yapıları
olu turmak,
-Meslekta larımızın teknolojik geli melerden azami ölçülerde yararlanmalarını sa layacak
e itim programlarını olu turmak ve hayata geçirmek,
-Meslekta larımızın uluslar arası rekabet gücü kazanabilmesi ve dünyadaki di er meslekta ları
ile aynı dili konu malarına yönelik gerekli çalı maları yapmak,
-Dünyadaki geli meleri yakından takip ederek, uluslar arası denetim ve muhasebe standartlarının
ülkemiz ko ullarına uygun uygulanmasına yönelik programlar olu turmak ve üyelerimizin bu yöndeki
donanımlarını artırmak,
-Toplumsal sorumlulu umuzun bir gere i olarak ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlara ili kin
karar mekanizmalarına yön verecek politikalar olu turarak, mesleki örgütümüzün kamuoyundaki güç ve
etkinli ini arttırmak,
-Mesleki sorunların ülke sorunlarının ayrılmaz parçası oldu u bilinciyle üyelerimizi ekonomik,
sosyal ve siyasal geli melere ili kin bilgilendirmek,
-Toplumun refahı ve sürdürülebilir bir kalkınmanın sa lanması için, ülkemizde demokrasinin
bütün kurum ve kurallarıyla yerle mesine katkıda bulunmak, evrensel insani de erlere sahip çıkmak,
Her zaman vazgeçilmez görevimiz olmu tur.
Ankara SMMM Odası kapsamlı sayılabilecek bir misyon belirlemi tir. Saygın ve etkin bir
meslek vizyonu belirlenmi tir. Ayrıca meslek odasının misyonu geni bir ekilde ele alınmı ve misyon
net olarak açıklanmaya çalı ılmı tır.
Bolu SMMM odası vizyon ve misyonu belirlenmi tir. Bolu SMMM Odasının vizyon ve
misyonun Ankara SMMM odasının vizyon ve misyonuna benzerlikler bulunmaktadır. Bolu SMMM
Odasının vizyon ve misyon öyledir;
Vizyon, denetim görevini yerine getirerek, ekonominin sa lıklı i leyi inde önemli bir görev
üstlenen meslekta larımızın saygınlı ının ve etkinli inin arttırılmasını sa lamak
Misyon ise;

yapmak,

-Üyelerimizin, görevlerini yasal ve etik kurallar çerçevesinde yerine getirmelerini sa lamak,
-Meslekta larımızın teknolojik geli melerden yararlanmalarını sa layacak e itim çalı maları

-Toplumsal sorumlulu umuzun bir gere i olarak, ekonomik ve sosyal sorunlara ili kin
politikalarla meslek örgütümüzün kamuoyundaki etkinli ini artırmak
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Bolu SMMM Odasının misyonu yasal ve etik kurallar, mesleki geli im ile kamuoyundaki
etkinli i ön plana almaktadır. Vizyon olarak da mesle in saygınlı ı ve etkinli ine vurgu yapılırken,
Ankara SMMM Odasından farklı olarak ulusal veya uluslar arası düzeyde vurgusu yapılmamı tır.
Tokat SMMM Odası vizyon ve misyonu ise öyle belirlemi tir.
Vizyon, her türlü ekonomik yapı ve aktiviteyi gerçekle tiren, donanımlı, güvenilir, etkin ve
tarafsız, küresel boyutta öncü ve örnek bir meslek grubu olmaktır.
Misyon, toplumsal refahın artırılmasına destek sa lamak amacıyla, i letmelerde faaliyetlerin
verimli, sa lıklı ve güvenilir bir ekilde i leyi ini sa lamak sonuçlarını denetlemek ve tarafsız bir ekilde
ilgililerin istifadesine sunmaktır.
Tokat SMMM Odasının vizyon ve misyonu de erlendirildi inde, odanın vizyonundan “her
türlü ekonomik yapı ve aktiviteyi gerçekle tiren” demekle ne kastedildi i tam olarak anla ılamamı tır.
Çünkü meslek her türlü aktiviteyi gerçekle tirmek için de il, yasa ile belirlenmi meslek tanımlaması
vardır. Güvenilir, nitelilik etkin meslek grubu olmak meslek vizyonun açısından olumludur, ancak burada
odanın vizyonunun da ortaya konması yerinde olur. Ayrıca meslek odasının misyonu da kısıtlı olarak
belirlendi i de erlendirilebilir. Bu nedenle vizyon ve misyonun yeniden de erlendirilmesinde yarar
vardır.
5.6- Düzce, Hatay ve Kars SMMO Vizyon ve Misyonu
Düzce SMMM Odası vizyon ve misyonu ise oldukça kapsamlı bir ekilde belirlenmi olup,
odanın vizyon ve misyonu öyledir;
Vizyon, odamız tüm meslek mensuplarının stajyer ve aday meslek mensuplarının ö renme
ara tırma ve e itim merkezi, yeniliklerin öncüsü olmayı hedeflemi tir.
Üyelerini belirli nitelikler ile donatmayı, bireysel inisiyatif kullanma becerisini kazandırmayı ve
karar almada sorumlu aktif ki iler durumuna getirmeyi amaçlamı tır. Hizmetin verilmesinde hizmet
kalitesinin yüksek olmasını hedefleyen mesleki faaliyetini hizmet kalitesi yakla ımı odaklı sürdürmeyi
önemseyen mesleki topluluk olu turulması öngörülmü tür.
Meslekta larımızın ihtiyaç duydukları her konuda ula abilecekleri bir oda yapısı ile birlikte
mesleki ve meslek dı ı bilgilerin edinilmesinde bilimsel gerçeklikle örtü en bir yakla ımın etkin kılınması
ve ihtiyaçların kar ılanması temel yakla ım olarak benimsenmi tir.
Mesleki bilgi ve deneyimi sürekli ve güncel kılacak çalı malar yanında toplumun tüm
meslekta larımıza güven ve inanç ile bakmasını sa lamak görevimiz oldu u bilinci ve hedefi ile
çalı ılması esas alınmı tır.
Misyon ise, Düzce SMMM odası, mesleki kimli ini ortaya koyan, duru unu ifade etme
becerisine sahip hizmet veren olarak hizmet alanlar ile ili kilerinde meslek eti ini, hizmet ahlakı ve
meslek onurunu gözeten, meslekta larının sorumluluk ve haklarını gözeten evrensel insan de erlerini
temel alan e itimli sosyal sorumlulu a sahip, toplum önderi olma ve toplumsal sorumlulu u
yüklenebilme özellikleri geli mi nitelikli, ça ını anlayan, global dünyayı tanıma u ra ısı içinde,
mesle in geli imi ve de i imi için emek harcayan katkı vermekten kaçınmayan, çevreye duyarlı, sahip
olduklarını bir üstünlük olarak görmeyen ancak mesle in ve meslekta larının yararına sunmayı görev
edinen bir anlayı ın olu masını hedeflemi tir.
De i en ve geli en ülke ve dünya gerçekleri ile örtü en mesleki yapının olu turulmasını ve
gelecekte ortaya çıkacak yapılara uygun meslek mensuplarının yaratılmasını TÜRMOB yönetimi
öncülü ünde sa lamak mümkün olacaktır.
inde ve ya amında ba arılı topluma yön veren yaratıcı ve rasyonel davranı biçimini ilke
edinmi güvene ve saygıya dayalı ya am felsefesine sahip, yasamın her alanın da duyarlı ve katkı
vermeye hazır mesleki faaliyetine bir anlam kazandırmak adına bilinçli, kararlı mensubiyet duygusu
geli mi , bilgi birikimini, mesleki tecrübesini meslekta larından esirgemeyen bir anlayı ın olu turulması
temel misyonumuzdur.
Yukarıda ifade edilenlerin ba arılması ve mesleki misyonun yerel kamuoyunda yer etmesi için
öncelikle ülke genelinde meslek örgütümüzün üstlenece i öncü rol ve sorunlara etkin yakla ımı, çözüm
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üretme yetene i / becerisi ile ifade edilen anlayı a uygun sonuçlar yaratacak çalı maların yapılması
önemlidir ve ancak bu yolla ula ılması mümkündür.
Düzce SMMM Odası vizyon ve misyonu de erlendirildi inde, vizyon ve misyonun oldukça
kapsamlı belirlendi i görülmektedir. Vizyon ve misyon tanımına uygun olarak daha öz ve anla ılır ve
meslek mensupları ile kamuoyuna oda vizyon ve misyonunu yansıtır nitelikte olmasında fayda vardır.
Hatay SMMM Odasının vizyon ve misyonu öyle belirlenmi tir,
Vizyon, mesle imizin bir kariyer mesle i olmasına, meslek mensuplarımızın da toplumda saygın
bir konuma gelmelerine katkı sunmak
Misyon ise, üyelerimizin mesleki görev ve sorumluluklarını en yetkin ekilde yapmalarını
sa layacak bilgi donanımına kavu maları için e itim hizmetlerini vermek
Hatay SMMM Odası vizyon ve misyonu dar kapsamlı olmakla birlikte anla ılır durumdadır.
Ancak biraz daha geni letilerek meslek mensuplarına ve kamuoyuna oda vizyon ve misyonunu yansıtacak
ekilde düzenlenebilir.
Kars SMMM Odasının vizyon ve misyonu ise öyledir;
Vizyon, üyelerimizin mesleki faaliyetlerini; 3568 sayılı meslek yasası ve yönetmelikleri ile
meslek etik ve rekabet kurallarına uygun olarak yürütmelerini sa lamak.
Misyon ise, mesle imizin hak etti i saygın konuma gelebilmesi için üyelerimiz arasındaki
haksız rekabetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalı maları yapmak, oda üyeleri arasındaki ili kiler ile
üye-mü teri ili kilerini standarda kavu turmak ve yönetim kurulunca kurulumuza intikal ettirilen haksız
rekabet konusu ihlalleri ara tırıp rapor sunmak.
Kars SMMM odasının vizyon ve misyonu de erlendirildi inde vizyon ve misyon kavramlarına
çok uygun olmadı ı anla ılmaktadır. Daha çok meslek mensupları arasındaki haksız rekabete vurgu
yapıldı ı görülmektedir. Halbuki odanın vizyon ve misyonu oda üyeleri arasındaki haksız rekabetinde de
ötesinde daha geni bir yelpazede de erlendirilmelidir. Bu nedenle yeniden ele alınıp de erlendirilmesi ve
belirlenmesi uygun olacaktır.
5.7- Konya, Tekirda , Kayseri ve Karaman SMMO Vizyon ve Misyonu
Konya ve Tekirda SMMM Odalarının vizyon ve misyonları aynı olup, öyle belirlenmi tir;
Vizyon, önemli mesleklerden olan muhasebe mesle inin, denetim mesle i olarak ça da
ya amda yerini almasını sa lamaktır. Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumlarının denetimlerine talip
olacak meslek mensubunu e itmek ve yeti tirmektir.
Misyon, tüm meslekta larımızla birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek, mesle imizi hayat
standardı yüksek meslek grupları arasına sokmaktır.
Konya ve Tekirda SMMM Odalarının vizyon ve misyonu tam olarak kavramların içeri ine
uygun olmadı ı söylenebilir. Bu nedenle yeniden de erlendirilmesi yerinde olacaktır. Ayrıca vizyon
olarak denetim alanına etkin olmaya yönelik olarak belirlemi oldu u söylenebilir. Ancak meslek sadece
denetim i levi ile sınırlandırmak ve buna yönelmek yerinde olmayacaktır. Meslek faaliyet alanı daha
geni bir yelpazede olup, buna uygun bir vizyon belirlenmesi uygun olacaktır.
Kayseri SMMM Odasının vizyon ve misyonu öyledir;
Vizyon, denetim görevini yerine getirerek ekonomik hayatta önemli bir rol üstlenen
meslekta larımızın, onların gelece e hazırlanması sürecinde e itimi ve yeti tirilmesi görevini üstlenen
Odamızın ve denetim mesle i olarak ça da ya amda yerini almı olan muhasebe mesle inin ülkemizde
ve uluslararası platformda saygınlı ının ve etkinli inin artırılarak yerini almasını sa layan bir kurum
olmaktır
Misyon
-Tüm meslek mensuplarımızla birlik beraberlik içerisinde hareket ederek üyelerimizin
görevlerini yasalar ve etik kurallar çerçevesinde yerine getirmelerini sa lamak,
-Meslekta larımızla üretilen bilgiyi payla mak, onların bilgi birikimlerini güncelle tirerek
artırmak, teknolojik geli melerden yararlanmalarını sa lamak, üyelerimizin bu konularda ve
mesleklerinde uzmanla maları için gerekli e itim deste ini sa lamak,
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-E itimli, sosyal, ileti imi güçlü, saygın, vizyon sahibi bir meslek mensubu profili e itmek ve
yeti tirmektir.
Kayseri SMMM Odası vizyonu daha çok denetim olgusuna vurgu yapmaktadır. Halbuki meslek
sadece denetim olgusu ile sınırlandırılamayacak bir yapıya sahiptir. Vizyonun yeniden de erlendirilmesin
de yarar vardır. Misyonu ise, uygun kavrama uygun olarak belirledi i görülmektedir.
Karaman SMMM Odasının vizyon ve misyonu öyle belirlenmi tir;
Vizyon, iyi vatanda , iyi insan ilkesinden hareketle; kendisine, ailesine ve içerisinde ya adı ı
topluma faydalı meslek mensupları olarak ilimizin ve ülkemizin ilerlemesine katkıda bulunmakla birlikte,
ça ı yakalamı örnek bir Sivil Toplum Kurulu u olmaktır.
Misyon, ileti im becerileri geli mi ve çözümün parçası olan, dü ünebilen, sorgulayabilen, hak
arayabilen; kültürel de erlerimize sahip çıkarak yöremiz insanının sosyal ve mesleki yönden geli imini
sa layıp mesleki açıdan yetkin, toplumsal de erlere saygılı, ara tırmacı, katılımcı, payla an ve üretken
meslek mensupları yeti tirmektir.
Karaman SMMM Odası vizyonunun daha çok bir sivil toplum kurulu u yakla ımı ile alındı ı
söylenebilir. Oda bir sivil toplum kurulu u olma yanında aynı zamanda bir meslek örgütü oldu u da
de erlendirilmelidir. Di er yandan misyon olarak meslek mensupları ve oda olarak net ifadelere yer
verilmesinde fayda vardır.
6- YMM Odalarının Vizyon ve Misyon Bilgilerinin De erlendirilmesi
YMM Odaları web siteleri incelendi inde 8 odadan ancak 4 odanın vizyon ve misyon bilgilerine
yer verdi i görülmektedir. Ancak odaların bazılarının vizyon ve misyon bilgileri, kavramlarla örtü medi i
veya birbiri ile iç içe geçmi oldu u yada gere inden uzun oldu u görülmektedir. Bu kısımda odaların
web sitelerindeki vizyon ve misyon bilgileri birlikte ele alınıp de erlendirilecektir.
6.1- zmir, Eski ehir YMM Odalarının Vizyon ve Misyonu
zmir ve Eski ehir Odalarının vizyon ve misyonları aynıdır. Ayrıca vizyon ve misyon yarımı
yapılmamı olup, vizyon ve misyonları u ekildedir;
Vizyon ve Misyon;
Ülkemizdeki iktisadi faaliyetlerde mali danı man ya da mali mü avir ile çalı ma alı kanlı ı
Cumhuriyetin ilk dönemlerine kadar dayanmaktadır. 1950 yılından itibaren Türk Vergi Sisteminde batılı
ülkelerdekine benzer ça da vergileme sisteminin yürürlü e girmesiyle birlikte, mali mü avir ihtiyacı bu
geli melere paralel olarak daha da artmı tır. Özel kesimin Türkiye ekonomisi içindeki nispi önem ve
a ırlı ının artısı, mali mü avire duyulan ihtiyacın yanı sıra fiili çalı ma alanlarını da geni letmi tir.
Örgütsüz bir ekilde 1989 yılına kadar gelinmi ve bu yıl içinde meslekle ilgili 3568 sayılı Yasanın
yürürlü e girmesiyle, meslekte milat sayılan köklü bir düzenleme yapılarak hayata geçirilmi tir.3568
sayılı Yasanın yürürlü e girmesini izleyen yıllarda, Maliye Bakanlı ı tarafından bir dizi sorumluluklar,
görevler Yeminli Mali Mü avirlere verilmi tir. Bir anlamda, kamunun vergi incelemesi yetkisi kısmen
özelle tirilmi tir. Özellikle tam tasdik yetkisinin 1995 yılında düzenlenmesi ve Yeminli Mali Mü avirlere
devredilmesi ile, ödenmesi gereken verginin do rulu unun Ara tırılması, tespit edilmesi ve sa lanması,
sorumlulu u, meslek mensuplarına teslim edilmi tir.
Yeminli Mali Mü avirlik bir kariyer mesle idir. Bir firma için Yeminli Mali Mü avirle çalı mak,
ondan danı manlık hizmeti almak, tam tasdik kapsamında çalı mak bir ciddiyet göstergesidir. Di er bir
ifadeyle isini ciddiye alan, kamusal düzenlemeler karsısında zor duruma dü mek istemeyen, hatalarını
minimize etmek isteyen firmalar, genelde, Yeminli Mali Mü avirle çalı mayı ye lemektedir. Yeminli
Mali Mü avir, görevini yaparken sorumlulu unun gerektirdi i azami dikkat ve özeni iyi niyet
çerçevesinde göstermekle mükelleftir. Kariyer hizmeti alan firmaların da gerekli titizlik ve özeni aynen
meslek mensubu gibi, isin verilmesi a amasında ve yürütülmesi esnasında göstermeleri beklenir. Aksi
halde, yasalara karsı yapılan bir yanlı lık sadece mü avirlik hatası olmakla sınırlı kalmaz, bu hizmeti alan
firmanın sahiplerinin basiretini ve niyetlerini de tartı malı hale getirir. Yoruma yönelik marjinal konuların
dı ında kalan aleni durumlarda, meslek hatasına meydan verilmemelidir.
Yeminli Mali Mü avir; isletmelerin hesap, bilanço, defter kayıt ve belgelerini, vergi mevzuatı ve
Tek Düzen Hesap Planı ile getirilen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri yönünden inceleyen,
inceleme sonuçlarını, Yeminli Mali Mü avir nceleme ve Denetim Raporu’na döken yarı resmi bir
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inceleme elemanıdır. Yeminli Mali Mü avir, inceledi i firmaların hesap ve inceleme konularını rapora
aktararak, ödenmesi gereken verginin do rulu unu ara tırmak suretiyle; bu i lemleri tasdik eden ki idir.
Yeminli Mali Mü avir Neleri Tasdik Eder: Yeminli Mali Mü avir a a ıdaki i lemleri tasdik
eder, ilgili mükelleflerin bu tasdikleri yaptırmaları “ bazı hallerde zorunludur.” steyen firmaların
kurumlar ve gelir vergisi beyannamelerinin ekleriyle birlikte tasdik edilerek rapora ba lanması,
Yapılan ihraç i lemleri nedeniyle indirim konusu yapılamayan KDV’nin iadesi ve mahsubu
konusunda tasdik i lemleri,
Muhasebe sistemlerinin kurulması, geli tirilmesi; isletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat
ve bunların uygulamaları ile ilgili islerin düzenlenmesi ve bu konularda mü avirlik yapılması,
Belirtilen konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapılması, mali tablo ve
beyannamelerle ilgili konularda yazılı görü verilmesi, rapor ve benzerlerinin düzenlenmesi, tahkim,
bilirki ilik ve benzeri islerin yapılması,
KDV Kanununun 14. maddesi uyarınca yapılan uluslararası ta ımacılık istisnası nedeniyle KDV iadesi
veya mahsubu i lemlerinin tasdiki,
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yatırım te vik belgesine ba lı olan ve proje bedelleri
toplamı belli tutarı asan yatırımları nedeniyle yararlanılan yatırım indiriminin tasdiki.
KDV Kanununun 13/a,b maddesinde yer alan mükelleflere isletmelerinde kullanacakları deniz,
hava ve demiryolu tasıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri ile bunların tadili, onarım ve
bakımı seklinde ortaya çıkan teslim ve hizmetler, deniz, hava tasıma araçları için liman ve hava
meydanlarında yapılan hizmetler istisnasının KDV iade/mahsuplarının tasdiki,
Sermayenin ödendi inin tespitine dair tasdik i lemleri,
li iksizlik belgesi raporu, (SSK Primleri ile ilgili)
Bankalar tarafından mü terilere açılacak krediler ve/veya verilecek kefalet ya da teminatların
belli tutarı geçmesi halinde bilanço ve gelir tablosunun tasdik i lemi.
Gümrük beyannamelerinin tasdiki,
Dahilde isleme izin belgesine dayanarak yurt içinden KDV siz olarak alınan mallarla ilgili
i lemlerin tasdiki,
ndirimli oranda KDV ne tabi i lemlerin tasdiki,
Sermayeye ilave edilecek isletme içi fonların tespiti (Ola anüstü yedek akçe, özel fonlar,
da ıtılmamı karlar)
Vakıfların hesaplarının incelenmesi ve tasdiki,
Radyo - Televizyon Üst Kurul paylarının tespiti,
Yatırım te vik belgesi kapama i lemleri,
Organize Sanayi Bölgelerinin hesaplarının incelenmesi.
Eski ehir ve zmir YMM Odalarının vizyon ve misyonları incelendi inde, misyon ve vizyon
ayrımı yapmadıkları, misyon ve vizyon tanımlarına uyan açıklamanın olmadı ı görülmektedir. Daha çok
mesle in bir tarihçesi ve meslek mensuplarının yaptı ı i leri belirten bir metin görümündedir. Dolayısıyla
bu misyon ve vizyon açıklamasından odaların misyon ve vizyonunun ne oldu unu anlamak güçtür.
Odaların misyon ve vizyonlarını yeniden belirlemelerinde yarar vardır.
6.2- Adana ve Gaziantep YMM Odalarının Vizyon ve Misyonu
Gaziantep YMM Odasının vizyon ve misyonu ise öyle belirlenmi tir;
Odamız 2000 yılında Abdurrahman SERDAR, Ali ÇAPAN, Ali ERMAN, smail AKAR ve Cem
KARAKUZU’dan olu an Müte ebbis Heyet ile TÜRMOB Yönetim Kurulu’nun 12.01.2000 tarih ve 32
sayılı kararı ve 25.01.2000 tarih ve 01405 sayılı yazı ile bildirildi i üzere kurulmu tur.
Kurulu süreci içinde daha önceden Adana Yeminli Mali Mü avirler Odası’na ba lı bulunan
Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazı , Hakkari, Kahramanmara , Kilis, Malatya, Mardin,
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anlıurfa, ırnak, Siirt ve Tunceli illeri ve yine bu illerde faaliyet gösteren Yeminli Mali Mü avirlerin
Gaziantep Yeminli Mali Mü avirler Odası’na ba lanmı tır.
Kurulu sürecinden itibaren faaliyetlerine devam etmekte olup üyelerimize daha iyi bir hizmet
vermek amacıyla birçok çalı malar gerçekle tirmi tir.
Gaziantep YMM Odasının vizyon ve misyonu ayrılmamı olup yapılan açıklama misyon ve
vizyondan daha çok odanın kurulu u ve ba lı illerle ilgili bilgi verme ile ilgilidir. Bu nedenle oda misyon
ve vizyonuna ula mak olanaklı de ildir. Odanın vizyon ve misyonunu belirlemesinde fayda vardır.
Adana YMM Odasının vizyon ve misyonu ise öyledir;
Vizyon, ekonominin unsurlarını toplum adına denetleyen üyelerimizi, ülkemizde ve uluslararası
düzeyde saygın bir konuma getirmektir.
Misyon ise, üyelerimizin mesleklerini en iyi ekilde icra etmeleri için mesleki geli imlerini
sa layacak e itim ve danı manlık hizmetlerini vermek. letmelerde faaliyetlerin ve i lemlerin sa lıklı ve
güvenilir bir ekilde i leyi ini sa lamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye,
de erlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin yararlanmasına tarafsız bir
ekilde sunmak ve yüksek mesleki standartları gerçekle tirmek Yeminli Mali Mü avirlik mesle inde,
ara tıran, bilgi üreten, öncü kurum olmak.
Adana YMM Odası misyon ve vizyonu ayrı olarak belirlemi ve anla ılabilir bir durumdadır.
Dört YMM Odası vizyon ve misyonu belirlemi , di er dört oda ise vizyon ve misyon bilgilerine
yer vermemi tir. Vizyon ve misyon bilgilerine yer veren dört odadan üç odanın vizyon ve misyonunu
anlamak güç olup sadece bir odanın vizyon ve misyonu anla ılabilir durumdadır. YMM Odalarının
vizyon ve misyonlarını belirlemeleri ve açıklamalarında yarar vardır.
7-Sonuç
Kurumların geli imi ve çalı anlarına hedef göstermesi, motive etmesi açısından vizyon ve
misyonların önemi büyüktür. Bu çalı mada önemli bir meslek olan muhasebe mesle inin meslek örgütü
olan odaların web siteleri aracılı ıyla duyurdukları vizyon ve misyonları ara tırılmı ve
de erlendirilmi tir. 72 SMMM odasından 25 odanın vizyon ve misyon bilgilerine ve 8 YMM odasından 4
odanın vizyon ve misyon bilgilerine ula ılabilmi tir.
Odaların vizyonları içinde vurgu yapılan konular özellikle öyle sıralanabilir;
Meslek mensuplarının geli imini destekleme, sürekli e itime önem verme, mesleki etik kurallara
göre meslek icrasını öngörme, dünyada geçerli mesleki de erleri hayata geçirmeyi hedefleyen, muhasebe
ve denetim standartlarını uygulayan, bili im teknolojisindeki geli meleri izleyen ve uygulayan, ekonomik
kalkınmaya katkı veren, effaf ve denetimi benimseyen yönetim anlayı ı, kaliteli hizmet sunumu yapan,
donanımlı, güvenilir bir meslek grubu, gelece in mesle i olma, mesle in saygın konuma getirilmesi,
örnek bir sivil toplum kurulu u olmak ve lider kurum olmak sayılabilir. Özellikle mesle in saygın bir
konuma getirilmesi, lider kurum olmak gibi ifadeler en çok üzerinde durulan ifadeler olarak
de erlendirilebilir.
Odaların misyonları içinde vurgu yapılan konular ise öyle sıralanabilir;
Sürekli e itim, bilimsel ve teknolojik çalı ma, meslek yasasının geli tirilmesi, haksız rekabetin
önlenmesi, birlik ve beraberlik içinde çalı ma, yasal ve etik ilkelere ba lılık, teknolojik geli melere uyum,
muhasebe ve denetim standartlarını uygulama, ileti im becerisi, güçlü toplumsal etkinlik ve yarar
sa lama, öncü rolü olan bir kurum olarak belirtilmi tir. Sürekli e itim, toplumsal etkinlik ve yarar, birlik
ve beraberlik içinde çalı ma, yasal ve etik ilkeler çerçevesinde mesle in icrası gibi ifadeler en çok
üzerinde durulan ifadeler olarak de erlendirilebilir.
Vizyon ve misyon ile ilgili olarak verilen ifadelere bakıldı ında bazı ifadelerin hem vizyonda
hem de misyonda yer aldı ı görülmektedir. Vizyon ve misyon konusunda odalar arasında birlik olmadı ı,
farklı ifadelere yer verdikleri görülmektedir. Bunun yanında bazı odaların vizyon ve misyon yerine oda
ile ilgili bilgilere yer verdi i görülmektedir. Bu ba lamda odaların vizyon ve misyon konusunda yeniden
bir de erlendirme yapmasında fayda vardır. Ayrıca odaların bir üst kurulu u olan TÜRMOB’un vizyon
ve misyon konusunda odalara örnek olacak bir çalı ma yapması ve bunu da duyurması yerinde olacaktır.
Meslek örgütü olarak odaların belirlenecek vizyon ve misyonlarla mesle in ve meslek örgütünün geli ime
önemli katkı verebilecek, çalı anları motive ederek yeni hedefler gösterebilecektir.
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