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YAPTIĞI KONUŞMA METNİDİR. 
 
Sayın Valimiz Dr. Ahmet Altıparmak, 
Değerli Denizli Vergi Dairesi Başkanımız Hasan Öztaş, 
Denizli SMMM Oda Başkanımız Ali Osman Horzum, 
Geçmiş Dönem Başkanımız Necdet Yılmaz, 
Kurul Başkanlarımız, 
Değerli Basın Mensupları, 
Çok kıymetli meslektaşlarım, Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Etik 

Komitesi Başkanı olarak hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
Odamıza teşrif ettiniz, hoş geldiniz. 
Bugün Odamız için meslektaşlarımız için son derece önemli bir gün. Bugün gönüllü 

olarak eğitime katılan, etik değerlere bağlı kalacağına söz veren mali müşavirlerin 
onurlandırıldığı gündür bugün. Denizli SMMM Odası’nın kurumlara, kuruluşlara ve sivil 
toplum örgütlerine örnek olduğu gündür bugün. 

Katılımcılara, değerli haziruna katılımlarından dolayı çok teşekkür ederiz. 
Değişen dünyada, değişen koşullara ayak uydurabilen, herkesçe kabul edilen 

standartlara uyan, fark yaratan meslek mensuplarına ihtiyaç var. Bugün bu salonda, fark 
yaratmak için gönüllü etik eğitimini tamamlamış ve başarılı olmuş 92 mali müşavir 
meslektaşımız var. 

Bilindiği gibi etik, insan ilişkilerini ve ahlaki değerleri içerir. Toplum içinde ahlaklı 
olmak, kurallara uymak, bu kurallara göre çalışmak ve yaşamak bir ayrıcalık yaratır.  

Bu kurallara uyanlar, toplum içinde saygınlık ve itibar kazanırlar. 
Etik, doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt eder. 
Türkiye Mali Müşavirler ve YMM Odaları Birliği Türmob, Uluslar arası Muhasebeciler 

Federasyonu IFAC’ın üyesidir.  
Türmob, IFAC’ın belirlediği kurallara dikkate alarak 2014 yılında Muhasebe meslek 

mensuplarının etik eğitimi ve etik sözleşme yapılması hakkında tebliğ yayınladı.  
Bu tebliğ sonrasında meslek mensupları eğitime davet edildi.  
Eğitimi alanlar, sınava girdi.  
Sınavda başarılı olanlar yüz yüze eğitime katıldılar ve etik sözleşmelerini imzaladılar.  
İşte bugün bu eğitimi tamamlamış ve başarılı olmuş 92 SMMM’nin belgelerini 

kendilerine takdim edeceğiz. Bunlar meslek mensuplarının ofislerinde bulunacak. Bu 
arkadaşlarımızın isimleri odamızın web sayfasında yazılacak. 

Bugün sunacağımız belge ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Meslektaşımız etik 
davranmayı ve mesleki kurallara uymayı taahhüt ediyor. 

Değerli katılımcılar, 
Meslek etiği, mesleğimizin saygınlığını ve meslek mensuplarına olan güvenin temel 

taşıdır. Meslek yaşamınızda bu kurallara uymayı ve topluma örnek olmanızı diliyorum. 
Meslek yaşamınızda başarılı, mutlu, bereketli, saygın ve itibarlı günler diliyorum. 

Etik komitesi başkanı olarak katılımlarınızdan ve başarınızdan dolayı tebrik ediyor. 
Bu çalışmamızın topluma örnek olmasını diliyorum. 

Çalışmanızın karşılığında odamız siz meslek mensuplarına 1 adet fidan dikerek 
çevreye olan katkınızı sağlamıştır. Artık dikili bir fidanınız var.  

Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
Etik kurallarına uyun, 
Fark Yaratın. 


