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Mustafa Özyürek
TÜRMOB Onursal Genel Başkanı

Sayın başkan, saygı değer konuklar, sevgili meslektaşlarım hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum
ve hoş geldiniz diyorum.
Oda başkanımız sayın Arıkan’dan başlayarak çok güzeli kapsamlı değerlendirmeler dinledik. Ama
bütün konuşmalarda ağırlık küresel krizdi. Daha geçen hafta bu vadide yapılan IMF ve Dünya Bankası
Kongresinde de kriz konuşuldu. Tabii sizler işletmelerin içinde olarak Anadolu’nun nabzını çok güzel tutan
arkadaşlarım olarak krizin burada konuşulandan daha yoğun olduğunu biliyorsunuz. Gerçekten kriz sebebi tartışılıyor, geldiğimiz noktası tartışılıyor. Bu krizden nasıl çıkacağız halen konuşuluyor belirli yöntemlerle. Ama hangi yönden bakarsak bakalım kriz özellikle Türkiye’de devam ediyor. 2008’in son aylarında sayın BDDK başkanımızın söylediği gibi daha önce başlamasına rağmen 2008’in Eylül ayında en şiddetli şekilde hissettiğimiz kriz Türkiye’ye büyüklerimizin söylediği gibi teğet geçmemiştir. Gerçekten
Türkiye’ye çok ağır bir hasar vermiştir. Şu anda Türkiye hem toplam milli gelir açısından hem de şahıs
başına düşen milli gelir açısından, sanayi açısından nereden bakarsanız bakın 4 yıl geriye gitmiştir. Zaten
yoğun bir kriz yaşanan bir ülke de bir de 4 yıllık geriye dönük gidiş, çok önemlidir. 2009 yılında hükümet uzun tereddütler sonunda açıkladığı orta vadeli planda ekonominin yüzde 6 küçüleceğini ifade etti.
Yüzde 1.5 üzerinde bir nüfus artışı olduğunu da düşünürseniz yüzde 7.5’a varan bir küçülme çok önemlidir. Tabii bunların nasıl giderileceği, nasıl Türkiye’nin tekrar ciddi sürdürülebilir bir büyüme sürecine
geçebileceği en önemli sorunumuzdur. 2010 yılının bütçesinin kısa bir süre sonra TBMM’ye geleceğini,
ekim itibariyle meclise sunulması gerektiğini biliyoruz. 2009 yılı bütçesinde 62 katrilyon açık vardır. Bu
açık harcamaların yüzde 20 ‘den fazla artması buna karşılık gelirlerin düşmesi sonucu ortaya çıkmıştır.
Yani Türkiye özellikle kamu idaresi bir kriz yokmuşçasına harcamalara devam etmiştir. Yönetim tarafından büyük bir savurganlık olduğu hepimiz tarafından bilinir. Ama gelir yani o ülkedeki ekonomik faaliyetlerin sonucu olarak ortaya çıkan gelir, vergi düşmüştür. Yeni 2010 bütçesinin bu gerçekler dikkate alınarak harcanması gerekir. Biz 2009 yılı bütçesi görüşülürken 2008 yılında o bütçenin gerçekçi olmadığını açık rakamının çok düşük gösterildiği, büyüme rakamının iddialı olduğunu söyledik ama biz bunu hallederiz dediler. Ve hayali bir bütçe ile 2009 yılına girdik, Şu anda geldiğimiz nokta da 2009 bütçesinin
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resmi rakamlarının hiçbir doğruluğu yoktur. 2010 yılının böyle olmamasını diliyorum, çünkü artık Türkiye
kendini kandırarak reel sektörü avutarak bir yere varamaz. Bu sıkıntıları hep beraber yaşıyoruz.
Türkiye sürekli gündem değiştiren bir ülke. Her gün o açılım bu açılım diye devamlı konuşuruz. Ama
Türkiye’nin değişmez bir sorunu var, yapılan kamuoyunun araştırmaları bunu gösterir, Türkiye’nin temel
sorunu işsizlik ve yoksulluktur. Gençlerin işsizliği yüzde 24’lere varmıştır. Toplam işsizlik resmi rakam olarak, fiili rakamın çok daha yüksek olduğunu hepiniz bilirsiniz, yüzde 14’tür. Türkiye yüzde 9 yüzde 10’lar
civarında bir işsizliği nasıl yeneceğini düşünürken, krizin de etkisiyle yüzde 14 gibi gerçekten çok yüksek
boyutta bir işsizlikle karşı karşıya kalmıştır. Bu rakamları bu güzel salonlarda söylemek kolaydır. Ama bu
rakamların muhatabı olan kişilerin dramını anlamak gerekir. Daha geçenlerde basınımızda çok az yer
aldı. Türkiye’de işsiz mühendislerin kurultay hazırlığında olduğu gerçeği var. Çocuklarımızı okutuyoruz,
büyük yarışmalardan sonra mühendislik bölümlerine girebiliyorlar ve o bölümleri bitiriyorlar ama yıllarca işsiz kalıyorlar. Yani iyi eğitimli bir genç insanın işsiz kalması çok büyük dramdır. Ve işini kaybettiği
için intihar eden iş insanı sayısı son zamanlarda yüzde 28’e çıkmıştır. Yani yaşanan dram öyle bir dramdır ki artık insan dünyadan, çevresinden bütün umudunu kaybediyor. Bunları olayın gerçek botunu belirtmek için söylüyorum. Hepimizin çok ciddi sorumluluğu var. Elbette küresel krizin ortaya çıkmasında denetim mesleğinin de sorunları var. Enron olayı çıktığında da reyting şirketlerinin durumunu, denetim şirketlerinin durumunu bütün dünya konuştu ama kalıcı, geçerli çareler üretmediğimiz için, önlemler almadığımız için gene bu son global krize geldik. Tabii bu krizin denetim boyutu yönleri var, reytinglerle ilgili yönleri var. Çok büyük artık yönetilemez ve denetlenemez işletmelerin dünyayı yönetiyor olmasının önemi
var. Ama izin verirseniz kapitalist sistemin çok önemli bir soru ile karşı karşıya olduğumuzu görmemiz
gerekiyor. Ve gene işte geçtiğimiz dönemlerde devlet müdahalesinin en kötü yöntem olduğunu savunan
ülkelerin bile kapitalist sistem çöküntüye uğradığında, işletmeler batma noktasına geldiğinde devlet
müdahalesiyle küçük işletmeleri hayata döndürmeye çalıştık. Küresel kriz Türkiye’yi de vurmuştur, sizleri de vurmuştur.
Hepinizin yaşadığı sorun işletme sahipleri en son muhasebecinin, denetçinin parasını ödüyor. Çünkü
sizler denetimini yaptığınız, muhasebesini tuttuğunuz işletmelerden parasını alsanız da almasanız da bırakamıyorsunuz. Bir vefa duygusuyla götürüyorsunuz ama nereye kadar nasıl gidecek?
Bunlar Türkiye’nin önemli sorunları, bu ekonomik krizi çok daha ciddiye almamız zamanında kapsamlı bir ekonomi paketiyle devletin Türkiye gündemine gelmesini hep bekledik. Ama parça parça önlem-

38

3 mustafa o?zyu?rek:Layout 1

4/28/11

11:57 AM

Page 39

IX. Türkİye MUHASeBe DeNeTİMİ SeMPOzyUMU
9 th NATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
III. ULUSLArArASI Türkİye MUHASeBe DeNeTİMİ SeMPOzyUMU
3 rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUDITING IN TURKEY
Protokol konuşmaları

ler alındı. Arıkan’ın dediği gibi güven sorunu bu parça parça alınan önlemlerle sağlanamadı. Oysa kapsamlı, tutarlı bir önlemler paketiyle halkın önüne çıkılmış olsaydı, güven sorununu aşmış olurduk. Güven
sorunun aşamayınca bu hem kredilere yansıdı hem reel sektörün kendi arasındaki ilişkilere yansıdı ve
kriz, gereksiz şekilde olabildiğinden daha fazla büyüdü. Bunları hepiniz biliyorsunuz, yaşıyorsunuz.
Sayın Arıkan’da belirtti, Türk Ticaret Kanunu bu meslek camiası için elbette çok önemli. Şu anda
TBMM genel kurulunda borçlar kanunu görüşülüyor. Biz CHP olarak ticaret kanunundan önce borçlar
kanunun görüşülmesi gerektiğini hep savunduk. Şimdi iktidarda o noktaya geldiği için borçlar kanunundan başladı, daha sonra ticaret kanununa geçeceğiz. Çünkü borçlar kanunu ticaret kanunundan çok daha
önce gelir. Burada dünya muhasebe kongresinde sayın başbakan Erdoğan ve sayın Baykal Türk Ticaret
Kanunu’nun çıkarılması konusunda söz verdiler. Zaman meslektaşlarımız, iş dünyasından dostlarımız hep
CHP‘nin bu kanunu engellediğini söylerler. Bu tabii iktidarın ustaca bir propagandasıdır. iktidarın istediği
her türlü kararı çıkaracak yetkisi var. Bırakınız bizim karşı olmadığımız kanunu, topumuzla, tüfeğimizle
karşı çıktığımız Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenmesi, temizleyen firmaya işletmesinin verilemesi kanunu yasalaşmıştır. Biz TCK ‘ya karşı değiliz. Bu yasaların çıkmasını istiyoruz. Bunların çıkması
için her türlü yardıma desteğe de hazırız. Ama bunu gündeme alacak olan parti iktidardır. Onun için suçu,
kabahati CHP’ye atmak doğru değil.
Değerli arkadaşlarım sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Gerçekten mesleğimizle
ilgili güzel konuşmaları dinledik. Artık mesleğimizin çok önemli konuları gündeme getirdiğini tartıştığını
hep beraber görüyoruz. Değerli arkadaşlar denetim bağımsız olmadığı zaman Doğan Grubuna dönük
objektif olmayan yargılamayı görüyoruz. Hepimizin başına gelebilir. Bu benzer şekilde başka büyük gruplara da uygulanabilir. Bunu politik şekilde uygulanması çok yanlıştır, sakıncalıdır o nedenle gelir idaresinin ve denetimin mutlaka bağımsız olması gerektiğini düşünüyorum.
Programınız içinde suiistimallerle, yolsuzluklarla ilgili başlık ve sempozyum var. Böyle bir konunun
ele alınmasının büyük mutluluk duydum. Çünkü Türkiye’nin temel sorunlarından biri de bu yolsuzluklardır. Ne yazık ki yolsuzluklarla ilgili sistemli bir mücadeleyi yürütemiyoruz. Yolsuzluklarla mücadele eden
gene bir bağımsız kurulun mutlaka oluşturulması gerekir. Çünkü şuanda yolsuzluklar konusunda görev
yapan arkadaşlarımız bakanlıklara bağlı müfettişlerdir. Ataması bakanın onayına bağlı, yükselmesi bakanın onayına bağlı kimselerin yaptığı incelemelerden ciddi yolsuzluk sonuçları çıkaramayız. O bakımdan
bağımsız, tarafsız, mesleki yeteneklerini, bilgisini, vicdanını kullanan bir kurulun oluşturulması gerekir.
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Yolsuzluk sadece ahlaki sorun olmasının yanında kaynaklarımızı kurutan bir sorun haline de gelmiştir.
Eğer Türkiye yolsuzluğu önleyebilirse daha az vergi alarak kamu harcamalarını karşılayabilir.
Bu güzel toplantıyı hazırladığını için İSMMMO’ya, başta Arıkan’a, emeği geçen herkese, katılımcılara teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum, sağ olun, var olun.
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