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BASIN BÜLTENİ

Hesap karıştı; 70 bin muhasebecinin
uykusu kaçtı
Toplam 78 Oda, 75 bin üye meslek mensubu ile 15 bin stajyerden oluşan muhasebe
camiası; çalışma yaşamlarını yeniden yapılandıran yasal değişiklik hazırlıklarını
eleştirdi. Hazırlık sürecinde bağlı odalardan ve çatı örgütleri olan TÜRMOB’tan
(Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliği) yeterince katkı alınmadığını belirten serbest muhasebeci mali müşavir ve
YMM odalarının başkanları, 1 Mart Muhasebe Günü’nün buruk kutlandığını ifade
ettiler.
TÜRMOB yönetimi ve Oda başkanları, İstanbul, Ankara, İzmir başta Türkiye
genelinde pek çok ilde yaptıkları basın toplantılarıyla, tasarının, mesleki sorunları
çözmekten uzak olmasının yanı sıra kayıt dışı ekonomiyle mücadele ruhundan
yoksun olduğunu belirtti.
TÜRMOB ve bağlı odaların başkanları, ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda, tabanın
katılımıyla hazırladıkları alternatif tasarıyla, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan başta olmak üzere hükümete öneri ve eleştirilerini
sunduklarını açıkladılar. Tasarının zenginleştirilmesi ve uzlaşma zemininde yasa
hazırlanmasının beklendiğini ifade eden Başkanlar, “Vergi gelirlerinden sorumlu
olan Gelir İdaresi’nin doğal müttefiki olan serbest muhasebeci mali
müşavirlerin çalışma yaşamını düzenleyen 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Müşavirlik Kanunu’nda
değişiklik söz konusu. Mesleğin yasal altyapısını oluşturan yasanın günümüz
koşullarının gerisine düştüğü açıktır. Ancak “Serbest muhasebeciye, mali
müşavirlik yolunu açması” bakımından meslek camiasında heyecan uyandıran
değişiklik tasarısı, aceleye getirilmesinin de etkisiyle ciddi hatalar ve eksiklikler
içermektedir” açıklamasını yaptılar.
Tasarının TÜRMOB’un önerileriyle zenginleştirilmesini isteyen Başkanlar, haksız
rekabet, tahsilat, yetki karmaşası, mesleğe dışardan girişler gibi mesleki
sorunlara çözüm getirmek bir yana verimli çalışma açısından çağın gereklerini
dikkate almayan düzenlemelere karşı olduklarını belirtti. Türkiye genelinde yapılan
basın toplantılarında şu noktalara vurgu yapıldı:
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MESLEKİ SORUNLAR DİKKATE ALINMALI, ÖZERK YAPIYA KATKI
SUNULMALI: Tasarı; mükellef ile Gelir İdaresi arasında köprü işlevi gören meslek
mensubunun beklentilerini karşılamaktan uzaktır.
1- Haksız rekabet, tahsilat, mesleğe dışardan girişler, yetki karmaşası gibi sorunlara
çözüm getirmek bir yana, hızlı karar alma ve verimli çalışma açısından çağın
gereklerini dikkate almayan düzenlemeler içermektedir. Tasarı, yürürlükteki yasaya
göre bile kıyaslandığında, işleyişi ağırlaştırmakta, adeta hantal yapıyı besleyecek
hükümler içermektedir.
2 - Birlik ile Oda yöneticilerinin uluslararası toplantılara katılımını Bakanlık iznine tabi
tutarken, yükselmesi tamamen mesleki kriterlere bağlı olması gereken meslek
mensubunun kaderini siyasi erkin kontrolüne bırakmaktadır.
Getirilen tasarıyla sınavların bir bölümü Maliye Bakanlığı'nın gözetimine alınıyor.
Mesleğe girecek serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin
sınavı TÜRMOB tarafından yapılırken, yapılan yeni düzenlemeyle yeminli mali
müşavirlerin sınavı Bakanlık gözetimine alınıyor ve meslek örgütü adeta Maliye
Bakanlığı'na bağlı bir daire başkanlığına dönüştürülmeye çalışılıyor.
“Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı’nın Maliye Bakanlığı gözetimine” verilmesi
öngörülüyor. Bu maddede kullanılan ‘gözetim’ sözcüğü sınav komisyonunun
üyelerinin de Maliye Bakanlığı tarafından seçileceği dikkate alındığında objektiflik
konusunda kuşku uyandırıyor. Bu düzenleme Anayasa’nın 135. maddesi ve
demokrasinin gerekleriyle bağdaşmıyor. Kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarının üyelerinin yükselmeleri, mesleğin gerektirdiği nitelikler uyarınca ve
objektif kriterler gözetilerek düzenlenmeli.
Söz konusu düzenlemeler, bugün artık Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde demokratik
katılım ve yönetim açısından, özerkliği daha da önem kazanan meslek kuruluşlarına,
siyasi erkin müdahalesine neden olacaktır.
3 - Hangi meslek grubunda olursa olsun, üyeler; yönetimlerini seçerken yayın ve
eğitim faaliyetleri başta olmak üzere mesleğe sunulan katkıları dikkate alarak
tercihlerini kullanırlar. Meslek mensubunun değerlendirmesi, her zaman dışarıdan
bakan güç odaklarının değerlendirmesinden daha sağlıklı olmuştur. Gerek siyasi parti
gerek sendika ya da meslek kuruluşu olsun, sivil toplum örgütlerine müdahalenin
faturasını Türkiye yakın tarihinde de ödemiştir. Söz konusu tasarıyla muhasebe
camiasına, hiçbir meslek odasından bulunmayan “nispi temsil sistemi” getirilmesi
hedeflenmektedir. Bu düzenleme, en basit anlatımla; meslek mensubunun, örneğin,
7.000 oy vereceği bir aday yerine 2.000 oy alacak bir adayın yönetici olması
sonucunu doğuracaktır. Bu yönleriyle tasarının demokratik işleyişi, adil katılım ilkesini
gözettiği düşünülemez.
Birlik Genel Kurulu’na katılacak delegelerin seçilmelerindeki kıstas değiştirilmektedir.
Getirilen düzenleme, adil bir katılım ilkesine dayalı, serbest, eşit ve genel oy esasına
aykırılık oluşturmaktadır.
TASARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN ÖNERİLERİMİZ HAZIR: Özerk meslek
kuruluşları demokrasinin temel taşıdır; Seçimlerde demokratik açılıma katkı
sağlayacak düzenlemelere biz de varız. Yeni mağdurlar yaratmayacak, kayıt dışıyla
mücadelenin altyapısını sağlayacak ve birkaç yıl sonra yeniden değiştirilme ihtiyacı
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doğurmayacak düzenlemelerin getirilebilmesi için tasarının yeniden ele alınmasını,
hazırlık sürecinde katkılarımızın alınmasını talep ediyoruz.
Vergi gelirinin kaynağı olan mükellefle köprü olan meslek mensuplarının
beklentilerine yanıt verecek düzenlemeler için önerilerimize kulak verileceğini
umuyoruz. Bu çerçevede TÜRMOB ve bağlı 78 Odayla muhasebe camiası fiili
sorunlara da çözüm getirecek tasarı önerisi hazırlamıştır.
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