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BASIN BÜLTENİ
Muhasebeciler Cumhurbaşkanıyla görüştü
Muhasebe odalarında başlayan seçim yarışının kuralların değiştiren meslek yasasını
onaylamaması için Cumhurbaşkanı'na çağrı üstüne çağrı yapan muhasebeciler, dün saat
16.00’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüştü. Cumhurbaşkanı'ndan, yeni 3568 Sayılı
Muhasebecilik Yasası'nın seçimlerle ilgili maddeleri Meclis'e iadesini isteyen TÜRMOB ve
serbest muhasebeci mali müşavir odaları ile yeminli mali müşavirler odaları sonunda
Cumhurbaşkanı'na yasadaki sakıncaları anlattı, Gül’ün geçen hafta sonu 7 odanın genel
kurulunu gerçekleştirdiğini, bu hafta sonu da İstanbul başta 30 serbest muhasebeci mali
müşavir ve yeminli mali müşavir odalarında seçimli genel kurul yapılacağını dikkate alması
bekleniyor.
Cumhurbaşkanı ile görüşme heyetine katılan TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı ve
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, Gül'ün yasayı onaylaması durumunda seçimli genel kurula
bir-iki gün kala yasanın değişmiş olacağını ifade etti. Plan Bütçe Komisyonu'nda uzlaşma
sağlandığı halde hükümetin son dakika golüyle "nispi temsil sistemini" getirdiğini belirten
Arıkan, Cumhurbaşkanı'na şu bilgileri verdiklerini aktardı:
"Sayın Cumhurbaşkanına geçen hafta sonu itibarıyla 7 serbest muhasebeci, mali müşavir
odasında seçimli genel kurulun zaten gerçekleştirildiğini anlattık. Bu odalar, yürürlükte olan
3568 Sayılı yasaya göre genel kurula gitti ve seçim yaptı. Şimdi yasayı onaylarsa İstanbul
başta pek çok odada yeni yasaya göre seçim yapılacak ki bu odalar arasında ciddi eşitsizlik
demek. Yeni yasa, Meslekte Birlik Grubu'nun yönetimlere girmesinin yolunu açıyor. Farklı
düşünen, değişik önermelerde bulunan kesimlerin, meslek kurum ve kuruluşlarda temsili
çeşitli kurullarda sağlanıyor. Biz icra kanadının ise özerk ve karar alabilen yapılardan
oluşması gerektiğini düşünüyoruz. Nispi temsil buna engel olacaktır."
TÜRMOB ve Odalar, hükümeti anti demokratik davranmakla suçluyor. Cumhurbaşkanı ile
görüşen heyet, odaların seçim ve yönetim modellerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini
iletti ve yasa hazırlık sürecinde dışlandıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e
"Seçimlerle ilgili maddelerin önümüzdeki seçim dönemine ertelenmesinin, tartışılmasının ve
mesleki sorunlara taraflarıyla çözüm aranmasının yolunu açması" talebini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, konuyu incelettirdiğini ifade etti.
Hükümet şok yaşattı
Hükümetin, seçimli genel kurulları serbest muhasebeci mali müşavir odalarına şok yaşatmıştı.
3568 Sayılı meslek yasa tasarısının görüşmeleri sırasında meslek odalarıyla bazı maddelerde
uzlaşma çerçevesinde geri adım atan hükümet, Meclis Genel Kurulu'nda ise nispi temsil
sistemi, yeniden seçime gitme ve sınavda Maliye Bakanlığı'nın etkinliği başta çok sayıda
maddeyi yasa tasarısına yeniden ekledi.

