İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
“13. GENEL KURUL” TOPLANTISI
25 Mayıs 2002
Yücel Akdemir:
13. Olağan Genel Kurul’umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı,
yardımcılığına İbrahim Keskin, üyeliğe Veysel Ekmen, üyeliğe Ayşegül Gürdal, öneriyoruz.
Önerenler Yahya Arıkan, M. Nuri Gündoğdu, Aziz Babuşcu.
Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Divan’ı göreve davet ediyorum...
Nail Sanlı:
Değerli konuklar, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın değerli üyeleri;
Divan Heyeti adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.
Değerli arkadaşlar; gündemin birinci maddesini tamamlamış bulunuyoruz. Başkanlık
Divanı’nın seçimi de yapıldı. Ben maddeyi tamamlamak istiyorum, ondan sonra Genel
Kurul’a devam edeceğiz. Divan’a Genel Kurul’la ilgili tutanakların imzalanma yetkisi ile
ilgili bir yetki istiyoruz sizden, gündemde var bu yarıda kaldı. Bunu oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.
Sayın hazirun gündemimize başlamadan önce bir öneri var, onu sizlere sunmak istiyorum.
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 13.Olağan Genel Kurul Divan
Başkanlığına; Genel Kurul gündeminde 10’uncu madde olarak bulunan seçimlerde
kullanılacak oy pusulasının şekli konusunun ilgili hazırlıkların yapılabilmesi için 6’ncı
maddeden sonra 7’nci madde olarak görüşülmesini öneriyor arkadaşlar.
Önerenler; Yahya Arıkan, Nuri Gündoğdu, Aziz Babuşcu. Yani gündemin 10’uncu
maddesinde bulunan maddeyi, konukların tanıtımından sonra 7’nci madde olarak görüşeceğiz.
Önergeyi tekrar önerenleri okuyorum. Yahya Arıkan, Nuri Gündoğdu, Aziz Babuşcu
Gündemin bu değişikliğini kabul edenler?
Oylarınıza sunuyorum: Oybirliği ile kabul edilmiştir. Oy şekliyle ilgili, pusulayla ilgili konu
6’ncı maddeden sonra 7’nci madde olarak görüşülecektir.
Değerli arkadaşlar, bir ses problemi var, biraz ara vereceğiz.
Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı, silah arkadaşları, mücadele arkadaşları ve aramızdan ayrılan
büyükler ve meslekten ayrılan arkadaşlarımız adına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet
ediyorum.
Teşekkür ederim, ruhları şad olsun.
Evet, İstiklal Marşı...
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Hem örgütsel anlamda tüm Türkiye’de içinde bulunduğumuz ayda, odalarımız genel
kurullarını yaparak o anlamda da yoğun günler yaşıyoruz. Her şeyden önce Divan Heyeti’nin
teşekkülü için göstermiş olduğunuz ilgiye ve teveccühe teşekkür ediyorum. Sizlere layık
olmaya çalışacağız. Divan Heyeti olarak biz bütün çabamızı sarf edeceğimizden endişeniz
olmasın. Genel Kurul’un hem mesleğimize, hem ülkemize yararlar sağlaması ve başarılı
geçmesi anlamında desteklerinizi ve ilginizi bekliyoruz. Bu konuda göstereceğiniz gayrete de
şimdiden teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz.
Gündemimizin 4’üncü maddesine gelmiş bulunuyoruz. 4’üncü maddesinde multivizyon
gösterimiz vardır. Teknik arkadaşlar herhalde hazırlar
Buyurun arkadaşlar.
Yahya Arıkan (İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı):
Sayın Genel Başkanım, Büyük Millet Meclisi’nin Plan Bütçe Komisyon Başkanı, değerli
milletvekilleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Oda başkanlarım, değerli konuklar,
sevgili meslektaşlarım, Odamızın 13. Olağan Genel Kurul’una hoş geldiniz.
Diliyorum ki, bu Genel Kurul’da mesleğimizin ve ülkemizin sorunları tartışılır. Çözümler
üretilir. Bundan da hem mesleğimiz hem ülkemiz yarar görür.
Değerli konuklar; bizler Odamızın kurulduğu günden bu yana ekonomi konularında toplumu
doğru bilgilendirmeye ve de ekonomide yaşanan sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz.
Olumsuz bir tablo çizmek yerine yaşanan temel sorunları ve sorunların çözümünü ortaya
koymanın daha insaflı bir yaklaşım olacağına inanıyoruz. Çünkü ülkemizde güzel şeyler de
yapılmaktadır. Toplumun geniş kesimleri yaşanan sorunlara biran evvel çözüm üretilmesini
bekliyorlar. Ülkemizde yaşayan insanların, tıpkı çağdaş toplumda olduğu gibi beklentileri
vardır. Bu beklentilerin özü, insanca yaşamaktır. Devletin ise sosyal olmasıdır. Anayasa’mız
da bu doğrultuda oluşturulmuştur.
Yurttaşlarımızın beklentilerini sıralarsak, milli gelirden adilce pay almak istiyorlar, devletin
sosyal olmasını bekliyorlar, eğitimden, sağlıktan, konuttan, beslenmeden eşit pay alarak
insanca yaşamak istiyorlar. Bağımsız yargı istiyorlar, hukukun herkese eşit ve adaletli
olmasını bekliyorlar. Kimsenin gelecekten endişe duymamasını sağlayacak güçlü bir sosyal
güvenlik kurumunun oluşmasını bekliyorlar. Demokrasinin, sınırlarının genişletildiği,
düşüncenin suç olmadığı, örgütlenme hakkının kısıtlanmadığı bir ülkede yaşamak istiyorlar.
Bu beklentileri çoğaltabiliriz. Bunların temelinde sağlıklı bir ekonominin varolması gerçeği
yatmaktadır. Ekonomimizin bugünkü olumsuz boyuta gelmesinin temel nedenine
baktığımızda, şeffaf bir yönetimin oluşturulamaması, yolsuzlukların siyasi rant olarak
kullanılması, borçlanarak kalkınma yolunun seçilmesi, kayıt dışı ekonomiye göz yumulması,
adaletli bir vergi sisteminin oluşturulmaması olarak sıralayabiliriz: Vergi oranları, ücretlilere
yüksek vergi yükü, gelir vergisi mükelleflerinin yüzde 49.5’a varan yük, kurumlar vergisi
mükelleflerinin yüzde 60’ı aşan vergi yükü, kazanılmayan gelirin vergilendirilmesi, bozuk
vergi düzeni, nüfusa orantılı olmayan mükellef sayısı, yaygın hamiline işlemler, yetersiz vergi
istihbaratı, vergi yargı sisteminin yavaşlığı, basit usulün iflas etmesi, düşük inceleme oranı,
cezaların caydırıcı olmaması, dolaysız vergilere aşırı yüklenme, toplanan vergilerin
borçlanma nedeniyle faizlere gitmesi.
Vergi sisteminin başarısını olumsuz yönde etkileyen dışsal nedenlere baktığımızda;
vergi bilincinin yeteri kadar yaygınlaştırılamaması, vergi mükellefiyeti ile vatandaşlık
arasında etkin bir bağ kurulamaması, vatandaş nezdinde yolsuzluklar nedeniyle verginin
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meşruiyetinin sürekli tartışılıyor olması, toplanan vergilerin çok büyük bir kısmının
borçlanma maliyetlerinin karşılanmasında kullanılması, sağlıklı bir harcama reformunun
yapılmamış olması, kayıt dışı ekonominin büyük boyutlara ulaşması, enflasyonla mücadelede
başarılı olunamaması.
Vergi sisteminin başarısını olumsuz yönde etkileyen, sistemin kendisinden kaynaklanan
nedenlere baktığımızda; tüm dünyada düşürülmesine rağmen, vergi oranlarında sık sık ve
özellikle artış yönünde değişiklikler yapılması, verginin tabana yaygınlaştırılamaması,
geçmişe yürüyen vergi yasalarının çıkarılması, vergi ve prim oranlarının yüksekliğinden
dolayı ücretlinin asgari ücret seviyesinde gösterilmesinin yaygın olması, vergi idaresinin ve
denetiminin yeterince etkin davranamaması, vergi kanunlarında genel bir açıklık olmaması,
mevzuatın karmaşık ve birbiriyle kopukluk arz etmesi, vergi düzeninin sağlıklı bir işleyişini
sağlayacak düzenlemelerin yetersizliği, vergi sisteminde yeterli oto kontrol mekanizmasının
olmaması, sistemin vergi sistemli teknolojide, ekonomide ve ticari alanda meydana gelen
gelişmeler karşısında yetersiz kalması.
Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım; bu fotoğrafı çektikten sonra konuşmamın başında
da ifade ettiğim gibi yapılması gereken önerilerimiz üzerinde durmak istiyorum. Vergi sistemi
vergi adaletini gözetmek suretiyle üretim ve istihdamı engellemeyecek hatta arttıracak tarzda
oluşturulmalıdır. Türk vergi sistemi hukukun üstünlüğünü ve kişi haklarını esas alan
hakkaniyet ilkelerine riayet eden bir yapıya kavuşturulmalıdır. Vergi konusunda yapılacak
yasal düzenlemelerde toplumsal uzlaşmanın aranması ilke olarak benimsenmelidir. Vergi
kanunlarında sık sık değişiklikler yapılmamalıdır. Vergi kimlik numarasının vatandaşlık
numarasına dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Geçmişe yürüyen vergi kanunları çıkarılmamalıdır.
Kayıt dışı ekonomiye karşı taviz vermeden mücadele edilmelidir. Ekonomide kullanılan
vergiler nama yazılı hale gelmelidir. Naylon faturanın önlenebilmesi için faturalar elektronik
ortamda düzenlenmelidir. Nakit harcamalara sınır getirilmelidir. Gerçekten indirilmesi
gereken, ancak “kanunen kabul edilmeyen gider” olarak tanımlanan giderler ekonomik
gerçeklerle bağdaşacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Vergi kanunları arasında paralellik
ve bütünlük sağlanmalıdır. Reşit olan herkes vergi mükellefi olmalı ve yıllık beyanname
vermelidir. Halka güven veren şeffaf bir harcama ve bütçe reformu uygulanmalıdır. Enflasyon
tek haneye ininceye kadar enflasyon muhasebesi uygulanmalıdır. Devlet muhasebe sisteminde
ödeme esasından tahakkuk esasına geçilmelidir. Türk vergi sisteminde yavaş yavaş bir faciaya
dönüşen adı kadar basit olmayan basit usul kaldırılarak, söz konusu mükellefler gerçek usulde
vergilendirilmeli, tüm mükellefler bilanço esasında defter tutmalıdır. Son olarak, çalışanların
vergi iadesi sisteminden asla vazgeçilmemelidir.
Değerli meslektaşlarım; bu bölümde iki yıllık çalışma sürecimizce yapmış olduğumuz,
gerçekleştirdiğimiz etkinlikler üzerinde durmak istiyorum. Bu dönem 13 kez seminer, 3 kez
panel, 155 kez bölge eğitim çalışmaları, bir kez bilirkişilik semineri, 28 kez sınava hazırlık
kursları, 23 kez stajyer eğitimi düzenlenerek binlerce meslek mensubu ve stajyerin katılımıyla
belirli bir eğitim dönemini gerçekleştirdik. Bu dönem 8 adet bilimsel yayını meslek
mensuplarımızın bilgisine sunduk. Bu dönem 3 ayda bir çıkartılan Mali Çözüm Dergisi’ni
muhasebe camiası tarafından en çok okunan ve en çok beğenilen dergi haline getirdik. Bu
dönem 16 Mayıs 2001 tarihinden itibaren mevzuat, mali çözüm dergisi, paneller, toplantılar,
sempozyumlar, resmi gazete, döviz kurları, pratik bilgiler ve birçok bilgiler sitemize
yüklenmiş olup, günde 2300 kişinin ziyaret ettiği meslek siteleri içerisinde en çok ziyaret
edilen site haline getirdik. Bu dönem 5’incisini gerçekleştirdiğimiz muhasebe denetimi
sempozyumunda vizyon ve misyon konusunu ele aldık. Başta Sayın Plan Bütçe Komisyon
Başkanı Metin Şahin olmak üzere, geniş bir protokol, akademik çevre, iş çevresi, maliye
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teşkilatı ve 300 katılımcı ile mesleğimizin doruktaki toplantılarını gerçekleştirdik. Bu dönem
mülkünü hazineden satın aldığımız arsa üzerinde 5000 metrekarelik hizmet ve kültür
binamızın inşaatını başlattık.
Biraz önce multivizyonda da gördüğünüz gibi, maketteki resim şu anda gerçek oldu. Bu
dönem haksız rekabetin mesleğimizin en temel sorunlarının başında geldiğini, üyelerimize
hem yazılı olarak hem de etkinliklerimizde sözlü olarak anlatarak bu konuda mağdur olanların
haklarını korumak için yoğun bir mücadele verdik. Bu dönem sadece bizlerin değil doktorun,
avukatın, diğer serbest meslek erbabının yararlandığı en büyük sorunumuz olan stopaj
sorununu çözdük. Bu dönem 3 tane meslek kararını yayınlattık. Yine bu dönem hepimizin
şikayet ettiği vergi daireleri arasında uygulama birlikteliğini sağlayan ilk kitapçığın
yayınlanmasını sağlattık. Bu dönem geleceğe yönelik olan vergi yasalarının yeniden
yazılmasına yönelik akademisyen ve uygulamacılardan oluşan bir çalışmayı başlattık. 2003
yılında yürürlüğe girecek olan enflasyon muhasebesi konusunda yine konusunda uzman
akademisyen çevreleri ve uygulamacılardan oluşan bir çalışma gurubunu başlattık.
Bu dönem biraz sonra çok konuşulacak olan hepinizin yakından takip ettiği serbest
muhasebeciliğin mali müşavire dönüşmesini sağlayan yasanın Plan Bütçede görüşülmesine
başlandı. Yine bu dönem gururla söyleyeceğimiz görsel ve yazılı basında en çok Oda olarak
yer alma durumumuzu devam ettiriyoruz.
Son olarak değerli arkadaşlarım; bu dönem belki ilk ama ilk defa Cem Radyo tarafından yılın
meslek odası ödülünü aldık.
Sevgili meslektaşlarım; konuşmamın son bölümünde mesleğimizin geleceği üzerinde
önümüzdeki dönem yapılması gerekenler üzerinde durmak istiyorum. Önümüzdeki süreçte
kağıtların kalkacağını, muhasebenin elektronik ortamda kurulacağını, internet vergi
dairelerinin oluşacağını, mali idarenin çalışmalarının bu doğrultuda olduğunu hepimiz
bilmekteyiz. Diyoruz ki, mesleğimizin geleceği denetim ve danışmanlık olacaktır. Bizler
hedeflerimizi ve çalışma programlarımızı işte mesleğin gelecekteki bu konumuna göre
oluşturmak zorundayız. Öncelikle Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülmekte olan meslek
yasası değişiklik teklifinde 3 tane temel olgu var ki daha birçok hususlar olmasına rağmen.
Serbest muhasebeciliğin mali müşavirliğe dönüşmesi, kooperatiflerin denetiminin bizler
tarafından yapılması ve Bağ-kur da yaşadığımız sorunlara çözüm getirecek olan hususlar bu
meslek yasası teklifimizde bulunmaktadır.
İşte bu dönem bu teklifin yasallaşması için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Biraz önce
anlattığımız, gösterdiğimiz kaba inşaatı tamamlanmış hizmet ve kültür binamızı yılsonuna
kadar tamamlamak zorundayız. Özellikle burada 9 adet yabancı dil dershanesi ile ar-ge ile
çalışma birimleriyle Türkiye’de yeni bir sayfayı açmak zorundayız. Yine başlatmış
olduğumuz 2300 kişinin ziyaret ettiği web sitesine özellikle mevzuatın geri kalan bölümünü
de yükleyerek ve günde en az 10 kişinin baktığı elektronik danışma hattını da oluşturarak
bilgi bankası hayalimiz bu dönem gerçekleşmesi gerekiyor. Ve inşaatımızı tamamladıktan
sonra hepinizin beğeni ile okuduğu mali çözüm dergisini aylık hale getirmek zorundayız.
Değerli arkadaşlar; belki forumlar gittikten sonra en çok konuşacağımız konu haksız rekabet
konusudur. Haksız rekabetten herkes muzdarip herkes dertli ama çözümü konusunda çok
somut şeyler söylenmiyor. Biz haksız rekabetin çözümü ile ilgili yapılması gerekenleri
önümüzdeki süreçte şu başlıklarla sıralamak istiyoruz.
30 ilçede dershaneler açılarak sürekli meslek içi eğitim yapılması gerekmekte. Sürekli eğitime
katılmayanların büro tescil belgesi vize edilmemeli. Meslek mensuplarının yapacağı iş
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sayısının sınırlanması gerekmektedir. Devir teslim tutanakları çok yakından takip edilmeli.
Ücretini ödemeyen müşterilerimiz teşhir edilmeli. Büro standartları oluşturulmalı ve tıpkı
yapılacak iş sayısında olduğu gibi büro sayılarının da sınırlandırılması gerekmekte.
Değerli arkadaşlarım; biraz sonra Sayın Genel Başkanım özellikle meslek kararlarıyla ilgili
bazı önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacak, ama hiçbir meslek örgütünde olmayan özellikle
etik kurallar konulu meslek kararını tüm muhasebe camiasının sahip çıkması gerekiyor.
Özellikle bu meslek kararında tam tasdik kapsamında bulunan firmalarda yeminli mali
müşavirlerin mali müşavirle çalışması ve bunun altında kalan firmaları yenilemeleri, sözleşme
düzenlemesi geçerli olmadan bizler tarafından imzalanması konusunda tüm meslek mensubu
birlikte mücadele etmelidir. Yine önümüzdeki süreçte 2 yıldan beri bildiğiniz gibi Maliye
Bakanlığı ücret tarifesi yayınlamıyor. Ama en son yapmış olduğumuz başkanlar toplantısında
İstanbul’da da tartışmaya açtığımız ücret tarifesinin artık zamana endeksli şekilde
hazırlanmasının zamanı gelmiştir. Yine bu önümüzdeki dönemde deprem, ekonomik krizler,
birçok olumsuzlukların sonucunda meslek mensuplarımızın müşterilerdeki tahsilat sorunları
ile ilgili bir çözüm mutlaka üretmek zorundayız.
Önümüzdeki dönem değerli meslektaşlarım, eğitime kaldığımız yerden devam edeceğiz ama,
bu dönemde özellikle yabancı dil eğitimi ve denetim konusu gibi yeni konular ilave edilerek
bu eğitim çalışmalarına devam etmemiz gerekiyor. Vergi Dairesi, SSK, İş-Kur gibi
kurumlarla oluşan iyi diyaloglarla yaşadığımız günlük yaşantımızdaki yaşadığımız sıkıntıları
bu dönem görmek durumundayız. Ve mesleki sorunlarla ilgili özellikle yeminli mali
müşavirlerle yaşadığımız sorunlar meslek mensuplarının bürolarının haczedilmesi, serbest
meslek makbuzu düzenlerken katma değer vergisi belirtmesi ve meslek mensubumuzun
sebebi sayılması konusunda yasal girişimlerde bulunmak zorundayız. Ve şu ana kadar 5 tane
oluşan meslek kararını sonuna kadar tüm meslek camiası sahip çıkması gerekiyor.
Yine önümüzdeki dönem değerli meslektaşlarım, tüm beyannamelerin imzalamak haklarının
alınması, kredi alınmalarında meslek mensuplarından rapor istenmesi, mali konularda
bilirkişiliğin meslek mensupları tarafından yapılması konusunda mücadele etme
durumundayız.
Tüm bu hedeflerimiz, yasamız meclisten geçtikten sonra bizler tarafından attığımız hakkımız
olduğuna inandığımız sadece muhasebecilerin, mali müşavirlerin değil mükelleflerin, vergi
idaresinin de rahat edebileceği bir aylık mali tatil özlemimizden asla vazgeçmeyeceğiz.
Sevgili meslektaşlarım, bizler ne yapılacağını iyi tespit edersek, kapımızın önünü temizlersek,
6 mesleki değerimize sahip çıkarsak, toplum çıkarını her şeyin üzerinde tutarsak, dayanışma
içerisinde olursak, muhasebe mesleği saygın bir yere gelecektir. Bundan da ülkemiz yarar
görecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Genel Kurul’umuzun mesleğimize ve ülkemize katkı
getirmesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyor, sevgiler sunuyorum, hoş geldiniz diyorum.
Nail Sanlı:
Teşekkürler. Ve kürsüye Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Sayın Başkanı Mustafa Özyürek’i davet ediyorum.
Buyurun Sayın Başkanım.
Mustafa Özyürek (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği/TÜRMOB Genel Başkanı):
Serbest muhasebeci mali müşavirler, değerli arkadaşlarım hepinizi saygıyla, sevgiyle
selamlıyorum ve sizlerle bir genel kurulda daha birlikte olmaktan büyük mutluluk
duyuyorum, hepinize hoş geldiniz diyorum.
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Değerli arkadaşlarım; bu kongreler bizim için bir törendir, bir şölendir. İsteriz ki biz yılda bir
kez olsun bir araya geldiğimizde dünyada neler oluyor, Türkiye’de neler oluyor, mesleğimiz
nereye gidiyor? Bunları açık yürekle ve uygar bir şekilde tartışalım
Kongrelerimiz bu çalışmalara vesile olmaktadır ve elbette bizim gibi demokrasiye inanan,
yönetimlerini yöneticilerini demokratik ve uygar seçimlerle belirleyen Odalarımızda seçimle
yapacağız. Ben bu kongrede aday olan bu cefalı hizmete talip olan bütün arkadaşlarıma
şimdiden başarılar diliyorum.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Arıkan mesleğimizle ilgili vergi sistemimizle ilgili ekonomiyle
ilgili ayrıntılı bir değerlendirme yaptı. Elbette büyük kısmına katılıyorum. Birkaç noktanın
altını çizmek istiyorum izninizle. Türkiye ve dünya geçtiğimiz dönemde önemli gelişmelere,
büyük bunalımlara tanık oldu. Önce 11 Eylül’ deki Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan
terörist saldırı dünyada pek çok şeyi değiştirdi ve ne yazık ki bu terörist saldırı hemen yanı
başımızdaki ülkeleri de etkiledi ve oradan hareketle Türkiye’de de sonuçlarını göstermeye
başladı.
Değerli arkadaşlarım; Afganistan’a Amerika Birleşik Devletleri’nin müdahalesi sonrasında
şimdilik pamuk ipliğine bağlanan bir sükuneti, bir barışı sağlamış görünüyor dünya, ama
bilelim ki bu barış, bu sükunet geçicidir yapaydır. Orada yaşayan insanlar arasında derin
uçurumlar vardır ve oradaki insanlar büyük bir yoksulluk içindedirler. Ve ancak ve ancak
Birleşmiş Milletlerin gözetiminde Birleşmiş Milletler’in gücüyle orada sükunet devam
ettirilebilmektedir ve bu sükuneti sağlama görevi de Türkiye Cumhuriyeti’ne bizim ordumuza
düşmüştür. Zor bir görevdir, sorumlu bir görevdir, orada görev alacak bütün askerlerimizi,
kumandanımızı, erimizi şimdiden kutluyorum ve Türkiye Cumhuriyet’i vatandaşları olarak
kendilerine başarılar diliyorum.
Değerli arkadaşlarım; yine 11 Eylül olayından sonra özellikle Filistin’de yıllardır kanayan
yaranın tekrar çok acı bir şekilde gündeme geldiğine ve orada İsrail tarafından bir ulusun yok
edildiğine, katledildiğine hep birlikte tanık oluyoruz. Ne yazık ki uygar dünya, uluslar arası
kuruluşlar, Birleşmiş Milletler ve pek çok kuruluş orada sadece seyirci kalmaktadır ve
İsraillilerin Filistinli insanları katletmesine seyirci kalmaktadırlar. Ben bir sivil toplum
örgütünün başkanı ve sizlerin temsilcisi olarak buradaki katliamı insanlık dışı girişimleri
hepiniz lanetliyorum değerli arkadaşlarım.
Yine geçtiğimiz dönemde ve bugünlerde Avrupa Birliği’ne giriş süreci ile ilgili Türkiye’de
yoğun tartışmalar yaşanmaktadır. Türkiye 200 yıldır yönünü batıya çevirmiş o çağdaş
dünyanın batının bir parçası olmak için elinden geleni yapmaya çalışan bir ülkedir. Onun için
Avrupa Birliği’ne girmek Türkiye için vazgeçilmez bir hedeftir. Ve halkımızın büyük
çoğunluğu da Avrupa Birliği’ne girmekten yanadır. Ancak Avrupa Birliği’ne girmek için
Kopenhag kriterlerinin mutlaka yerine getirilmesi lazım. Bu noktada önemli adımlar atılmış
olmasına rağmen Anayasa’mızda bazı yasalarımızda önemli değişiklikler yapılmış olmasına
rağmen bu konuları bir iç politika malzemesi gibi kullandığımız için bir türlü mesafe
alamıyoruz. Oysa şimdi yapılması gereken başardığımız noktaları, değiştirdiğimiz yasaları
Avrupa başkentlerinde teker teker anlatmak ve Avrupa Birliği ülkelerinin bu noktada
desteğini sağlamaktır. Elbette yapılması gereken çok şey var. Bunları Avrupa Birliği’nin
bizim iç işlerimize müdahalesi gibi çeşitli milliyetçi sloganlarla karşılamak ve bunlara karşı
çıkmak doğru değildir. Eğer Türkiye bu birliğin üyesi olmak istiyorsa, eğer Türkiye bu
birliğin üyesi olmaktan yarar umuyorsa elbette o birliğin ortaya koyduğu temel kriterlere
uymak zorundadır. Bu Avrupa Birliği böyle istedi diye, Almanya böyle istedi, Fransa böyle
istedi diye yapılan düzenlemeler değil bizim içine girmek istediğimiz, bir parçası olmak
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istediğimiz bir birliğin temel kurallarına uyumdur. Bu uyumun gecikmeden sağlanmasından
yanayız o nedenle de ulusal program olarak ilan edilmiş olan temel tercihlerden yana
tavrımızı koymaya, o temel tercihleri desteklemeye devam edeceğiz.
Değerli arkadaşlarım; hepinizin bildiği gibi geçtiğimiz yıl hem kasım ayında hem şubat
ayında önemli kriz yaşadık. Türkiye bıçak sırtında olan dengeleri zaten alt-üst oldu. Şimdi altüst olan bu dengeleri yeniden sağlamak üzere IMF’nin desteklediği Dünya Bankası’nın
desteklediği bir programı uygulamaya çalışıyoruz. Tabii çeşitli toplantılarda, çeşitli
etkinliklerde şuna tanık oluyoruz. Kahrolsun IMF. Elbette IMF acı reçeteyi sunan bir
topluluk, bir organizasyondur. Önemli olan ona muhtaç olmamaktır. Akıllı olursak IMF’nin
kapısını çalmadan, işlerini yürüten, dengelerini sağlayan uluslardır. Ne yazık ki biz işimizi
yürütemediğimiz için, dengelerimizi sağlamadığımız için 18 kez o kapıyı çaldık ve pek
çoğunu da yarım bırakmak suretiyle bir reçeteyi, bir programı uygulamaya başladık. Şimdi
sonuncusunu uyguluyoruz. Elbette bu program acıdır, bu program toplumdan fedakarlık ister,
bu program insanlara güçlükler, yükler, meşakkatler getirir, ama bunun gerekleri yerine
getirilmediği takdirde düzlüğe çıkmak ne yazık ki mümkün değildir.
Geçtiğimiz dönemler borçlarımızı çevirebilmek açısından çok büyük miktarlara ulaşan iç
borcumuzu, dış borcumuzu çevirebilmek açısından belli bir başarı sağlanmıştır ve artık icra
memurlarının Türkiye’de kapısını çalmayacağı belli olmuştur. 2002 yılında borçların
çevrilmesi yönünde Türkiye herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmayacaktır. Ama diğer
sorunlar yani 2 milyona yaklaşan yeni işsizler, kapanan işyerleri, bacası tütmeyen fabrikalar
bunların da mutlaka harekete geçirilmesi lazım. O nedenle hükümetin ekonomi bürokrasisinin
artık bütün dikkatini reel sektör üzerinde yoğunlaştırılması lazım. Yüzebilecek olan, ufak
tefek destekle tekrar üretime geçebilecek olan, istihdam yaratabilecek olan, ihracat
yaratabilecek olan işletmeler mutlaka ve mutlaka cesaretle desteklenmelidir. Çok geciken
İstanbul yaklaşımı adı altında reel sektöre finans sektörünün yardımını öngören program
eksiksiz, gecikmeden ve cesaretle uygulanmalıdır. Bu program uygulanmalıdır ki, borçlarını
ertelediğiniz zaman faaliyetine devam edebilecek olan, istihdam yaratabilecek olan işletmeler
ayakta kalsın çalışmaya devam etsin.
Yine değerli arkadaşlarım; bunu çok tartıştık. Vergi oranları Türkiye’de çok yüksek, özellikle
vasıtalı vergi oranları çok yüksektir. Geçtiğimiz dört ayda yani 2002 yılının 4 ayında -ocak,
nisan döneminde- vasıtalı vergi oranları yüzde 69’a ulaşmıştır. Yani toplam vergilerimizin
yüzde 69’unu Katma Değer Vergisi gibi, Akaryakıt Tüketim Vergisi gibi vasıtalı vergilerden
sağlıyoruz. Hepinizin bildiği gibi vasıtalı vergiler adaletsiz vergilerdir. Zengin de aynı vergiyi
öder, fakir de aynı vergiyi öder. Oysa Anayasamızın 73’üncü maddesine göre vergi,
mükelleflerin mali gücüne göre alınmalıdır. Vasıtalı vergi ise mali gücü gözetmeyen, insanlar
harcama yaparken zorunlu harcamasını yaparken bile ödedikleri vergilerdir. Bir litre benzin
aldığınız zaman ödediğiniz 1 milyon 410 bin liradan bir milyon lirası vergidir. Bu bir milyon
lirayı Sakıp Sabancı da öder, işçi Ali Bey de öder; bu adaletsiz bir vergidir. Onun için yüzde
69’luk bir oran son derece yüksektir ve vergi sistemimizin adaletsizliğinin en belirgin
göstergesidir.
Tabii vasıtalı vergilerin yüksek olması sadece vergi sisteminde çarpıklığa yol açmıyor, aynı
zamanda ekonomide durgunluğa yol açıyor değerli arkadaşlarım. Onun için yüksek oranda
katma değer vergilerinde, akaryakıt tüketim vergilerinde mutlaka ve mutlaka bir indirim
yapılmalı ve bu yolla ekonomi canlandırılmalıdır.

7

Ekonomiyi canlandıracak bir diğer önemli kalem, kamu harcamalarıdır. Türkiye’de yazık ki
uzun zamandır yatırım yapamayan bir ülke haline gelmiştir. Oysa yatırıma ayıracağımız her
kaynak hem altyapımızın yenilenmesine yeni yeni eserler kazanmamıza vesile olacak, hem de
ekonomide bir canlanma yaratacaktır. Onun için yarım kalmış yatırımlarımıza mutlaka
tamamlamak gereken yatırımlara kaynak aktarılmalı ve bu yolla ekonomi canlandırılmalıdır.
Çünkü sadece borcu çevirmek, vadesi geldiğinde borcu ödemek yetmez aynı zamanda içeride
ekonomiyi canlandıran kaynak yaratan ve bu yolla da borcumuzu ödeyecek hale gelmemiz
lazım.
Türkiye’nin ekonomisi geçtiğimiz yıl hepinizin çok iyi bildiği gibi yüzde 9,5 oranında
küçülmüştür. Bu dramatik bir rakamdır değerli arkadaşlarım. İçinde bulunduğumuz durumu
bundan daha dramatik bir şekilde anlatacak başka göstergeye gerek yoktur. Onun için
ekonomi mutlaka büyümelidir, mutlaka ekonomide talep yaratılmalıdır ve yeni yeni eserler
mutlaka kazanılmalı ve ekonomi tekrar rayına oturtulmalıdır.
Şimdi bunlarla ilgili çok fazla derin tahliller yapmaya gerek yok. Hepiniz ekonominin
içindesiniz. Ekonomideki sıkıntıyı bire bir müşterileriniz yaşıyor, mükellefleriniz yaşıyor ve
vatandaş olarak siz yaşıyorsunuz, serbest meslek erbabı olarak siz yaşıyorsunuz.
Değerli arkadaşlarım; vergi sistemimizle ilgili çarpıklıkları Sayın Arıkan çok net bir şekilde
ifade etti. Onun anlattıklarının özetinin özeti olarak şunu söylemek istiyorum ki Türkiye’nin
birinci meselesi kayıt dışı ekonomidir. Ekonominin yarısı kayıt dışında olduğu için, yarısı
kayıt içinde olduğu için bütün vergiyi kamunun finansmanı için gereken bütün kaynakları
ekonominin yarısından aldığımız için son derece yüksek, adaletsiz, dengesiz vergi almak
durumunda kalıyoruz. O nedenle kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmeli ve kayıt dışılık
çağdaş ülkelerdeki gibi tahammül edilebilir bir orana indirilmelidir.
Yine bir diğer önemli nokta vergi sistemimiz sadece vasıtalı vergilere, adaletsiz vergilere
dayalı değil, beyan usulüne bağlı gelir vergisine, kurumlar vergisine ağırlık vermelidir. Ve
beyanname verme uygulaması son derece yaygın hale getirilmelidir, çünkü beyana
dayanmayan vergi sistemi gerçekten adaletsiz vergi sistemidir. Şu anda mevduat faizinden,
repo gelirlerinden ve çeşitli menkul sermaye iratlarından Türkiye beyanname almıyor. Sadece
stopaj yapıyor. Oysa burada büyük bir haksızlık büyük bir dengesizlik var. Herhangi bir
şekilde küçük birikimini bankada saklayan bir vatandaşımız bir milyar lira faiz geliri elde etse
yüzde 16–17 stopaj öder, ama trilyonlarca lira faiz elde edenler aynı oranda stopaj öder. Bu
haksızlıktır, bu dengesizliktir onun için bütün menkul sermaye iratlarının beyan usulü ile
vergilendirilmesi ve artan oranlı bir şekilde vergilendirilmesi gerekir.
Değerli arkadaşlarım; vergi sistemimiz ile ilgili 2003 yılı yoğun çalışmaların yapılacağı bir
yıldır. Hükümet bir vergi stratejisi ilan etmiştir. Dünya Bankası’yla yapılan mutabakatta IMF
ile varılan mutabakatta bazı vergi düzenlemeleri gündemdedir. Onlardan biri özel tüketim
vergisi şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçmiştir.
Orada yeni bir yük getirilmemiş olması nedeniyle bizim fazla bir şikayetimiz yoktur. Bir
sadeleştirme, bir basitleştirme çalışmasıdır. O nedenle uygundur ama bir eleştirimi bir
değerlendirmemi izninizle sizlere aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz bizim meslektaşlarımız
ve mükellefler neredeyse ayın her günü vergi dairesine gider hale gelmişlerdir. Stopaj
beyannamesi için gidilmektedir, katma değer vergisi beyannamesi için gidilmektedir, çeşitli
bildirgeler için gidilmektedir, geçici vergi beyanları için gidilmektedir, normal beyannameler
için gidilmektedir ve bunların hepsi farklı günlere yayılmıştır. Şimdi özel tüketim vergisi
çıktığı zaman mükelleflerin sayısı az olsa bile, ayın 15’inde vergi dairesine gidilecektir. Şimdi
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bu süreyi ya 20’sine almak lazım yani stopaj beyanname verme günüyle birleştirmek lazım
veya ayın 25’ine alıp katma değer vergisi beyan süresiyle birleştirmek lazımdır. Yani
mükellefi, vatandaşı, muhasebeciyi, serbest muhasebeci mali müşaviri her gün vergi dairesine
gider olmaktan mutlaka kurtarmak lazım.
Değerli arkadaşlarım; enflasyon muhasebesinin bu sene yürürlüğe gireceği IMF’e verilen
niyet mektubunda taahhüt edilmiştir. Biz bunu yıllardır gündeme getiriyoruz ve İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda’mız biraz önce Sayın Arıkan’ın da belirttiği gibi bu
konuda üst düzeyde bir bilim kurulu kurmak suretiyle önerilerini hazırlamıştır. Bunu Maliye
Bakanlığı’na sunarak onların çalışmalarına katkı yapmaya, işlerini kolaylaştırmaya
çalışıyoruz. Ve bu sene bir noktaya açıklık getirmek istiyorum. Mükelleflerimiz bizlere
sizlere soruyor, biliyorum. Af var mı, af varsa boşu boşuna bize vergi ödetmeyin deniliyor.
Yani masraf artırımı yoluna gidilmeyecektir. Yani birikmiş olan vergi cezaları ile ilgili
herhangi bir af düşünülmemektedir. Bunları şunun için söylüyorum, çevremize,
mükelleflerimize, müşterilerimize doğru bilgi verelim insanları boş hayallere boş umutlara
kaptırmayalım diye söylüyorum.
Değerli arkadaşlarım; mesleki konularla ilgili birkaç noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum.
Bizim çok önem verdiğimiz vergi usul kanununun mükellef 227’nci maddesindeki vergi
beyannamelerinin serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali
müşavirler tarafından bir ön denetimden sonra imzalanması uygulaması ne yazık ki bizim
istediğimiz boyutta kapsamda bir türlü hayata geçirilememiştir. Ve bu yolla Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nin iradesinin gerekleri de yerine getirilmemektedir. Çünkü Maliye Bakanlığı,
vergi daireleri kim beyannamesini imzalattı, kim imzalatmadı bu yönde bir tetkik
yapmamakta ve kendi yayınladığı 4 No'lu Tebliğ’de öngörülen yaptırımları bir türlü
uygulamamaktadır.
Oysa bu tebliğ uygulansa vergi beyannamelerinin imzalanması tam anlamıyla yasada
görüldüğü şekilde uygulansa inanıyorum ki Türkiye’de vergi kayıp ve kaçağın önlenmesinde
çok büyük bir mesafe almış oluruz. Ama nedense Maliye Bakanlığı bürokrasisine bunun
yararını bir türlü anlatamadık, bir türlü bunun takipçisi olmalarını sağlayamadık. Önümüzdeki
dönemde odalarımızın ve birliğimizin en önemli hedeflerinden biri bu olacaktır. Vergi Usul
Kanunu’nda yer alan mükellef 227'nci maddesi eksiksiz bir şekilde uygulanması yönünde
elimizden gelen çabayı göstereceğiz.
Değerli arkadaşlarım; TÜRMOB Genel Kurulu'na giderken ekim ayında Resmi Gazetede 18
Ekim tarihli Resmi Gazetede mesleki kararlarımız yayınlandı. Meslek ahlak kuralları
yayınlandı, vergi beyannamelerinin imzalanmasıyla ilgili esaslar yayınlandı. Ne yazık ki
bunun yararını da belli çevrelere anlatamadık. Maliye Bakanlığı tuttu bu kararlar aleyhine
dava açtı. Yeminli mali müşavirler odalarımız tuttu bu kararlar aleyhine dava açtı. İlk defa bir
meslek kuruluşu kendi ahlaki kurallarını kendi iradesiyle ortaya koydu, uyulması gerekli
mecburi meslek kararı yayınladı, ahlak kararları yayınladı ve bu ahlak kararlarını ne yazık ki
Maliye Bakanlığı iptal ettirmek için yargıya gitti. Yeminli mali müşavir odalarımız yargıya
gitti.
Değerli arkadaşlarım; düşünebiliyor musunuz bir meslek camiası kendi kendine kural
koyuyor, kendini zora sokuyor, kendi işini zorlaştırıyor bundan yararlanacak çevreler yargıya
gidiyorlar.
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Değerli arkadaşlarım; bu kabul edilebilir, bu affedilebilir, bu bağışlanabilir bir hata değildir.
Gerçekten çok yanlış yapmışlardır, ama ne oldu Türkiye’ de adalet var, Türkiye’de yargı var
bunların yürütmeyi durdurma talepleri TÜRMOB’un görüşleri alındıktan sonra reddedildi.
Öyle anlaşılıyor ki esastan da reddedilecek.
Bugün gazetelerde okumuşsunuzdur, yeni önlemler alınıyor. Memurlar için ahlak kuralları
koymaya çalışıyor hükümet, biz herkesten önce her camiadan önce davranıp ahlak
kurallarımızı yayınlıyoruz. Bu ahlak kurallarından en çok memnun olması gereken çevreler
dava açıyorlar. Ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Biz hukuku, adaleti, yasayı dikkate alıyoruz
o nedenle de yaptığımız bütün tasarruflar, aldığımız bütün kararlar yargıda kazanılıyor. Yargı
bizim kararlarımızı onaylıyor, destekliyor.
Değerli arkadaşlarım; önümüzdeki dönemde yine mesleğimizle ilgili önemli eğitim
çalışmalarını sürdüreceğiz. İstanbul Odamızın yaptığı artık sayısını hepimizin unuttuğu eğitim
çalışmalarını biliyorsunuz. TÜRMOB’dan 52 odada hem dönem sonu işlemlerini hem gelir
vergisi beyanname düzenleme işlemlerini hem kurumlar vergisi düzenlemesiyle ilgili eğitim
çalışmalarını yürütüyoruz. Bu çalışmalarımız artarak devam edecektir.
Bu bizim için son derece önemlidir. Çünkü her yerde ifade ettiğim gibi biz bir telefonla para
kazanan bir meslek camiası değil, biz bilgimizi kullanarak, beynimizi kullanarak para kazanan
bir camiayız. Onun için dünyada neler oluyor, Türkiye’de neler oluyor muhasebe alanında
neler oluyor, vergide neler oluyor bunların hepsini izlemek öğrenmek ve çevremizi,
müşterilerimizi doğru bilgilendirmek zorundayız. Yine bu çerçevede hem İstanbul Oda’mız
hem diğer odalarımız hem TÜRMOB ekonomik konularda vergiyle ilgili, muhasebeyle ilgili
konularda görüşlerini kamuoyuyla paylaşmak suretiyle toplumda yol gösterme, ışık tutma
görevini yerine getirmiştir. Bu görevlerimizi en iyi şekilde getirmeye devam edeceğiz.
Değerli arkadaşlarım; aramızda Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu
Başkanı Sayın Metin Şahin var. Pek çok toplantımıza olduğu gibi bu toplantımızı da ilgiyle
sabırla izliyorlar. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Yine çok değerli milletvekillerimize,
konuklarımıza da şükranlarımı sunuyorum.
Sayın Şahin’in büyük çabası ve desteği ile Sayın Masum Türker ve 100 milletvekili
tarafından hazırlanmış olan kanun teklifi 3568 sayılı yasada değişiklik yapmayı öngören
kanun teklifi gündeme alınmıştır ve bir maddesi de komisyondan geçmiştir. Bunun tamamının
komisyondan ve elbette daha sonra Genel Kurul'dan geçmesini istiyoruz. Bu konuda Sayın
Şahin’den diğer milletvekillerimizden destek bekliyoruz.
Ve değerli arkadaşlarım, hepinizin desteğini bekliyoruz bu kanun camianın kanunudur, bu
kanun çıktığı zaman 13 yılda kazandığımız mesafeyi katlamak ve daha ileriye gitmek
Türkiye’ye, ekonomiye, mükelleflerimize daha büyük hizmet verme olanağına sahip olacağız.
Değerli arkadaşlarım, bir kongremizde daha birlikte olmaktan, bazı temel konulardaki
görüşlerimi TÜRMOB’un görüşlerini Yönetim Kurulu’muz adına, Disiplin Kurulu’muz
adına, Denetleme Kurulu’muz adına sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duydum. İstanbul
Türkiye’nin kalbidir. İstanbul Türkiye’deki çağdaşlaşmanın, ilericiliğin merkezidir. Onun için
bu kongremizde de mesleğimizin daha çağdaş bir yapıya kavuşması için daha ileriye gitmesi
için daha büyük mesafeler alması için sunulan görüşleri, önerileri sonuna kadar
değerlendireceğiz. Gücümüz yettiği kadar gereğini yapmaya çalışacağız.
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Bugün bu çalışmaları hep birlikte tamamladıktan sonra, yarın da seçimlerimizi yapacağız.
Ben bu seçimde iddiasını ortaya koyan guruplar olarak seçime katılan bütün arkadaşlarıma
şimdiden başarılar diliyorum.
Nail Sanlı: Aramızda çok değerli oda başkanlarımız var. İçlerinden söz hakkını kullanmak
isteyen başkanlarımıza ben söz vereceğim. Bana geliş sırasına göre sizlere sunuyorum.
Antalya Odamızın başkanı Sayın Arif Hikmet Cengiz; buyurun Sayın Başkanım.
Arif Hikmet Cengiz (Antalya Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı):
Sayın Genel Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri, değerli oda başkanları, İstanbullu sevgili
meslektaşlarım; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası adına, Antalyalı
meslektaşlarım adına sizleri ve 13. Olağan Genel Kurulumuzu saygıyla selamlıyorum.
Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım, burada benden önceki Sayın Oda Başkanı, Sayın
Genel Başkanım ülkemizin ve mesleğimizin içinde bulunduğu sorunların büyük bir bölümünü
özetlediler. Bilindiği gibi, mesleğimiz kayıt dışı ekonominin baskısı altında son derece
olumsuz etkilenmekte. Yurttaşlar olarak etkilendiğimiz gibi, meslek mensupları olarak da bu
sistemden etkilenmekteyiz. Görünümünü bir anlamda müşterilerinden, vergi mükelleflerinden
ücret alan ama verdiği hizmetlerin genelde devletin yararlandığı bir çalışmayı, bir meslek
profili çizer görünümündeyiz. Bu olumsuz tablonun ortadan kaldırılması elbette ki başta kayıt
dışı ekonominin kayıt altına alınmasıyla mümkündür. Çünkü kayıt dışı olan bir yerde kayıt
tutanağı ve bu kayıtları yorumlayana ihtiyaç yoktur. Yani bir anlamda toplumsal ihtiyaç
haline gelebilmemiz ancak kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılmasına sıkı sıkıya bağlıdır.
Bu konuda elbette ki çok şeyler söylenebilir ama bunu ileride konuşacaksınız.
Burada sadece ben şunu söylemek istiyorum: Bu olumsuz tabloya rağmen 13 yıllık süre
içerisinde başta TÜRMOB ve meslek örgütlerimiz, meslek odalarımız bu süreçte bence son
derece olumlu, önemli gelişmeler ve sınav vermiş bir görünümdeler. Çünkü mesleğimizin
kazanımları biraz önce burada açıklandı. Ben bu kazanımlarda emeği olan başta ve ülkemizde
nabzı ve kalbi her alanda olduğu gibi mesleğimizin kalbinin ve nabzının attığı İstanbul
Odası’nın çalışmalarında kendilerinin çalışmalarını, katkılarını kutluyorum, teşekkür
ediyorum ve burada özellikle mesleğimize kazandırdıkları, meslek örgütümüze
kazandırdıkları, İstanbul’a kazandırdıkları, kazandırmaya çalıştıkları hizmet binası ile ilgile de
kendilerini kutluyorum.
Çünkü değerli arkadaşlar bu işler son derece zor meşakkatli işlerdir. Bunu Antalya’da kendi
hizmet binasına taşınan, bu konuda etinde kemiğinde bu sıkıntıları hisseden bir meslektaşınız
olarak söylüyorum. Bu değerler hepimizin değerleridir. Mesleğimizin değerleridir, ülkemizin
değerleridir, hep birlikte el ele sahip çıkmamız gerekir.
Yine değerli arkadaşlar; ben kendi meslek örgütlerimiz içerisinde son dönemlerde yaygın bir
şekilde eleştirilen, kendi ilimde de eleştirildiğini özellikle meslek örgütleri ve siyaset
arasındaki bir bağlantı kurulmaya çalışılıyor. Sanki meslek örgütlerinde ülke sorunları
tartışılmasın ve 12 Eylül Anayasası’nın yasakçı zihniyetinin hala devam ettirilmesi istenen bir
gelenek yaratılmaya çalışılıyor gibi geliyor. Ve değerli arkadaşlar ben bunu son derece
mesleğimiz ve ülkemiz açısından olumsuz olarak değerlendiriyorum. Bizler ülkemizin
sorunlarıyla mesleğimizin sorunlarıyla ilgili olmalıyız. Biraz önce söylediğim gibi
ülkemizdeki sorunlar çözülmeden, büyük oranda çözülmeden mesleğimizin sorunlarının da
çözümü mümkün değil. Dolayısıyla bizler de ülke sorunlarıyla ilgili yurt sorunlarıyla ilgili
elbette ki düşüncelerimiz olacaktır ve bunlar bir anlamda politik tercihlerdir, politik
anlayışlardır, siyasi tartışmalardır. Bunlardan hiçbir zaman bence geri kalmamamız gerekir
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diye düşünüyorum ve sözlerimi uzatmadan bundan 2500 yıl önce devlet adamlığı yapan
Perikles’in bu konuyla ilgili bir sözüyle sözlerimi noktalamak istiyorum.
“Ülke sorunlarıyla, yurt sorunlarıyla, politikayla ilgilenmeyen, uğraşmayan vatandaşlar
zararsız değil, yararsız vatandaşlardır.”
Hepinize saygılar sunuyorum.
Nail Sanlı:
Antalya Odası Başkanımız Sayın Arif Hikmet Cengiz’e teşekkür ediyoruz.
Ahmet İçel (Konya Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı):
Sayın Divan, değerli konuklar, İstanbullu çok değerli meslektaşlarım; Mevlana diyarındaki
meslektaşlarım adına sizleri saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar, Genel Başkanımın da belirttiği gibi, İstanbul Türkiye’nin kalbi derken
birçok ilklerin, projelerin yapılıp uygulanmaya konulduğu bir il olarak meslek
çalışmalarımızda da 12 yıllık süreçte büyük emek ve ilginin uygulamaya konulduğu bir il
olmuştur. Serbest muhasebe ve mali müşavirlik mesleğinin sıkıntılarının aşılması, yeni
düzenlemeler, yeni vizon ve misyonun belirlenmesi sizlerin buradaki çalışmaları ve Oda’nızın
performansı 55 bin meslek mensubuna mal olmuştur. TÜRMOB’ un çalışmalarındaki büyük
katkıları olan İstanbul Odası’nın her türlü aşamasında 1990 yılından bugüne kadar vermiş
olduğu bu mesleğe emekle bizzat Anadolu Odaları olarak birçok bölümünden
faydalanmışızdır.
Bundan sonra da sizlerin buradaki birlik ve beraberliği, İstanbul Odası’nın performansı bu
hizmet bayrağını bulunduğu yerden daha yukarılara taşıması, bilin ki önce İstanbul Odasına
mensup üyelerimize, daha sonra 55 bin meslek mensubunun çağdaş, daha iyi, bütün ülke
içerisindeki sıkıntılardan arınmış olan yeni bir meslek odasının, meslek mensubunun
doğmasına sebep olacaktır.
Türkiye’nin her kesimindeki odalarda yaşanan sıkıntı 2-3 başlık halinde toplanmakta. Bunlar
benim odamda da, Türkiye’nin her bölümünde de haksız rekabet ve de tahsilat sıkıntısı.
Bundan sonraki yapacağımız çalışmalarda İstanbul Odası’nın bu tür radikal kararlarını,
projelerini uygulamaya koymasıyla bütün ülkedeki 55 bin meslek mensubu aynı sıkıntılardan
arınacağına inanıyorum.
Genel Kurulumuzun İstanbullu meslektaşlarımıza ve ülke genelindeki tüm TÜRMOB
camiasına hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım.
Nail Sanlı:
Konya Odamızın Başkanı Sayın Ahmet İçel’e teşekkür ediyoruz. İzmir Odamızın Başkanı da
sizi selamlamak istiyor, bir merhaba demek istiyor, onu da çağırıyorum ondan sonra Türkiye
Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Başkanımıza söz vereceğim.
Buyurun Sayın Başkan.
Necmettin Keleş (İzmir Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı):
Sevgili Genel Başkanım, Sayın milletvekilim, değerli oda başkanları, sevgili konuklar,
basınımızın değerli temsilcileri, çok sevgili İstanbullu meslektaşlarım, İzmir Odamız adına,
kurullarımız adına, meslektaşlarım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Geçtiğimiz hafta genel kurulunu gerçekleştirmiş ve yeniden bir seçim başarısından çıkmış oda
başkanı olarak huzurunuzda bulunuyorum. Evet Genel Kurulumuzda mümkün mertebe sevgili
İstanbullu meslektaşlarımızın konuşmasına imkan verebilme adına doğrusunu söylemek
gerekirse konuşma hakkımı kullanmak istememiştim. Sağ olsun sevgili genel sekreterimiz bu
konudaki yine jestini, isteğini ifade ettiler, kürsüye çıktım sizleri selamlamak için.
Değerli arkadaşlarım, sevgili konuklar; burada uzun uzadıya değerlendirmeler yapıldı. Genel
Başkanımızdan İstanbul Oda Başkanımıza kadar hepsine katılıyorum. Türkiye’de bu meslek
politikalarının oluşmasında önemli merkezler var ama, bunların en önde gelenlerinden bir
tanesi de hiç kuşku yok ki, İstanbul Odamız. İstanbul Odamızın üyeleri, İstanbul Odamızın
buradaki camiamızın, bu büyük camianın Türkiye genelindeki çalışmalara olan katkısı,
sağlamış olduğu ivme son derece önemli, son derece gerekli. Bundan sonra da aynı ivmeyi,
aynı performansı bütün Türkiye’de adeta bir motor güç şeklinde ifade edeceğine dair hiçbir
kuşkumuzun olmadığını burada ifade etmek isterim.
Ve bu birlikteliğimiz, bu beraberliğimiz, bu dostluğumuz sürdüğü sürece odalarımızdan ve
özellikle TÜRMOB’da bu istikrarlı süreç devam ettiği sürece biz henüz 12’nci yaşını geride
bırakmış genç bir kurum olarak çok daha ileri, çok daha büyük adımları atacağımızdan hiç
kimsenin kuşkusu olmasın. Bu camia Türkiye ekonomisine sözü ve sesi dinlendiği sürece
vergi ve maliye politikalarında bütün bu politikalarda sosyal politikaların oluşum ve gelişim
sürecinde ama daha ziyade de bunların uygulanma sürecinde çok önemli sözleri ve sesi vardır
diye düşünüyorum. Bu sese, bu birlikteliğin sözüne kulak verilmelidir diye düşünüyorum.
Çünkü çağdaş, çünkü modern Türkiye’nin yaratılması sürecinde çağdaş ve modern ülkelerde
olduğu gibi en saygın en itibarlı noktaya katkı koyacak en temel güçlerden biri, en temel
camialardan biri hiç kuşkumuz yok ki bizim camiamızdır.
Ekonomi konusundaki eğitim ve bilgisiyle, birikimiyle işletmelerin çekirdeğinde, merkezinde
kalbinde bulunarak onları bu anlamda yönlendiren, onlara ufuk çizen bu insanlar bu camianın
tek tek mensupları aynı zamanda Türkiye ekonomisine, Türkiye sosyal yaşamına dair çok
önemli sözleri vardır. Bunlar gereği gibi dinlenilmelidir, gereği gibi anlaşılmalıdır, diye
düşünüyorum. Umudum odur, yarınlarda çok daha başarılı mesafeyi çok daha büyük
adımlarla atacağımıza olan inancımla, 13’üncü Genel Kurul’un İstanbullu meslektaşlarımıza,
bütün Türkiye’ye yeni ufuklar açmasını, yararlı sonuçlar getirmesini diliyor, hepinizi saygı ve
sevgiyle selamlıyorum değerli arkadaşlarım.
Nail Sanlı:
Son bir konuşmacımız var. Katılımlarıyla bizi onurlandıran, değerli bir şahsiyet. Türkiye
Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Antalya Milletvekili Sayın Metin
Şahin.
Buyurun Sayın Başkanım.
Metin Şahin (TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı/Antalya Milletvekili):
Kıymetli misafirler, TÜRMOB’un çok değerli Genel Başkan’ı, Sayın Divan, basınımızın
değerli temsilcileri; bugün TÜRMOB’un eğer sözüm doğruysa lokomotifi olarak kabul
edebileceğimiz İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın Genel Kurul’unu
yapıyoruz. Böyle bir Genel Kurul’da sizlerle beraber olmaktan ben de büyük mutluluk
duyuyorum.
Sözlerime başlarken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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Ben de sözümün başında seçimli bir kongre olduğuna göre bu seçimde yarışacak adaylara,
içten başarılar diliyorum. TÜRMOB kamuoyunda ekonomiyle ilgili hangi kesim aklınıza
gelirse hepsiyle doğrudan mesaisi olan, ilişkisi olan bir kuruluş. İş adamlarımız hatta
çiftçilerimiz, üreticilerimiz, esnafımız, ticaret erbabımız her kesimle doğrudan ilişkili olan bir
meslek kuruluşu. Bu bakımdan Türk ekonomisiyle oldukça da doğal olarak yakından ilgili.
Çok çalışan dinamik bir meslek kurumudur. Ben dikkatle izliyorum basında, yazılı basında
köşelerindeki açıklamalarıyla, televizyonlardaki programlarıyla ve çok geniş bir yayınıyla
kitap ve dergileriyle hem kendi meslektaşlarını bilgilendiriyorlar, hem de kamuoyunu
bilgilendiriyorlar.
Meseleye böyle baktığımız zaman değerli arkadaşlar, birkaç yerde söylediğim gibi burada da
tekrar ediyorum bu ifadeyi Türkiye’de ekonominin nabzını en iyi bilen bir meslek kuruluşu.
Bu bakımdan Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu’nda eğer ekonomiyi iyi
takip eden, giden bir komisyon olarak doğal olarak kabul edersek, sizlerle bizim aramızda
büyük bir benzerlik var. Her ikimizin de amacı ülkede ekonominin iyiye gitmesi, kayıtlı
ekonominin giderek yaygınlaşması, haksız rekabetin ortadan kalkması ve kamu gelirlerinin
olabildiğince artması. Bu konuda gerçekten büyük bir müşterekliğimiz var. Bu yüzden
Türkiye’nin ekonomisindeki gelişmelerin yaşanan sıkıntıları birçok meslek örgütü de elbette
görüyor, çözüm önerisi getiriyor ama, serbest muhasebeci mali müşavirlerin bu konuda çok
tecrübeli, çok dikkatli ve çok yetişkin bir kadroya sahip olduğunu açıklıkla ifade edebiliriz.
Geçtiğimiz yıl herkesin bildiği gibi Türkiye’de önemli bir kriz yaşandı. Küçümsenmeyecek
çok ciddi bir kriz yaşandı. Bu krizin etkileri halen devam ediyor. Krizden bütünüyle kurtulduk
diyemeyiz. Bu bakımdan eğer izin verirseniz ekonominin nabzı anlamında sizlerle, sizlerinde
benim gibi düşünebildiğinizi zannettiğim bazı hususları paylaşmak istiyorum.
Değerli arkadaşlarım; bilindiği gibi programımızın bu krizi aşmadaki programımızın en temel
noktası, hedefi enflasyonu olabildiğince aşağıya çekmek. Bu konu zaman zaman tartışma
yaratabiliyor, ekonomistler arasında. Acaba öncelik enflasyonu düşürmeye mi verilmeli yada
bir başka konuya mı ağırlık verilmeli, örneğin kalkınmayı da bununla birlikte farklı olarak
düşünebilir miyiz, kalkınmaya ve istihdama daha da öncelik verebilir miyiz? Bu tabii tartışma
konusu, tartışılabilecektir ben bir itirazım yok ama hükümetimizin temel hedefi enflasyonu
aşağıya çekmek, önceliğimiz budur. Bu önceliğin yanında doğal olarak ekonominin
gelişmesine yönelik kalkınma, istihdam, üretim anlamında da tedbirlerimizi doğal olarak
beraberinde alacağız.
Enflasyon geçtiğimiz yılın yaşanan sıkıntısı nedeniyle çok yükseklere çıkmıştır. Ama bugün
gelinen nokta hepimiz görüyoruz ki umut verici. Yılbaşından bu yana sadece 4 aylık sonuçlar
bizim bu yıl sonunda hedeflediğimiz yüzde 37–35 TÜFE ile ilgili değerlendirmemize yakın
görünüyor. Böyle bir hedefi tutturabileceğiz gibi görünüyor. Bu oldukça sevindirici. Çünkü
biraz önce söylediğim gibi 4 aylık enflasyondaki değerler yüzde 10.5 dolayında bir rakama
ulaşmış bulunuyor yani üçte birlik dönemi kapadığımıza göre bu tempoda gidersek yıl
sonunda hedeflediğimiz yüzde 37–35'lik hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Tabii bu
sadece enflasyonu düşürmede elde edilen sonuçlar tek başına enflasyon rakamlarında da
gözükmüyor. Faizlerde de benzer bir durum var. Merkez Bankası özellikle son aylarda yaptığı
dikkatli çalışmayla 4 ayda 11 puan dolayında bir faiz indirimini sağlamış durumda ve
piyasalar bunu da kabullenmiş olarak görünüyor. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yaşanmıyor.
Biraz önce söylediğim gibi hedeflerin arasında doğal olarak kalkınma hızının daha da ileriye
götürülmesi herkesin beklediği bir beklenti. Çünkü kalkınma demek üretimi de beraberinde
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getiriyor, beraberinde istihdamı getiriyor. Bununla zincirleme olarak ben sayayım ihracat
aklınıza ne geliyorsa beraberinde birçok müspet gelişmeyi de sürüklüyor, götürüyor.
Biraz önce TÜRMOB genel başkanımızın da ifade ettiği gibi geçen yıl fevkalade yüksek kriz
nedeniyle kalkınma hızımız eksi yüzde 9,5 dolayında gerçekleşti. Bu kabul edilebilir, hoş
görülür bir değer değil, hepimizi üzen bir değer ama krizin nedenleri üzerinde durmuyorum.
Onlar ayrı bir tartışma konusu. Onun üzerine her bir ayrı hesap yapabiliriz. Sen haklısın
burası yanlış oldu yok burası doğru oldu bundan bir yere çıkamayız. Onun için biz onları
geride bırakarak yapacaklarımıza bakmamız daha doğru gibi geliyor.
Bu sene de hedefimiz yüzde 3 olabilirse yüzde 4'lük bir kalkınma hızını yakalamak. Bu
olabilir mi? Evet tartışma yapılıyor bunun yüzde binlerde kalabileceği gibi bir değerlendirme
var. Zaman gösterecek ama mademki bir hedef koyduk bu hedefi tutturmamız lazım bu
konuda çaba göstermemiz lazım.
Birkaç örnek vermeye çalışacağım Devlet İstatistik Enstitüsü’nün son yayınladığı istatistikler
bunlar. Bu istatistiklere bakarsak görürsek kalkınma hızında da hedefimize ulaşabileceğiz gibi
bir tetkikler ortaya koyuyor. Örneğin yine Devlet İstatistik Enstitüsü’nün verdiği rakamlar,
sanayi üretim endeksimiz 3 aylık ortalamalara bakarsak 2001 yılında geçtiğimiz yıl –20
olarak gerçekleşmiş. Ama bu yıl bakıyoruz +3,5 dolayında. Bu demek ki bir şeylerin bir
çarkın güzellikle döndüğünü iyiye doğru gittiğini gösteren önemli bir ölçü. Yine çok tartışılan
bir başka değer Devlet İstatistik Enstitüsü’nün yayınladığı, 2001 Nisan ayına göre imalat
sanayi kapasite kullanımı yüzde 68,5, ama bu yılın yani 2002 yılının Nisan ayının imalat
sanayi kapasite kullanım değeri yüzde 74. Demek ki geçen yılla bu sene arasında yaşanan
krize rağmen dikkat çekici bir gelişme var. Bu da kalkınma hızımızı büyüme hızımızı
arttığını, iyiye gitmeye yöneldiğini gösteriyor. Tabii ihracatta da dikkat çekici gelişme var.
2002 Ocak ayında yayınlanan 12 aylık ortalamalara göre yüzde 23 dolayında bir ihracat artışı
da Türk ekonomisinin şartlarının giderek iyileştiğini, çarkların doğru döndüğünü gösteriyor.
Çok tartışılan bir konu var. İşte birçok şirketler kapanıyor dolayısıyla bir sürü insan da işsiz
kalıyor, bu bizim için rahatsız edici bir gelişmedir gibi değerlendirme var. Aslında
ekonomilerin iyi gittiği zamanlarda da şirketler firmalar açılır ve kapanır, ama ben geçtiğimiz
kriz dönemiyle bu yılın son durumlarını gösteren Nisan ayı açılan ve kapanan şirket sayılarını
bilgilerinize sunmak istiyorum. 2001 yılında nisan ayında yeni açılan şirket sayısı 2116 bu
krize rağmen açılan 2116, bu yıl ekonominin giderek düzelmeye başladığı bu yıl Nisan ayında
açılan şirket sayısı geçen yıl 2116 demiştim, bu yıl 2591. Demek ki burada da dikkat çekici
bir gelişme var. Tersine baktığımız zaman yani kapanan şirketler ne olmuş? Buna bakarsak
geçtiğimiz yıl nisan ayı için kapanan şirket 213, bu yıl 201. Demek ki kapanmada da müspet
bir gelişme görüyoruz. Bunu firmalar bazında büyük kuruluşlar bazında bakarsak geçen yıl
açılanlar da 1260 bu sene 2062 bunu uzatmayayım müsaade ederseniz. Yani her dönemde
şirketler açılır ve kapanır doğaldır. Değişik faktörler sebepler rol oynar ama, ekonomiye
dayalı olarak yorumlasak bile şu andaki gelişmeler bize umut veriyor, şirketlerin açılış ve
kapanış sayılarına göre.
Tabii bir başka gösterge, yüksek enflasyonun beraberinde sürüklediği olumsuzluktur
dövizdeki yükselişler ve Türk parasının gücü. Geçtiğimiz yıl maalesef Türk parasının
gücünde bir değer kaybı oldu, yabancı paralar büyük değer kazandı, ama yine görüyoruz son
4 ay 5 ayda ekonomide yapılan müdahale alınan tedbirlerle döviz neredeyse 4 aylık getirisi
başa baş sıfır sayılabilir değer anlamda hatta bir yönüyle eksi, ama buna karşılık Türk
parasının getirisi daha güçlü, daha etkili ve artı olarak görülüyor. Tabii ki Türk parasının bu
alım gücü, güçlü olursa, yüksek olursa her ülkede olduğu gibi ülke ekonomisinde kendi içinde
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de uluslar arası camiada da daha etkili bir konuma geleceği açıktır. Bağımsızlık diyoruz
ülkemize çok konulardaki IMF ile ilişkilerinden uluslar arası ilişkilerde belirli doğrultularla
hatta bağımsızlığımıza zarar veren bir takım şikayetler yaşıyoruz, olaylar yaşıyoruz öyleyse
hedefimiz hem enflasyonu düşürmek hem de Türk parasının gücünü artırmaktır.
Tabii bu saydığım müspet gelişmeler ve yani, bugüne gelinmesi çok kolay olmadı arkadaşlar.
Geçtiğimiz yıl yaşadığımız sıkıntı biraz önce söyledim herkesimi etkiledi demiştim. Doğal
olarak her kesim hükümetten ve parlamentodan kendi sorunlarının çözümü için durmadan
istekte bulundu. İşte diyelim ki ihracatçı daha yüksek döviz kuru istiyor, yani kendi daha çok
mal satabilmek için daha yüksek döviz kuru istiyor, ama ithalatçı da aksini istiyor. Sade
vatandaşlarımız işte Türk parasının güçlü olmasını, hayat pahalılığının ortadan kalkmasını
istiyor, devlet tabii ki doğal olarak daha fazla vergi istiyor ve en çok şikayet edilen bürokrasi
elindeki gücünü bir türlü bırakmak istemiyor. Olumsuzluklara rağmen almaya çalıştığımız
yetkilere rağmen elindeki gücü bırakmak istemiyor. Hükümet olarak ve parlamento olarak
herkese kulak verdik ama kendimiz düşündüğümüz doğrular üzerinde büyük bir kararlılıkla
birçok tedbirleri aldık.
Bunları ayrıntılarıyla fazla söylemeyeceğim. Sizler biraz önce söylediğim gibi ekonomiye
yakından takip eden bir meslek gurubusunuz. Ama kamu bankalarında alınan tedbirler,
Merkez Bankasının daha özerk bir yapıya kavuşturulması çok şikayetçi olan fonların 5 ya da
6'sını muhafaza ettik, 65–66 kadarını bütçe içerisine aldık ve böylece büyük bir disiplin
sağladık ekonomide. Bu önemli bir gelişme. Ve artık siyasi iradelerin kimin gönlünü hoş
tutmak istiyorsa ona taviz anlamında işte sana da şöyle destek, sana da böyle bir teşvik gibi
bir takım kuralları ortadan kaldırdık. Bütçeye açık hükümler koyduk. Kaynağı olmayan hiçbir
para veya kaynak teşvik ve destek anlamlı kullanılamaz diye açık hüküm koyduk. Böylece
siyasetçinin de biraz keyfi davranabilmesini kendimiz siyasiler olarak vazgeçerek böyle bir
davranıştan, açık hükümleri kendimiz koyduk.
Tabii ki kamulaştırma kanununda kamu kaynaklarının çok savurgan çok verimsiz kullanıldığı
bir alanda kamulaştırma yöntemleriydi, ihaleleriydi. Buraya çok yüksek standartta,
uluslararası standartlarda hükümler koyarak yeni düzenlemeler yaptık. Bunun yanında biraz
önce açılışta da İstanbul Oda Başkan’ımızın söylediği gibi İstanbul yaklaşımıdır. TÜRMOB
Başkanımızın da söylediği gibi İstanbul yaklaşımıyla ilgili çok uzun zaman oldu. Aylar oldu
karar almamıza rağmen ne yazık ki bankalar ve iş adamları bir noktaya gelememişlerdi, şimdi
sevinçle biliyoruz dün açıklamaları yapıldı İstanbul yaklaşımı da artık işletmelerimizin
kurtarılabilir, ekonomiye katılabilir, üretim yapılabilir işletmelerimizi tekrar hayata
geçirebilmek için bunlarda verdiğimiz kanuni desteklerden yararlanarak tekrar işlerlik
kazandırılıyor. Bu da önemli bir gelişme olarak görünüyor.
Tabii bunun yanında müsaade ederseniz birkaç konuyu daha hükümet tabii sadece ekonomide
değil ama geleceğe yönelikte bazı düzenlemeleri dikkatle yapmaya çalışıyor. Bildiğiniz gibi
özellikle Türkiye’de işsizlik büyük bir sorun. İlk kez olarak çok uzun yıllar sonunda işsizlik
sigortasını hayata geçirdik, bir başka önemli husus bizim uluslar arası rekabette en önemli
gücümüz yetişkin insan gücüdür, nitelikli insan gücüdür. Buna yönelik olarak bildiğiniz gibi
meslek liselerinden mezun olanlar yine yüksek okullara devam etmek istediğinde sınava
giriyorlardı. Yüksek okul sınavlarına giriyorlardı, üniversite sınavlarına giriyorlardı.
Çıkardığımız kanunla bunları doğrudan sınavsız yüksek okullara kendi branşlarıyla ilgili
olarak devam edebilme imkanını verdik. Bu Türkiye için fevkalade önemli. Ara insan gücü
dediğimiz nitelikli insan gücü anlamında fevkalade önemli olarak görüyoruz.
Dolayısıyla, uzatmayayım eğer sizde kabul ederseniz biraz önce de söyledim siyasiler olarak
çok çalıştık değerli arkadaşlar. Halen çalışmaya da devam ediyoruz. Hani bir tabir var ya,
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herkes bize kızıyor. Türkiye’de ne kadar dert varsa sorumluları olarak bizleri görüyorlar.
Bizim buna bir itirazımız yok. Biz görevimizi düzgün yapalım sonunda insanlar bizi takdir
eder diye dikkatle çalışıyoruz, ama sizden de bir istirhamımız var şu çalıştığımız üç dönemi
asla yiğidi öldürün ama hakkımızı da verin. Onu da sizden istiyoruz. Çünkü ekonominin
düzelmesi ülkede şikayetçi olunan birçok konunun ortadan kalkması için itimat edin
parlamentomuz fevkalade yüksek bir çabayla ve disiplinle çalışıyor. Bunu da müsaadenizle
bir siyasetçi olarak burada ifade etmeyi yararlı görüyorum.
Değerli arkadaşlar; eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Yahya Arıkan arkadaşımız kendi
tabiriyle açılış konuşmasında bir fotoğrafı çektiğini ortaya koydu. Bu fotoğrafın içinde daha
yapacağımız çok işler var. Kendileri ekranda da güzelce bize aktardılar. Sözlerinde de ifade
ettiler. Ben bunların üzerinde durmuyorum. Dolayısıyla yapacağımız çok iş var. Ama
müsaadenizle birkaç yerde söylediğim birkaç sözü burada da tekrarlamak istiyorum. Çünkü
Türkiye’nin düzlüğe çıkmasında bu söyleyeceğim 3–4 konu bizim için çok önemli arkadaşlar.
Herkesin öz eleştiri yaparak bu hususta üzerine düşeni yapması lazım. Biz siyasiler çaba
gösteriyoruz eksiğimiz olabilir hatamız da olabilir, ama değerli arkadaşlar şunu içtenlikle
kabul ediyoruz Türkiye özelleştirmenin hakkından gelemedi. Özelleştirmeyi başaramadık. Bu
büyük bir sorun. Bu konuda fazla ideolojik saplantılarla özelleştirmenin önünü tıkamak doğru
değildir. Bu konuda mutlaka açılımlar ve gerçekçi tedbirleri almak durumundayız. Bu
bakımdan bir eksiklik olarak bunu açıklıkla itiraf ediyorum.
Bir diğer konu geçtiğimiz hafta Antalya’da da söyledim belediyelerimiz. Türkiye’de 3 binin
üzerinde belediyemiz var. Belki aramızda belediye başkanlarımız da vardır bilmiyorum. Onlar
da beni hoş görüyle karşılasınlar. Türkiye’nin yaşadığı sorunların önemli bir bölümünde
belediyelerin kaynaklarını iyi kullanamamak yatıyor. Bunu unutmamak lazım. Ben bu
sözlerimden hiçbir belediye başkanımızın alınmamasını rica ediyorum. 3 bin belediye kaynak
kullanıyor, kaynak tüketiyor. Türkiye’nin buna gücü yetmez arkadaşlar. Onlar da tedbirlerini
almalı dikkat etmeli diye düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda belediyelerin
çalışmalarıyla ve belediye yönetimlerimizle müşterek tedbirleri almak durumundayız.
Bir başka husus, samimiyetle söylüyorum, aranızda sendikacılarımız vardır. İşyerlerinde
performansı ve verimliliği mutlaka gözetmek durumundayız. Sendikacılarımız doğaldır
çalışanların haklarını korumak için çaba harcayacaklardır, istekte bulunacaklardır. Yeri gelirse
eylem yapacaklardır. Ama bu eylem ve çabalarını sadece ücret artırımı yönünde
kullanmasınlar, yapmasınlar. Biz onlara elimizden geldiğince ekonomimizi düzelttikçe her
çalışana olduğu gibi işçilerimiz içinde, onlar içinde yeni hakların verilmesinden yeni
imkanların verilmesinden yanayız. Ama kabul etmeliyiz arkadaşlar küresel ekonomi dünyayı
her yere sarıyor. Rekabet önüne geçilmez bir biçimde sürüyor. Ve biz piyasaya hem nitelikli
ürün vereceğiz, hem fiyatı ucuz ürün vereceğiz. Bu işyerinin verimliliği ve yüksek
performansından geçer. O bakımdan kıymetli arkadaşlar sendikacılarımızla bu sorunu da
birlikte aşmak durumundayız. Ve tabii ki hepimizin ilgilendiği husus kayıtlı ekonomiyi
geliştirmek durumundayız. Genişletmek durumundayız. Bu konuda da siz büyük bir çaba
harcıyorsunuz ve bizim size olan güvenimiz çok yüksek.
Çok kısa bir husus daha Türkiye’nin çözmesi gereken bu konuyu mantalite olarak düşünce
olarak herkesin müspet yorumlaması gereken bir diğer husus yabancı sermaye.
Değerli arkadaşlar; yabancı sermaye dünyanın bir gerçeği. Yabancı sermayeye kötü gözle
bakmamak esastır. Yabancı sermaye geldiğinde onu kayıtlı ekonomi içinde ve üretime
yönelik olarak bu işi yapması ve onu iyi denetlememiz esastır. Yabancı sermaye dünyanın bir
gerçeği. İdeolojik olarak bakabiliyoruz bazı konulara. Geçen hafta da söylediğim gibi birçok
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arkadaşımız, Çin’e gitmiş arkadaşlarımız vardır aramızda. Son 3 yılda Çin’in yaptığı atağı hiç
gözleyebildiniz mi değerli arkadaşlar. Çin uluslararası ticaretin kurallarına kendini uydurmak
üzere Dünya Ticaret Örgütü’ne girdi. Milyarlarca nüfusuyla müthiş bir piyasayı etkileyen
konuma geldi. Bunu nasıl yaptı değerli arkadaşlar elbette kendi ekonomisi, kendi birikimi,
kendi bilincini, kendi gayreti, kendi kararları bunlar doğal. Son 3 yılda Çin’e gelen yabancı
sermayenin tutarı 100 milyar dolar değerli arkadaşlar, ama bizim ülkemize gelen yabancı
sermaye aynı dönemde 3 milyar dolar.
Dolayısıyla değerli arkadaşlar sözümü uzatıyorum gibi değerlendirmeyin lütfen bizim bu
konuları aşmamız lazım. Biz bu konuları aştığımız zaman Türkiye’nin önü açık. Çok yüksek
birikimli iş adamlarımız var, çok yüksek birikimli yetişen genç neslimiz var ve böylece de
çok yüksek değerde kayıtlı ekonominin denetimi için çaba harcayan sizler varsınız. Bu
bakımdan benim sizden hepinizden dileğim bu yabancı sermaye konusuna da müspet
yaklaşabilmek.
Değerli arkadaşlar çok tartışılan seçim konusu var. Aslında bu konuyu böyle bir platformda
dile getirmek istemiyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Bir ülkede seçimin şartları var mı yok
mu? Ona bakmak lazım. Seçim her zaman olur. Zaten bir tarihi de var zaten olacak. Bu
zamanında da olabilir erken de olabilir. Ama eğer hükümetin içinde bir uyumsuzluk yoksa
seçimi düşünmek pek doğru gözükmeyebilir. Siyasette istikrarsızlık varsa seçimi
düşünebiliriz ama böyle bir şey yok. Parlamento iradesinde zafiyet varsa seçim düşünülebilir
burada da böyle bir sorun yok. Onun için birçok tedbiri alıyoruz çaba harcıyoruz bunu
başarıyla sonuçlandırmamız lazım, bu ülkenin yararına. Bu bakımdan seçimin olup
olmamasının takdirlerini de size bırakıyorum.
Sözümün son bölümünde sizin meslek grubunuzun hassasiyet gösterdiği 3568 sayılı yasayla
ilgili birkaç satır söylemek istiyorum.
Değerli arkadaşlarım; tabir eğer yerindeyse sizler kayıtlı ekonominin bekçilerisiniz. Çünkü siz
kayıtlı ekonomiyi denetleyen bir kuruluşsunuz. Elbette mesleğiniz var, işinizi yapıyorsunuz
para kazanacaksınız. Bundan doğal bir şey olamaz. Ama Türkiye’de ekonominin denetiminin
yüzde 2’lerde olduğunu düşünürsek demek ki devletin bu işin altından kalkması mümkün
değildir. Bunu bir takım kişiler yapacak. Bunu kimler yapacak, meslektaşlarınız olarak
meslek grubu olarak sizler yapacaksınız. Bunun aksi düşünülemez. Zaten başka birinin
yapabilme olanağı da yok, birikimi de yok, böyle bir örgütte yok. O nedenle arkadaşlarımız
şikayetçi oluyor ben de bürokrasiden gelen bir kişiyim içinde uzun yıllar bulundum çok üst
makamlarda da bulundum. Hepimiz bir çalıştığımız işyerinin bir tahakkuku içindeyiz. Yetki
elimizde olsun bir kıskançlık duyarız bunu paylaşmayı istemiyiz. Bundan da kurtulmamız
lazım. Bu da doğru bir iş değil. Onun için sizin meslek gurubu olarak serbest muhasebeci
yeminli mali müşavirlerin hepsinin önünü açabilecek ve uluslar arası normlara özellikle
Avrupa Birliği’ne üye olmayı düşünüyoruz, Avrupa Birliği normlarına uygun bir yasal
konumda bulunmanız gerekiyor.
Bunun için içinizden yetişen ve bize de Mecliste Plan Bütçe Komisyonu’nda çok değerli
katkıları olan bir meslektaşınız arkadaşınız Masum Türker’in birçok milletvekilimizle
Hüseyin kardeşimiz de burada onun da imzası var İstanbul milletvekili, onlarla beraber 100
kadar arkadaş bir teklif vermiş bulunuyor Meclis’e. Meclis’te genel teamül, hükümetin
tasarıları görüşülür. Teklifler görüşülmez. Çünkü teklifler binlercedir. İyi niyetle hazırlanır
ama Meclis’in teamülleri gereği çok zorunlu olmadıkça teklifler görüşülmez hep tasarılar
görüşülür. Benim İstanbul yeminli mali müşavirler odasının genel kurulunda söylediğim gibi
ben yaklaşık 5 yılı aşkın bir süredir hem milletvekilliği yapıyorum hem de plan bütçede
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başkan vekili ve şimdi de başkanlık yapıyorum. Benim bu dönemimde konuşulan teklif sayısı
2-3 ü geçmedi. Ama buna karşılık görüştüğümüz tasarı sayısı sadece başkan olduğum
dönemde 180 i aştı. Evet, teklife sıra gelmiyor, alamıyoruz. Fakat biraz önce saydığım
nedenlerden dolayı kayıt dışı ekonomiyi kayda alma anlayışından yola çıkan sizin meslek
gurubunuzun bu yasal ihtiyacı karşılamak için verilmiş teklife biz de destek olduk,
gündemimize aldık ve görüşmeye başladık. Bu görüşme aşamasında parça parça bilgileriniz
olabilir. Bunları belki hepiniz biliyorsunuz. Ancak gerek TÜRMOB Genel Başkanı’nız Sayın
Özyürek, gerek Genel Sekreteri’niz Sayın Nail Sanlı, gerek İstanbul Oda Başkanı’nız Yahya
Arıkan burada biraz önce konuşan diğer bazı Konya gibi oda başkanlarınız bizim Meclis’teki
çalışmalarımızı çok dikkatli takip ettiler. Alt komisyonda kendilerinin görüşlerini hatta zevkle
dinlettik arkadaşlarımıza. Ve sizlerle müştereken nihai bir şekle getirdik. İçinde bazı
tartışılabilir hükümler var. Bazı komisyon arkadaşlarımızın itiraz ettiği taraflar var. Bunların
ayrıntılarına girmiyorum. Ama bu tasarı samimiyetle söylüyorum bizim tarafımızdan tasarı
diyorum teklif, bizim tarafımızdan benimsenmiş ve çıkarılması karar altına alınmış bir
tekliftir. Bunu bütün içtenliğimle söylüyorum. Ama birinci maddeden sonra bir tıkanıklık
oldu bunun ayrıntısına girmiyorum. Bizim komisyonumuzda görev yapan çok değişik illerin
milletvekilleri var. Geçen toplantıda söylediğim gibi tereddüdü olan bu milletvekillerimizi
ikna etmek hepimize düşüyor. Bana da düşüyor sizlere de düşüyor. İkna ettiğimiz zaman
bunun sonuçlandıracağız. İkna edilme aşamasında ben belirli mesafeleri de aldım. Tereddüdü
olan bazı arkadaşlarla görüştüm. Onlarla ikna ettiğimde sanıyorum yakında tekrar tasarıyı,
teklifi affedersiniz hep tasarı çalıştığımız için ağırlıkla tasarı alışkanlığı yerleşti, tasarı
diyorum hoş görünüzle teklifi gündeme almaya gayret edeceğiz ve sonuçlandıracağımızı
sanıyorum.
Ben ayrıntılarına girmeyeceğim ama dikkatimi çeken bir husus oldu. Birçok arkadaşımız
söylüyor bu mali tatil konusunu. Bu konuda da Masum Bey büyük bir gayret içinde. Maliye
Bakan’ımızı ve maliye yönetimini ikna etmeye çaba gösteriyoruz. Mücadele ediliyor sanırım
onlar da ikna olacaklar. İkna edeceğiz bu da haklı bir teklif olarak görünüyor belki çok
gecikmeden bunu da sonuçlandırabiliriz. Dolayısıyla Türkiye’nin dört bir yanında kayıtlı
ekonomi için çalışan sizlerin de makul bir süre için kendi ailenizle daha iyi imkanlarla bir tatil
yapabilmenize ya da kendi işlerinize bu alandan dışarı çıkarak zaman ayırmanıza böylece
imkan kazandırılmış olur. Dolayısıyla yerinde bir istek olarak görülüyor.
Sözümü uzattım hoş görünüzü diliyorum. Başlangıçta da söylediğim gibi ekonominin nabzını
en iyi bilen bir meslek grubusunuz. Bu bakımdan bizim yaptıklarımızı en iyi anlayacak olan
sizlersiniz. Bu bakımdan sizi ne kadar biz ekonominin içine çekebilirsek ekonomiyle ilgili
sorunların giderilmesinde sizin desteğinizi ne kadar alabilirsek bundan siyasiler olmanın
ötesinde devlet olarak ve şu anda bulunduğum hükümet olarak bizler yararlanacağız. Bunun
bilinci içindeyiz. Bu yöndeki çabalarınız için içtenlikle hepinize teşekkür ediyorum, Genel
Kurul’unuz hayırlı olsun diyorum, sevgi ve saygılarımızı sunuyorum.
Yahya Arıkan:
Saygıdeğer meslektaşlarım, sayın Metin Şahin’i tanımaktan onur duyduğumuzu bugüne kadar
mesleğimize göstermiş olduğu katkılara ve bundan sonra göstereceği desteğe sizler adına
şükranlarımızı sunuyoruz hepimiz adına saygılar sunuyoruz teşekkür ederim.
Metin Şahin:
Değerli arkadaşlar, beni mahcup etti İstanbul Başkan’ımız çok teşekkür ediyorum, saygı ve
sevgi ile odamın güzel bir köşesinde muhafaza edeceğim.
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Nail Sanlı:
Genel Kurul’a katılımıyla bizi onurlandıran, bize güç veren ve içimizden biri, genel
kurulumuzu onurlandıran İstanbul Milletvekili, Akdeniz Muhasebeciler Federasyonu Başkan
Vekili Sayın Masum Türker, buyurun Sayın Milletvekilim.
Masum Türker (İstanbul Milletvekili):
Değerli meslektaşlarım, İstanbul Milletvekili Sayın Genel Başkanım, değerli konuklar, çok
değerli İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’ndaki meslektaşlarım; hepinizi
saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar; şu ana kadar yapılan konuşmalarda genellikle mesleğimizin geleceği
hakkında ipuçları aradım. Bizim mesleğimizin geleceği acaba ne olacak? Bizim mesleğimiz
gelecekte ne olacak? Bu konuda bizim mesleğimizin bundan sonraki vizyonu için size bir
meselle bir örnekle başlamak istiyorum. Su, ateş ve ahlak dost olmuşlar beraber
geziniyorlarmış. Birbirleriyle görüşmeye başlamışlar. Demişler ki birbirimizi kaybedersek
nasıl bulabiliriz? Su hemen yanıt vermiş demiş ki, nerede bir şırıltı duyarsanız bilin ki orada
ben varım. Ateş demiş ki nerede duman varsa ben oradayım. Ahlak biraz da sessiz ve oldukça
ilginç gelen bir yanış vermiş onlara, demiş ki beni kaybederseniz bir daha bulamazsınız.
Değerli arkadaşlar; işte sizler bu topluma kaybolmayacak ahlakı bulacak kişilersiniz. Yani bu
toplumda bugünden itibaren mali müşavirlik mesleği insanların kaybolup bulunmayacak
ahlakı yerine koymakla sorumlusunuz. Peki, bunu nasıl yapacağız? Hatırlarsınız geçtiğimiz
10 yıl içinde burada çıkar konuşurdum ben, TÜRMOB Genel Kurulu’nda konuşurdum. Şimdi
içinizde bazı arkadaşlarımız var, benim gıyabımda derlerdi ki yine hayal gördü. Biz hayallerle
mi uğraşacağız. Neden bahsetmiştik biz? Banka kredilerini biz denetmeyeceğiz bunun yasal
düzenlemesini istiyoruz demiştik. Oldu mu arkadaşlar? Oldu. Neyi hayal etmiştik? Vergi
beyannamelerinin muhakkak bir ön denetimden sonra imzalanmasını hayal etmiştik, oldu mu?
Oldu. Ama ikisi de şu anda işlemiyor. Neden? Çünkü ahlakını kaybetmeye alışmış olan
insanlar bir muhasebecinin denetimine girmek istemiyorlar. Kanunlarda var olan bu iki
konuya devreye sokmuyorlar.
Değerli arkadaşlar; Anayasa Mahkemesi’nin açıklanan kararı var, bu kararın tüm dosyasını
aldım. Maliye Bakanlığı bu maddeyi savunurken diyor ki, “ben bu ülkedeki 40 bin mali
müşavir ve muhasebeciye vergi beyannamelerinin denetlenmesini devredeceğim.” Şimdi hep
birlikte burada söyleyelim, “haydi Maliye, devret.” Hazır mısınız, değil misiniz? Hazır değil
misiniz, hazır değil misiniz denetime?
Değerli arkadaşlar; bugün burada bu ülkedeki ahlaka sahip çıkacak meslek grubu olarak vergi
beyannamelerinin imzalanmasında denetim mecburiyeti talep etmek zorundayız. Yani, defteri
bir arkadaş yazacak, ikinci arkadaş inceleyip imzalayacak; muhasebe mesleği budur, defter
tutma değildir. Siz buna hazırsanız bunu her yerde dile getireceksiniz. Bugünkü Genel
Kurul’un sorunu bu olacak.
Değerli arkadaşlar; bu Genel Kurul bir şeyi daha deklare etmeli bugün. Bankaların
boşalmasını istemiyorlarsa, yolsuzluk, hortumlama istemiyorlarsa, iş alemi dürüstüm,
ahlaklıyım demek istiyorsa, parlamentoda kabul edilmiş olan banka denetimini artık
yürürlüğe koydurmaları gerekir. Hepimiz ihbar mektubu yazmalıyız, bütün bankaları ihbar
etmeliyiz, verdikleri krediler için denetim raporu istemedikleri için ihbar etmeliyiz.
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Değerli arkadaşlar; şimdi size yeni bir hayal, bunu ben 35 yıl önce mesleğe başlarken o zaman
ki ustatlardan, o zaman ki arkadaşlardan duymuştum. Bunların bir kısmını da biz ilk mesleği
kurarken genel kurullarda söz etmiştim. Ne demiştik; anonim şirketlerin tümünün murakıbı
biz olmalıyız. Demiş miydik arkadaşlar? Şu anda Adalet Bakanlığı’nda hazırlanan Ticaret
Kanunu’nda Murakıplık Müessesesi kaldırıldı, yani Medeni Kanun gibi gelecek olan bu
kanunda murakıp artık seçilmeyecek, murakıp mali müşavirler ve muhasebeciler arasında,
yani bizim meslek grupları arasında genel kurulda seçilecek.
Değerli arkadaşlar; şimdi bunun arkasında durmalıyız. Bizim kanun tasarımızda biliyorsunuz
bir anonim şirketteki sermayesinin beş mislinden yukarı ama, Avrupa Birliği’ne uyum
bazında hazırlanmış olan yeni Ticaret Kanununda bu kanun bundan sonra murakıp seçimini
istemiyor. Murakıp, “denetim” adı altında bir mali müşavir olarak seçilecek.
Değerli arkadaşlar, bunun sahibi sizsiniz. Bu genel kurullarda konuştunuz, biz aldık. 1995
yılında ben TÜRMOB adına katıldığım bu kanun tasarısında koyduğumuz hüküm şu anda
Adalet Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı tarafından kabul edilmiş durumdadır. Şimdi hep birlikte
bunu da söyleyeceğiz. Aranızda birileri çıkacak biz yapamıyoruz diyecek. Yapamıyor
musunuz bunu, yapamayacak mısınız? Yani, siz bu yeni hayalimizi ticaret kanunundaki bütün
şirketlerin denetimini yapamayacak mısınız? Bunun sahibi olmalısınız.
Değerli arkadaşlar; şimdi bir konuyu özellikle burada sizinle paylaşmak istiyorum. O da
şudur: Sanıyorum ki, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Özyürek size yeni vergi rejiminden
bahsetmişti. Bu yeni vergi rejiminde özellikle elektronik ortamda muhasebe ve denetim
önerisi var, mükellefiyeti var. Biliyorsunuz bundan iki-üç ay önce yapılan düzenlemede Vergi
Kanunu’muzun 256-57’nci maddelerindeki değişiklikle bu geldi. Bu önümüzdeki bir yıl iki
yıl içinde olacak. Şimdi bizim bir diğer hedefimiz herhangi bir yazılım şirketine
soyulmamaktır. Esir olmamak için elektronik ortamda denetime biz sahip çıkmalıyız. Eğer
bizim Odalarımız bizim birliklerimizin bugünlerde üretecekleri bu yazılım programlarına biz
sahip çıkmazsak yine onlardan önceleri bizi geçmişte muhasebe defterlerini elektronik ortama
aldığımız gibi soymaya hazır bize uzun bir süre yaşamayan kısa devrede bizim elimizden
çıkacak raporları getirecekler.
Değerli arkadaşlar; şimdi ben buraya gelmeden önce dersimi çalışarak geldim. Neyi çalıştım?
Burada Genel Kurul’a aday olan 5 grubun bütün grupların daha doğrusu öyle diyeyim faaliyet
ve yapmak istedikleri taahhütleri okudum. Önce sevindirici bir tarafını söyleyeyim. Gördüm
ki ufak nüans farklarıyla aynı yazılmış kanun maddeleri aynen konmuş. Arkadaşlara teşekkür
ediyorum. Demek ki benim söylediklerime inanmaya başladılar. Bu bir gelişmedir.
Değerli arkadaşlar; orada yazılan bütün maddeler var, ama önce size bir şey söyleyeyim.
Biraz evvel Sayın Metin Şahin iki konunun altını tekrar ederek çizdi. Parlamentoda teklifler
geçmez, zaten Türkiye Cumhuriyeti’nin kaderi bütün kanunların bürokratik kesimden
hazırlanıp hükümetten tasarı halinde gelmesidir. Eğer bir teklif hazırladık bu teklifi nerede
hazırladık. Bu teklifte ne eksikler var. Bugün burada dağıtılan seçim propaganda broşürlerinin
tümünde dikkate almadığımız yapamayacağımız bir şey varsa alacağız. Komisyonda onu
koymaya çalışacağız, ama Metin Şahin Bey bir söz söyledi dedi ki, bir teklifi geçirmek
zordur. Neden zordur? Çünkü menfaat grupları devreye giriyor. Alın size bir grup bizim
içimizdeki muhalefete gerek yok. Ticaret lisesinin öğretmenlerinin tümü biz 8 yıl öğretmenlik
yaptık mı sınavsız belge istiyoruz diyorlar. Yok, öyle şey canım. Yani staj yapacak arkadaş
sınava girecek, birileri gelecek sınavsız belge alacak. Ama bakın, bir yasayı yaparken bırakın
mevcutları azaltmayı, yeni insanlar Parlamentoda geziniyor. Biraz evvel sayın başkanın biraz
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ihtilaf var dediği konulardan biri bu. Ticaret Lisesi mezunları bunlardan sorumlu olan
dernekler gelmişler parlamentoya bazı arkadaşlarımızı ikna ediyorlar, efendim biz muhasebe
öğretiyoruz, Ticaret lisesi öğretmeniyiz, bize ruhsat. Biz iş ve işçi bulma kurumu muyuz?
Sizin iş bulduğunuz yer öğretmenlik. Çok istiyorsa ayrılır, gelir staj yapsın arkadaşlarımızın
yanında, ruhsat alırsın.
Ama değerli arkadaşlar; bakın, bu gelişme yalnız bunlar için değil. Parlamento bunu
tartışırken çok ciddi bir noktaya da geldi. Bugün parlamenter arkadaşlarımın bir kısmı aynen
şunu söylüyorlar. Şu sınavsız belge alanları kaldırsak artık diyorlar. Eğer uzun vadede
kalkarsa bu ne benim ne herhangi bir arkadaşın başarısıdır. Sizin bunu ısrarla buralarda dile
getirmeniz sayesinde olur. Şimdi ben soruyorum size geçmişiniz ne olursa olsun ruhsatı ister
sınavlı ister sınavsız almışsınız. Siz bundan sonra herkesin sınavsız ruhsat almasını istiyor
musunuz? Ses çıkmıyor, demek istiyorsunuz. Bunu her yerde söylemelisiniz. Her yerde şunu
söylemelisiniz: Bizimle beraber burada terlemeyen, sizin stajınızdan geçmeyen insanların bu
saatten sonra artık ruhsat almaması gerekir. Gelsin, soyunsun staj yapsın. Ha devlette
çalışıyor canım; onun da kolayı var, onun devletle çalıştığı iki yılı stajdan sayalım yine bizim
gibi terlesin. Değerli arkadaşlar, sizin gibi terlesin.
Değerli arkadaşlar; bir hoca bir makale yazmış. Efendim diyor, bu tasarı diyor, şura
toplanarak hazırlanmalıymış. Bugün kendisi müşavirler odasında, o hocamıza gidecektim
soracaktım. Bak, bugün burada kongre var, sen de düşüncelerini bir getir görelim. Bazı
arkadaşlar efendim bu tasarı için kurultay yapalım. Bundan daha büyük kurultay var mı?
Sizden büyük insan var mı? Bu arkadaşlar herkes gelsin burada onsekizbin kişi geldi. Burada
konuşamıyorsa şurada dışarıda görüşlerini dağıtsın.
Değerli arkadaşlar; bunu niye söylüyorum? Bizim meslek kanunumuz kendi iç çatışmamızdan
dolayı çıkmadı. Bakın, şu anda avukatlar kanunları çıktı, rahatlar, stajyerler gelmeye başladı,
gazete ilanları veriyorlar. Hiç aldanmayın, aman ne olursunuz sınav koyun diye o gazete
ilanlarına imza atan baro başkanlarıdır. Çünkü onlar diyorlar ki, bizim sistemimizden
geçmeyen bir hukuk mezunu artık meslek mensubu olmamalıdır.
Değerli arkadaşlar; kurultay burasıdır. Şûra burasıdır. Yani bir kurultay yapacağız on sekiz
bin kişi gelecek, aylarca mı tartışacağız?
Kadının birisi evlenmiş, kocası nazik kendisi çok nazik çok centilmen ve öyle ki bir kapıdan
geçerken adam hanıma buyur, hanım hayır diyor, sen beysin önden buyur. Derken kadın
hamile kalmış, 9 ay olmuş çocuk gelecek demişler, 9 ay 10 gün olmuş yok, 10 ay, 11 ay, 1 yıl,
2 yıl, 3 yıl kadının göbeği şişiyor. 40 yıl sonra ölmüş. Merak etmişler demişler ki, bu kadının
karnı şişti evlendikten sonra, doğurmadı; nedir? Yarmışlar kadının karnını, iki tane sakallı
cüce, biri diğerine sen önden buyur diyor, sen önden buyur diyor. Biz kurultay toplayıp böyle
mi yapacağız değerli arkadaşlar?
Değerli arkadaşlar, size bir şey söylemiştim, hatırlıyor musunuz bu mesleğe yüksek tahsilli
girecek demiştim ve bırakın, biz Ticaret lisesi mezunu koyduk, tasarı çıktığı gün bu ülkede
ticaret lisesi mezunu diye bir olgu kalmayacak demiştim. Bakın, bu yıl bütün ticaret lisesi
mezunları ön lisansa gidiyorlar. Şimdi biz parlamentoda şu anda samimi mi o size yol
gösteriyordu mükerrer 227’nin iptali için bunlar bu denetimi yapamazlar kamu görevlisi
değildir diye verdiği metni Anayasa mahkemesine getirip o arkadaşlara sunmak istediler; o
yapacak, o avukat, o hukukçu, o sizin kendisine girmesini istemiyor değerli arkadaşlar.
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Şimdi bunu niye söylüyorum arkadaşlar, ancak biz bize yol gösterir, birisi gelip de bu denetim
standartları dünyada böyleymiş şöyleymiş derse inanmayınız.
Bakın arkadaşlar, Sayın Özyürek bir şeyden bahsetti. Dedi ki, bizim ahlak kurallarımızı
yürütmeyi durdurdu Danıştay. O ahlak kuralları meslek kararlarının her kelimesini ben
yazdım. O zamanlar sizinle beraberdim, ben yazdım. Hemen birileri çıktı uluslararası değil
diye bozuk bir tercüme dağıttı sağa sola; bu doğru değil. O sizin dağıttığınız tercümeyi
kaleme alan Paris’teki heyetin içinde ben vardım. Siz bir standart çerçeveyi içine bize ait olanı
seçmeden bu yanlıştır demeyin. Gelin önce uzlaşalım. Yol bizde olsun ondan sonra yapalım.
Niye bunu söylüyorum arkadaşlar; kötü niyetli değil, ama bu arkadaşların yayınladığını
Maliye Bakanlığı ne yaptı biliyor musunuz; yaptığı itirazda orayı delil gösteriyor, referans
veriyor. Şimdi sorarım ben size, yanlış referansa niye aracılık edelim?
Değerli arkadaşlar; biz bize güvenmediğimiz sürece, biz bu işi yapmadığımız sürece asla bize
kimse yapmaz.
Şimdi size bir soru soracağım. En büyük şikayetiniz ne? Bağ-kur’a iş takibine
gidemiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gidebiliyor musunuz; gidemiyorsunuz. Niye?
Kanunumuzda bu işi yapma yetkisi yok. Halbuki İtalya’daki meslektaşlarımız ne yapmışlar;
anonim şirket kurmuşlar, avukatlardan değil, onlardan geçer karar almışlar. Bizim yeni
tasarımızda bu yetkimiz var. Yeni tasarımızın alt komisyonunda konan maddesinde bütün
işleri bir mükellefimizin, her yerde -bu her yerde lafını açmayın, fazla deşmeyin, fazla
tartışmayın- her yerde takip etme, temsil etme görevi verecek.
Değerli arkadaşlar; bakın, bir söz söylüyorum. Bu lafı tartışmayın, bu lafı eleştirmeyin, Allah
aşkına size yalvarıyorum, bari bu cümlede suskun kalın. Bu cümle çıktıktan sonra alacağınız
hakları siz göreceksiniz. Beyninizden geçirin, tahmin edin; bu sizi nereye götürecek?
Değerli arkadaşlar, bu vekaletname işi için iyi ki Bağ-kur bizi kabul etmedi, bu işi gündeme
getirmenin bahanesi oldu.
Şimdi değerli arkadaşlar; size ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bu ülkede ve dünyada
denetim işinin tekelleşmesinden dolayı bir sıkıntı başlamıştır. Bu sıkıntıya karşılık “küçük ve
orta ölçekli işletmeler grubu” diye bir grup kuruldu. Hatırlarsanız size geçen sene
bahsetmiştim. Edinburg’ta bu grubu kuranlardan birisi Türkiye’dir ve orada biz gidip imzayı
atan Sayın Mustafa Özyürek ve bendim. Şimdi, Enroy olayından sonra bu gündeme yani sizi
fazla yormayayım diye 20 dakikaya göre ayarlamıştım. Düdük çaldı, şimdi bir iki dakika
sonucu getiriyorum.
Değerli arkadaşlar; bu meslek, biz bu işin tek sigortasıyız. Avrupa Birliği’ne biraz evvel
Sayın Metin Şahin anlattı, dedi ki, sizi o düzeye getiren bir yasa olduğuna inanıyorum. Onun
formülünü de biliyor musunuz sayın arkadaşlar? Bir kanun çıkarken birileri yurtdışına serbest
muhasebeciliği “defter tutma” diye tercüme etmiş. Bunu Türkçe’ye tercüme edersek nedir
biliyor musunuz? “Takip” demektir.
Şimdi ben size soruyorum, siz takip misiniz, kamu yararına çalışan meslek mensubu
musunuz; hangisi, bir mi iki mi; yanıt verin. İki’siniz, yani siz kamu yararına çalışan
denetçilersiniz.
İşte sevgili arkadaşlarım, değerli dostlarım; lütfen kafanızdaki “muhasebeci” kelimesini atın.
Size tavsiye ederim, Vatan Caddesi’ne gidin, Vatan Caddesi Emniyet Müdürlüğü’ne gidin.
Son bir yıl içinde, bu biraz 1,5 yıla çıktı benim baktığım tarih, 1,5 yıl içinde yakalanmış telekızların kaç tanesine mesleğini sormuşlar, 23 tanesi demiş ki, “mesleğim muhasebeci.” Aldım
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23 tanesinin ismini, gittim; birisi Kadıköy’deki bir otobüs işletmesinde çalışıyor. Ne iş
yapıyor orada biliyor musunuz? Bilet satıyor. Birisi ne yapıyor biliyor musunuz, patronun
yerine defteri yazıyor, bizim bildiğimiz kişi, ön muhasebe deneyimi toplamları
muhasebecisine gönderiyor. Önüne gelen muhasebeciyim diyor canım. Ama önüne gelen
ruhsatı yoksa mali müşavir diyemeyecek. Onun için muhasebeciyi kaldırdık.
Şimdi, muhasebecilik mesleği kalktı mı; hayır. Eğer biri kalktı diyorsa bilmiyor bu işi. Açın
kanunun 2’nci maddesini, büyük puntolarla yazılan fıkrayı okuyun. Ne diyor? “Bilanço
hazırlamak, bu konuda kayıtları sağlamak...” vesaire, yani mali müşavirlik mesleğinin bir
parçası. Şimdi çıkıp da bunu demeyin arkadaşlar. Bakın, sonra derler ki, size İtalya’dakinin
adı Dotori Tomorsiyelif “ticaret doktoru” manası. Niye oradaki muhasebeci değil ya da
fermuarlı muhasip dedikleri kamu muhasibi.
Bakın, böyle ille muhasebeciyim deyip durmayın. Biz mesleğin kalitesini yükseltmeye
çalışacağız. Şimdi size ben çıkıp desem ki bunları rahat söylüyorum artık, eskiden adaydım,
bize aday olduğun için söylüyorsun diyordunuz. Şimdi aday değilim değil mi? Bakın, size
siyasette söylemiyorum, yani normalde milletvekili gibi konuşmam lazım. Sizinle asla
milletvekili gibi konuşmayacağım. Ben sizden biriyim ben burada muhasebecilik dışında
hiçbir şey konuşamam. Bakın, bunu unutmayın, çünkü ben yarın öbür gün eski milletvekili
olacağım ama, hiçbir Allah’ın kulu bana eski muhasebeci, eski mali müşavir, eski yeminli
müşavir demeyecek, hiçbir zaman eskimeyeceğim. Siz de eskimeyeceksiniz değerli
arkadaşlar.
Onun için size söyleyeceğime, burada eleştiren bütün gruplar bu benim söyleyeceğime iyi
dikkat etsin. Kanunun bir yerine biz de koyabiliriz canım, serbest muhasebeciler bir gecede
sınavsız olsun. Ben bunu size burada hiçbir zaman söylemedim. Neden; çünkü böyle bir
düzenleme yaparsak Avrupa Birliğindeki askıya alınma ebedi olur. Halbuki biz ne diyoruz;
tıpkı İngiltere’de 1949 yılında yapıldığı gibi, bu arkadaşlar geldiler, sınava girdiler mali
müşavir oldular. Tahsili ne olursa olsun artık, çünkü bir daha girmeyecek. Eğitimini gördü,
ardından ne olacak, bu arkadaş sınavı vermedi ya da girmek istemiyor. Serbest muhasebeci
ünvanıyla işine devam edecek.
Değerli arkadaşlar; bunu zaten yaptığınız anda mesleği bitiriyorsunuz. Biz serbest
muhasebecilere şimdilik diyoruz yarın öbür gün bunun da çözümü bulunur ama lütfen cepheyi
genişletmeyin. Birileri çıkıp size ben yaparım böyle bir tasarı veririm, palavra yapamaz. Ben
parlamentoda 100 arkadaşımla bir madde 4,5 saatte işte Nail Sanlı, işte Yahya Arıkan işte
orada oda başkanları ve hakaret görerek geçirebiliyorsam, bunu geçirmek zor değerli
arkadaşlar zor. Önce bir dizayn edelim düzeltelim. Bir serbest muhasebeciye mali müşavir
gibi yetki verelim. Bu kanunla yetkiyi veriyor. Ondan sonra bu işi yapalım.
Değerli arkadaşlar; ben size sözlerime son verirken bir iki şey hatırlatmak istiyorum. Bir
konuyu söylemek istiyorum. Bir insan geçmişine bakarak ne yaptığı anlaşılır, ama gelecek
konuşularak ulaşılır. Biz geleceğe ulaşmak zorundayız. Hatırlarsanız size genel kurulda
burada bazı delege arkadaşlarım var demiştim ki Melih Cevdet Anday diyor ki, geleceğe
yüklenmesini beklemeyeceğiz, biz geleceğiz bu işi bitireceğiz. Melih Cevdet Anday’ın bu sözü
hepimiz içindir.
Değerli arkadaşlar, ben bugün mutluyum. Başka bir yere gidiyoruz herkes bize bozuluyor
memleket battı gitti, kızan kızana ama ne hikmetse kapıdan girip buraya gelene kadar bana
söyleyenlerin muhalefet, iktidar, seven, sevmeyen her şey hoşuma gitti. Bu nedendir biliyor
musunuz kardeşlerim, dostlarım sizde bunu bir gün yaşayacaksınız. Bir insan yalnız annesiyle
babasının olduğu yerde kardeşlerinin olduğu yerde mutludur, siz benim kardeşlerimsiniz,
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anamsınız, babamsınız. Allah sizden razı olsun. Allah sizden burada bulundunuz benim bu
konuşmamı yapıp, en azından güç almamı sağladınız Tanrı sizinle beraber olsun. Allah
hepinizi korusun. Hepinize hayırlı kazançlar versin. Bir gün birisi sizin hakkınıza helal
getirecekse, bilin ki ilk safta ben varım ama hep birlikte doğrulara doğru. Bunları ben
yaparken ben hizmetkarlık yapmak zorundayım, çünkü bu mesleğin hizmetkarıyım. Yani biz
müşterimize velinimetimizsin deyip hizmet edeceğiz de kendi mesleğimize mi hizmet
etmeyeceğiz? Mustafa Özyürek yapmak zorunda, çünkü bu mesleğin hizmetkarıdır.
Ama değerli arkadaşlar, bizden olmayanlar bu mesleğe sahip çıkmışsa onlara saygımız beş
misli, on misli olsun. Ben sizin her konuda her dediğinizi yaparım. Çoğunuz bilir, sizde olan
cep telefonum bile numarası değişmeyen telefondur. Ama burada biraz evvel konuşan Metin
Şahin meslek mensubu değil, ziraat mühendisidir, Ticaret Bakanlığı yapmıştır, müsteşar
yardımcılığı yapmıştır, tarım müsteşarlığı yapmıştır ama bizim mesleğimize sahip çıktığı
kadar, bizden olanlar başkaları da sahip çıkarsa kimse önümüzde duramaz.
Ben sözlerime son verirken, en büyük alkışı bize bu konuda cidden yardım eden, bizlerin
önünü açan sayın Metin Şahin’i alkışlayarak sözlerime son veriyorum.
Var olun, sağ olun.
Nail Sanlı:
İstanbul Milletvekilimiz Sayın Masum Türker’e bu anlamlı ve kapsamlı konuşması için çok
teşekkür ediyoruz.
Değerli arkadaşlar, bu gündem maddesini bir-iki dakika içerisinde toparlayarak
tamamlayacağız.
Söz almayan çok değerli konuklarımız var, izninizle onları size tanıtmak istiyorum. Halen
aramızdalar mı, onu da bilemiyorum,
Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul Milletvekili sayın Necdet Saruhan aramızdaydı, hoş
geldiniz diyorum kendilerine. Yine İstanbul Milletvekili Sayın Hüseyin Berk aramızdaydılar
hoş geldiniz diyoruz kendilerine. TÜRMOB Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ahmet Akın hoş
geldiniz diyorum. TÜRMOB Yönetim Kurulu üyesi Sayın Orhan Şepçioğlu hoş geldiniz.
TÜRMOB Yönetim Kurulu üyesi Sayın Rasih Yılmaz hoş geldiniz. TÜRMOB Denetleme
Kurulu üyesi Sayın Raif Çavuşoğlu hoş geldiniz. TÜRMOB Disiplin Kurulu üyesi Necmettin
Keleş hoş geldiniz. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Ana bilim dalı öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Sayın Recep Pekdemir hoş geldiniz hocam. Adana Oda Başkanımız
Sayın Ahmet Coşar hoş geldiniz. Bursa Oda Başkanımız Sayın Bülent Çetin, Yönetim Kurulu
arkadaşları hoş geldiniz. İçel Odamızın Başkanı Sayın Dursun Göktaş hoş geldiniz. Hatay
Odamızın başkanı ve Yönetim Kurulu arkadaşları Sayın Abdullah Korkmaz hoş geldiniz.
Zonguldak Odamızın Başkanı Sayın Zeki Dirlik hoş geldiniz. Kayseri Odamızın Başkanı ve
Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Ahmet Kalıpçı hoş geldiniz. Yalova Odamızın Başkanı Sayın
İslam Doğan hoş geldiniz. Edirne Odamızın Başkanı Sayın Ali Boyacıoğlu hoş geldiniz.
Ankara Odamızın çiçeği burnunda yöneticisi sekreteri Sayın Gökhan Dede hoş geldiniz.
Adana Genel Bölge Müdürlüğü Kayseri Vergi Denetmenleri Büro Başkanı Sayın İzzet Balta
hoş geldiniz. Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şubesi il yöneticisi sayın Ayhan Demirhan
hoş geldiniz. Nevşehir Odamızın eski Başkanı Sayın Ali Bilge hoş geldiniz. DSP İstanbul
Yönetim Kurulu üyesi Sayın Aslan Civak hoş geldiniz. Maliye Okulu Mezunları Derneği
İstanbul Şube Başkanı Sayın Prof. Dr. Ziyaeddin Bildirici hoş geldiniz.
Aramızda bulunan konuklarımız bunlar değerli arkadaşlar. Aramızda olup da ismini anons
etmediğimiz, bilgi eksikliği nedeniyle tanıtamadığımız konuğumuz varsa kendilerine hoş
geldiniz diyoruz ve eksiklikten ötürü özür diliyoruz.
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Gelen mesajları çok kısa geçmek istiyorum. Başta Başbakanımız Sayın Bülent Ecevit olmak
üzere Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, Başbakan Yardımcısı Sayın Mesut Yılmaz,
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Ömer İzgi, Devlet Bakanı Sayın Nejat Arseven,
Devlet Bakanı Sayın Saffet Gaydalı, Devlet Bakanı Sayın Mehmet Keçeciler, Devlet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hüsamettin Özkan, Maliye Bakanı Sayın Sümer Oral, Kültür
Bakanı Sayın İstemihan Talay, Adalet Bakanı Sayın Hikmet Sami Türk, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Sayın Yaşar Okuyan, Çevre Bakanı Sayın Fevzi Aytekin, Turizm Bakanı
Sayın Mustafa Taşer, Bayındırlık ve İskan Bakanı Sayın Abdülkadir Akcan ve ismini
sayamayacağım 116 milletvekilimizden Genel Kurulumuza kutlama ve başarı dilekleri var
değerli arkadaşlarım.
Ayrıca, AKP Başkan Yardımcısı Ali Coşkun, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Recai
Kutan, CHP Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal’ın kutlama mesajları var, onları da
aktarıyorum. Bunun haricinde, Gelirler Genel Müdürü Sayın Akif Hamzaçebi, İstanbul
Defterdarı Sayın Kadir Boy ve Defterdar Yardımcısı Zeynel Koç’un başarı ve kutlama
dilekleri var.
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Mehmet Yıldırım, Kimya Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesi Yönetim Kurulu’ndan Doç. Dr. Seza Baştuğ, Elektrik Mühendisleri Yönetim Kurulu
adına Hasan Ece, Jeofizik Mühendisleri Oda Başkanı Sayın Oğuz Gündoğdu, Diş Hekimleri
Oda Başkanı Sayın Rıfat Yüzbaşıoğlu’nun kutlama mesajları var değerli arkadaşlar.
Ayrıca, Pendik, Bakırköy, Kartal, Üsküdar, Fatih, Beşiktaş, Bağcılar, Beyoğlu ve Çatalca
Belediye başkanlarımızın kutlama mesajları var değerli arkadaşlar.
Bunun haricinde, Genel Kurulumuza katılamayıp kutlama mesajı gönderen odalarımız şunlar:
Denizli, Amasya, Manisa, Malatya, Afyon, Isparta, Rize, Samsun, Kars, Artvin, Muğla,
Giresun, Aksaray, Ordu, Bolu, Çanakkale, Düzce, Karabük, Tekirdağ, Kırklareli, Bilecik,
Sakarya, Kocaeli, Balıkesir.
Gündemimizin “konukların tanıtılması, konuşması” maddesini böylelikle tamamlamış
oluyoruz ve gündem doğrultusunda ilerliyorum.
Sabah açılışı yaparken gündemin sıralamasında bir değişiklik yapmıştık. 7’nci madde olarak
seçimlerde kullanılacak oy pusulasıyla ilgili bir gündemin 10’uncu maddeyi öne almıştık.
Şimdi seçimlerde kullanılacak oy pusulası ile ilgili konunun görüşülmesine geçiyoruz. Madde
7'deyiz.
Bu konuyla ilgili divanımıza gelen bir önerge var. Başka önerge var mı bilemiyorum.
“İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Kurulu Divan Başkanlığı’na;
Gündemimizin 7’nci maddesinde görüşülmek üzere aşağıdaki önergemizin işleme alınmasını
arz ederiz. 26 Mayıs 2002 tarihinde yapılacak seçimlerde yönetim, denetleme ve disiplin
kurulu için seçimlerin 3568 Sayılı Yasa’mızın 22’nci maddesinde açıkça belirtildiği üzere,
çarşaf liste yöntemiyle yani tüm adayların adları soyadları yazılı tek listede istenilenlerin
işaretlenmesi yöntemi ile delegelerin ise grup listeler ile seçilmelerini arz ve teklif ederiz”
diyor arkadaşlarımız.
Önerenler; Hakan Taştan, Erol Ayar, Seracettin Güler, Mustafa Küçük, Kemal Özden, Ahmet
Öztrak, Sadi Selçuk, Tacettin Öztürk.
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Bu konuyla ilgili Divan’ımıza gelen yeni bir öneri de var, ikinci bir önerge.
13. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na, 26 Mayısta yapılacak Oda seçimlerinde
katılımın yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Seçime katılacak grupların birden fazla olması
nedeniyle hem seçimlerin sağlıklı geçmesi, hem oy tasnifinin sağlıklı yapılabilmesi için
mühürlü oy pusulalarının yanı sıra delegelerle ilgili çoğaltılmış basılı oy pusulalarının
kullanılmasını, ayrıca, çoğaltılmış oy pusulalarında grup ismi yazılmasını delegelerin bir
arada blok olarak yazılmasını, bu oy pusulalarının geçerli kılınmasını gruplar adına basılı oy
pusulalarının renklerinin Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği için turuncu, Meslekte
Birlik Grubu için sarı, Demokratik Platform için açık Mavi, Çağdaş Muhasebeciler Değişim
Hareketi için pembe, Anadolu Mali Müşavirler Ve Muhasebeciler Grubu Birliği için beyaz
renk önerilmektedir.
Önerenler: Yahya Arıkan, Musa Nuri Gündoğdu, Aziz Babuşçu.
Bu konularla ilgili iki tane önerge var. Ben önergeler adına birer kişiye, önergelerini
açıklamaları için söz vereceğim. Onun için ilk okuduğum önerge için söz almak isteyen
arkadaşımız Hakan Taştan’dı. Bir önce önerge için açıklamalarını ve görüşlerini bildirmek
üzere Sayın Hakan Taştan, buyurun.
Hakan Taştan:
Sayın Divan, değerli milletvekilleri, değerli meslektaşlarım; yarın yapılacak olan seçimlerin
mesleğimize ve ülkemize iyilikler getirmesini diliyorum. Yarın blok listeleri ile yapılacak
olan seçimin eşitsiz, adaletsiz, anti-demokratik olmasının yanı sıra, 3568 sayılı yasamızın
22’nci maddesine açıkça aykırıdır. Bugüne kadar birkaç kez bu yanlışlığın yapılmış olması
bundan sonra yapılmasını gerektirmez. Yasadaki açık hükümler genel kurul kararı ile
değiştirilemez. Geçen hafta bu konu ile ilgili ilçe seçim kurulu başkanına yazılı olarak bir
dilekçe verdim. Yasaya uygun olmayacak bu işlemleri açıkladım Kendisinden aldığım yanıt
genel olarak şöyle; bu seçim usulünün esasen yasayla bağdaşmadığı ancak listeler üzerinde
bazı isimlerin çizilerek başkalarının yazılabileceği o nedenle de yasaya çok da ters olmadığını
ifade etti. Yani daha somut bir anlatımla turuncu listedeki yönetim kurulu adayı Yahya Arıkan
çizilerek yerine Hakan Taştan ya da Selami Erdem yazılmasının mümkün olduğunu, bu tür
oyların da geçerli olduğunu söyledi.
Geçen haftaki Ankara Odası'nın ve bugüne kadarki TÜRMOB’un seçimleri devamlı olarak
çarşaf liste ile olmuştu. Bu yasa dışılığa izin vermemeliyiz, yasaya aykırı bu usulü genel kurul
olarak benimsememeliyiz.Daha da açık başka bir yanlışlık, ilgili kurullara yedek üye olarak
aday olmaktan kaynaklanmaktadır; bu da yasayı açıkça ihlal etmek demektir.
Değerli arkadaşlarım; buradan açıkça söylüyorum ki blok listeler ile yapılacak seçimin iptal
edilmesi için gerekli hukuksal mücadeleyi vereceğim. Seçimlerin iptal edilip yeniden seçimli
genel kurul yapılmasının zaruri olması durumunda sorumluluğun Oda yöneticilerinde
olduğunun bilinmesini istiyorum. Genel Kurul’un mesleğimize kazanımlar sağlamasını diler,
hepinize saygılar sunarım.
Yahya Arıkan:
Sayın Divan, saygıdeğer meslektaşlarım; tekrar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
12 yıldan beri İstanbul Odamızın seçimlerinde hep blok liste kullanıldı. Arkadaşlarımız
demokrasi anlayışını anlattılar, dinledik, öğrenmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar seçimlerde
dağıtılan basılı oy pusulalarında isteyen arkadaşımız istediği kişiyi çizebiliyordu, istediği
kişiyi yazabiliyordu. Aynı zamanda boş oy pusulalarında istediği arkadaşları bir araya
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getirerek liste oluşturabiliyordu. Şimdi burada muhasebeci mali müşavir aydın bir kesimdir,
hesabı ve dengeyi çok iyi bilen bir kesimdir. Bunun demokrasiye aykırı olup olmadığını
zannediyorum sizler çok iyi bir şekilde cevabını vereceksiniz.
Şimdi değerli arkadaşlar; üzüldüğüm nokta şu: Sabahki konuşmamda önümüzdeki süreçte
kağıtların kalkacağını bu mesleğin bir denetim ve danışmanlık mesleği olacağını anlatmaya
çalışıyorum. Bugün dünyanın birçok yerinde internet üzerinden oy kullanılırken elle
yazılmasının mantığını sizlerin takdirine sunuyorum. Şimdi, hakim hanımla yapılan
görüşmeler sonucunda almış olduğu bir karar var. Biz tıpkı sabahki açılışta olduğu gibi bu
salondaki katılanların yüzde 90’ı bize destek veren insanlar olmasına rağmen, bir uzlaşma
kültürünü göstermek için bugüne kadar seçimlere girmiş gruplarla ortak bir divan oluşturduk.
Ve yine aynı düşünce ile yarın sekizbin, onbin insanın katılacağı bir genel kuruldaki seçim
sonuçlarını hiçbir şekilde erteletmeye de hakkımız olmadığını biliyoruz.
Bu nedenle, ilçe seçim kurulunun görüşü şudur: Biraz önce bir önerge sunduk gruplar
isimlerini yazarak renklerini belirterek sadece delegeleri basılı oy pusulası şeklinde
kullanabilecekler. İki, yine gruplar yedek adayları çıkartarak yönetim, denetim, disiplin
kurulu adaylarını renklerine uygun örnek oy pusulasını hazırlayacaklar sandık kuruluna
asılacak ve de sandığa giren meslek mensubu bakacak hangi insanları yazmak istiyorsa, boş
yönetim, denetim, disiplin oy pusulasına Yönetim Kurulu’na en az üç kişiyi en fazla beş
kişiyi, Denetim Kurulu’nda en fazla üç kişi, Disiplin Kurulu’nda en fazla beş kişiyi elle
yazarak oyunu kullanacak. Bu ilçe seçim kurulu hakiminin görüşüdür. Biz de bu seçimlerin
sağlıklı geçmesi anlamında bu görüşe saygı duyuyoruz ama burada siyasetçilerimizin
huzurunda parlamentodaki yasamızın biran evvel çıkartılmasını da bu konuda yoğun bir katkı
sunacaklarına inancımla hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederim.
Nuri Gündoğdu:
Sevgili meslektaşlarımız, seçim maddesi gerçekten 12 yıllık bir dönemde İstanbul Odası
üyelerinin yoğunluktan dolayı gelenek haline getirilen bir blok oy yöntemi ile yapılıyordu.
Ancak, yasamızın 22’nci maddesi gereğince burada yapılan müracaatlar ve de seçim
kurulunun verdiği karar üzerine gerçekten daha demokratik bir katılımın sağlanması yönünde
İstanbul Odası’nda da yeni bir geleneğin yaratılması yönünde alınmış bir karar var. Yani
seçim kurulunun almış olduğu ve tevdi ettiği karar var. Biraz önce iki ayrı önerge olmasına
rağmen sonuçta bu 26'sında yapılacak seçimin yönetim, denetim ve Disiplin Kurulu üyelerini
yazarak çarşaf liste şeklinde oy kullanılmasına doğru gidilmesi aynı zamanda delege ise daha
önce kullanılan listeler yönteminden her grubun kendi isminin başına yazarak delegasyon
listesini seçim kurulundan geçirdikten sonra geçerli oy pusulası olacağı şeklinde bir karar. Biz
Demokratik Platform Grubu olarak gerçekten demokratik bir açılım ve katılımın daha da
güçlendirilmesi, Oda’nın üyeleriyle daha iyi buluşması yönünde alınan bu kararı sevinçle
karşılıyoruz hepinize teşekkür ediyorum.
Nail Sanlı:
Nuri Gündoğdu, Aziz Babuşcu’nun önergesini önce oylarınıza sunuyorum: Bu önergeyi kabul
edenler? Etmeyenler?
Demokratik Platform Grubu için açık mavi, Çağdaş Muhasebeciler Değişim Hareketi için
pembe, Anadolu Mali Müşavirleri Muhasebecileri Grubu için beyaz renklerden delegeler için
basılı oy pusulasının kullanılacağı, yönetim, denetim ve disiplin kurulları için boş oy
pusulalarına her seçmenin her üyenin elle yazacağı oy pusulaları kullanılacaktır. Gruplar
kendi renkleri ve adaylarını sandıklara asabileceklerdir. Bunun için yönetim, denetim ve
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disiplin kurullarında, tekrar ediyorum, elle isim yazılacak delege de renklere göre basılı oy
kullanılabilecektir.
Bu gündem maddesini de böyle tamamlamış oluyoruz ve gündemin 8’inci maddesine
geçiyoruz.
8’inci maddesi Yönetim Kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar, Denetleme Kurulu
raporlarının okunması, görüşülmesi ve Disiplin Kurulu faaliyet raporunun okunması
şeklindeydi. Bu konuyla ilgili divanımıza gelen bir önerge var değerli arkadaşlar.
“13. Olağan Genel Kurul Başkanlığı'na, gündemin 2’nci maddesinde faaliyet raporları, kesin
hesaplar denetleme Disiplin Kurulu raporlarının faaliyet kitabında yayınlanmış ve dağıtılmış
olduğundan okunmadan görüşülmesine geçilmesini öneriyoruz” diyor arkadaşlar. Yani
kitaplardaki faaliyet sunulan faaliyet raporunun okunmadan görüşülmesine geçiyorlar zaman
kazanmak için.
Öneriyi yapanlar: Yahya Arıkan, Musa Nuri Gündoğdu ve Aziz Babuşcu.
Bu konuda başka bir öneri de yok. Önergeyi oyluyorum: Faaliyet raporu, kesin hesaplar,
Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının okunmadan görüşülmesini, geçilmesini oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir, teşekkür ederim.
Yönetim Kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar ve Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının
okunmadan görüşülmesine geçiyoruz.
Bu konuda, evet divana gelmiş bir öneri de var: “İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası 13. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na; konuşmacı sayısının fazla
olması ve Genel Kurul’un süresinde tamamlanabilmesi nedeniyle gruplar adına 4
konuşmacının söz almasına, gruplar adına söz alan 4 kişiden birinin 10 dakika ile diğer 3
konuşmacının 5 dakika süre ile konuşma yapmasına, gruplar dışındaki konuşmacıların ise 5
dakika ile konuşmalarını tamamlamalarını öneriyoruz.”
Değerli arkadaşlar; ortak gruplar adına bir önerge var burada. Grup konuşmacılarının 4 kişiyle
sınırlandırılmasını, konuşmacıların 3 konuşmacının konuşma sürelerinin 5 dakikayla
sınırlanmasını, son konuşmacının grup adına 10 dakika konuşma yapabileceğini, gruplar
dışında kişisel konuşma olacaksa, bunların da 5 dakika süre ile konuşmalarına ait bir önerge
var. Bu önergeyi önerenler: Yahya Arıkan, Musa Nuri Gündoğdu ve Aziz Babuşçu.
Bunu oylarınıza sunacağım. Gruplar adına 4 kişinin konuşmasını, konuşmacıların 3 kişinin
5’er dakikayla son konuşmacının 10 dakika konuşarak gruplar dışında kişisel konuşma alacak
olan kişilerin 5 dakikayla sınırlı konuşma yapabileceklerini oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir, teşekkür ederim.
Evet değerli arkadaşlarım, Divan olarak gruplar adına konuşma yapacak olan konuşmacı
listelerini bekliyoruz. Demokratik Platform, Meslekte Birlik, Anadolu Muhasebeciler Mali
Müşavirler Grubu listeleriniz halen gelmedi.
Sayın hazirun, grup konuşmacıları elimize geldi. Anadolu Muhasebeciler Grubu adına sadece
bir konuşmacı var. Bu konuşma hakkını gruplar adına 10 dakikalık konuşma sürecinde mi
kullanmak istiyor, yoksa ilk başta kendisine söz verelim mi? Sayın Alaattin Tatar tek
konuşmacı sizsiniz, 10 dakikalık bir sürede mi konuşmak istiyorsunuz, size hemen başta bir
konuşma verelim mi?
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Anadolu Muhasebeciler Mali Müşavirler Grubu adına başkan adayı Sayın Alaattin Tatar, söz
istemişlerdi. Buyurun Sayın Tatar, konuşmanızı yapabilirsiniz.
Alaattin Tatar (Anadolu Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Grubu Adına):
Meslek odamız 12 yıldır aynı grupla, aynı yönetimle idareye devam etmektedir. İdarede olan
yönetim haricinde seçime katılan diğer gruplarda değişmeden aşağı-yukarı aynı kişilerden
aynı şahıslardan bugüne kadar karşınıza çıktı. 13. Genel Kurul, Odamız için yeni bir değişim
yeni bir ümit getireceği inancıyla aramıza Anadolu Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği
adıyla yeni bir grup katılmıştır. Bu genel kurulda Anadolu Mali Müşavirler Muhasebeciler
Grubu bu güne kadar katılan gruplardan çok farklı söylemleri, elinize geçen broşürlerden de
okuyacağınız gibi vurgulamaktadır.
Ben öncelikle Oda yönetimimizin bugüne kadarki uygulamalarından kısaca bir bahsetmek
istiyorum siz meslektaşlarıma. Şöyle pankartlara baktığımız zaman 12 yıldır değişmeyen bir
pankart görüyoruz. Haksız rekabet edenlere karşı birlikte mücadele edelim. O zaman ne
yaptık? Gerçekten bu mücadeleyi yapabildik mi 12 yıldır yoksa sadece pankartlarda kaldı mı
ve yine kalmaya devam mı edecek? Kayıt dışı ekonomiyle mücadele, terörle mücadeleye
özdeştir pankartı. Bu konuda meslektaşlarım zannediyorum canı yandığı için bunun acısını
çok iyi bilirler, ama yönetimler bugüne kadar aday olan gruplar maalesef söylemden
pankarttan öteye götüremediler.
Sayın meslektaşlarım; ilerleyelim pankartlara, hedefimiz çağdaş mekanlarda çağdaş hizmet
vermek olacaktır. Buyurun, çağdaş bir mekanda mıyız, çağdaş bir mekan, yazık değil mi 18
bin üyesi olan bir odanın buyurun kongresinin yapıldığı salona sesi duyamıyoruz. Buna
meslektaşlarım ancak gülüyorlar. Vizyonumuz ekonomi unsurlarını toplum adına denetleyen
Türk muhasebe mesleğinin ülkemizde ve uluslar arası düzeyde saygın bir konuma getirmektir.
12 yıldır neredeydiniz? 12 yıldır yapamadıysanız, aday olan gruplar için de söylüyorum,
lütfen çıkmayın meslektaşlarımızın karşısına.
Türkiye’nin bilançosunu arkadaşlarımız afişe etmişler. Adil düzen sistemi. Eğer ki Türk
ekonomisi yüzde 40’lara sahip İstanbul’un 18 bin üyeli, Türk ekonomisinde etkili yerini
bugüne kadar aramamışsa gerçekten yazık bize ki bu hal yapılan vergi panellerinde de
görülmekteyiz vergi alınması konuları yapılan panellerde. Yönetim olarak gelip burada ön
sırada oturmak yetmiyor arkadaşlar. Burada görüşlerimizin bizi temsil etmesi açıklanması
bekleniyor. Ama maalesef biz bunları göremiyoruz. Televizyon ekranlarında görünmeniz
yetmiyor. Ama meslektaşa mesleğe verilen bir şey yok.
Evet, son pankartlara geliyorum. Dürüstlük, tarafsızlık, bağımsızlık. Maalesef meslek
mensupları şu anda bağımsız değildir, bunu iddia ediyoruz. Mükellefin iki dudağı arasında iş
yapıyor, neden? Çünkü meslek bugünkü geldiği konuma oturmamış, gelmesi gereken
konumda değil.
Sayın üstatlarım; tabii ki siz buraya kadar elinizden geleni yaptınız ama, sahaya da
çıkmadığınızı görüyorum. Mekanlarda maalesef üst mekanlarda oturup da kanunları, evrakları
yorumlamak yetmiyor. Gelin bu İstanbul’un Ümraniye’si de var, Beykoz’u da var, Tuzla’da
da bu mesleği icra edenler var. Sayın Başkan'ım, bir görüşmede ne verdik de ne istiyoruz.
Meslektaşlarımızın bazı imkanları maalesef takipsizlikle ellerinden alınmaktadır. Örneğin, biz
mali müşavirlerin sermaye artırımında tasdik raporu vardır. Bugün fiilen uygulanmıyor, bunu
tüm meslektaşlarım da bilirler. İkincisi, Sosyal Sigortalar Kurumu’nda teminat çözümleri için

30

rapor düzenleme hakkımız var. Acaba Türkiye’de kaç tane Sosyal Sigortalar Kurumu’na
rapor gidiyor mali müşavirlerden? Lütfen bana bunları açıklayan birisi herhalde çıkar.
Sayın meslektaşlarım; burada ortamı kızıştırmak sizleri heyecanlandırmak amacıyla
konuşmuyorum. Gerçekten meslektaşımızın canı yandı. Sayın Genel Başkan’ımdan lütfen
bunlara çare bulmasını önemle rica ediyorum.
Bunun gideceği nokta da şudur, onu da açıklayayım: Tam tasdik seviyesine gelmiş bir defter
varsa elinizde, bir yeminli mali müşavire bu defter gittiyse, defteriniz elinizden temelli
gidecektir, çünkü muhasebesi de orada yapılıyor.
Bunlar realiteler ama tespiti bize düşmez, tespiti Odamıza düşer, tespiti bağlı olduğumuz
yönetime düşer.
Sayın meslektaşlarımız; bir de ücret tarifeleri konusu var. Ücret tarifelerimizden biliyorsunuz
bir ücret tarifesi yayınlandı geçen yıl, ama olmadı bunu indirelim. Lütfen yapmayın
mükellefler bize eziyet yapıyor. Bugüne kadar kurulmuş meslek kuruluşları ve mesleki
derneklere maalesef odamızın derneklerle irtibatı çok flu. Şayet siz dernek olarak kendinizi
tescil etmişseniz kaldı ki resmen tescil edilmiş bir mesleki dernek var ise ben odanın onu
davet etmesi daha uygun değil midir?
Anadolu Grubu zaman kısıtlı olduğu için size burada ne yapacaklarımızı fazla da
açıklayamayacağım. Broşürlerimizde, kitapçıklarımızda her şeyi bulursunuz. Bundan sonra
diyoruz ki 12 yıl yeter. Yönetime gelenler için de yeter, yönetime aday olanlar için de yeter.
Lütfen Türkiye'de bir değişim başlamış bu değişime destek versinler, meslektaşlarımıza ve
katılımcılara saygılar sunarım. Teşekkür ederim.
Hüseyin Mert(Çağdaş Muhasebeciler Değişim Hareketi Adına):
Sayın Başkan, değerli üyeler, konuşmama başlarken sizleri Çağdaş Muhasebeciler Değişim
Hareketi adına saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım; özgür düşünerek duruşumuzu, bakışımızı oluşturursak bağımsız karar
alma yetimizi kullanarak tercihlerimizi oluşturabilirsek sorunlarımızın çözümüne dönük
kapıları öyle aralamış oluruz. Bunun önünde nedir engel düşüncelerimiz üzerindeki feodal
ilişkilerdir feodal bağlardır, nedir engel önyargılardır. Eğer genel kurulumuzun mesleğimizin
gelişmesi noktasında açılımlar geliştirmesini amaçlıyorsak ki amacımız budur, kimin
konuştuğuyla lütfen ilgili olmayalım. Konuşmacının içeriği ile konuşmasının içeriği ile ilgili
olalım. Bu arayışımı sizlerle paylaştıktan sonra bugün mesleğimiz ve meslektaşımız için
somut olarak gerçekliğimiz nedir?
Değerli arkadaşlar; somut olarak karşı karşıya olduğumuz gerçekliğimiz ekonomik içerikli
yaşamış olduğumuz çok ciddi sıkıntılar. Bunun yanıtına, bunun ötesinde bugün meslektaş bu
sıkıntılardan öte, gelecek kaygısı içerisindedir. Geleceğe dönük mesleğin dışında birtakım
çözüm arayışları içerisindedir.
Mesleki olarak yaşamakta olduğumuz sorunların kaynaklanış nedeni, İstanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’ndan başlayıp, Ankara’ya üst kuruluşumuz olan
TÜRMOB’ta mevcut yönetim anlayışıdır. 13 yıllık bu yönetim anlayışının uygulamaların
sürecinde mesleğimizin gelişmesi önünde engel oluşturan yasalarda herhangi bir değişiklik
gerçekleştirilememiştir. Yine bu 13 yıllık süreçte, meslektaşın ekonomik ve sosyal yaşantısına
katkı oluşturacak kazanımlar oluşturulamamıştır. Yine bu dönemde muhasebecilik mesleği
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saygın bir kimliğe kavuşturulamamıştır. Bu konularla ilgili gelişme sağlanamadığı gibi,
yaşanılan birtakım gelişmeler sonucunda meslektaşımız ekonomik kayıplarla karşı karşıya
gelmiş ve giderek sosyal yaşamdan uzaklaştırılmıştır.
Nail Sanlı:
Süreniz doldu sayın konuşmacı, toparlar mısınız?
Hüseyin Mert:
Gerek vergi düzeninin yerleştirilmesi yönünden, gerek muhasebecilik mesleğinin gelişmesi
yönünden, gerekse kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılması yönünden sorun oluşturan basit
usülde vergilendirme esası esnaf kotaları bünyesinde devam etmektedir. Kaçak muhasebecilik
karşısında etkisiz kalınmıştır. Yurt gelirleri içerisinde önemli payı oluşturan mükellefler 18
nolu tebliğ sonucunda yeminli mali müşavirlere kaymaktadır. Muhasebe gelirleri her sene
değer olarak haksız rekabete dayalı düşmektedir.
Bir taraftan...
Nail Sanlı:
Sayın konuşmacı...
Hüseyin Mert:
Sayın Başkan, son birkaç cümle.
Nail Sanlı:
Son bir cümleniz lütfen, kesmek zorunda kalacağım.
Hüseyin Mert:
Bu mevcut yönetim anlayışına eğer mesleğimizin gelişmesi diyorsak, sorunlar karşısında
çözüm diyorsak, mesleki kuruluşlarımızda bu anlayışa son vermek durumundayız.
Nail Sanlı:
İkinci konuşmacınızın hakkını kullanıyorsunuz, uyarıyorum sayın konuşmacı.
Hüseyin Mert:
Çözüm, Değişim Hareketi'nin iktidara gelmesidir.
Nail Sanlı:
İkinci konuşmacıdan 3 dakika hakkınız var, devam edin.
Hüseyin Mert:
Değişim Hareketi A kişisinin yerine bir başka kişinin göreve getirilmesini amaçlayan düşünce
değildir. Değişim Hareketi, yönetimde kurullarda kişilerin en fazla iki dönem görev
yapmasını huzur haklarının asgari ücretle sembolleştirilmesinin, açıklık, şeffaflığa, denetime
açık bir Oda yapılanmasının projesidir. Mutlu yarınlar istiyorsak, mesleğin gelişmesini
istiyorsak oylarımızı değişimin çizgisinde birleştirmek durumundayız. Hepinize saygılar
sunuyorum.
Nail Sanlı:
Sayın Ömer Kazancı konuşacak, hazır olurlarsa süreyi yararlı kullanmış oluruz.
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Tahir Şilhan (Demokratik Platform Grubu Adına):
Sayın Divan, sizleri ve Genel Kurul’un tüm katılımcılarını Demokratik Platform Grubu ve
şahsım adına bağımsız meslek demokratik Türkiye özlemiyle saygıyla selamlıyorum.
Grup içinde yaptığımız işbirliği gereği, ağırlıklı olarak mali konuların eleştirisi görevi
düşüyor. Ancak buna geçmeden önce iki konudaki eleştirimi yapmak istiyorum.
Birisi, sayın genel başkanımızın yaptığı konuşmaya ilişkin. Sayın Genel Başkanımız ağırlıklı
olarak TÜRMOB Emek Platformu içerisinde yer almasına, Emek Platformu ile ilgili
bölümlerini aktarma olmasına karşın, emek platformuna ilişkin burada tek sözcük etmemesi
ve ağırlıkla düşüncelerini şu andaki uygulanmakta olan güçlü ekonomiye geçiş programı
doğrultusunda yapmış olmasını üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim.
Bir diğer eleştirim de, sayın milletvekilimizin, Masum Türker’in konuşmasına. Şöyle dedi,
bankaları dedi denetliyoruz dedi, kötü mü oldu dedi. Bankaları kimin denetlediğine, Sayın
Cumhurbaşkanı da arz etti kanunu geri çevirirken, o denetlenen bankaların da nasıl
denetlenmiş olduğu da gördük biz, arkasından da bankaların tümü battı o denetlenen bankalar,
yabancı denetim şirketleri tarafından denetlenen bankalar. O meslektaşlarımız tarafından
denetlenen ve uygundur değerlendirilen bilançoların ardından halkın sırtına yüklenen 29
milyarın da üzerine birkaç söz söylemesini beklerdim Sayın Türker’in
Şimdi sevgili meslektaşlar, mali konu ve faaliyet raporunu çok büyük bir çaba ile daha önce
almış olduğum için ben inceledim. Şöyle bir hususu size arz etmek istiyorum. Çok kalın bir
kitapçık epeyce ayrıntılı şey belirtilmiş ama, bu yaşanılan ekonomik kriz bütün sektörlerde
kendisini hissettirip ağırlıklı olarak 1.5 milyona yakın emekçinin işini kaybettiği bir dönemde
Oda’mızdan da 20 emekçinin işten çıkarılması ve Kadıköy, Bakırköy hizmet binalarının
kapatıldığına dair faaliyet raporunda tek bir cümle bulunmadığını sizlerin bilgisine sunmak
isterim.
Nail Sanlı:
Sayın konuşmacı, son bir dakikanız.
Tahir Şilhan:
Şu hususu dikkatinize çekmek istiyorum, çok önemli bu. Kriz içinde Emek Platformu
içerisinde yer almış, bunun destekçisi olmuş bir odanın 500 milyarı aşkın bankada hesapları
varken, 1 trilyon 200 milyar gelir fazlası varken çok düşük ücretlerle çalıştırdığı emekçileri
işten atması ve çok uzak yerlerden bütün meslektaşları Fındıklı’daki hizmet binasına getirmek
zorunda bırakması ne kadar derin bir hizmet anlayışına sahip olduğunu gösteriyor?
Ben, bilançoda her türlü giderin ayrıntılı olarak yer verilmiş olmasını çok büyük bir
memnuniyetle karşılamış olmama karşın bütün giderler ayrıntılı olarak yazılmasına rağmen
hala diğer giderler adı altında çok yüksek bir tutarın diğer gider olarak muhasebeye düşmüş
olmasını anlayamadığımı bildirmek isterim. Çok yüksek bir tutardır, bunun açıklamasının
yapılmasını bekliyorum. Denetim Kurulu’nun da raporunda bu sayıya yer verilmiş olmasını
da şaşkınlıkla karşıladığımı bildirmek isterim.
Sevgili arkadaşlar; şunu da eklemek istiyorum. Oda yöneticiliği daha çok isteyerek yapılacak
severek yapılacak bir iştir. Oda yöneticiliğinin bir zenginleşme aracı olarak kullanılmış
olmasını doğru bulmadığımı belirtmek isterim. Bu çerçevede Oda yöneticilerinin almış
olduğu huzur haklarının çok fazla yüksek olduğunu, biz yönetime gelirsek bunun sembolik
düzeylerde kalması konusunda çaba harcayacağımızı bilgilerinize sunmak isterim.
Bir de Yönetim Kurulu’nun astlar arasında aktarma yapmayı düşünen Oda üyelerinin yararına
gibi çok özel bir cümleyle bu şeyi istemiş olmasını da anlayamadığımı bildirmek isterim.
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Bu eleştirilerimle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Nail Sanlı:
Sayın Ömer Kazancı.
Ömer Kazancı (Meslekte Birlik Grubu Adına):
Değerli milletvekilleri, çok değerli meslektaşlarım; 13. Genel Kurul’a hoş geldiniz, şeref
verdiniz. Öncelikle Odamıza ve mesleğimize katkıları geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi
sunuyorum.
Ben Ömer Kazancı olarak Meslekte Birlik Grubu adına söz almış bulunuyorum. Şunu
başlangıçta söylemek istiyorum: Seçime eşit şartlarda girmiyoruz. Neden? Odamızdan talep
etmemize rağmen meslek mensubu üyelerimizin telefon adres listelerini bir türlü almamış
bulunuyoruz. Oda yönetimi diğer grupların önünde seçime bir adım önde girmektedir. Bu
anlamda Oda’nın bu antidemokratik tutumu bu telaş bence seçimi kaybetme telaşıdır.
Sevgili meslek mensupları, 3568 sayılı meslek yasamız çıktığı günden bugüne kadar Oda
yönetimi hiç değişmemiştir. Hepimiz dışarıda konuşurken ülkedeki siyasilerin çok uzun
süreler partilerin başında kaldıklarını hep eleştiririz. Fakat kendimize dönüp baktığımızda 20
yıl 30 yıl 15 yıl Oda yönetimlerini ellerimizde bulundururuz, ama kendimize hiçbir eleştiri
getirmeyiz. Eğer yarın sandıkta meslekte birlik grubunu desteklerseniz neler değişecek?
Kesinlikle demokratik, etkin, samimi ve şeffaf bir yönetim iş başına gelecektir. Bütün meslek
mensuplarının fikirlerine önem veren, tabandan tavana doğru hareket şekli gelecektir. İktidarı
kaybetme korkusuyla antidemokratik uygulamalara gidilmeyecektir. En büyük sıkıntımız olan
çantacı ve korsan muhasebecilerine etkin bir şekilde mücadele edilecektir. Devlet dairelerinde
itibar gören meslek mensubu kimliği kazandırılacaktır. Odayı bir ticari kuruluş olarak değil
meslek mensubu üyelerimizin sorunlarına çözüm arayacak bir şekle getireceğiz. İşte bu
saydığımız vaatler için meslekte birlik diyoruz. Yıllardır bu salonlarda sözü verilip de bir
türlü hayata geçirilemeyen mali tatili meslekte birlik birinci gündeme alacaktır. Şunu
unutmayalım yıllardır Oda yönetimlerini yönetenler seçildikleri ilk günkü şevk ve
heyecanlarını belli bir müddet sonra kaybediyorlar ve odaları bir basamak olarak kullanma
fikrine giriyorlar. Onun için diyoruz ki gelin geç olmadan 26’sında yani yarın oylarımızı
verelim ve meslekte birliği işbaşına getirelim.
Seçimlere giren bütün gruplara başarılar diliyorum. Seçimin İstanbul Odamıza, TÜRMOB’a
ve güzel ülkemiz Türkiye’mize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Nail Sanlı:
Divan olarak bir haksızlık olmasın diye ferdi konuşmak isteyen arkadaşlarımız var. Ben
burada birinci turumu tamamladım. Bu arada tüm ferdi konuşmak isteyen arkadaşlarımızı
konuşturup, gruplar adına öyle devam etmek istiyoruz.
Şu ana kadar bize müracaat eden 6 kişi vardır, 6 konuşmacı vardır, ferdi konuşmak isteyen
arkadaşlarımız. Divana müracaat sırasına göre ben çağıracağım kendilerini. Ondan sonra
gruplar konuşmalarına devam edecekler.
Altı konuşmacıdan başka konuşmacıya söz vermeyeceğim eğer başka konuşmacı yoksa.
Çünkü haksızlık olmasın diye grupların arasına girdik arkadaşlarımız seslerini duyurabilsinler
diye. Bundan sonra gelecek ferdi konuşmacıları kabul etmeyeceğiz değerli arkadaşlar.
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İlk konuşmacı sayın Hasan Akdemir kişisel ferdi konuşuyor arkadaşımız. Bundan sonra
konuşacak 5 arkadaşımız da ferdi konuşacak. 6 arkadaşımız konuşmalarını tamamladıktan
sonra gruplara devam edeceğiz.
Buyurun değerli arkadaşım.
Hasan Akdemir:
Sayın meslektaşlarım, PERPA Muhasebe Meslek Mensupları adına hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Meslek yasamızın 5’inci maddesinin birinci bendi mesleğimize girişin özel şartlarının
birincisi içinde hukuk, iktisat, işletme, bankacılık, kamu yönetimi, siyasal bilimler dalında
lisans seviyesine mensup olanları da saymaktadır. Memleketimizde bu konuda çok sayıda
eğitim kurumu var. Mesleğimizin kalitesi, saygınlığı, ekonomik geleceği açısından
konuşuyorum. Mesleğimizin konusunda yeterli eğitim programı olmayan bu okullardan
mezun olanların özellikle işsizlik nedeniyle meslektaş olması çok zor değil. Bu durum talep
baskısının haksız rekabetin nedeni. Bir şekilde meslektaş olan bir masa bir sandalye bir
bilgisayarla işe başlayan kişinin kaybedecek hiçbir şeyi yok. Rahatlıkla ben daha az ücrete
çalışırım diyebiliyor.
Bir de, küreselleşme denilen sömürgecilik sistemi var. Kriz nedeniyle ülkemizin 55
üniversitesinden mezun olanların mesleğe kabulü sağlanmaktadır. Ciddi anlamda ihtiyaç
planlamasına ihtiyacımız vardır. İş kapasitemizi azaltan basit usul kalkmalı, serbest
muhasebecilik kaldırılmalı, vergi beyannamelerinin imzalanması konusundaki 4 sıra no’lu
tebliğdeki beyannamelerini imzalatma kapsamı dışında olan mükelleflerin kapsam içine
alınması yeminli mali müşavirlerin beyanname imzalanması konusundaki hadler kaldırılmalı,
her mükellefe ruhsatlı muhasebeci şart olmalı. Meslek yasamız muhasebeyi yapanlar ve
denetimi yapanlar olarak yeniden planlanmalı.
Biz adını koymasak da bir siyasi mücadelenin içerisindeyiz. Niye? Ekmeğimizi korumak için.
Seçilen ve seçilecek yönetimler bizim memurumuz olarak bu mücadelemizi planlamalı, biz de
yanlarında olmalıyız.
Zorunlu risk sigortasına ihtiyacımız var, mali tatil istiyoruz, vergi adaleti istiyoruz, her türlü
aftan bıktık dürüst kişiler zarar görüyor, ekonomi zarar görüyor. Osmanlı zamanının hasta
adamı Düyun-u Umumiye, IMF’si bugün de var. Gelecek karanlık ama umudumuz devam
ediyor. Her kademede koltuğu bırakmasını bildiğimiz an birinci adımı atmış olacağız. Nasıl
bir Oda istiyorsak öyle bir Türkiye, nasıl bir Türkiye istiyorsak öyle bir Oda istemeliyiz.
Perpa muhasebe meslektaşları adına hepinize başarılar diler, saygılar sunarım.
Nail Sanlı:
Kendisinden özür diliyoruz, Sayın Ahmet Ceylan. Buyurun değerli arkadaşım.
Ahmet Ceylan:
Saygıdeğer konuklar, saygın mesleğimizin saygıdeğer mensupları, hepinizi sevgi ve saygıyla
selamlıyorum.
Çağdaş ve gelişmiş toplumlarda tüm iş ve işlemlerin bir standardı vardır. Konularında
standartlarını belirlememiş hiçbir meslek grubu gelişmesini tamamlayamamış demektir.
Ülkemizde de muhasebe mesleğinin daha çağdaş daha saygın ve daha nitelikli bir meslek
haline gelmesi mesleki standartlarımızın oluşturulması ve uygulanmasından geçmektedir.
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Zira standart belirlemenin mesleğin geleceğini idame ettirmek ve saygınlığını arttırmak,
zaman planlaması ve zamanın rasyonel kullanılmasını arttırmak hizmet kalitesi ve verimliliği
arttırmak, hizmet üretim maliyetini azaltmak, bilgiye ulaşma ve izlenebilirliğe etkinleştirmek,
raporlama ve istatistiki bilgilere hızlı ulaşmaya sağlamak gibi birçok faydaları vardır.
Değerli meslektaşlarım, Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği iktidarındaki Oda yönetimi
ve onun oluşturduğu 22 komite mesleğe katkı sunmak ve bu mesleği çağın gereklerine cevap
verebilecek niteliklere kavuşturmak için büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışmalarını
sürdürmektedir. Büro standartları konusunda yapılan çalışmalar neticesinde muhasebe
bürolarımızda olması gereken asgari düzeyde fiziki ve çalışma standartları belirlenmiş, yine
bürolarımız ile müşterilerimiz arasında bilgi ve belge akışını düzenleyecek normlar
geliştirilmiştir.Bu mesleğin çağdaş gelişmiş ülke standartlarına kavuşması fiziki ve çalışma
standartlarının yanı sıra verilen hizmetin niteliğinin de asgari standartlarının olması
gerektiğine inanıyoruz. Verilen kaliteli hizmetin bir maddi karşılığı da olmalıdır. Ancak
anlayış daha çok müşteri, daha çok para değil, anlayış daha nitelikli hizmet daha nitelikli
meslek ve daha nitelikli kazanç olmalıdır.
Değerli meslektaşlarım; içinde bulunduğumuz yüzyılda tüm dünya şunun farkındadır. Zaman
çok önemlidir ve zamanın bir maliyeti ve bir değeri olmalıdır. Yani bir büroda üretilen hizmet
saatinin ücreti tespit edilmeli müşteriden talep edilecek ücret de hizmet saati ücret baz
alınarak o işletme için harcanan zamana göre belirlenmelidir. Bir büroda üretilecek toplam
hizmet süresi belirlenmeli ve bu hizmet süresi meslek mensubunun sağlıklı denetim
yapmasına elverişli bir süre olmalıdır ve buna bağlı olarak ta istihdam edilecek personel
sayısı, büroda bulundurulacak asgari demirbaş, mefruşat ve ekipmanın asgari standartları
belirlenmelidir. Böylelikle nitelikli hizmet veremeyeceğimiz kadar müşteri edinmemize gerek
kalmayacağı gibi, haksız rekabetin de ciddi anlamda önüne geçilecektir.
Değerli arkadaşlarım, söylediğim şeylerin akademik düzeyde çalışmalar gerektiren bilgi ve
projeler olduğunu biliyorum.
Değerli meslektaşlarım, biz emek-yoğun bir mesleğin mensuplarıyız. Emeğin en yüce değer
olduğunu bizden daha iyi bilecek bir meslek grubu daha yoktur. Çok büyük emek ve özverili
çalışmalarla bu mesleği küçücük ara sokaklardaki dernek odalarından çıkarıp kendi meslek
yasası olan 5 bin metrekarelik kapalı alanlara sahip binalara taşıyan bir unvanı bir mührü olan
ve ülkenin denetimine talip bir meslek aşamasına getiren ve bu uğurda yüreğini ve emeğini
ortaya koyan başta sayın TÜRMOB Genel Başkanı Mustafa Özyürek ve İstanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Yahya Arıkan olmak üzere, emeği geçen
tüm büyüklerimize şükranlarımı sunuyor, zaferin dün olduğu gibi bugünde çağdaş demokrat
laik ilerici düşünen ve düşündüğü gibi yaşayan çağdaş demokratların olacaktır diyor, saygılar
sunuyorum.
Nail Sanlı:
İsmet ağabeyimizden sonra sayın Azimet Güntürk konuşacak hazır olurlarsa.
İsmet Uğurlu:
Selam ve sevgiler. Ben İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet’in semtinde oturuyorum ve
Fatihli arkadaşlarımı ve bütün İstanbul’u selamlarım. Hiç kimseyi tenkit yapmam ve benim
bütün arzum bir taraftar gibi katılan yahut da bir tarafı desteklemek değil, sevdiğim için
arkadaşları burada gelip bir huzur bir sükunet ve bir tartışma hazzı vermektir. 70 yaşından
sonra herhangi bir tavrı yahut da koşturmaca yapamayacağımdan kendilerine sadece bir tebrik
ve bir muzafferat tebrik ediyorum.
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Sevgili arkadaşlarım, her vakit konuşmamda şunu söylüyorum: Bir denizcinin sıfatı nedir
biliyor musunuz? Gemiyi alır ve seyahate gider ve geri gelir. Ben şunu söylüyorum İstanbul’u
idare eden kaptan artık gemici mi pilot mu ne dersen deyin, Yahya Arıkan’dır. Ben kendisine
her zaman için selam ve sevgilerimi sunarım. Ben herhangi bir şey için değil, sırf kendisi bu
işi yürüttüğü için bugüne kadar bu arkadaşın devamını kendim canı gönülden istiyorum.
Ankara’yı da idare eden TÜRMOB’un genel başkanı Mustafa Bey ve aynı zamanda bizim,
aynı zamanda İstanbul’da ve gerekirse Ankara’da çalışan, efendim Nail Sanlı arkadaşım
bunlara da selam ve sevgilerimi sunarım.
Şimdi efendim, biz bir hizmet gördük yahut hizmeti sadece bir bilanço ile bir kayıtla
ispatlamak yahut örgütlemek değildir. Efendim, Şişli’deki binaya ben kendim özel olarak
gittim. Hanginiz gitti desem hiç kimse gitmemiştir. Bir mavi bir pencere örtmüşler, 150–152–
154 numaralar; bunların arasındaki 150 numara bizim TÜRMOB’u mali müşavirler odasının
başkenti olacaktır. Efendim, şimdi bunun yanında da arkadaşlara şunu söylemek istiyorum.
Bu kişiler çalışınca takdir etmek lazım. Huzurlu olursa bir insan o takdiri görür ve çalışır, ama
sadece burada gelip tenkitler falan değil. Ben şimdi biraz evvel Nail Sanlı efendim seçim
listelerinin rengini yahut da bilmem ne konuştular, ben şahsen bu yaşımla bana seç deseler
yanlış yaparım, çünkü sarıyı pembe pembeyi sarı görürsem yanlışlık yaparım; o bir. Artık
vicdanınıza bırakıyorum. Bir de, onu yanlışla şey yaparsa 3 günde değil 15 günde seçim belli
olur; hepinizin huzurunda söylüyorum.
Sevgili arkadaşlar, ben tabii vakit yok fazla uzatmak istemiyorum. Yani bütün arkadaşlara
bilhassa eğitimcilere sonsuz teşekkürler. Türkiye çok çalışkan bir bölge seçmişti İstanbul’da
hepsine hürmetlerimi sunarım.
Ben fazla konuşmak istemiyorum, hiç ayırım yapmadan hepsine teşekkürler, hepsine
başarılar, hepsine canı gönülden kucak dolusu selamlar. Hürmetlerimi sunuyorum.
Nail Sanlı:
Sayın konuşmacı, süreniz 5 dakika.
Azimet Güntürk:
Saygıdeğer meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben çok değişik bir şey
söyleyeceğim. Alıştık zaten bu konuşmalara hep aynı şeyler söylenir, lafta kalır. Bu
kongrenin yarının Türkiye’sini değiştirmesini istiyorum, damgasını vurmasını istiyorum.
Nasıl olacak? Biz yaptırımı olan bir odayız. Ekonominin dinamosu olduğumuza göre 50 yıldır
uygulanan kanunların bugüne uymadığını hepimiz biliyoruz. Ankara’dan gelenler de aynısını
söylüyor, yönetim de aynısını söylüyor, siz uygulayanlar da aynısını söylüyorsunuz. Gelir
vergisi, kurumlar vergisi, KDV, sigorta oranlarının yüksek olduğunu her platformda
söylüyoruz, kahvelerde konuşuluyor, minibüslerde konuşuluyor, evlerimizde de konuşuluyor.
Sizden bu genel kuruldan bir yetki istiyorum. Seçilecek herhangi bir yönetim, hangisi olursa
olsun, 2 sene zarfında bunların takipçisi olmazsa ben tek başıma bugüne kadar uygulanan bu
haksızlıkları protesto etmek için Ankara’ya yürümek üzere yetki istiyorum. Şayet, siz bu
meslek adına aykırı bulursanız beni bugünden itibaren meslekten ihraç edebilirsiniz. Vatandaş
olarak yürüyeceğim.Hep söylüyoruz, lafta kalıyor, bunları söylemek için geldim. Hayırlı
olsun Genel Kurul.
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Nail Sanlı:
Bülent Erensoy.
Bülent Erensoy:
Sayın Divan, kıymetli meslektaşlarım ve sevgili arkadaşlarım; İstanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası 13. Genel Kurulu’nun meslektaşımız ve mesleğimiz açısından faydalı
ve kazançlı olmasını diliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ait olduğumuz grup
olarak, her zaman yapıcı ve uyarıcı muhalefet politikasından yana olduk, meslek ve
mesleğimiz adına yapılan yararlı faydalı güzel çalışmaları icraatları kazanımları hiç
çekinmeden alkışladık, buna vesile olanları tebrik ve takdir ettik. Böyle yapmaya devam
edeceğiz.
Nail Sanlı:
Sayın konuşmacı, kişisel konuşuyorsunuz, hiçbir grup ismi kullanamazsınız, bir daha
kullanırsanız sözünüzü keseceğim. Ne söyleyecekseniz kendi adınıza söyleyeceksiniz.
Bülent Erensoy:
Bundan özellikle birkaç seçim döneminde sadece lafı geçen, ancak bugüne kadar hiçbir çaba
ya da çalışmaların yapılmadığı ya da yapılamadığı bir konudan bahsetmek istiyorum;
“topluluk sigortası”.
Nedense aynı pozisyonda ve aynı merkezde hem vergisel yönden hem de çalışma şartları
bakımından hemen hemen aynı durumda bulunduğumuz hukukçular ve avukatlar sosyal
güvenlik yönünden imtiyazlılar. Vergi, bütün yasaların çıkartılmasında aktif yol alan iktisat
ve ekonomi mezunu bürokratlarımız ve milletvekillerimiz, nedendir bilinmez, bu konuda
pasif davranmış ya da gerekli çabayı göstermemişlerdir. Oysaki noktasına virgülüne
dokunmadan avukatlarla alakalı 1136 sayılı yasayı alsak, sadece avukat yerine “mali
müşavir”, baro yerine “oda” yazsak birkaç ufak imla ve mücelleme ile değiştirilebilecek ve
uygulanabilecektir. Avukat vekaleti tüm kamu kurum ve kuruluşlarında geçerli ve etkiliyken,
meslek mensuplarına verilen noter vekaleti geçerliliği hepimizin malumudur. Baronun meslek
ve meslektaşlara sahip çıkma noktasındaki tavrı odamızla karşılaştırılmasına bakılınca sayıca
daha fazla olmamıza rağmen etkili değiliz. Bir avukat kamuda çalışmaya başlayınca hemen
emekli sandığına tabi oluyor, bir iş yerine tabi olarak çalışınca SSK’lı oluyor, serbest çalışıp
büro açınca Bağ-Kur değil, topluluk sigortasına tabi oluyor. Biz ise Bağ-Kur’un şefkatli
kollarına teslim oluyoruz ya da olmak zorunda bırakılıyoruz, çünkü 1479 sayılı Bağ-Kur
Kanunu son derece açık, “kendi nam ve hesabına çalışan” ifadesi gayet net. Peki, serbest
çalışan avukatın ayrıcalığı nereden ileri geliyor? Biz araştırdık bulamadık. Hem primleri
oldukça düşük hem maaşları kıyaslanamayacak kadar yüksek, üstelik ödedikleri primler diğer
sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olunca birebir değerlendiriliyor. Odamızın şu anki mevcut
yönetiminin bir aczinden ya da ihmalinden kaynaklandığını çok düşünmüyoruz. Zira bu
1969’lu yıllarda ortaya çıkmış 83 ve 84 yıllarında birtakım değişiklik ve düzenlemeler
getirilmiş. Bizim o yıllarda bir mesleki teşekkülümüz bile mevcut değildi. Yine anti parantez
bir hakkın da teslim edilmesi gerekiyor. O yıllarda bu konuları bırakın tartışmayı,
düşüncesinin bile imkansızdı.
Bugün iki meslek dalını karşılaştırma yapma haddini kendimizde bulabiliyorsak, bu
mesleğimizin ve meslektaşımızın nasıl artan bir potansiyel içerisinde olduğunu
göstermektedir. Bu ikilem yıllardır devam ediyor. Bu konuyu her ortamda ve her mevkide
dile getirmek, haksızlığı ortadan kaldırmak ya da aynı haklara sahip olmak için bir mücadele
gayreti içinde olmamız gerekiyor.
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Bunun için her türlü işbirliğine açığız ve varız diyoruz. Bu dönem içerisinde bulunan
ekiplerin kavgacı ve agresif değil, yapıcı, uzlaştırıcı bir tavır içerisinde olunması gerektiğini
düşünüyoruz. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Ali İhsan Özdemir:
Sayın meslektaşlar, hepinizi saygıyla selamlarım. Sesim iyi gelmiyor mu bilmiyorum, daha
önce konuşmaların çoğunu dinleyemedim, ses düzeni oldukça bozuk. Sayın Divan, sesim
nasıl geliyor acaba? İyi mi geliyor; teşekkürler.
Şimdi örnek vermek istiyorum uyguladığımız bildirgelerle ve AB durumlarıyla ilgili. Aylık
SSK bildirgesini vermeme cezası 450 milyon, AB formlarını, yani angarya kabul ettiğimiz
AB formlarını düzenlememenin bedeli 500 milyona yakın, yani aylık bin liraya yakın yükün
altına giriyoruz. Hiç mi hastalanma hakkımız yok? Meslek gittikçe ağırlaşıyor ve karşılığında
aldığımız ne kadar ücret; hepimiz biliyoruz, yaşıyoruz. Şimdi, milletvekilimizin konuşmasını
dinledim daha önce, misafirlerimizin konuşmasını dinledim. Sanki meslek çok iyi bir
yerdeymiş gibi oldukça güzel laflar ettiler ama ben hiç olduğunu görmedim, yaşamadım.
Bazen diyorum, acaba yaşadıklarım mı kabus, hayal, yoksa dinlediklerime ben mi
yabancıyım; çelişki içerisine düşüyorum. Eminim hepiniz öylesinizdir.
Hani televizyonda Türk dizilerini izlersiniz, ayakkabıyla girerler evlerine, ekonomik sorunları
yoktur, son derece lüks yaşarlar. Bir de, Türk halkının yaşadığı hayata bakmak lazım; birçok
insan açlık sınırının altında yaşıyor. Bizler de çok iyi yerlerde değiliz.
Geçtiğimiz günlerde ünlü ozanımızı kaybettik, hepiniz bileceksiniz Aşık Mahsuni Şerif. Buna
ne devlet ne de basın, medya gereken ilgiyi göstermedi. Halkının yanında olan, onun çilesini
türkülerine dökmüş bir ozana hiçbir zaman gereken ilgi gösterilmedi. Neden acaba? Aynı şey
bizde de geçerli, bizim meslekte sorunlarımıza mevcut kurumun gereken ilgi göstermediğine
inanıyorum Niye mi? Bakın, kasım, ağustos, şubat aylarında mesleği yapmak cehennem azabı
haline dönüşüyor. Şu geçtiğimiz mayıs ayını düşünün hele. Eh, bunu biz hak ettik mi; ben
buna inanmıyorum, biz 18 bin kişiden oluşuyoruz, ailelerimizle 400 bin insana yakın bu
rakam. Ben diyorum ki, Maliye Bakanlığı ile ilgili sorunlarımızı birebir ilişkilerle değil,
kitleyi de arkamıza alarak eylemlerle, bu imza kampanyası olabilir, yürüyüş olabilir ama,
kitleyi mutlaka arkamıza alarak gereken hakkımızı almalıyız diyorum. İşte bu şekilde Maliye
Bakanlığının cesaretinden onun istediğini yapan yeni bir karar çıktığında çelişkiler içinde
dolaşmayan, her an mevzuatın değişmediği net bir yasa çıkacaktır ve bizler de mesleğimizi
yapmaktan gurur duyacağız. 10 yıl öncesinde söylediği söylemini bugün artık herkes
tarafından söyleniyor; mali tatil, tek meslek tek oda. Teşekkürler.
Nail Sanlı:
Sayın Arığ, gruplardan birisi ismini çekerse siz grup adına konuşabilirsiniz. Siz adaysınız
Sayın Arığ, bir listede adaysınız. Sayın Arığ, bir listede aday durumundasınız, lütfen
zorlamayın konuyu. İki tane şık var ya adaylığınızı çekeceksiniz, ya konuşmanızı
çekeceksiniz. Tamam Sayın Arığ, lütfen sizi sakinliğe davet ediyorum. Bakın, siz zaten tahrik
edilmiş olarak gelmiştiniz buraya. Bakın, adaysınız diyorum size, aday olarak ne demek
istiyorsunuz?
Sıradaki konuşmacıyı çağırıyorum. Sayın Hadi Akmandan, Sayın Turgut Arığ, Sayın Birol
Fidancı konuşmasını geri çekti, Turgut Arığ onun adına konuşacak değerli arkadaşlar.
Sıradaki konuşmacıyı çağırıyorum, Sayın Hadi Akmandan.
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Sayın Arığ, konuşmanıza engel değiliz efendim, bakın burada bir ilke var; Demokratik
Platform’un listesinden Disiplin Kurulu adayı mısınız değil misiniz? Aday mısınız efendim?
Efendim aday mısınız? 18 bin kişi adına görev yapmaya çalışıyoruz, siz aday mısınız?
Adaysanız, grubunuzu mu reddediyorsunuz? Konuşacaksınız efendim, bir arkadaşımızın
yerine konuşacaksınız grup konuşmacısı olarak.
Sayın Hadi Akmandan. Oy birliği ile konuşmacılar gruplar adına kabul edildi. Ben buna
uymak, Sayın Birol Fidancı yerine sizi konuşturuyorum buyurun. Buyurun Sayın Arığ. Sayın
Birol Fidancı yerine konuşuyorsunuz. Buyurun.
Turgut Arığ:
Sevgili meslektaşlarım, 12 yıl önce bu Oda kurulduğundan bugüne kadar bu çalışma kitabı
sabahleyin burada dağıtılıyordu. Ne oldu da 13’üncü yılda birkaç gün evvel dağıtılmaya
başlandı? 13 yıl sonra mı jetonları düşüyor bazılarının? 12 yıl sizi üye olarak saymayan,
sırtınızdan geçinen insanlar 13 yıl sonra niye değiştiriyorlar? Size sorular soracağım, cevabını
siz vereceksiniz. Bu çalışma kitabı 240 sayfa bir kitap olmuş, 440 sayfa olsaydı daha çok mu
çalışmış olacaklardı? 26 tane basın bildirisi var, 330 tane görsel, 148 tane yazılı basında
demeçler var. Peki bu kadar 400–500 tane şeye karşı mesleğinizin onuru mu arttı, geliri mi
arttı, başka neyiniz arttı? Gösterişlerle bu iş olmaz. Danışma meclisinde 125 kişi var, kaç
tanesiyle kaç toplantı yaptınız, kaçı katıldı, neden hepsi tamamı atanmış kişiler ve belli bir
grubun adamları, diğer grupların içinde adam yok mu? Cevap verin lütfen. Yönetim ve
denetim disiplin kurullarının yedek üyelerinin adları bu kitapta bile yok. Bunlar adam değil
mi? Denetim Kurulu yönetiminin kaç toplantısına katılmış? Belirsiz, kaç karar almış?
Belirsiz. Denetim raporu kelimesi kelimesine neden eski ve daha eski raporların kelimesi
kelimesine aynı? Böyle midir, zaman aynı mıdır ki? Şartlar aynı mıdır ki?
Denetim yönetmeliğinde belirlenen denetim şöyle böyle yapılacak maddelerinde neden
uyulmamış? Denetim Kuruluna gönderilen yazıların alınıp alınmadığı bile neden belli değil?
Denetim Kuruluna hiç mi yazı gitmedi? Ya ellerine geçmiyor ya da geçirmiyorlar ya da
ellerine geçenleri idrak etmek gibi bir insanlar değiller galiba.
Mali tatilden bahsediliyor. Hala bir masal peşinde koşuluyor. Adli tatilin kaldırılması
istenirken mali tatil olacak şey midir? Mali tatil demek ekonomiyle ilgili bütün Bakanlıkların
tatil yapması demektir. Türkiye çalışma durumu belli bu kadarlık çalışmayla bu krizlere
giriyorsak acaba mali tatilde ne gireceğiz. İşini ayarlayan tatilini yapıyor. Demek yapabilecek
kapasitede değiller.
Üyesi bulunduğum Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği’nin hangi şubesine hangi
harcamalar Oda gelirlerinden karşılanıyor bunun açıklanması gerekir. Neden bazılarının
harcamaları karşılanıyor da bazılarının karşılanmıyor? Hangi üyelere hangi şubelere neden
Oda’daki delege listeleri veriliyor da diğer bazılarına neden verilmiyor? Bu ayırımı yapan
hangi zihniyet? Harcama ve ödeme listelerine yönetim kararı var mı, denetimin haberi var mı?
Evet, toparlarım bir tane daha söyler bırakırım sorularla. Bundan sonrakilerin mücadelesi
başka safhalarda devam edecektir arkadaşlar. Bu Oda yaklaşık her seçimde 1500 –2000 oyla
liste başı oluyor. Nasıl olduğuna dair bir takım söylentiler de var. Peki, bu Oda 1000 - 2000
kişinin midir, 18 bin kişinin midir arkadaşlar? 16 binini dışlamaya kimin hakkı vardır. Küçük
olsun benim olsun zihniyeti ile bu meslek bu ülke nereye vardırılacaktır?
Odabaşı stajyerlerin sınavlarda yüzde 90–95 başarılı olduğunu yineledi birkaç yerde
sınavların merkezi Ankara’ya alındıktan sonra bu oran neden yüzde 20–25 in altına indi? Ana
nedenleri özel konuşmalarda söylenen şeyler midir bunun bazı nedenlerini ortaya çıkarıp
herkesin bilmesi gerekir. Gerçi çok şey söyleniyor. Meslek ücret tarifeleri halâ. Bakanlıkça
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hazırlanmalıdır. Süre dolduysa kapatabilirsiniz, teşekkür ederim. Devamını başka yerde
anlatacağım.
Nail Sanlı:
Biz teşekkür ederiz.
Hamdi Akmandan (Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu Adına):
Sayın Başkan, değerli meslektaşlarımız, Çağdaş Muhasebeciler Birliği’nin adına yapacağım
bu konuşmayı bilanço hakkında kısa bir değerlendirme yapacağım.
Odamızdan istediğiniz tek düzen hesap planı Genel Kurul’dan istenen gelir tablosu
formatında olması zorunluluğu yoktur ama bu formata sahip çıkılması gerektiği görüşündeyiz.
Bir de artık mali müşavirler odası bilanço ve gelir tablolarındaki şekil hataları yapmaması
gerekir. Geçen yıl bilanço da yer alıyordu. Oda’mız gelir tablosuna göre düzenlenir bunda
gelirler sağa giderler sola yazılır. Sağ taraftaki gelirlerin altında maliyet unsurları bu
olmamalıdır. Giderler arasında yer alan kambiyo olarak mevcuttur. Danışman arkadaşların
bunlara dikkat etmesi gerekir düşüncesindeyiz. Bu yanlışlıklar baroda ya da tabipler odasında
olsaydı mühim olmazdı ama bu yanlışlık Oda’mızda olursa yanlış büyük olur.
Oda’mızın bilançosunda yaptığımız değerlendirmeleri kısaca söyleyeyim. 2002 yılı aidat ile
ücret tarifesi olarak tabir edilen gelirlerin yüzde 58’i tahsil edilmiş yüzde 42’si tahsil
edilmemiş. Tahsilat oranındaki düşüklük devam etmektedir. Bir başka konu ise yeni kayıt
olan arkadaşlardan 750 milyon lira alınmış olmasıdır. Mesleğe yeni katılan arkadaşlardan çok
fazla para talep edilmektedir. Bu mesleğe yeni katılan arkadaşlara haksızlıktır. Şimdi onların
gelir tablosuna baktığımızda 1,5 trilyon lira gelir fazlası gözükmekte. Çok ağır bir ekonomik
daralmanın yaşandığı ülkemizde birçok işletme işletmesini birçok meslektaşımız bürosunu
kapatmışken
Nail Sanlı:
Sayın konuşmacı toparlar mısınız süreniz tamamlandı
Hadi Akmandan:
Çok kısa bir konu Sayın Başkan.
Nail Sanlı:
Son bir cümle lütfen
Hadi Akmandan:
Sayın Başkan ve değerli üyelerimiz, sizin kısa sürede bilançonun ve gelir tablosunun çok az
bir kısmında görüş bildirebildik.
Görüldüğü gibi, birçok bazı konularda da sorunlar var. İSMMMO mali tablolarında bu
konuların düzgün olması gerektiği kanısındayız. Biz yönetime geldiğimizde açıklık
politikamız gereği mali tabloları 3 ayda bir internet kanalıyla tüm kamuoyuna
açıklayacağımıza söz veriyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum.
M. Hamdi Balcı (Meslekte Birlik Grubu Adına):
Sayın Divan, sevgili meslektaşlarım, 13. Genel Kurulumuzun mesleğimiz adına yeni ufuklar
açmasını temenni ediyor ve sözlerime başlıyorum.
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Bu Genel Kurul bundan önceki genel kurullardan farklı bir atmosfer içerisinde cereyan
ediyor. Belki bugüne kadar oy kullanma işlemiyle ilgili süre gelen bir uygulama ilk defa
değişime tabi olmuş oldu. Biraz da belki bunun etkisiyle gergin bir hava salonda var gibi
geliyor.
Ben bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu hikaye aslında bizim hikayemiz. Özelde meslekte
birliğin hikayesi ama genelde tüm meslek mensuplarının hikayesi. Bu anlamda kulak
vermenizi istirham ediyorum.
Hepimiz Kaf Dağı’nı, Anka Kuşu’nu hikayelerde duymuşuzdur. Bu onların hikayesi ama o
hikayede somutlaşan meslekte birliğin hikayesi genel anlamda meslektaşların hikayesidir.
Rivayet olunur ki kuşların hükümdarı olan Simurg Anka bilge ağacının dallarında yaşar ve
her şeyi bilirmiş. Kuşlar Simurg'a inanır ve onun kendilerini kurtaracağını düşünürlermiş.
Kuşlar dünyasında her şey ters gittikçe onlarda Simurg'u beklerler ve Simurg'un dertlerinin
çözümü olduğunu düşünürlermiş. Ne var ki Simurg ortada görünmedikçe kuşkulanır olmuşlar
ve sonunda umudu kesmişler. Derken bir gün uzak bir ülkede bir kuş sürüsü Simurg'un
kanadından bir tüy bulmuş. Simurg'un var olduğunu anlayan dünyadaki tüm kuşlar
toplanmışlar ve hep birlikte Simurg'un huzuruna gidip yardım istemeye karar vermişler.
Ancak Simurg'un yuvası etekleri bulutların üzerinde yer alan Kaf Dağı'nın tepesindeymiş.
Oraya varmak için 7 dipsiz vadi geçmek gerekiyormuş. Kuşlar hep birlikte uçmaya
başlamışlar. Yorulanlar ve düşenler olmuş. Önce bülbül güle olan aşkını hatırlamış ve geri
dönmüş, papağan o güzelim tüylerini bahane etmiş oysa tüylerinin güzelliği yüzünden kafese
kapatılırmış, kartal yükseklerdeki krallığını bırakamamış, baykuş yıkıntılarını özlemiş,
balıkçıl kuşu parmaklığını. 7 vadi üzerinde uçtukça sayıları gittikçe azalmış. 6’ncı vadi
şaşkınlık, 7’nci vadi ise yok oluş vadisiymiş. Kaf Dağı'na vardıklarında geriye 30 kuş kalmış.
Simurg'un yuvasını bulunca anlamışlar ki aslında Anka 30 kuş demekmiş. Onların hepsi
simurkmuş, her birisi birer simurkmuş.
Bu anlamda ben her meslek mensubunun birer Simurg olduğunu düşünüyorum. Bu ideallerle
meslek mücadelesi içerisinde bulunduğunu düşünüyorum. Meslekte Birlik bunun hikayesi
diye aktardığım bu hikaye aslında mesleği ideal edinmiş meslektaşlarının problemiyle
dertlenmiş ve onların çözümü noktasında katkı ortaya koyan dertlenen, endişe duyan bütün
meslektaşlarımın hikayesidir diye düşünüyorum.
Eğer buradan yönetime bir pay vermek gerekirse, mevcut yönetime bir pay vermek gerekirse
o da hikayenin son cümlesidir. Hikaye şöyle bitiyor: Bir de derler ki yeni Simurg'un doğması
için eski Simurg'un kendisini yakması gerekirmiş.
Teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.
Nail Sanlı:
Hulusi Özocak Bey’den sonra Sayın Cihan Çelik konuşacak; hazır olurlarsa. Buyurun sayın
konuşmacı.
Hulusi Özocak (Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu Adına):
Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli meslektaşlarım, Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği
Grubu adına hepinize saygılar sunar, bu genel kurulun mesleğimize ülkemize yararlar
getirmesini diliyorum.
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Yıllardır ülkemiz için mesleğimiz için mesleki örgütlerimiz için sürekli gelişen yöneticilik,
strateji ve politikalarını temel değerlerimizden yana koyan yüce Atatürk’ün ilke ve
devrimlerinden sapmayan anlayış ve uygulamalarımıza bu genel kurulda da Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği Grubu olarak karşınızda olmaktan gurur duyuyorum.
Değerli meslektaşlar, meslek yaşantımızda son günlerde gündemin başında gelen temel
sorunlardan birisi de haksız rekabettir. Bu Konuda Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği
Grubu’nun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu konudaki tespitlerimize
bir baktığınızda bölgesel farklılıklar, fiyat farklılıkları, uygulama farklılıkları, serbest
muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir arasındaki iş kabulü
ilişkileri göze batmaktadır. Bunların sonucunda ise son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerin
de etkisiyle amansız bir rekabet ortamı oluşmaktadır.
İşte değerli arkadaşlar bu ortamda haklı rekabeti ön plana çıkarmak gerekiyor. Bunun için
projelerimiz var, alınmış meslek kararlarımız var, uygulayacak kadrolarımız var.
Önümüzdeki çalışma döneminde bunları bir bir hayata geçireceğiz. Ancak bu konu sadece
bizlerin değil tüm tarafların tüm kurumların ele alması gereken bir konudur.
Değerli meslektaşlar, mesleki rekabetin her türlü suistimali olarak tanımlayabileceğimiz
haksız rekabet kaçak muhasebeci, ruhsat kiralamadan bağımlı çalışanlardan kaçak şubelerden
bağımsız denetim kuruluşlarından ve yasal düzenlemelerden kaynaklanmaktadır. Bu durumda
haksız rekabetin üç ana boyutu ön plana çıkmaktadır.
Birincisi fiyat boyutu. Bu fiyat boyutunda daha önceden bildiğiniz gibi bu camia artık iki
tarifeyi kaldırmıyor. Çünkü biri yaşanıyor öbürü ödeniyor.
Diğer taraftan kalite boyutunda ise muhasebenin gelişmesi ve beklentilerin artması ile bunlar
istikrar, verimlilik, hizmet kalitesi, teknolojik gelişmeye uyum olarak karşımızda.
Üçüncüsü ise muhasebe denetim mesleğinin tekelleşme boyutu ki biz buna çok önem
veriyoruz değerli meslektaşlar. Mesleğin artık muhasebe denetim mesleği mi olacağı, o halde
ülkemiz muhasebe denetim mesleğini ulusal yapılandırmalarını bırakacağız yoksa uluslar
arası denetimine mi bırakacağız? Şu anki durumda uluslar arası muhasebe kuruluşları bazı
denetim kuruluşlarının tekelleşmesi sürüp gitmektedir.
Bilinmelidir ki ülkemiz muhasebe denetim mesleğini uluslararası denetim kuruluşlarının
tekeline bırakacak olursa 50 binden aşağı meslekten mensupları için yabancı dil sorunu
olacak. Ülkemiz muhasebe denetim mesleğini ulusal yapanların eline bırakacaksa o zaman
meslekte işbirliği mi hiyerarşi mi bunun sorusuna birlikte cevap bulacağız. Haksız rekabeti
önlemek içinse değerli meslektaş bir ücretlerde yaşanan kaotik ortamı ortadan kaldıracağız.
Son zamanlarda hazırladığımız faktörel katsayılı ve zamana endeksli ücret tarifesi yakın
zamanda hayata geçirilecektir.
Diğer taraftan müşteri bildirim listelerine işlerlik kazandıracağız. Büro tescil belgelerinin
vizesini 30 ilçede dershaneler açarak sürekli meslek içi hayata geçireceğiz. Kapasite
konusunda projemiz bir kasa bir masa yüz defter olmayacak. Fiziki mekan nitelikli elaman
teknik donanım olacak.
Bunun dışında mesleğe ihtiyacın belirlenmesi büro açılışlarının izne tabi tutulması ve asgari
büro standartlarının oluşması gibi size sunduğumuz broşürdeki birçok konuyu hayata
geçireceğiz.
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Sonuç olarak değerli meslektaşlar biz Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu olarak
mesleğin gelişiminde ve gelecekte alacağı şekillerde projelerimizle üretimlerimizle hep var
olduk, bu seçimlerde de katkılarınızla var olmak istiyoruz.
Yarın vereceğiniz kararın ülkemize mesleğimize faydalı olmasını diler ve herkese saygılar
sunarım.
Nail Sanlı:
Teşekkür ediyoruz.
Selami Erdem (Çağdaş Muhasebeciler Birliği Değişim Hareketi Adına):
Sayın Divan, değerli konuklar, değerli meslektaşlarım 13. Olağan Genel Kurul açılırken
ülkemize ve mesleğimizin sorunlarına çözümler getirmesi temennisiyle başlandı.
Değişim hareketinin çalışma grubu somut önerileriyle bugün karşınızda. Bizler meslek
mensuplarımızın bizzat yaşadığı sorunlar ve sıkıntılarına çözüm olacak sıkıntılarını aşacak
projelerle bugün sizlerin gündeminizde olmak istiyoruz.
Değerli meslektaşlarım, bizlere tanınan 5 dakikalık kısa süre içerisine bu projelerin
sığdırılması mümkün değil anlatılması da mümkün değil. Sadece kısa başlıklarını sizlere
aktaracağım, sizlerle paylaşacağım. Bir tek şeyi bilmeniz gerekiyor ki bu projeler daha
sonraki günlerde sizlerle bizzat geniş ortamlarda geniş katılımlı ortamlarda paylaşılmadan
asla hayata geçirilmeyecektir. Mutlaka sizlerle paylaşılacaktır.
Meslek mensuplarımızın özellikle son iki yıldır yaşadığı tahsilat sıkıntısının kesin anlamda
Oda tarafından çözümlenmesi noktasında oluşturduğumuz tahsilat yönergesinin başlıklarını
aktaracağım size.
Değerli meslek mensupları, mutlaka ve mutlaka Oda bünyesinde tahsilatı takip edecek
ilişkileri takip edecek koordinasyonu kuracak yapılamayan tahsilat karşısında devreye girecek
bir hukuk servisini de içeren bir tahsilat biriminin mutlaka devreye girmesi gerekiyor.
Projemizin özü buradan geçiyor. Meslek mensuplarımız yapmış oldukları tahsilatı ve almış
oldukları ücreti mutlaka Oda denetiminden geçirmek zorundalar.
Değerli arkadaşlarım, bu projenin özünde yine sizlerin gündemine 1998 yılında değişim
hareketi tarafından getirilen meslek içi zorunlu eğitim için fon oluşmasını yine uzun zamanlar
arzu ettiğimiz sosyal dayanışma fonunu bu projenin içerisinde bulacaksınız. Yapılmış olan
tahsilatların üzerinden alınacak yüzde 1 buçukluk bu daha sonra sizlerle yine tartışılacaktır
pay içerisinden sadece yüzde yarımı Odanın bu hizmetleri sunması için diğer yüzde yarımı
meslek içi zorunlu eğitim fonuna diğer yüzde yarımı sosyal dayanışma fonuna aktarılmak
üzere toplanacaktır.
Değerli meslektaşlarım, bu fonlarla birlikte hiçbir meslek kuruluşunda olmayan nispi
aidatların sonu getirilecektir. Bildiğiniz gibi nispi aidat meslek kuruluşlarının hiçbirisinde
bizden başka yoktur. Dolayısıyla bu projeyle sizlere sunulacak hizmetlerin yanı sıra nispi
aidatlarda devre dışı bırakılmış olacaktır.
Değerli arkadaşlarım, sizlerle daha önce paylaşılmış olan ve yaptığımız meslek bizim yatılı
tedavimizi ve vefatımızı kabul etmeyen bir meslek. Sadece başlığını aktaracağım benden
sonraki arkadaşlara saygısızlık yapmak istemiyorum. Mücbir sebep başlıklı vergi usul
kanunundaki ilgili maddelere mutlaka meslek mensubumuzun yatılı tedavisi ve vefatı mücbir
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sebepler hanesine alınmalıdır bununla ilgili projede bizim çalışma programımızın
içerisindedir. Ve değerli arkadaşlarım son somut bir öneriyle sözlerime son vermek istiyorum.
TÜRMOB’ un değerli yöneticileri de buradalar. Biliyorsunuz bu sene zorunlu sermaye artırım
dönemi. Küçülmüş pastamıza küçücük dilimin ilave edilme şansı var. Ben yöneticilerimden
ve yarın yönetime gelecek olan arkadaşlardan istirham ediyorum. Hemen 26’sı akşamı
başlamak üzere zorunlu sermaye artışları ile ilgili dağıtılmamış karlar değerleme fonları ve
özel fonların sermayeye ilavesinde serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirler
arkadaşlarımın raporları hiç olmazsa geçerli kılınsın. Küçücük bir pastadan pay tekrar meslek
mensuplarımıza kazandırılsın. Saygın meslek adına hepinize saygılar sevgiler sunuyorum.
Nail Sanlı:
Sayın Musa Nuri Gündoğdu, Salih Yılmaz.
Musa Nuri Gündoğdu (Demokratik Platform Adına):
Değerli Divan, basının değerli emekçileri, saygıdeğer misafirler, kıymetli muhasebeci
arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Demokratik Platform adına 12 yıllık bir mücadele geleneğinden gelen şevkimiz ve azmimiz
her geçen gün ortaya koyduğumuz mesleğin temel taleplerinin bugün gelişmesi noktasında
siyaset ve bürokrasi kesimi tarafından da ifade edilmesinden dolayı daha çok hız kazandık
daha çok meslekle ilgili tespitlerimizin vücut bulduğunu memnuniyetle ifade edebiliriz.
Ben bu konuşmamı iki ana başlık halinde sizlere aktarmak istiyorum. Bir, ülkemizde yaşanan
sorunlar ve bu yaşanan sorunlardan kaynaklı olarak biz muhasebecilerin içinde bulunduğu
durum. Ülkemizde yaşananlar dünyada yaşananların gerçek bir yansıması olarak karşımızda
duruyor. Ülkemizde Devlet Planlama Teşkilatı’nın yaptığı araştırmalara göre günlük bir
buçuk dolar gelirden yoksun olan nüfusun ülkenin yüzde 28’i olduğunu biliyoruz. Devlet
Planlama Teşkilatı verilerine göre gelir dağılımından en üst düzeyde 20’lik kesimin milli
gelirden aldığı pay yüzde 57’dir. En alt kesimin yüzde 20’lik kesimin aldığı pay ise sadece
yüzde 3 onda 5’tir. Ülke kaynaklarının tekellere peşkeş çekildiğini tarımın ve sanayinin
çökertildiğini ülkemizin tam bir açlık, açık pazar haline dönüştürüldüğünü ekonomimizin
üretkenlik vasfını yitirdiğini eğitimin her aşamasında kayıtsızlaştığını milyonlarca çocuğun
okulsuz nüfusun büyük bir çoğunluğunun yetersiz sağlık hizmeti aldığını biliyoruz.
Kayıt dışı ekonominin çöl gibi büyüdüğü milyonlarca işçinin sigortasız çalıştırıldığını sendika
hakkının işlevsizleştiğini ve ortadan kalkmakla yüz yüze olduğunu görüyoruz. Devlet
bütçelerinin sayıları birkaç bini geçmeyen rantiye borç ödeme belgelerine dönüştüğünü vergi
gelirinin tamamının borç faizine gittiğini biliyoruz.
10 milyar dolar dış kaynak için ülkenin bütün zenginliklerinin ipotek edildiğini ancak
sahipleri tarafından soyulan bankaların ülke ekonomisine maliyetinin 30 milyar olduğunu da
biliyoruz. Demokratik yaşamın gerçeklerinin yerine getirilmediğini, düşünceyi ifade etmenin
suç sayıldığını, üniversitelerin orta öğrenim düzeyine düştüğü, Meclisi IMF ve Dünya
Bankası’nın istediği yasaları çıkarmakla meşgul olduğu, IMF ve Dünya Bankası’nın istediği
yasaları çıkarmak için fazla mesai yapan ama, Anayasa ve benzeri dinlemeyen bir ülkede
yaşıyoruz. Biz bu ülke tablosuna itiraz ediyoruz arkadaşlar. Özgürlük ve demokrasinin bütün
yurttaşlar için en temel insan hakkı olduğuna inanıyoruz. Ülke kaynaklarının emperyalistlere
peşkeş çekildiğine karşı çıkıyoruz. Ulusal değerlere sahip çıkmayı zorunlu sayıyoruz.
Demokratik Türkiye için mücadele ediyoruz. Biz bu insanların gündüzlerinde sömürülmeden
gecelerinde aç yatılmadan yaşam sürdürmesine inanıyoruz. Tüm meslektaşları bu inançla
uğraşa gidişatı tersine çevirmek için mücadeleye çağırıyoruz. Yaptığımız iş muhasebedir.
Mesleği yürütenler de muhasebecidir. Tek meslek tek Oda örgütlenmesini savunuyoruz.
Meslek yasası değişmeli ve anti demokratik çağ dışı hükümlerden arındırılmalıdır. Meslek
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üzerindeki Maliye Bakanlığı ve yeminli müşavirlik tahakkümü tam vesayet tahakkümü vs
kaldırılmalıdır.
Bağımlı çalışan meslektaşlarımızın gelirleri son birkaç yılda oldukça azalmış özellikle banka
finans sektörlerinde yoğunlaşan işten çıkarmalar artan işsizlik ve patronların kriz bahanesi bu
işsizliği çöl gibi büyütmüştür. Mesleğimizle yakından ilgisi olan yabancı denetim şirketleri
basına da yansıdığı kadar ve meslektaşların da takip ettiği gibi ünlü Enron olayı Amerika’da
nasıl tezgahlandığını da iyi biliyoruz. Bu nedenle denetimin özelleştirilmesi değil denetimin
kamuya devredilmesinden yanayız. Hepinize teşekkür ediyorum.
Nail Sanlı:
Sayın Salih Yılmaz. Sayın Yılmaz’dan sonra İsmail Hakkı Güneş konuşacak. Sayın Güneş
hazır olurlarsa süreden kazanırız.
Salih Yılmaz (Meslekte Birlik Grubu Adına):
Sayın Divan, değerli misafirler, basın mensupları ve değerli meslektaşlarım. Hepinizi
Meslekte Birlik Grubu adına saygıyla selamlıyorum. Ben Odamızın yayınladığı çalışma
raporu hakkında ve eğitim konusunda grubumuzun düşüncelerini aktaracağım. En son
yayınlanmış olan çalışma raporundaki mali tablolardan gelir gider tablosunda çok önemli bir
unsur dikkatimizi çekmekte. Bir önceki dönemde 170 milyar civarı, son dönemde 1 trilyon
580 milyar civarı bir gelir fazlası söz konusu. Son dönemde eğitime teşvik, seminer, panel,
kitap, dergi ve bülten gibi giderler toplamı 230 milyar civarı bir rakamken bu tip faaliyetlerle
ilgili gelirler 130 milyar civarındadır. Toplam eğitim yükü 100 milyar civarı bir rakam söz
konusu ama, aynı dönemde sadece ücret tarifesi ve ücret tarifesine ilişkin maliyet 12 milyar
civarındayken bununla ilgili gelir 255 milyar civarı. Yani toplam eğitim yükünün iki
mislinden daha fazla bir gelir elde edilirken sadece 12 buçuk milyar lira bir gider oluşumu
olan hizmet birimlerinin kapatılması hangi hizmet anlayışı, hangi eğitim anlayışı hangi
maliyetle izah edilebiliyor bunu anlamakta zorluk çekiyorum.
Ayrıca gelir gider tablosunda maliyet muhasebesi açısından bir şey dikkatimizi çekiyor. Kitap
satışına ilişkin diğer gelirler kalemi içerisinde kitap satışı net olarak gösterilmekte ardından
büyük gelir ve satılan mamul maliyeti altta yer almakta, ama hangi kitap basımına ilişkin
dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler kaleminin içerisinde gider kalemi yer almakta. Biz
muhasebeci olarak mali müşavir olarak böyle bir satılan mamul maliyeti kavramını
öğrenmedik maalesef. Odamızın bu tip şeylere çok dikkat etmesi gerekiyor. Son dönem gelir
tablosunda dikkatimizi çeken 2 trilyon 400 milyar civarı üye gelirleri söz konusu. Ayrıca
bilançomuzda da 1 trilyon 500 milyar civarı üyelerden alacak söz konusu. Oda yönetiminin
üyeler nezdindeki itibarı ve ayrıca 13. Olağan Genel Kurul’daki salonun doluluğu ve coşkusu
herhalde Oda yönetiminin itibarını çok net bir şekilde ortaya çıkarıyor.
Hala vergi memurları, öğretmenler ve diğer meslek mensupları gizli olarak defter tutmakta.
Bugüne kadar Oda yönetiminin bunların önlenmesi konusunda net bir uğraşısı söz konusu
değil. Biz meslekte birlik grubu olarak Oda bütçemizin büyük bir kısmını eğitime
harcayacağız. Senede en azından 3 adet basılı yayını ve bir CD ücretsiz olarak vereceğiz.
Kapatılmış olan hizmet birimlerini tekrar açacağız.
Değerli meslektaşlarım, artık meslekte birlik zamanı diyoruz. Geliniz oy veriniz değiştirelim.
Saygılar sunuyorum.
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İsmail Hakkı Güneş (Çağdaş, Demokrat Muhasebeciler Grubu Adına):
Sayın Divan, Genel Kurul’un değerli konukları, saygıdeğer meslektaşlarım, Genel Kurul’a
yönelik söylenen tümü ile gelişmeye doğru dileklerin yerine gelmesini diler hepinizi Çağdaş,
Demokrat Muhasebeciler Grubu adına saygıyla sevgiyle selamlarım.
Genel kurulların misyonları noktasında genel kurulların iki misyonu olduğu söylenir ve bu
herkesçe kabul görür. Birincisi, geçmişin muhasebesini yapmak; ikincisi, geleceğe yönelik
vizyonlar koymaktır. Geçmişin muhasebesi noktasında eleştiri de olacaktır yönetim onlara
yanıtta verecektir. Ben size mensup olduğum grup adına geleceğe nasıl bakıyoruz, dünya nasıl
bakıyor, üniversite camiası nasıl bakıyor, akademik kuruluşlar nasıl bakıyor, biz ne yapmak
istiyoruz? 2 yıl önce bu kürsülerden konuşurken iki unsurdan size bahsetmiştim. Sürekli
eğitim için meslek içi yayınlarla eğitimde bütünlük yani MİYEB meslek içi seminerlerle
eğitimde bütünlük yani MİSEB. Gerek TÜRMOB gerek İstanbul Oda’mız yayınlarla,
dergilerle, web sayfalarıyla, seminerlerle bu konuda oldukça yeterli adım attığını, ama
bunların yeterli olmadığını biliyoruz. Batıda geleceğin meslekleri sıralanırken iki mesleğin iki
mesleğe dayalı birikimlerin öne çıktığı kabul edilmektedir. Bunlar bilgiye dayalı meslekler ve
teknolojiye dayalı mesleklerdir. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri’nde 1200 muhasebe
programı 1200 muhasebe eğitim programı uygulanmaktadır. Ve bunların yüzde 18’inin
akredite yani yetkin olduğu kabul edilmektedir. Oda’mız kültür kompleksi ile kültür mirası ile
geleceğin vizyonuna ulaşmak için üstlendiği misyon tüm meslek mensuplarının akredite yani
mesleği yaparken en üst noktada eğitim alt yapısını vermek olacaktır. Hedef budur. Yine
ülkemizde birçok üniversite akademi kuruluşlar sempozyumlarda aynı görüşü dile
getirmektedirler. Bu görüş üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Ülkemizde geçen yıl Alanya’da
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi önderliğinde yapılan muhasebe
sempozyumunda geleceğin mesleği olarak muhasebe mesleğinin ilk sıralarda bilgiye dayalı
meslekler arasında olduğu söylenmektedir. Batıda olan süreç ülkemiz için de kaçınılmazdır.
Öyleyse bu sürece yönelik olarak gerekli alt yapı hazırlanmalıdır. Kültür mirası bu doğrultuda
bir hedeftir.
Son söz olarak 3 Nisan’da meslek için seminerlerde yani İş Bankası kulelerinde yapılan
seminerlerde Gelirler Genel Müdürlüğü, basının önünde sizlerin önünde aynen şöyle söyledi:
“Batıda olan şirketlerde bölünme, şirketlerde birleşme Türk Ticaret Kanunu’na girmeden
yeni şekliyle vergi usul kanununa girmiştir. Bu bizim için övünç konusudur” demiştir.
Öyleyse biz de diyoruz ki, kadrolarımızla, eğitimdeki gönüldaşlarımızla bizde bunun 35’inci
yayınımızla kitabını yazdık bununla gurur duyuyoruz.
Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum, geleceğin bilgiye dayalı teknolojiyi öne çıkartan
kadroların olacağına inancımla, yürekten sevgilerle Genel Kurul’a başarılar diliyorum.
Nail Sanlı:
Siz başlayabilirsiniz buyurun.
Kenan Uğur (Çağdaş Muhasebeciler Birliği Değişim Hareketi Adına):
Sayın Divan, değerli meslektaşlarım, hepinizi Çağdaş Muhasebeciler Birliği Değişim
Hareketi adına saygı ve sevgiyle selamlamak istiyorum.
Bu Genel Kurul ülke sorunlarının mesleki ve örgütsel sorunlarımızın en ağırlaştırıldığı bir
dönemde gerçekleştiriliyor. Ülkemizde üretim artmıyor, ekonomi daralıyor, işyerleri
kapanıyor, çalışanlar işinden atılmakta ve toplumsal değerler erozyona uğramaktadır. Bu
tabloya neden olan nerede hata yaptım türküsünü söylediler. Oda Başkanımız zaman zaman
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doğru şeyler de söylüyor. Örneğin ekonominin unsurlarının muhasebeciler tarafından
denetlenmesi gibi. Örneğin çeşitli konularda demokratikleşme talepleri gibi. Ancak doğruları
söylemek kadar doğruların kimin tarafından söylendiği de önemlidir. 12 yıllık Oda yönetim
ve harcamaları üye denetimine açık olmayanların ekonomi denetimine talip olmaları
inandırıcı olabilir mi? Yönetimlerinde saltanat kuranların demokrasi talepleri ciddiye
alınabilir mi? Giderek ağırlaşan mesleki sorunlarımıza atama ile belirledikleri temsilcilerden
oluşan sözde kurumlarda çözümler aradılar, ama sorunlar daha da ağırlaştı. Yasa ve tebliğlerle
ağır görev ve sorumluluklar yüklendi. Buna karşın hak ve yetkilerimiz azımsanmadı.
Değerli arkadaşlarım, hatırlatmak istediklerimden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum.
Meslek yoğun bir talep baskısı altındadır. Her yıl yalnız İstanbul’da binlerce kişiye ruhsat
verilmektedir. Mevcut meslek yasası talep baskısını önleyecek şekilde değiştirilmiyor,
değiştirilmek istenmiyor. Hala üniversite öğreniminin gerekliliği kavranabilmiş durumda
değildir. Bu mantık meslek yasa değişiklik teklifine de yansımıştır. Hala lise mezunları ön
lisans mezunları ve muhasebe öğretimi almayanların mesleğe girişinin önü yolu açılmaya
çalışılıyor. YMM sınavına girebilmek için SMM ruhsatının yeterli olmasını bağımlı ve
bağımsız ayırımının yapılmaması gerektiğini söylüyoruz. YMM leri kollayan 18 No'lu Tebliğ
ve hadler koyan 4 No'lu Tebliğ yeniden ele alınmalıdır. Ünvanlar arasında yetki karmaşasına
son verilmelidir. Giderek buyurgan ve üstenci bir tutum takınan YMM azınlığı TÜRMOB
yönetiminde geleceğimizle ilgili kararlar verememelidir. Mesleki faaliyette KDV’ nin
oluşması tahsilat esasına bağlanmalıdır. Oda üyelerini şaşkına çeviren ücret tarifesi kaosuna
son verilmelidir. Meslek mensubu almadığı alamadığı ücretin vergisinden kurtarılmalıdır. Bu
karmaşayı eleştiren ve çözüm önerenler disiplin cezasıyla tehdit edilmemelidir.
Sayın divan, sevgili meslektaşlarım yüzlerce meslek mensubunun bürosunu kapattığı,
binlercesinin yeni arayışlar içerisinde olduğu bunalımlı bir süreçten geçiyoruz. Kayıt dışı
ekonomi haksız rekabete neden olmakta pazarlık gücünü yitiren meslektaşlar bilgi ve
emeklerini ucuza satmak zorunda kalmaktadırlar.
Çalışmalarına her ilçede katıldık. Son konuşmacı olarak her zamanki gibi bizi dinledikten
sonra yanıtlayacaklar.
Değerli arkadaşlarım; sorunlarımız ağır, ama çözülemez değil. Sizlerin demokratik katılımı ile
mümkün olacaktır. Bizlerin ortak üretimiyle bu mümkün. Başka bir Oda yönetimiyle
mümkün. 10 yıldır meslek camiasında bir bloklaşma yaratıldı. Arkadaşlar ayrı yerlerde oturur
oldular. Aynı otobüse binmez oldular. Selam vermez oldular. Birlikte çalışamaz ve üretemez
oldular. Umutsuzluğa düştüler. Meslek mücadelesinden koptular. Oda Başkan’ımız
ziyaretlerinde aynı katta bulunan meslektaşlardan yalnız kendi grubundan olanları ziyaret etti.
Binlerce arkadaşı pas geçti görmezden geldi. Sayın Başkan 13 yıldır İstanbul Oda Başkanı
oldunuz ama muhasebecilerin başkanı maalesef olamadınız. Temel sorunumuz varsa yoksa
seçim oldu. Bir seçimin bittiği gün diğer seçimi başlattınız. 12 yıldır seçimler kazanıyorsunuz
bu sizin ihtiraslarınızı tatmin etmeye yetmedi mi? Başkanın görevi Oda seçimlerine katılan
her kişi ve gruba eşit yarışma koşulları hazırlamaktır. Bu konuda Genel Kurul’a davetten
başka ne yaptınız? 2001 yılı ocak ayında seçimde aday olacağımı belirtip Oda üyelerinin
adlarını ve adreslerini ücret karşılığı istemiştim. Hala yanıt vermediniz. Değişim hareketi
binlerce üyeye ulaşma olanağı bulamadı. Sayın Oda yöneticileri, bu sizin demokratik
vicdanınızı sızlatmıyor mu? Oysa diğer odaların üye listeleri internet sayfalarında herkese
açık. Şirketlere bile verdiğiniz listeleri kör grup çıkarları uğruna bizden esirgediniz. Bu nasıl
çağdaşlıktır, bu nasıl demokratlıktır?
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Nail Sanlı:
Sayın konuşmacı, toparlar mısınız sürenizi fazlasıyla kullandınız?
Kenan Uğur:
Elbette. Merak ediyorum, sizler hangi kişilerin hangi ülke insanının çağdaşısınız? Biliniz ki,
kuzey yarım kürede yaşayanların çağdaşı değilsiniz. 2 yıl önce yapılan seçimde değişime oy
verirseniz meslekte birlik, gelir dediniz. Meslektaşlarıma ölümü gösterip sıtmaya razı ettiniz,
kötü yönetiminize bir kez daha mahkum ettiniz.
Değerli arkadaşlarım, kilise karanlık, kilise loş, papaz kör ve sağır. Bağır bağır bağırıyorum
demokratik vicdanlarınıza sesleniyorum. Göreceğinize ve duyacağınıza inanıyorum ve
tümünüze hepinize saygılar sunuyorum.
Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak (Demokratik Platform Adına):
Değerli konuklar, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden gelen değerli Oda başkanları, bu saatte
kaldıysa basının değerli emekçileri, 13. Olağan Genel Kurul’a hoş geldiniz diyor sizleri
şahsım ve demokratik platform adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Değerli meslektaşlarım, Odamızın faaliyet kitapçığı değerli Oda Başkanımızın açılış
konuşmasında da ifade ettiği gibi genel kurullar bir dönemin faaliyetleri ve örgüt yapısının
gözden geçirildiği, ülkeye ve mesleğe dair önerilerin ortaya konduğu en etkili organlardır.
Bunun böyle olduğunu biliyoruz ama süre ve koşulların elverdiği ölçüde de bunu ne kadar
gerçekleştirebiliyoruz onu da siz değerli meslektaşlarımın takdirine sunuyorum. Bu
düşünceyle bu çerçevede, yani bu bakış açısıyla bakmak gerekirse bizler birer muhasebeci
olarak durumu gözden geçirerek analizini yapmak durumu ortaya koymamız gerekiyor.
Çünkü yaptığımız muhasebe mesleği bizi analitik düşünmeye sevk ediyor. Üstten yukarıdan
aşağıya doğru baktınızsa dünya ülke ve buna bağlı olarak yaşadığımız mesleki sorunları bir
bütün olarak değerlendirip ortaya koymadığımızda temel neden ve sorunların kaynaklandığı
nedenleri kaçırmış olacağız.
Değerli dostlar; bu yıl ülkemizin içerisinde bulunduğu durum yaşanan sorunlar meslekte
yaşadığımız acılı sıkıntıları ortaya getirmiştir. Yönetim anlayışından kaynaklanan bu sorunlar
mücadele tarzı ve karşı duruştan kaynaklanmaktadır. Her eleştirinin başında vurgulanan tek
suçlu gibi görünen uluslararası para fonu ve onun yeni işbirlikçilerinin yaşattığı bu sıkıntıları
dile getirmeden atlamak bugün yaşadığımız mesleki sorunları görmemize engel olacaktır.
Bakın bu kurum ve ülkede bunun politikalarını uygulayanlar neleri yaşatıyorlar. Yasaların
İngilizce metin ve internetten indirildiği, tercümesinin yapıldığı ve birçok Bakanın bile haberi
olmadan Meclis’ten geçirildiğini ben değil Meclis’te görev yapan bir milletvekili ifade ediyor
değerli meslektaşlar. Bu bir vesayettir. Bu vesayete bağlı olarak ülke bir vesayet altındaysa
aynı sorun meslekte bizde yaşıyoruz. Mesleğimiz Maliye Bakanlığı’nın vesayeti altındadır.
Değerli meslektaşlarım; ülke bütçesini yine bu kurumun talimatlarıyla ülkenin emekçilerinin,
küçük esnafının yani halkının alın teriyle verdiği vergilerini yüzde 47’sinin bütçeye ayrıldığı,
ama buna rağmen yetmediği yani faizleri bile ödemeye yetmediği bir durumla karşı
karşıyayız. Yine bu kurumun yani uluslararası para fonunun tasarruf tedbiri var dayatmasıyla
kamuda 130 bin personel fazlalığı işten çıkartılıyor bize ne kadar iyilik yapıyor onu da sizin
takdirinize bırakıyorum. İşsiz sayısının bugün yüzde 30’lara vardığı, rakamsal olarak 2
milyon 2,5 milyonlarla ifade edildiği şu günlerde işsizliğin çığ gibi giderek büyüdüğü, artarak
devam ettiği uygulanan politikalar nedeniyle buna bağlı olarak bizim işini yaptığımız küçük
esnafın her geçen gün kepenk kapattığı bir ortamda doğal olarak bizler de etkilenmekteyiz.
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Bundan kaynaklanan olumsuzluk olarak değerlendirilebilecek tablo olarak ortaya
koyduğumuz bu değerlendirmeler hep kötü yönden bakmak gibi değerlendirilebilir. Keşke
güzel şeyler olsa da onları ifade etsek burada gururla sizlerle paylaşabilsek. Banka
hortumlamalarından sonra işsizlikten ve bunalımdan banka soygunlarının yaşandığına mı,
sokak kapkaççılarının arttığı şu dönemde sokakta dolaşmaya cesaret edemeyen kanun veya
belirli saatlerde dolaşamayan vatandaşlarımıza mı, 7 kişi için 7500 başvurunun yapıldığı ya
da 160 kişi için 37 bin başvurunun yapıldığı ya da her gün kapanan işyerlerine mi sevinsek.
Tablo neresinden bakarsanız bakın ağır ve ezici. İşte bu çerçevede baktığınızda sorunların
ağırlığının bilincinde olarak bizim meslek camiası olarak yani meslek örgütleri olarak şunu
artık görmemiz gerekiyor. Toplumsal sorumluluk gereği örgütsel sorumluluk gereği bir şeyi
görmemiz gerekiyor. Tepkimizi ortaya koymak bu sorunların çözümü noktasında hangi tavır
almamız gerektiğini gözden nasıl geçirmemiz gerektiğini biraz sonra ifade edeceğim.
Değerli dostlar; mesleki sorunlarımızın ülke sorunlarından ayrı olmadığını düşünürsek kayıt
dışı ekonominin yüzde 50’lerle ifade edilmesi hayat standardı uygulaması nedeniyle
mesleğimizin anlam bulamaması, Maliye Bakanlığı’nın mesleğimiz üzerindeki vesayeti,
mesleğimizdeki yapay ayrımlar meslektaşlarımızı karşı karşıya getirmektedir.
Mesleğimize giriş koşullarının kontrolsüz ve geniş tutulması popülist nedenlerden
kaynaklandığını çok iyi bilmekteyiz. Meslekteki tekelleşme ve haksız rekabetin hızla arttığını
hep beraber yaşamaktayız. Meslektaşlarımızın bürolarını kapatıp evinden işlerini takip ettiğini
şu günlerde yine hep birlikte şahit olmaktayız.
Nail Sanlı:
Sayın konuşmacı, süreniz doldu, son cümleniz.
Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak:
Tamam başkan, toparlamaya çalışacağım.
Değerli arkadaşlar; değerli konuklarımız düşüncelerini ifade etti ve aramızdan ayrıldılar ama
benim konuk olarak değerlendirmediğim kendisinin de ifade ettiği her alanda bizlerle birlikte
olan değerli üstadımız Masum Türker meslektaşımız bir iki konuya değindi. Eleştirel
boyutuyla bizi ilgilendirdiği için sayın Başkan müsaade ederse 1–2 dakikayla buna değinmek
istiyorum.
Değerli meslektaşlar; Meclis’te bunlar yasa teklifiyle ilgili benim mali müşavirler birliğinde
görev yaptığım dönemde ısrarla talep ettiğimiz TÜRMOB’a da ilettiğimiz bir talebimiz vardı.
Meslek hukuk kurultayı. Buraya da önergesini verdik. Bu kurultayla ilgili birileri diye
adlandırdığı önderlik ettiği işte benim. Yani Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak deseydi buna
alınmayacaktım. Çünkü sanki kötü bir şey yapmış gibi ifade ediliyor. Mesleğimizin gelinen
noktada artık herkesin görüş belirtildiği bir 12 yıl daha kaybetmemek adına birilerinin bizim
adımıza değil, benim meslektaşımın ifade ettiği, düşüncelerini aktardığı bir kurultay ve yüz
bine yaklaşan bir meslek kitlesinin arkasında durduğu bir teklif istiyoruz. Bunu ısrarla talep
ediyoruz. Bu bugün olmaz yarın olur, ama bu olmak zorunda. Bir 13 yıl daha kaybetmemek
istiyorsak bunu yapmak zorundayız değerli meslektaşlarım.
Sözlerimi toparlıyorum, değerli arkadaşlar işte bütün bu sorunları çözmenin tek yöntemi
bölünmenin önüne geçerek bu sorunların çözümünü doğru bir tarz ortaya koyarak, kafatasçı
olmayan demokratik düşünen, insan haklarına saygılı bu mesleği icra eden her meslektaşımın
burada görev almasını sağlamak koşuluyla bu sorunları çözeriz. Teşekkür ediyorum saygılar
sunuyorum.
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Mustafa Öcalan (Meslekte Birlik Grubu Adına):
Sayın Divan, sevgili misafirler, değerli meslektaşlar. Meslekte Birlik Grubu adına hepinizi
saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.
Değerli meslektaşlar; bugün ülke olarak belki dünya olarak fevkalade olumsuz koşullarla
karşı karşıyayız. Bugün ülkemiz muazzam bir ekonomik çöküş yaşıyor. Her geçen gün
demokrasiden, insan haklarından alabildiğine uzaklaşıyoruz. İnsanlarımız her geçen gün işsiz
kalıyorlar. Ekmek mücadelesi veriyorlar. Ülkenin önemli bir nüfusu 15 milyona, 12-15
milyon arasında bir nüfus günde 1.5-2 milyon gibi komik bir rakamlara hayatını geçindirme
mücadelesi veriyor. Yine nüfusun çok önemli bir bölümü bugün yoksulluk sınırının altında
yaşıyor. Bütün bu sorunlara çözüm üretmesi gereken parlamentomuz maalesef ülkenin
kaderiyle ilgili söz sahibi olma noktasında kendi parlamento yetkisine sahip çıkmakta acz
içine düşüyor.
Ülke bugün üst kurullara emanet edilmiş durumda. Her hususta oluşturulan üst kurullarla
parlamento yetkisinin önemli bir bölümünü maalesef üst kurumlara devrediyor. Bütün
dünyada ise bütün anlayış bütün değer yargıları sadece piyasaya paraya ve kâra endekslenmiş
durumda. Bunun dışındaki bütün değer yargıları yok ediliyor imha ediliyor. İşte burada bu
noktada bir durum tespiti yapmamız gerekiyor.
Sevgili meslektaşlar; değerli arkadaşlar, bizler ve bütün insanlığın arzuladığı tek şey barış
içerisinde huzur içerisinde insanca ve insan onuruna yakışır bir tarzda ekonomik refaha
ulaşmaktır. İşte bütün kavramların hayata geçirilmesi noktasında belki de en önemli katkıyı
sağlayacak olan da biz meslektaşlar, sevgili meslektaşlarımsınız, muhasebeciler ve mali
müşavirlerdir. Niçin bunu söylüyorum, bunu şunun için söylüyorum. Bizler mesleğimizi
yaparken her gün onlarca olay karşısında sürekli olarak aklımızı çalıştırıyoruz, sürekli olarak
vicdanımızı hareket halinde tutuyoruz, sürekli olarak kayıt altına alıyoruz. Bütün bunları
yapmaktaki amacımız hesap vermek yeri geldiğinde hesap sormak. Bize bunu sosyal
sorumluluk kavramı ki, bizim mesleğimizin temel kavramıdır, bu kavramlarımız çerçevesinde
Türkiye’nin içinde bulunduğu top yekün insanlığın içinde bulunduğu koşulları itibarıyla en
fazla katkıyı sağlayacak topluluğun bizler olduğunu düşünüyoruz. Ancak bir durum tespitinde
daha bulunmamız gerekiyor. Bütün bu çabaları ortaya koyabilecek bu topluluğun çok ciddi
bir problemi var. Bu problemi de maalesef bugün itibarıyla Türkiye’de sayısı 50 bini geçen
İstanbul itibarıyla sayısı 18 bin civarına gelmiş olan mesleki topluluğumuzun bu amaçlar
doğrultusunda örgütlü mücadeleye katkısının yeterince sağlanamamış olmasından geçiyor.
Bugün grupların ismine baktığımız zaman işte çağdaş ve demokrat isimlerinin ağırlıkta
olduğunu görüyoruz. Bunun belki de en başta farklılığı bizim grubumuz Meslekte Birlik
Grubu ifade ediyor.
Biz bu muhasebecilerin başına çağdaşlık ve demokratlık sıfatlarının getirilmiş olmasını bizim
tüm meslektaşlarımıza bir hakaret olarak görüyoruz. Çünkü bu mesleği ifa eden her
arkadaşımız çağdaştır aynı zamanda demokrattır bunun dışında bir anlayışın muhasebe
mesleği içerisinde elbette yeri yoktur. Muhasebeci çağdaştır, muhasebeci yenilikçidir.
Türkiye’de veya dünyada bu mesleği yapan insanların çağdaş olmaktan başka zaten koşulu
yoktur. Eğer çağdaşlığı şu noktada anlıyorsak dünyadaki değişimi algılama noktasında,
dünyadaki değişime yön verme noktasında ve ülkedeki her türlü mali teknolojik gelişmeyi
anlama noktasında algılıyorsak elbette bir muhasebeci bütün bu dünyadaki ve Türkiye’deki
gelişmeleri algılamak zorundadır. Bunları algılamadığı sürece bu mesleği ifa etmesi, bu
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mesleği yürütmesi bile mümkün değildir. Bugün teknolojik gelişmeyi anlayamayan herhangi
bir mali sektördeki bir gelişmeyi kavrayamayan bir insanın nasıl muhasebe yapabileceğini
düşünüyoruz? Her muhasebeci her mali müşavir bu anlamda çağdaştır. Bu güzide topluluğun
elbette çok önemli problemleri var. Bu katkıları ortaya koyabilmesi için öncelikle kendi
problemlerini aşması gerekiyor. Bugün meslektaşlarımızın en önemli problemlerinin başında
eğitim problemi geliyor. Bir başka problem toplumsal saygınlık sorunudur. Bir başka problem
kurumlar arası ilişkilerimizde meslektaşımızın görmüş olduğu itibardır. İşte bütün bu
noktalarda bir şeyler diyecek olursak bu sorunların ne olduğunu sizler tek tek biliyorsunuz.
Bulunduğunuz platformlarda bu sorunları yaşıyorsunuz. Bugün mesleğimiz 1990’lı yılların
başında meslek odamızın oluştuğu tarihten bugüne kadar hangi sorunları o gün konuşuyorsak
maalesef bugün yine aynı sorunları konuşuyoruz. Bu manada ciddi hiçbir mesafe katetmiş
değiliz. Elbette 12 yıllık bir süreç içerisinde elde edilen bir takım başarıları gizlemek
istemiyorum. Ancak mesleğin asıl olmazsa olmazları arasında sayılması gereken kazanım
yok. Bugün hala Türkiye’de muhasebeciler bir yandan devletin en temel gelir kaynağı olan
vergiyi hesaplarken ve kamuya aktarırken işletmelerin mali bilançolarını ortaya koyup
ekonominin yatırımcının önünü açarken bizim hizmet verdiğimiz kurumlar nezdinde ve
ilişkide bulunduğumuz kurumlarla itibarımız henüz istenilen düzeyde değil.
Sayın başkanımız geçmiş konuşmalarında şunları ifade ediyordu. Eskiden bir müdürün bir
vergi dairesinin müdürünü çalamazdınız. Bugün vergi dairesi müdürleriyle çok rahat bir
iletişim içerisindeyiz diyor. Elbette vergi dairesi müdürleriyle iletişim içerisindeyiz, bundan
daha tabii bir şey olamaz.
Nail Sanlı:
Mustafa Bey, süreniz bitti tamamlar mısınız lütfen?
Mustafa Öcalan:
Sayın Başkan ben daha konuşmamın üçte biri kısmını tamamlamadım. Bu sürede sanıyorum
tespiti ile ilgili bir problem var. Ben fakat şu anda ciddi bir zaman sıkıntımız olduğunu
düşünmüyorum.
Nail Sanlı:
Son bir cümleniz toparlayın lütfen.
Mustafa Öcalan:
Evet, işte bu noktada ne söylenilebilir bilmiyorum.
Biz bu Oda’ya, bugünkü Genel Kurul’a gelirken meslek adına düşüncelerimizi ortaya koyma,
sayın başkanın da temennisi buydu, hep şunu derdi; önerilerimizi ortaya koyalım geleceğe
ilişkin umutlarımızı ortaya koyalım demişlerdi ancak bunları ifade etmekte çok ciddi sıkıntı
çekiyoruz. Bu Genel Kurul’un gerçekleşme biçimini bu anlamda kınadığımı ifade etmek
istiyorum. Eğer bu kurala bizde uyacaksak kısaca şöyle toparlayayım.
Öncelikle yönetimle ilgili çok ciddi problemlerimiz ve sıkıntılarımız var. Şunu ifade etmek
istiyorum. Başlangıçta söyledim muhasebeci aklı ve vicdanı sürekli hareket halinde olan
insandır. Dolayısıyla ben burada bulunan meslektaşlarımızın bu manada akıllarını ve
vicdanlarını son kez bir kez daha çalıştırmalarını rica ediyorum. Bugün artık 12 yıldan bu
yana süren bu yönetim anlayışının değişmesi gerektiği açık meyan ortada. Kimseye bir
minnet içinde değiliz. Elbette mesleğimizin öncülerine saygı duyuyoruz. Aramızdan
ayrılanları rahmetle anıyoruz ancak bugün itibarıyla meslek tıkanmış noktada. Bu yönetim
anlayışı heyecanını kaybetmiş durumda, ruhunu yitirmiş durumda. Bu belki hamasi bir ifade
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gibi gelebilir ancak bugün şu genel kurulda 18 bin kişilik topluluğun genel kurulundaki şu
tablo benim bu söylediklerimi teyit eder mahiyettedir. Onun için son olarak şunu söylüyorum.
Diyorum ki İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na yeni bir ruh ve yeni bir
heyecana ihtiyaç var. Ülkenin gelişmeye muhasebeye ihtiyacı var. Meslekte birliğin size, sizin
meslekte birliğe ihtiyacınız var. Artık meslekte birlik zamanıdır. Oy verin değiştirelim
hepinize saygılar sunuyorum, sağ olun var olun.
Mehmet Eren (Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu Adına):
Sayın Başkan, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım, Çağdaş Demokrat Muhasebeciler
Birliği Grubu adına hepinizi içten ve yürekten saygıyla selamlıyorum.
13. Olağan Genel Kurul’un mesleğimize ve ülkemize güzellikler getirmesini öncelikle
mesleki ve bundan da önemlisi ülke sorunlarımıza yönelik çözümler getirmesini diliyor,
gerçekten geçmiş süreçte özverili çalışmalarda bulunan hem İstanbul serbest muhasebeci mali
müşavirler odamızın hem diğer odalarımızın ve TÜRMOB’umuzun değerli yöneticilerini
yürekten saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Sevgili Başkan diğer arkadaşlarımızın 15 dakikalık bir süre içerisinde konuşma dileğini elden
geldiğince müsaade ederse, onu da belki bir iki dakika biz de aşabiliriz. Aşmamaya özen ve
gayret göstereceğim.
Tabii arkadaşlarımızın söylediği şunlara katılmamak elde değil. Gerçekten çok büyük
dertlerimiz ve sorunlarımız var. Bu sorunlar sadece mesleğin bireysel sorunları değil çünkü
bulunduğumuz ülkenin içerisinde bulunduğu sosyal siyasal ve ekonomik sorunlarını iyi tahlil
edemez ve bu sorunlar üzerinde çözümler getiremezsek salt bir mesleğin sorunlarına çözüm
aramaya kalkışmak herhalde biraz haksızlık olsa gerek. Çünkü salt bizim mesleğimiz yok
ülkede. Bizim ülkemizde işçi var, bizim ülkemizde mühendis var, bizim ülkemizde doktor
var, bizim ülkemizde çiftçi var, bizim ülkemizde her katmandan insan var. Ve bu katmanların
hepsinin sorunları var. Bu sorunların hepsi ülkenin sorunları. Onun için bu tahlilleri iyi
koymak gerekiyor. Özellikle bazı arkadaşlarım bunlara değindiler ve bunlara katılmamak elde
değil. Yalnız uzun süredir bu mesleğin yöneticiliğini yapan Çağdaş Demokrat Muhasebeciler
Grubu üyeleri ve benim de 4 yıllık bir süre içerisinde sizlere yapmış olduğum yöneticilik ve
89’lardan ve 90’lardan önceki günleri şöyle gözünüzün önüne getirerek 90’dan 2002 yıllara
geçişin bir hesabını yapmazsak arkadaşlarımıza bugünkü getirdiğiniz bazı eleştirileri özellikle
yazılı olarak sizlere gönderilen haksız eleştirileri gerçekten ciddi şekilde dikkate almak
gerekiyor.
Bir şeyi şuradan giderek vurgulamak istiyorum. Hem konuşan arkadaşlarımdan hem de
bulunan değerli meslektaşlarımdan şu noktada özür diliyorum peşinen, ola ki bazı noktalarda
eleştirilere yanıt verirsem bağışlanmamı diliyorum iki nedenler. Bir 90–94 arası ve o günden
bu yana çağdaş demokrat muhasebecilerin 4 yıllık yöneticisi ve bu kurumun üyesi olması
nedeniyle bu noktada bazı koşullarda size yanıt vermem gerekirse bağışlayınız. Çünkü şu an
iktidarda bulunan ve sizlerin de önümüzdeki süreçte takdirlerini ve oylarını bekleyen değerli
arkadaşlarım, sizlerin eleştirilerine son derece modern çağdaş bir şekilde yanıt vereceklerine
inanıyorum. Onlardan da bazı konulara değinirsem bağışlanmamı diliyorum.
Değerli arkadaşlarım, tabii bugün geçmiş genel kurullardan son derece modern bir Genel
Kurul yaşadığımızı belirtmek istiyorum. İkincisi gerçekten 5 tane liste çıkması son derece
güzel bir olay. Demek ki bizim mesleğimiz hem mesleğine hem de ülke sorunlarına sahip
çıkıyor demektir. Bu sevindirici bir olay, ama tüm bunları söylerken eksikleri anlatırken şu
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kadar bir insafı kendinize yediremiyor musunuz değerli arkadaşlarım. Demokrasi bununla
bağdaşmıyor mu? Arkadaşlarım sizde şu kadar güzellikleri de yaptınız deme gibi bir sözcüğü
kullanmak cesaretini kendinizde gösteremiyor musunuz? Eğer bunlar bu kadar az mı bir şey
yapılıyor. Şöyle ki 12 yıllık bir süreç içerisinde her geçen gün kendilerini destekleyen oyların
artışı ile yönetimlere gelen bu arkadaşlarımızın ve onların katkılarıyla güç birlikleri diğer
yönetimleri oluşturan bu arkadaşlarımızın haklarının hiç olmazsa bir kısmını verme cesaretini
kendinizde bulamıyor muyuz?
İşte çağdaşlık demokratlık teranelerinden biraz da bunları iyi algılamak lazım. Sevgili
Öcalan’a lütfen kendisini eleştiri algılamasın o için söylemiyorum ama, benim meslektaşımın
hepsinin çağdaş demokrat falan olduğundan bahsetti. Gerçekten keşke 18 bin 500 arkadaşımız
böyle olsa. Keşke 70 milyon insanımız çağdaş demokrat laik olabilse. Bundan güzel ne
olabilir? Bundan gelişmiş bir Türkiye nasıl olamaz kim arzu etmez böyle bir olayları. O
anlamıyla ve sevgili Mustafa’yı da böyle olacağını düşünüyor umut ediyorum gelecek
seçimlerde öyle olmuş bir Mustafa Öcalan görmek istiyorum.
Ama bir şeyi belirtmeden geçemeyeceğim. Gerçekten sevgili Arığ bizim mesleğimizde
özellikle dernekler sürecimizde uzun yıllar emeği geçmiş ve bizim Odamızın kuruluş
süreçlerinde Denetim Kurulu başkanlığı yapmış değerli bir üstadımız. Ama bazen bu emekler
yetmiyor değerli arkadaşlar, gerçekten üzülerek bunu söylüyorum umut ediyorum sevgili Arığ
gelecek kongrelerde çok güzel şeyler söyler, iki tane eleştirisine bağışlarsa yanıt vermek
istiyorum. Birincisi Danışma Meclisi. Ben Danışma Meclisi başkanıyım iki yıldır ve geçmiş
süreçlerde de Danışma Meclisi'ne bir kural koyduk. Seçimlere katılan her listeden en az 3 tane
arkadaşımızı alıyorduk. Oradaki amaç ve hedefimiz gerçekten mesleğin sorunlarını
demokratça, çağdaşça oturalım tartışalım. Kongrelerde fazla birbirimize girip yanlış tavır
sergilemeyelim diye. Zaman zaman arkadaşlarımız katılmadı değil. Katkılarından dolayı
teşekkür ediyorum ama bir toplantıya katılıyor arkadaşlarımız ondan sonra bir daha
gözükmüyor ve genel kurullarda gelip bunları eleştiri yapmaya kalkışıyorlar. Lütfen birinci
olarak bu haksızlığı gidermemiz gerekiyor ve arkadaşlarımız eğer gelecek genel kurulda
böylesine bir eleştiri getireceklerse önce bunu giderelim.
İkincisi, kendi emeğimizle yarattığımız derneklerimizin bazılarına Odamızın katkı sunduğu
gibi bir yaklaşım, oturdum gerçekten hayıflandım. Kendisine soruyorum sizlerin huzurunda
ve gerçekten de bunu nasıl cevap verecekse versin yazılı mı verir nasıl verirse. Kendisinin
Denetim Kurulu başkanı olduğu süreçte İSMMM Odası hangi derneğe yan tutarak bağış
yapmış ve kayıtlarda yakalamış bunu öğrenmek istiyorum.
Değerli arkadaşlarım; zannedersem zamanım da dolmak üzere Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği Grubu 90’lı yıllardan bu yana çok ciddi ve önemli emek vermiştir.
Değişim grubundaki arkadaşlarımızın birlikte olduğumuz süreçlerde gerçekten büyük
emekleri vardır bunları yok sayamayız. Ama kendi emeklerine kendi ürettiklerine ihanet
etmeyi de kabul etme olanağımız yok. Onun için arkadaşlarımızın umut ediyorum ki
önümüzdeki süreçte bu tür olgular ve eleştirilere ciddi bir şekilde daha yaklaşımlı tavır
sergilerler.
Değerli arkadaşlarım; ülkenin sorunlarının demokratikleşmesi insan hak ve özgürlükleri
sosyal ve siyasal yapısı ekonomisi bağımsız bir hale gelmesini kurtaramadığınız müddetçe siz
sadece meslek şovenizmi yaparak sadece benim mesleğimin sorunları çözülsün diye yol
alamazsınız. Benim ülkemin sorunları çok önemli. Elbette ben istiyorum ki yarın sabahleyin
benim mesleğimin en küçük bir şekilde sorunu olmasın. Ücret tarifesine ilişkin sorunumuz
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olmasın. Bir müşterimizin başka bir müşteriye gidişi olmasın. Müşterimizin iflası olmasın.
Bunlar ne bileyim istediklerimiz en güzel duygular fakat biz hep söyleriz meclisteki
sorunlarımız ülke sorunlarından arındırılamaz diyoruz. Eğer ülkemizin sorunlarına hep
birlikte çözüm üretmeye kalkışmazsak sadece mesleğimize ilişkin çözümler dersek burada
yanılırız. Benim mesleğimle birlikte bütün ülkemin de sorunları bir bir çözülmelidir.
Benim ülkemde demokrasi olmalıdır. Benim ülkemde insan hakları ve özgürlükleri olmalıdır.
Benim ülkemde idamlar olmamalıdır. Benim ülkemde ve dünyada savaş olmamalıdır. Bunlara
hangimiz katılmayız. Bunlar hepimizin istediği temenni ettiği duygular. Onun için umut
ediyorum ki 2002 li yıllara geçtiğimiz bu süreçte 21’inci asrı yakaladığımız bu günlerde hep
birlikte bunlara omuz verip bunlara sırt veririz. Hem ülkemizi hem de mesleğimizi en güzel
yerlere getiririz.
Son söz olarak Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu adına ve şahsım adına hepinizi
yürekten selamlarken geçmişte yöneticilik yapan arkadaşlarımın başarısından dolayı
kutluyorum, önümüzdeki süreçte daha güzel başarılara imza atacaklarına inanıyor, tekrar
hepsini saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Yücel Akdemir:
Değerli Genel Kurul’umuzun değerli üyeleri, eleştirileriniz katkılarınızdan dolayı teşekkür
ediyorum. Hemen kongre salonuyla başlamak istiyorum.
Birçoğunuz siyasi partilerden geliyorsunuz. Derneklerden geliyorsunuz ki gördüklerimden
diğer meslek odalarının genel kurullarından geliyorsunuz. Genel Kurul salonunu beğenmeyen
arkadaşlarım var bunu bir türlü anlayamadım ben. Genel kurul salonumuzun mesleğimize ve
meslektaşımıza yakışır, mesleğimizi üst seviyeye çıkarmasına katkı sağlayacak bir genel
kurul olduğunu düşünüyoruz. Aksini düşünen arkadaşlarım varsa, kendi ilgili oldukları
alanlarda daha güzelini yaparlar biz de örneklerini görürüz. Arkadaşlarım sabahtan beri
emekten bahsediyorlar. Bu genel kurulun hazırlanmasına katkı sunan Oda çalışanlarımız var,
emek harcayanlarımız var bir teşekkürü bile çok gördüler. Ben tüm Genel Kurul adına Genel
Kurul’umuzun hazırlanmasına katkı sunanlara teşekkür ediyorum.
Faaliyet raporları konusunda çok ciddi bir eleştiri gelmedi. Ne eğitimler, ne mesleğimiz
vizyonumuz, çalışmalar hakkında arkadaşlarım her zaman bilinen konuları tekrar ettiler o
konulara girmeyeceğim. Hizmet birimlerinin kapatılmasından arkadaşlarım söz ediyor.
Hizmet birimleri eğitim salonu olarak devam ediyor. Arkadaşlarımız herhalde kendilerine
gönderdiğimiz bültenleri yayınları takip etmiyorlar. Vergi dairelerine astığımız duyurulara ilgi
duymuyorlar. Şu anda günün bu saatinde bile hizmet birimlerimizde eğitimlerimiz devam
ediyor. Ücretli ve ücretsiz eğitimlerimiz. Büroların kapanmasıyla ilgili eleştiriler geliyor.
Tabii ki mevcut ekonomik koşullarda açılan bürolarda olacak, kapanan bürolarda olacak. Ama
öyle arkadaşlarımın söylediği gibi kapanan büroların sayısı ciddi rakamlar değil. 2 yıl önce
yönetime geldiğimizde mevcut büro sayısı Oda üye sayısının yüzde 45’ini oluşturuyorken, şu
anda çalışanlar listesine kayıtlı olanların sayısı mevcut üye sayısının yüzde 60’ını oluşturuyor.
En son verdiğimiz büro çalışanlar listesine kayıt numarası 10 bin 300 değerli arkadaşlarım.
Oranı sanıyorum ilgili arkadaşlar hesap ederler, hesaplarına bir kez daha baksınlar.
Tarifelerden dolayı disiplin cezasını arkadaşlarım eleştirdiler. Tarifelerden şikayet
meslektaşlarımdan geliyor. Diyorlar ki bilanço usulüne tabi bir defteri 10 milyona, 20
milyona tutan arkadaşlarım var diyor, gönderim bize disipline gönderelim diyoruz. Aksini mi
yapalım bunu yapan arkadaşlara madalya mı takalım? Bunu anlamak mümkün değil değerli
arkadaşlarım.
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Tabii emek harcıyoruz kaçaklarla mücadele ediyoruz ama en çok ağrıma giden bir konu var
değerli arkadaşlarım. Bu güne kadar Oda’ya vergi dairesindeki çalışanı, kaçak komşusunu
öğretmenlik yapıp bu mesleği yapanı, SSK’da çalışıp defter tutanı bildirmeyip de,
kaçaklardan bahseden arkadaşlarıma lütfen alınmasınlar çok kızıyorum. Evinize hırsız
girecek, ilgili yerlere bildirmeyeceksiniz sonra da hırsız var diye feryat edeceksiniz. Eğer
ekmeğinize, eğer kendinize saygı duyuyorsanız böyle insanlar varsa bize bildireceksiniz
gereğini yapacağız, bildirmiyorsanız bunu hiçbir yerde kaçak var diye ağzınıza
almayacaksınız. Bu bizim mesleğimizi küçültüyor değerli arkadaşlarım. Dışarıdakiler
zannediyorlar ki her önüne gelen bu mesleği yapıyor. Yok, öyle bir şey. Savcılık raporlarına
bakarsanız bunun sonuçlarını görürsünüz. Ekinde evrakıyla kim diyorsa ki ben Oda’ya şu
vergi dairesi memurunu bildirdim, şu kaçak çalışanı bildirdim eğer bir işlem yapıp gereğini
yerine getirmemişsek hesabını sadece bugün burada değil, her yerde vermeye hazırız. Kitap
satışları konusunda bir açıklayıcı nottur. Orada kitap satışlarının maliyeti de kitap
satışlarından gelen gelir de toplam total satışta bellidir. Bu soru niye geldi onu da
anlayamadım?
Gelir fazlasından bazı arkadaşlarım söz etti. Kısa değineceğim. Bizim gelirlerimiz tahakkuk
esasına göre yapılıyor. Gelir fazlası buradan meydana geliyor. Gelir fazlasını soran
arkadaşlarımın gönül isterdi ki şunu da sormaları gerekiyordu. Bu güne kadar 5500 metrekare
yapılacak bir inşaatın bizler muhasebeciyiz maliyetini herkes biliyor. Gelir fazlasının hesabını
soruyorsunuz değerli arkadaşlarım da bu inşaata bundan sonraki bölümler için parayı nereden
bulacağımızı niye sormuyorsunuz değerli arkadaşlarım? Elinizi niye vicdanınıza
koymuyorsunuz? Bu inşaatın hangi rakamlara 3 milyon dolara varacağını bilmiyor musunuz?
Bu gelir fazlasının nereye gideceğini bilmiyor musunuz? Niye çifte standart uyguluyorsunuz?
İstediğiniz bir ürünü alır gelir fazlasının hesabını sorar, inşaat konusunda kaynağı nereden
bulacağımızı sormazsanız bu çifte standart olur, bunun cevabını da yarın ki genel kurulda
alırsınız.
Değerli arkadaşlarım yine bazı konuşmacılar nispi aidatların kaldırılmasından fonlardan
bahsettiler. Bunu da anlamak mümkün değil. Bir tarafta ülkenin idaresinde fonlara karşı
çıkacaksınız, böyle bir Oda’nın fonlarla yönetilmesini talep edeceksiniz. Bunu da tezat olarak
görüyor genel kurulun bu düşünceyi ciddiye almayacağına inanıyorum.
Şimdi arkadaşlar, tabii kurumlarda gelip geçiciyiz. Bizim kaç yıl görev yapacağımıza
muhalefetinde kaç yıl görev yapacağına genel kurul karar verir. Genel kurul bu kararını
veriyor iktidarda olanlar bundan payını alıyor ama kaybeden arkadaşlar bir türlü bundan
payını almıyorlar. Genel Kurul’un kararlarına saygı duymuyorlar. Seçim sonuçlarına saygı
duymuyorlar. Yine aynı söylemlerle yine aynı şekilde her Genel Kurul’da karşımıza
çıkıyorlar. Zenginleşmeden bahsediyorlar saltanattan bahsediyorlar. Bunun yanında diyorlar
ki kaçak büroları takip edin diyorlar. Bizlerin günde kaç saat emek harcadığını biliyor
musunuz değerli arkadaşlarım Ücret alınmadan yapılsa bu sefer diyeceksiniz ki almadan bir
tabir vardır, almadan verene hırsız derler diye bir tabir vardır diyeceksiniz ki bunların bir
çıkarı olmasa niye ücret alıyorlar.
Değerli arkadaşlarım; bizim aldığımız huzur hakkı, bizim Oda’daki görevimizden dolayı
harcadığımız elbise masrafını bile karşılamıyor sembolik. Elbise masrafını bile karşılamıyor,
harcadığımız zamanı siz biliyorsunuz fedakarlığımızı. Biz Vehbi Koç’un Sabancı’nın
çocukları değiliz. Bir taraftan sabahın köründen Oda’dan döndüğümüzde sabahlara kadar
bürolarımızda çalışırken diğer taraftan her bir kaçağın, her bir meslek etiğini ihlal eden her bir
sorunun üstüne zamanımızı vaktimizi ayırıyoruz. Ailemizden işimizden her türlü konuda
fedakarlık ediyoruz. Bu işler sizlerin dışarıdan gördüğü gibi değil.
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Arkadaşlarım hala geçmiş alışkanlıklarından 79’daki düşüncelerle kendilerini günümüzün
Karl Marx’ı zannedip, her seçimde önümüze bir sorun koyuyorlar. Doğrusu budur diyorlar.
Bunun kararını siz vermeyeceksiniz arkadaşlarım. Her genel kurulda olduğu gibi bu Oda’nın
üyeleri verecek bunun kararını. Yarın da verecek bunun kararını. Tabii bir meslek odasında
demokrasi mücadelesi mümkün olduğu kadar sertleştirmemeye çalışıyoruz. İktidar biçimi
içinde sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama bazen arkadaşlarımıza derdimizi
anlatamıyoruz.
Değerli arkadaşlarım 15 gündür Oda’da uyuyamıyorum. Niye uyuyamıyorum biliyor
musunuz? Temyizden gelen bir üstadımız konusunda bir disiplin cezası var. Oda’nın kapısına
Oda’nın panosuna asmak görevim. Web sitesine koymak görevim, koyamıyorum değerli
arkadaşlarım. Ama o arkadaşım da burada söz hakkını kullanabiliyor. Aday olma hakkını
kullanabiliyor. Bizim demokrasi anlayışımız bu değerli arkadaşlarım.
Arkadaşlarımızın bir demokrasi anlayışı sitelerinden Oda’ya bizzat şahsıma faks çekiyorlar
harami diyorlar. Harami demek soyguncu demektir, hırsız demektir aynen iade ediyorum. Bir
haftadır yerine koyacak kelime arıyorum bana harami diyenlere ne desem diye. Çapulcu mu
desem, soyguncu mu desem ama yönetici sorumluluğum için de hiç birini söylemiyorum
sadece fikirleri neyse zikirleri odur diyorum katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyor, hepinize
saygılar sunuyorum.
Yahya Arıkan:
Değerli meslektaşlarım tekrar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Uzunca bir süredir arkadaşlarımız konuştular görüşlerini ifade ettiler. Öncelikle mesleğin
geleceğine yönelik proje üreten arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Birkaç konunun altını çizerek asıl mesleki boyuta gelmek istiyorum izninizle. Bir arkadaşım
mali milatın ertelenmesine karşı çıktığımızı ifade etti. Hani meşhur bir papa hikayesi vardır
anlatırlar ben o hikayeyi size anlatmayacağım. Yazının bir kısmını okuyup bir kısmını
okumadan sırf kafa bulandırmak adına konuşmanın özellikle etik anlama uygun olmadığına
inanıyorum.
Şimdi değerli arkadaşlar mali milat konusu Türkiye’de meslek odaları içerisinde toplumun
tüm kesimleri içerisinde biz başından beri destek verdik ve hala doğru olduğuna inanmaya
devam ediyoruz. Çünkü bu ülkede bir gece yarısı 5 milyar doları cebine koyup banka satın
alınıyorsa bunun hesabının sorulması kadar doğru bir uygulamanın olacağını her yerde ifade
etmeye çalışıyoruz. Ancak bir oyun oynanıyor. Kimisi barış diyor kimisi başka bir ad veriyor.
Biz şunu anlatıyoruz. Eleştiren arkadaşımın da anlaması için anlatıyorum. Eğer nereden
buldun dediğin yasanın yürürlüğe girmesi için bir, Maliye Bakanlığı elektronik alt yapısını
kurmazsa, Türk vergi sisteminde bazı düzenlemeler yapılmazsa, güven ortamı sağlanmazsa bu
servetin legalleşmesi 3–5 adamın işine yarayacaktır onu anlatmaya çalışıyoruz.
Biz sürekli olarak dün ne söylediysek doğru inandığımız düşünceleri sonuna kadar
savunmaya devam edeceğiz. Hele hele kayıt dışı ekonomiye karşı mücadele anlayışımızla
bağlantı kurup yazının bir bölümüyle konuşmak doğru olmadığını biraz da arkadaşımın bu
konuda yazdığımız yazıları detaylı okurlarsa bilgi sahibi olacağına inanıyorum.
Yine bir başka konu eğitimlere katılımın az olduğunu söylüyorlar. Aslında değerli arkadaşlar
muhalefet eden arkadaşlarımızın bir eksikliği var. Hep eleştiriyorlar elbette eleştirecekler.
Elbette bu eleştirilerden seçilen yönetimler kendine pay çıkaracaklar. Ama sizin eleştiri
yapılırken yapılan onca güzellikleri çalışmaları yokmuş gibi anlatıp hele hele hiçbir meslek
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odasında olmayan eğitmenlerle eğitim modeliyle 155 kez nokta eğitim çalışmasıyla son
kurumlar vergisi seminerine sadece 2 binin üzerinde insan katılıyorsa, bu meslek örgütünün
eğitime verdiği bir değerdir. Ve bu eğitimde alın teri dökenlere de haksızlık etme hakkına
sahip olmadığınıza inanıyorum.
Şimdi sevgili meslektaşlar, diyor ki arkadaşlar sırça köşkten çıktılar seçime 2 gün kala büro
ziyaretleri yaptılar. Bir kere muhalefet etmek önce üslup sorunu değerli arkadaşlar. Üslup
özellikle de dün birlikte olduğumuz demokrat olduğunu söyleyen arkadaşların üslubuna son
derece dikkat edecekler.
Değerli arkadaşlar biz sırça köşkte mi oturuyoruz, yoksa sizin alın terlerinizle sizin ödediğiniz
aidattan oluşan bir binada mı oturuyoruz? Bir kere bunun adını çok net olarak koymak lazım.
Eğer sen Oda’nın yolunu bilmiyorsan nerede çalıştığımızı bilmiyorsan o konuda fazla bir
yorum yapmak istemiyorum. Ama eksik gördüğümüz nokta şu; biz seçime bir gün kala büro
ziyaretleri yapmadık. 1 Şubat’tan itibaren sadece bu döneme özgü 12 ilçeyi pilot olarak
seçtik. Yaklaşık 100 arkadaşımızla, birileri bürolarında bu işini sürdürürken, 100
arkadaşımızla büro büro dolaşarak sadece büroların fotoğrafını çektik. Ve bu Genel Kurul’da
şunu dikkatli olarak izlenmesi gerekiyor. Bürolarımızın durumu iç açıcı değil değerli
arkadaşlar. Yarın bir gün bu ülke Avrupa Birliği’ne girdiğinde kapılar açıldığında siz hayır
efendim bu ülkeyi giremezsin diye engelleme şansınız yok. Bu mesleğe muhalefet eden
arkadaşlarım, doğru önderlik edecekler. Meslektaşlarımıza doğru hedefler koyacağız. Nedir
bunlar derseniz? Bürolar çağın koşullarına uygun olarak oluşturulmak zorunda. Teknolojiyle
bütünleşmek zorundayız değerli arkadaşlarım. En büyük ilçe Kadıköy gibi ilçede yüzde 30
büro ev olarak kullanılıyor. Büroların büyük bir kısmı gerçekten bunu Oda Başkanı olarak
üzülerek ifade ediyorum bize yaraşır bürolar değil. Ama biz bu tespiti yaptıktan sonra
önümüzdeki süreçte örnek bir büro standardını ortaya koyarak bunu Almanya’da DATEV
yapıyor, birçok kuruluş yapıyor. Ve meslek mensuplarına kaynağı ortaya koyarak, ama en
önemlisi değerli arkadaşlarım güçleri birleştirmek zorundayız. Siz büyüklerle mücadele
etmenizin yolu güçleri birleştirmekten geçiyor.
Bireysel çalışarak bir yere varmanız mümkün değil. İşte arkadaşlarımızla farkımız bu. Bir
yandan vaaz eden arkadaşlarımız var. Bir yandan da bir tarihte gemiden inen arkadaşlar da
dahil. 12 yıldan beri bu mesleğin bir yere gelmesi için emek veren alın teri döken
arkadaşlarımız var. Bir yandan 12 yıldan beri bu mesleğin bir yere gelmesi için üreten bir
şeyler katan arkadaşlarımız var, bir yandan vaaz eden arkadaşlarımız var.
Sabahki konuşmamda ifade ettim. Muhasebeci hesap insanıdır. Sandığa gidildiği zaman farklı
söylemlerle farklı hayallerle oyunu kullanırken nasıl kullanacağını herkes biliyor. 12 yıldır
yarın da kullanacaklar hiç endişeniz olmasın. Ama burada önemli nokta şu, biz üyelerimizin
önüne ne koymamız gerekiyor? Bu son derece önemli. Şu ana kadar konuşan hiçbir arkadaşım
bir hayali gerçekleştiriyoruz 124 yıllık bir baronun bir katta hizmet verdiği bir ortamda 12 yıl
sonra bu meslek odası 5 bin metrekarelik bir hayali gerçekleştirirken çıkıp bir Allah’ın kulu
teşekkür ediyoruz bu bina bizim için son derece önemlidir hep birlikte tamamlamamız
gerekiyor demeleri gerekirken, bir tek cümle daha bahsetmediler.
Hiç önemli değil değerli arkadaşlar Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği’nin mutfağında
çalışan arkadaşlarımızda dün olduğu gibi bugün yarın hiçbir insan ayrımı yapmadan Oda'ya
gelen insanların siyasi inançlarından dolayı ayrım yapmadan hizmet vermeye devam
edeceğiz. Her dönem bir sonraki dönemden daha zordur. Çok açıkça söylüyorum içtenlikle
söylüyorum 2500 büroyu ziyaret ettikten sonra bu ekibin mutfağında çalışan görev alan
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arkadaşlarımızın bu mesleğe karşı sorumluluğunun daha da arttığını herkesin bilmesi
gerekiyor. Biz önümüzdeki süreçte seçim broşüründeki yeni hedefleri size tek tek anlatmak
istemiyorum. Ama biz arkadaşlarımızla başta haksız rekabet olmak üzere, yeni ücret tarifeleri
olmak üzere, müşterilerden tahsilat sıkıntısını yaşadığınız problemleri çözmek üzere, ARGE’siyle 9 adet yabancı dil dershanesiyle eğitim salonlarıyla biraz önce sabahki oturumda
sevgili Oda başkanının ifade ettiği gibi Türkiye’ye üretmeye devam edeceğiz. Bir arkadaşım
diyor ki siz heyecanınızı kaybettiniz. Sevgili dostum sende o yürek var mı bizdeki heyecanı
duyman mümkün mü senin acaba? Bu kadrolar 24 saat heyecanla yüreğiyle bu mesleğin
sorunlarına elinden geldiği kadar katkı sunmaya çalıştığını hepinizin bilmesi gerekiyor.
Son söz şu değerli arkadaşlarım. Beni önce çağdaş demokrat muhasebeciler birliğinin grup
üyeleri tüm kurullardaki arkadaşlarımız gibi aday gösteriyorlar. Sonra bu adayları yarın
yapacağımız genel kuruldaki katılacak üyelerimiz belirliyor. Eğer bir irade 12 yıldan beri her
seçimde oyunu arttırarak bu ekibe destek ve güven veriyorsa, sizin ister başkanınız olayım
olmayayım ama biz muhasebe camiasına emek vermeye hizmet vermeye devam edeceğiz.
Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ederim.
Nail Sanlı:
Sizin oylarınızla okunmadan görüşülmeye geçilmişti. Bu maddeyi tamamlıyoruz, tamamladık.
Bunu takip eden 9’uncu maddemiz var. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarını ayrı ayrı
oylarınıza sunacağım.
Şimdi öncelikle Yönetim Kurulu faaliyet raporunu ve kesin hesap raporunu aklama adına
oylarınıza sunuyorum: Ve küçük kitapçıkta sunulduğu şekliyle görüşülmesi yapılan Yönetim
Kurulu faaliyet raporu ve kesin hesapları kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul
edilmiştir, teşekkür ederiz.
Denetleme Kurulu raporunu kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir,
teşekkür ederiz.Yönetim Kurulu’ndan bir teşekkür konuşması yapmak isteyen var mı?
Buyurun Sayın Başkan.
Yahya Arıkan:
Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.
Nail Sanlı:
Bununla ilgili bir önerge var Divan'a: “13. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na;
Gündemin 9’uncu maddesinde bulunan yeni çalışma bütçesi, faaliyet kitabında yayınlanmış
ve önceden dağıtılmış olduğundan okunmadan görüşülmesine geçilmesini öneriyoruz”
diyorlar.
Önerenler: Yahya Arıkan, Musa Nuri Gündoğdu ve Aziz Babuşçu.
Yeni dönem bütçesinin okunmadan görüşülmesine geçiyoruz. Bu konuda söz almak isteyen
arkadaşımız var mı?
O zaman kitapçıkta sunulmuş şekliyle oylarınıza sunuyorum: Yeni dönem bütçeyi kitapçıkta
sunulmuş olduğu şekliyle kabul edenler, etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir, teşekkür
ederim.
Değerli arkadaşlar, seçimlere katılacak adayların Divan'a müracaatları ve tanıtılması
maddesindeyiz. Bu konuda gelen listeleri ben size okumak istiyorum.
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“13. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na; 26 Mayıs 2002 tarihli İstanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın seçimlerinde
Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği olarak;
Yönetim Kuruluna: Yahya Arıkan, Yücel Akdemir, Hüseyin Fırat, Muammer Keskin,
Hüseyin Bekiroğlu.
Denetleme Kuruluna: Hacı Reşit Küçük, Osman Çetinel, Alper Yüksel
Disiplin Kuruluna: Aziz Gökdeniz, Necati Kalkan, Coşkun Kolsu, Ayşin Hangül, Hasan
Çotuk aday olmak istiyorlar arz ederiz.” demişler.
Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu’nun Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu
adayları bunlar.
Meslekte Birlik Grubu’nun adaylarını okuyorum size. Meslekte Birlik Grubu’nun adayları
aşağıda belirtilmiştir diyorlar arkadaşlar.
Yönetim Kuruluna: Mustafa Öcalan, Ömer Kazancı, Ahmet Ziya Erçakır, Recep Özer, Yaşar
Pirman.
Disiplin Kuruluna: Korhan Hacıibrahimoğlu, Hamdi Gözütok, Soner Yılmaz, İbrahim
Tanıdır, Sunay Yubutaş.
Denetleme Kuruluna: Yaşar Günaydın, Bayram Karacan ve Salih Çakır.
Meslekte Birlik Grubu adına imza.
Demokratik Platform Grubu’nun 2002–2004 dönemi iş bu aday listesidir demiş arkadaşlar.
Yönetim Kuruluna: Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak, Musa Nuri Gündoğdu, Birol Fidancı, Sıtkı
Ülküdür, Rahime Bayram
Denetleme Kuruluna: Tahir Şilkan, Mehmet Hamdi Balcı, Mehmet Umut.
Disiplin Kuruluna: Neşet Kılıçaslan, Turgut Arığ, Hüseyin Gündelen, Hayri Göre, Kemal
Köksal.
Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak, Birol Fidancı, Divan Başkanlığı’na demişler.
Yönetim Kuruluna Selami Erdem, Ali İmir, Belma Sabuncu, Kamber Kaya, Cihan Çelik
Denetleme Kuruluna: Halil İbrahim Yürüdü, Kenan Uğur, Mustafa Küçük
Disiplin Kuruluna: Aysel Öztürk, Duran Erdem, İbrahim Yağız, Jak Kamhi, Taci Tekin.
Çağdaş Muhasebeciler Değişim Hareketi Grubunun adayları yukarıdadır.
Selami Erdem ve Jak Kamhi’nin imzasını taşıyan bir liste.
Anadolu Mali Müşavirler Muhasebeciler Grubu adayları
Yönetim Kurulu: Alaattin Tatar, Ali Sevinç, Maksut Armağan, Fevzi Şen, Selami Kayalar
Disiplin Kuruluna: Nurettin Topuzoğlu, Lokman Doğanay, Mehmet Mutlu, Cemal Özduman,
Ahmet Alkanat.
Denetleme Kuruluna: Nizami Özcan, Sabri Şenel, Mustafa Karabıyık arkadaşlarımız
demişler.
“25-26 Mayıs 2002 tarihinde yapılacak 13. Olağan Genel Kurul yönetim disiplin ve Denetim
Kurulu için belirtilen aday listesi üsttedir. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.” Şinasi Demirbaş,
Maksut Armağan, Alaattin Tatar’ın imzalarını taşıyan bir liste.
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Bunun haricinde değerli arkadaşlar, ferdi olarak 13. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na
demiş, 26 Mayıs 2002 tarihinde yapılacak olan seçimlerde Yönetim Kurulu’na adayım.
Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim demiş. Hakan Taştan arkadaş Yönetim Kurulu
adayıdır. Ferdi ve kişisel olarak.
Ayrıca, Denetim Kurulu adaylığı hakkında. Odamızın Denetleme Kurulu’na adayım
bilgilerinize sunulur demiş. 13. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Mustafa Coşkun
arkadaş da ferdi kişisel olarak Denetleme Kurulu’na aday olduğunu belirtir müracaatları şu
ana kadar divanımıza gelen taleplerdir.
Bunların dışında gerek ferdi ve gerekse grupsal anlamda başka bir müracaat var mı değerli
arkadaşlar, sayın hazirun?
O zaman ilgili maddede oylaması yapıldığı gibi, yarın seçimlerde kendilerini tanıtım
anlamında, Demokratik Platform Grubu için açık mavi renk, Çağdaş Muhasebeciler Değişim
Hareketi için pembe renk, Anadolu Muhasebeciler Grubu için de beyaz renklerle seçimlere
katılacaklardır. Oy pusulalarının yönetim, denetim, disiplin anlamındaki oy pusulalarının
tamamı beyaz ve elle yazılacaktır. Delege listeleri bu ilgili renklerle basılacaktır. Ancak
gruplar kendi adaylarını kendi renkleriyle tanıtır broşürlerini bastırıp sandık gerilerine
asabileceklerdir değerli arkadaşlarım.
Değerli arkadaşlar, seçimlere katılacak listeleri sizlere tanıttım.
Yarın seçimlerde buluşmak üzere hepinize katılımlarınızdan ötürü teşekkür ediyor, saygılar
sunuyorum.
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