İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
“14.GENEL KURUL” TOPLANTISI
23 MAYIS 2003

Nail Sanlı (Divan Başkanı):
Sayın Genel Başkan'ım, Sayın Onursal Başkan’ım, Sayın Gelirler Genel Müdür’üm, değerli
konuklar; İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 14’üncü Olağan Genel
Kurulu'na hepinize hoş geldiniz diyorum.
Divana göstermiş olduğunuz teveccühlere tekrar teşekkür ediyorum ve güveninize layık
olmaya çalışacağımızı belirtmek istiyorum.
Umuyorum burada İstanbul Odamızın mensuplarına ve üyelerine yakışır, meslek ve
mesleğimize yakışır seviyeli bir Genel Kurul geçiririz. Ben Divan’daki arkadaşlarımla beraber
buna gayret edeceğimizi belirtmek istiyorum. Siz değerli üyelerin de buna katkı
sağlayacağınızdan hiçbir şüphem yoktur. Onun için göstereceğiniz katkıya şimdiden teşekkür
ediyorum.
Birinci gündem maddesi oylandı, kabul edildi. Ancak ben onu tamamlamak istiyorum, çünkü
Divana tutanakların imzalama yetkisinin verilmesi de var arkasında.
Seçmiş olduğunuz bu Divan heyetine Genel Kurul tutanaklarının imzalanması yetkisinin
verilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Etmeyenler? Teşekkür ederim, oy
birliğiyle kabul edilmiştir.
Gündemin 2’nci maddesi, ilân edilen gündemin üzerinden gideceğiz değerli arkadaşlar.
Gündemin 2’nci maddesi saygı duruşu ve İstiklâl Marşı.
Ben, Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silâh arkadaşları,
aramızdan ayrılan devlet büyüklerimiz ve meslektaşlarımız ve özellikle iki hafta önce
Bingöl’de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın anısına 1 dakikalık saygı duruşuna davet
ediyor ve arkasından İstiklâl Marşı’nı dinliyoruz.
Nail Sanlı:
Teşekkürler, sağ olun.
Gündem maddesi gereği yılın en iyi destek ödüllerinin verilmesi diye bir gündem maddesi var
burada. Zannediyorum Oda yönetiminden birisi bu gündem maddesiyle ilgili bir söz alacak.
Sayın Başkan.
Yahya Arıkan:
Sayın konuklar, değerli meslektaşlarım; bu yıl bir ilki daha başlatıyoruz; yılın en başarılarını
belirlemek. Amacımız, bilim insanları ile mahalli idare ile, basın ile, meslek mensuplarımız
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ile yaptıklarımızı güçlendirmek ve onları motive etmek. Ödül törenleri batı toplumlarında
yaygındır. Diliyoruz ki, ülkemizde de o gibi etkinlikler yaygınlaşır. İlklerin eksikleri olabilir,
eksikleri hoş görüyle karşılamanızı diliyoruz. Önemli olan başlattığımız bu geleneği hep
birlikte yaşatmaktır.
Ödül törenlerinin üretiminde, oluşumunda, sonuçlanmasında emeği geçen jüri üyelerine ve
özellikle Profesör Doktor Recep Pekdemir’e sizler adına teşekkürlerimi sunuyorum.
Şimdi değerli arkadaşlar; 4 alanda yılın en iyilerini ilan edeceğiz. Önce “2002 Yılının En
Başarılı Muhasebe Bilim İnsanı” ödülü. Ödülü vermek üzere TÜRMOB Genel Başkanı Sayın
Mehmet Timur’u davet ediyorum. Evet, 2002 yılının muhasebe bilim insanı ödülüne layık
görülen Doçent Doktor İdil Kaya’yı davet ediyorum.
Doç. Dr. İdil Kaya:
Çok büyük onur duydum, çok cesaret aldım, çok teşekkür ederim.
Yahya Arıkan:
Evet, gördüğünüz gibi ilklerde bu tip heyecan olabiliyor, özür diliyoruz.
Evet değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım; ikinci ödül “2002 Yılının En Başarılı ve
Ekonomi Muhabiri Ödülü.” Ödülü vermek üzere TÜRMOB Onursal Başkanı Sayın Mustafa
Özyürek’i davet ediyorum. Evet, 2002 yılının en başarılı ekonomi muhabiri Milliyet
Gazetesi’nden Nedim Şener.
Nedim Şener:
Belki Bakan ve bürokratlar benden şikayetçi ama muhasebecilerin verdiği bu ödül hakikaten
çok önemli, çünkü muhasebeciler her şeyi ince ince hesap eden insanlar. Ve 2002 yılındaki
çalışmalarımı hesap etmişler, bizi buna layık görmüşler. Çok teşekkür ediyorum.
Mustafa Özyürek (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği/TÜRMOB Onursal Başkanı):
Sayın Arıkan çok ince bir şekilde benim kafamdan geçenleri düşünmüş ve bu görevi bana
verdi. Bu benim için gerçekten büyük bir onur. Gerçi Nedim Şener, Uğur Mumcu kuşağının
devamı, onun gibi cesur, hem konunun üstüne giden enine-boyuna cesaretle inceleyen, yazan
kitaplarıyla bunu kalıcı hale getiren bir arkadaşımdır; ona ödülü vermekten büyük bir
mutluluk duyuyorum. Ve bir de özelliği var Nedim Şener’in, Nedim Şener gazeteciydi, ben de
TÜRMOB Başkanı iken durmadan telefonla vergide şu oluyor, bu mu oluyor karşılıklı
konuşurduk. Dedi ki, ya abi bazılarını biz yanlış yazıyoruz, niye sen imzanla bu yazıları
yazmıyorsun dedi. Ben, böylece ben Milliyet Gazetesi’ne Nedim’in önerisiyle 5 yıl köşe
yazarlığı yaptım. Onun için kendisine teşekkür borçluyum. Ben bu ödülü vermiş olmaktan
büyük mutluluk duyuyorum ve Nedim Şener’e mücadelesine inancı doğrultusunda devam
etmesini diliyorum ve başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Sağ olun.
Yahya Arıkan:
Üçüncü ödül “2002 yılının En başarılı Vergi İdaresi Müdürü.” Ödülü vermek üzere Osman
Arıoğlu’nu davet ediyorum. Evet, 2002 yılının İstanbul ilinin en başarılı Vergi Dairesi
Müdürü, Halkalı Vergi Dairesi Müdürü Sayın Güler Aslan.
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Güler Aslan:
İstanbul SMMM Odası’nın bizden birini bu ödüle layık görmesinden dolayı kendilerini tebrik
ediyorum. İstanbul’un en başarılı Vergi Dairesi Müdürü olarak seçmiş olmalarından dolayı
ben de mutluyum. Sayın Gelirler Genel Müdürümüz Osman Arıoğlu, Beni bu ödüle layık
gördükleri için oda başkanlarının, İstanbul Defterdarlığının bu takım çalışmalarında İstanbul
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nın gerekse tüm çalışmalarına katılımlarıyla
meslek mensuplarına teşekkür ediyorum.
Yahya Arıkan:
Evet, son ödül, “2002 yılının En Başarılı Muhasebe Bürosu Ödülü”, vermek üzere Sayın
Bakanımız Masum Türker’i davet ediyorum. Buyurun efendim. Evet, 2002 yılının İstanbul
ilinin en başarılı kaliteli muhasebe bürosu ödülüne Sayın Feyzullah Yıldız… Buyurun.
Masum Türker (Eski Devlet Bakanı):
Kendisini kutluyorum ve gelecekte onun yanında yetişeceklerin de aynı ödülü alacaklarına
inanıyorum.
Yahya Arıkan:
Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım; şimdi çok kısa olarak nasıl bir büroya ödül verdik,
bunun sunumunu izliyoruz.
Nail Sanlı (Divan Başkanı):
Gündemin 5’inci maddesi Yönetim Kurulu adına Oda Başkanı’nın konuşması. Buyurun Sayın
Yahya Arıkan.
Yahya Arıkan:
Sayın Divan, Sayın Oda Başkanları ve değerli yöneticileri, değerli konuklar, basının değerli
temsilcileri; İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 14. Olağan Genel
Kuruluna hoş geldiniz.
Diliyorum ki, bu Genel Kurul’da mesleğimizin ve ülkemizin sorunlarını enine boyuna
tartışarak, çözümler üreterek mesleğimize ve ülkemize katkı sunmuş oluruz. Düşüncelerimizi
iki boyutta ele alacağız. Ekonomi ve mesleğimiz.
Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarım; ülkemizde yaşayan insanlar yaşam kalitesinde
ikinci sıradadır. OECD’ye üye olan 30 ülke içerisinde ortalama yüzde 46,2’yle enflasyon
şampiyonuyuz, dış ticaret açığında dünya ikincisiyiz. Kişi başına düşen milli gelir
sıralamasında 210 ülke arasında 93’üncüyüz, dış borç yükünde ise 22 ülke arasında 8’inciyiz.
Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım; Türkiye ekonomisinin artıları vardır, eksileri vardır.
Önce artılarına bakalım. Dünya rekabet sıralamasında 50’ncidir. Serbest ekonominin
kriterlerinde 161 ülke içerisinde 49’uncudur. Dış ticaret yükünde 132 ülke içerisinde
35’incidir. İnsani gelişme endeksi sıralamasında 82’ncidir. Dünya ekonomisine göre Türkiye
bölgesinin en büyük ekonomisine sahip ülkedir.
Değerli konuklar; şimdi Türkiye ekonomisinin eksilerine bakalım. OECD ülkeleri arasında
kayıt dışı ekonomide birinci sıradadır. Dünyanın en düşük para sıralamasında Türk Lirası
birincidir. Yabancı sermaye içinde 137 ülke içerisinde 122’ncidir. Yıllık geliri en yüksek ve
en düşük ülkeleri gruplar isek Pakistan ile birlikte en kötüleri arasındadır. İşsiz sayısı 6
milyonu aşmaktadır. Nüfusunun yüzde 36’sı yoksulluk sınırının altında kalmaktadır.
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Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım; ülkemizde adaletsiz gelir dağılımı en önemli
problemdir. Ekonominin finansal problemleri henüz çözülmemiştir. Ülkemizin ekonomik
problemlerinin çözümü dışarıdan müdahaleyi doğurmuş, iktidarı, muhalefeti, siyasi partileri,
IMF programlarını harfiyen uygulamaya zorlamıştır. Ülkemizde öncelikle çözülecek problem
işsizlik olmalıdır. Ekonomik problemlerin kalıcı olması AB Kriterleri Türkiye için
unutulmaması gereken en temel hedef olmalıdır, ekonomi rekabet edebilme yeteneğine sahip
olmalıdır.
Sayın konuklar, değerli meslektaşlarım; ekonomiyle ilgili olarak kısa ve orta vadede
yapılması gerekenlere bakılması gerekmektedir. Ayrıca Dünya Bankası ile üzerinde
mutabakata varılan yapısal reform programı uygulanmalı ve kamu harcamaları kontrol altına
alınmalıdır. Mali sektör reformu uygulanmalıdır, tarım reformu sürdürülmelidir, kayıt dışı
ekonomide de kesintisiz mücadele edilmelidir. Orta vadede ise tarım ve mali sektör reformu
tamamlanmalıdır. Sürdürülebilir bir ekonomi ve sosyal güvenlik sistemi uygulanmalıdır. Geri
kalmış bölgeler ve genç nüfusa özel önem gösterilerek eğitim ve sağlık alanında genel seviye
yükseltilmelidir. Mevcut problemlerimizin çözümü için açıkladığımız çarelerin
uygulanmasında hiçbir taviz verilmemelidir.
Saygıdeğer konuklar; son alarak biraz sonra dile getireceğim açıklamalarla ekonominin
sorunlarının çözümü için mutlaka dikkate alınmalı. Önceki dönemlerde dile gelen sorunlar
sona ermiştir. Söz konusu belirsizliğin ekonomiye olan olumsuz etkisi de yok olmuş
durumdadır. O halde başta iktidar partileri olmak üzere ülkedeki tüm küçük kurum ve
kuruluşların benzer krizlere tekrar girilmemesi için ellerinden gelen alt sıralamayı çaba
gösterilmeli Türkiye’nin yeni krizleri kaldıracak gücü yoktur. Bundan sonraki için enflasyon
öncelikli hedef olarak dikkate alınmakla beraber büyümede göz ardı edilmemelidir.
Ekonominin dinamikleri itibarıyla sahip olduğu büyüme olduğu büyüme potansiyeli dikkate
alınarak öncelikle ekonomik istikrara yönelik uygun tedbirler alınmalı ve destekler
sağlanmalıdır. Sermaye piyasasına daha fazla önem verilmelidir. İhracatla ilgili bir seferberlik
başlatılmalıdır. Özel sektörün kredileri öz kaynaklarını daha etkin üretken kullanmalarını
sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır. Özel sektörün finansman alt yapısını düzeltecek
düzenlemelere gidilmelidir. Finansal kredi ülke içinde daha fazla temin edilmesini sağlayacak
mali ve idari düzenlemeler gerçekleşmelidir. Finansal kriz ortamlarında piyasada paniği
önleyecek kredi garanti destek kurumları oluşturulmalıdır.
Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarım; sizlerle mesleğimizle ilgili düşüncelerimizi
paylaşmak istiyoruz. 2003 yılının mayıs ayının sonuna geldiğimiz bugünlerde vergi dolu
mesleki yoğunluk yaşadık. Aylık, 3 aylık, yıllık beyannameler, geçici vergi beyannamesi
düzenlenmesi, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu'nda yapılan değişiklikler yoğunluğumuzu
epeyce artırmıştır. Bugün ülkemizde vergi ve diğer düzenlemeler için bu asalarda değişiklik
yapmak yerine tek bir yasayla bütün yasalarda değişiklik yapılmaktadır. 4843 Sayılı Yasa
bunun bir örneğidir. Bu yasa bildiğiniz gibi 11 ayrı mevzuatta değişiklikler yapmıştır. İşte, bu
vergi yasalarının genel vasfı olmaması mevzuatın karışık ve birbirinden kopuk olmasına
sebep olmuştur, bu da uygulamada karışıklıklara neden olmaktadır. Yapılan bu yasa
değişikliklerinden başka daha köklü vergi tesisleriyle ilgili çalışmaların da yapıldığını
biliyoruz. Önümüzdeki günlerde bu çalışma Türkiye Büyük Millet Meclis’inin gündemine
gelecektir.
Saygıdeğer konuklar; vergi yasalarında sık sık değişikliklerin yapılması girişimcilerin vergi
planlaması yapmalarını imkansız hale getirmektedir. Vergi yasalarında yer alan mükerrer
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geçici ek maddeler yasaların uygulamalarını zorlaştırmaktadır. Vergi sistemi ekonomi ve
ticari alanda meydana gelen teknolojik gelişmeler karşısında yetersiz kalmaktadır. Bu işin
artık dünya standartlarına uygun uyumlu köklü bir vergi reformu yapılarak taslak bir vergi
oluşturulmalıdır. Artık muhasebeci vergi yasalarından, muhasebeci de vergi yasası
gölgesinden kurtulmalıdır.
Değerli Genel Kurul üyeleri; globalleşme son 20 yıl içinde en çok kullanılan anahtar
kavramlardan birisi haline gelmiştir. Teknolojideki hızlı gelişmeler dünyayı köy haline
getirmiştir. Globalleşme sanayi ve ticaretin ekonomik anlamda gelişmiş ülkelerden üçüncü
dünya ülkelerine doğru kaymasını sağlamıştır. Özellikle ortaya çıkan uluslar arası ticaret
gelişmiş finans piyasalarının çeşitli ülkelere yayılması, insanların serbest dolaşımı, dünya
standartlarında yeni sistemlerinin ortaya çıkmasını beraberinde getirmiş ve kaçınılmaz olarak
gelişmekte olan ülkelerin. Sömürülmesi sonucunu doğurmuştur. Bugün ekonomik
maliyetlerin globalleşmesi dünyada hızlı bir şekilde başlamıştır. Yapılan uluslararası ticaret
anlaşmaları bazı insan gücünün serbestleştirilmesini önemli şekilde artırmıştır. Ulusal ticaret
ulusal kontrolleri azalmaya devam ettikçe işletmeler organizasyonlarını yeniden
yapılandıracaklardır.
Değerli konuklar; işletme sahipleri ve işletmeler muhasebeyi kendileri için kullanacaklar ve
bundan sonrayı yeni işletmeci süreçlerini oluşturacaklardır. Bu nedenlerden dolayı
globalleşme muhasebe mesleğine yeni fırsatlar, riskler getirecektir. Tabii ki, fırsatları olacak
ve bu fırsatlar beraberinde yeni müşteri getirecektir. Dünyada hizmet ticaretinin
serbestleştirmesini amaçlayan Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS), 1 Ocak 1995
tarihinde Dünya Ticaret Örgütü’nün kurulmasıyla birlikte yürürlüğe girmiştir. Türkiye de bu
yapılanmanın içerisinde olup 9 maddeyi de 9 ayrı hizmet sektöründe imzalamıştır. Bu hizmet
sektöründen biri de muhasebeciliktir. Yani, 2020 yılından itibaren yabancı meslek mensupları
yabancı statüsünde ülkemizde pazara çıkacaklardır. Biz meslek mensupları olarak bu
gelişmeler karşısında kendimizi sorgulayarak yaratılacak fırsatları yakalamaya hazır mıyız?
Eksikliklerimiz var mı, varsa nasıl giderilir sorularına yanıt bulmalıyız. Dilerseniz eğer
değerli konuklar, bu konuda tarafların belirlenmesinde yarar vardır. Bize göre taraflar devlet,
üniversite ve meslek birlikleridir. Önce devletin durumuna bakalım muhasebede uygulanan
genel kabul görmüş bir standart oluşturmaktadır. Uluslararası sözleşmelerin düzenlenmesinde
meslek mensuplarının hakları korunmalı ve düşünceleri alınmalıdır. Bürokrasi kaldırılarak
yabancı sermaye girişi sağlanmalı ve yabancı sermayenin giriş çıkışı denetim altına
alınmalıdır. Devlet yapacağı yeni düzenlemelerle meslek mensupları oluşacak rekabete
dayanmaları için destek ve kolaylıklar getirebilir. Türk vergi mevzuatında günün koşullarına
uygun çağdaş vergicilik anlayışı içinde köklü reformlar yapılmalıdır. Üniversitelerin
konumlarına gelince, muhasebe meslek mensupları açısından muhasebecilerin görev
alanlarının genişlemesi, sundukları hizmetlerin niteliğinin değişmesi eğitim düzeninde de
derin etkiler yapmaktadır. Muhasebe meslek mensuplarının değişmelere cevap verebilmesi
eğitimin değişimin gereklerine uygun olarak doğru orantılıdır. Muhasebe mesleğinin
gelişmesiyle ilgili uluslar arası bilimsel çalışmalar üniversite tarafından izlenmeli, bu
gelişmeler üniversitenin düzenledikleri sempozyumlarla Türk muhasebe mesleğine vizyon
oluşturmalıdır. Üniversite, meslek örgütleri ortak buluşmalar yaparak meslek mensuplarının
mesleki bilgilerinin geliştirilmesi, eski bilgilerinin yenilenmesi, eksik bilgisini tamamlaması,
meslekte gelişmeyi izlemesi konusunda eğitim odakları geliştirilmelidir.
Meslek örgütlerinin yapısına baktığımızda meslek örgütü ortak muhasebe dili oluşturmasında
etkili olmaktadır. Meslek örgütünün uluslar arası muhasebe örgütleriyle ilişkisi
etkinleşmelidir. Meslek örgütü meslekle ilgili yapacağı yasal düzenlemelerde etkin rol
almalıdır. Meslek örgütü sürekli mesleki eğitimler düzenlemelidir. Meslek örgütümüzün yeni
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kurulmuş olmasına rağmen biz bu zorunluluğumuzu yerine getirdiğimize inanıyoruz. Ancak,
yukarıda dile getirdiğimiz konuları daha etkin ve yaygın hale getirmeliyiz.
Değerli meslektaşlarım; yaratılacak fırsatlardan faydalanmak için hangi niteliklere sahip
olmalıyız birazdan bu konu üzerinde durmak istiyorum. Uluslararası muhasebe standartları ile
uyumlu ortak muhasebe dili oluşturulmalı ve de kullanmalıyız. Lisan eksikliğimizi gidererek
en az bir lisan bilmeliyiz. Teknolojik gelişmelere uyum sağlamalıyız. Bilgi yönetimi ve
müşterilere fayda ve değer yaratacak hizmetleri ön planda tutmalıyız. Uluslararası ticaret
anlaşmaları, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları gibi yabancı sermayeyi ilgilendiren
konulardaki danışmanlık hizmetlerini önemsemeliyiz. Meslekte uzmanlaşmalıyız, güçlerimizi
birleştirerek güçlü dayanıklı yapılar oluşturmalıyız. Muhasebe mesleğinin geleceğinin
denetim olduğunu biliyoruz. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri fırsat kabul edip elektronik
denetim olgusunun önemini benimsemeliyiz.
Değerli Genel Kurul üyeleri; mesleki örgütlülüğümüzün 14’üncü yılına giriyoruz, geldiğimiz
konum son derece önemlidir. 14 yıl önce katip olarak görülen meslek bazı toplumun hemen
hemen tüm kesimlerince yetki ve sorumluluklarını yerine getiren güvenilir bilgi sahibi bir
meslek olarak görülmelidir.Bu tespit Altıncı Muhasebe Denetimi Sempozyumu’nda yapılan
bir araştırmadan alınmıştır. Muhasebe mesleği bir toplumun atar damarıdır. Bizler olmadan
ekonomik faaliyetlerin düzenli kurulması, ticari ve mali alışverişe güven duyulması, bütçe
yapılması, çalışanları ve iş sahipleri arasındaki ekonomik güven düşünülemez.
Sorumluluğumuz her yerde toplum çıkarı için çalışmaktır. Yurttaşlarımızın yaşam kalitesini
artırmak için gerekli olan işlerin gerektiği gibi zamanında yapılması bizlerin
sorumluluğundadır.
Değerli meslektaşlarım, dünyada Elroy, General Electrik, Zerox, batan bankalar konularında
yaşanan skandallar muhasebe denetim mesleğinde itibar yönünden deprem olmuştur. Bu
nedenle mesleğimizin en temel sorunu tekelleşme ve haksız rekabettir. Toplum çıkarını her
şeyin üstünde tutmak, kendi kapımızın önünü temizlemek, ruhsatsız meslek mensuplarının
yapacağı iş sayısını sınırlandırmak zorundayız.Eğer, mesleki bağımsızlığı ve tarafsızlığı
sürekli eğitim ve öğrenmeyi, yenilikçi ve mesleki olmayı toplum çıkarını her şeyin üstünde
tutan birbirimizi karalamak, haksız rekabet edenlerle mücadele eden, meslek makamlarına
dava açmak yerine uygulanmasına sahip çıkar, global tesislere karşı kendimizi hazırlarsak
muhasebe denetim mesleği ülkemizde de hak ettiği yeri alacaktır.
Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım; şimdi sizlere yorumsuz bir sunum yapacağız.
Yahya Arıkan:
Şimdi yurtta ve dünyada barış olması diyorum, Genel Kurul’un başarılı geçmesi dileğiyle
hepinize saygılar sunuyorum.
Nail Sanlı:
İstanbul Odası Başkanı’mız Sayın Yahya Arıkan’ın bu güzel konuşmasına ve arkasından da
bu anlamlı gösteri için teşekkür ediyoruz ve bundan önce Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada
barış” sözünün ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz, bir kez daha barış
dolu bir dünya temenni ediyoruz.
Gündemin 6’ncı maddesi, konukların tanıtımı ve konuşmaları.
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Tabi konuklarımız konuşma talebinde bulunmamışlar, onun için belki konuşma hakkını
kullanmak isteyen konuklarımıza ben söz vereceğim, ondan sonra da konuşmak istemeyen
konuklarımızı da sizlere tanıtacağım.
İlk sözü Sayın Genel Başkanımız Mehmet Timur’a veriyorum, buyurun Sayın Mehmet
Timur.
Mehmet Timur (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği/TÜRMOB Genel Başkanı):
Sayın Divan, Sevgili Onursal Başkan’ım, değerli Gelirler Genel Müdür’üm, değerli
Bakan’ım, Oda’mızın sayın görevli kurul üyeleri ve başkanları, basınımızın değerli
temsilcileri; hepinizi TÜRMOB ve kendim adına saygıyla selamlıyorum.
Ben buraya geldikten sonra, göreve başladıktan sonra sizleri tanıdım ve sizleri layık
olduğunuz yere gelmeniz için elimizden geleni yapacağınıza emin olunuz. Ben hep
düşünüyorum, TÜRMOB odalarımız sizlere kendi üyelerin sorunlarını onların sorunlarıyla
yakından ilgilenmek mecburiyetinde. TÜRMOB ise odaların da sorunlarıyla ilgilenmesi
lazım. Biz bir birlik olarak odalarımızla devamlı irtibata geçtik, bölgesel toplantılarına
katıldık ve gerektiğinde kısa zamanda da olsa ziyaretlerde bulunduk. Bu bakımdan burada
ekseriyeti bulunan Oda başkanlarımızdan şunu istiyoruz.
Bizden ne istiyorsunuz, nelerin yapılmasını istiyorsanız bize rapor hazırlayın. Biz
meslektaşlarımıza hizmet etmek için varız. Ben şunu görmüş oldum, doğudaki, batıdaki
odaların birbirlerinden farklı uygulamaları olduğunu gördüm İşte, standardı sağlamak için
elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz.
Sayın Arıkan dediler evet, dünya globalleşiyor. Biz de burada yerimizi almalıyız. Muhasebe
mesleği bildiğiniz gibi 10 yılda çok büyük bir mesafe kaydetti. Evet, katiptik, muhasebeci
olduk, müşavir olduk ve yarının denetçisiyiz. Nasıl? 1994 yılında kurulan Muhasebe
Standartları Kurulu bugün biz kurul olarak haline geldi. Bu bildiğiniz gibi TÜRMOB’un
bünyesinde kurulmuştur. Şimdi daha çok yakın bir zamanda, zaten ilk toplantısını yaptı, bir de
Denetim Standartları Kurul’unun, bu denetim standartları kurulunun çalışmaları ve yeni
denetim standartları üretmesi için gayret sarf ediyoruz ve çok değerli bir kurul haline geldi.
Ben umuyorum ki, bundan sonra biz artık kayıttan ziyade denetimci olacağız. Bu denetimi
yapabilmemiz için ve bu denetçi olabilmemiz için sizin de kendi kendinize yardım etmeniz
lazım.
TÜRMOB’da bulunduğum süre içerisinde şunu hissettim: Maalesef aramızda mesleğin
gelişmesini istemeyenler var bu bizi, işimizi zorlaştırıyor. Bizim buna meydan vermememiz
lazım. Şimdiye kadar çıkmış olan Mecburi Meslek Kararları var, bunlardan iki tanesi
mahkemede veya yargı aşamasında, üç tanesi de tam manasıyla uygulanamaz durumda. Bu
haksız adalet duygusu sadece Mali müşavirlerde değil yeminlide de vardır, diğerlerinde de
vardır. Bu hususu hoş görmememiz gerekiyor. Bu konuda siz bizlere yardım edin, biz de
sizlere yardımcı olalım.
Diğer bir husus da sevgili meslektaşlarım; 2004 yılından itibaren enflasyon muhasebesi
gündeme gelecek ve bildiğiniz gibi birkaç yıl içerisinde 4-5 defa vergi kanunlarıyla savaştık.
Bu ne demektir? Biz eğitime devamlı olarak önem vermekteyiz ve bu dönem öyle gözüküyor
ve bunun icabı olarak da, biz eğitim içerisinde çok titizlikle durmamız için bir üniversite ile
anlaşma yaptık. Bu anlaşma neticesinde uzaktan eğitim yapmayı düşünüyoruz. Çünkü biz
gördük ki, uzaktan eğitim olması bütün Türkiye’ye ulaşmamızı sağlayacaktır. Ayrıca maliyet
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konularında, özellikle vergisel konularda, envanter konularda eğitimlere ağırlık vermemiz
lazım. Üzerinde durmak istediğim konulardan bir tanesi de stajyerlerimiz çok başarısız olarak
imtihanlara girmektedir. Onlar bizim geleceğimizdir. Geleceğimize önem vermeliyiz ve
onların iyi yetişmesi için çaba göstermeliyiz yetişmesi ve bizim geleceğimiz olan bu
insanların başarılı olması bizim için büyük onur olacaktır.
Sevgili meslektaşlarım, biz TÜRMOB olarak her zaman meslektaşlarımızın yanında olduk.
Bunlardan bir tanesi de Bingöl depreminde devletten de, önce biz oraya yetiştik. Orada 27
tane meslektaşımız var. Onların ilk defa hızlı olarak ve bütün ihtiyaçlarını, arzu ettikleri her
bir ihtiyaçları tarafımızdan giderilmiş oldu.
Sevgili meslektaşlarım; bir de ekonomik krizden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz
ekonomik kriz devam ediyor, inşallah kısa zamanda ortadan kalkar. Ekonomik krizden en çok
etkilenen sektörler hep söyledim, tekstil sektörüdür, inşaat sektörüdür ve diğer sektörlerdir.
Fakat en fazla etkilenen bizim sektördür sıkıntılı bir durum vardır, olan biz meslektaşlara
olmuştur. Çünkü yüz binlerce iş yeri kapandığı zaman bizim meslektaşlarımız da aynı şekilde
işlerini kaybettiler. Bir de vergi yasalarının içerisinde bulunan bir basit usul diye bir uygulama
var. Bu basit usul bizlerin mümkün olduğu kadar daha az zamanda değil de ekonomiye zarar
verdiği görmekteyiz ve yakında çıkacak vergi kanunlarının hazırlıklarının içerisinde bu basit
usul denilen bu sistemin ortadan kalkması için biz mutlaka bir gayret göstermeliyiz.
Biraz sonra belki sizlere ayrıca bakanlık tarafından da teşekkür edileceğini sanıyorum. Vergi
Barışı Kanunu’nda, özellikle İstanbul olarak çok ilgi gösterdiniz ve yakınlık gösterdiniz ve
başarı gösterdiniz. Bu hususta da ben de TÜRMOB adına hepinize teşekkür ediyorum.
Evet, sevgili meslektaşlarım, dünya ekonomisinden, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomiden
ve çıkmazdan nasıl kurtulmamız gerektiğini ve bu konuda bilgi sunmamızı isterseniz belki de.
Ancak, ben İzmir’de olduğu gibi burada da Onursal Genel Başkan’a pas atıyorum, o size
gereken bilgiyi verecektir, aramızdan yetişen önemli kişilerden bir tanesidir. Büyük Millet
Meclis’inde de birçok meslektaşımız oldu, bu da bize gurur veriyor.
Ben sözlerimi bitirirken hepinize saygılarımı sunuyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum şu
muhteşem kalabalığa baktığım zaman gerçekten heyecanlanmamak mümkün değil. Evet,
heyecanı hissediyorsunuz, ama lütfen görebiliyorsanız şu kısık gözlerime bakın, ben sizleri ne
kadar sevdiğimi ve sizler için nasıl çalışacağımı sanıyorum ki hissedersiniz. Saygılarımı
sunuyorum.
Nail Sanlı:
Genel Başkan'ımıza teşekkür ediyoruz.
Söz sırası Onursal Başkan’ımız Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekillerinden Sayın
Mustafa Özyürek’te. Buyurun Sayın Başkanım.

Mustafa Özyürek (TÜRMOB Onursal Başkanı):
Sayın Başkan, saygıdeğer konuklar, İstanbul Odamızın değerli üyeleri, basın emekçileri;
hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir Genel Kurul’da daha sizlerle birlikte olmaktan
büyük mutluluk duyuyorum.
Değerli arkadaşlarım; zannediyorum 14’üncüsünü yapıyoruz, bu on dört genel kurulun
herhalde 12’sinde sizlerde birlikte oldum. Görüşlerimi uzun uzun anlattım, düşüncelerimi
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biliyorsunuz, görüşlerimi biliyorsunuz ve bir ekip anlayışı içinde TÜRMOB’u belli bir
noktaya taşımak, sizlere layık bir kurum haline getirmek için arkadaşlarımla birlikte elimizde
geleni yaptığımızı biliyorsunuz. O nedenle ben çok fazla vaktinizi almayacağım. Öncelikle
1992 yılından beri eksiksiz bir şekilde bana ve hazırlamış olduğum listelere verdiğiniz destek
için, katkı için teşekkür ediyorum.
İstanbul olarak da benim TÜRMOB Başkanlığı'na gelmemde birinci derecede rol oynayan bir
Oda’dır. Başta Sayın Nail Sanlı olmak üzere hem ilk başlangıcında bana büyük destek
verdiniz, hem de görevde bulunduğum süre içinde eksiksiz bir şekilde beni desteklediniz.
Ben, bu nedenlerle sizlere, tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Her görevin bir sonu
vardır nasıl bir başlangıcı varsa. Ben de 23 Nisan’da bu görevimi tamamladım ve biraz önce
sizlere hitap eden değerli arkadaşım Mehmet Timur, Yönetim Kurulu’muzun oylarıyla ve oy
birliğiyle bu göreve geldi. Bana bugüne kadar gösterdiğiniz katkıyı, desteği, yardımı aynı
şekilde Sayın Timur’a ve çalışma arkadaşlarımıza göstereceğinize asla kuşku duymuyorum.
Değerli arkadaşlarım; kurumlar, kuruluşlar gelenekleriyle yaşarlar. Onun için geçtiğimiz
dönemde belli kuralların, belli geleneklerin oluşması için çaba harcadık. Örneğin bu genel
kurulların elbette farklı görüşlerin tartışıldığı, ama uygar bir ortamda tartışıldığı, demokratik
bir şekilde tartışıldığı, herkesin birbirinin ne istediğini, ne düşündüğünü anladığı bir ortam
olması için bir çaba harcadım ve öyle zannediyorum ki bunda başarılı olduk. Her genel
kurulumuz, özellikle seçimli genel kurullarımız güzel yarışlara, hararetli tartışmalara sahne
oldu, ama sonunda uygar bir şekilde yeni yönetimler seçildi, seçilen yönetimlerin arkasından
aday olan arkadaşlarımız dahil destek oldular, yardım ettiler. Bu her kurum için güzel bir
gelenektir. Gene zaman zaman bazı benzetmeler yapan, bazı tartışmalar nedeniyle de bunu
kullandım, o meslek mensuplarını küçümsediğim için değil. Ama demiştim ki bir toplantıda,
bizim genel kurullarımız Kalaycılar Odası genel kurulları değildir. O nedenle burada kaliteyi,
uygarlığı ve demokratikliği sonuna kadar korumak durumundayız.
Şimdi, değerli arkadaşlarım TÜRMOB genç bir kuruluş, 1990’da odalarımızın birliğini
oluşturduk, aradan geçen süre 13 yıldır. 13 yıl insanların hayatında uzun, ama kurumların,
kuruluşların hayatında kısa bir süredir. Bizim gibi birliklerin pek çoğunun süresi 70 yıl, 50
yıl, 100 yıldır. Onlarla mukayese ettiğimizde 13 yılda önemli mesafe aldığımızı herkes takdir
eder. Elbette yapılacak çok şey var, çözülecek çok sorun var. Ama önemli olan sorunların ne
olduğunu bilmek, nasıl çözüleceğini bilmek ve bir kurum olarak toplumda saygın bir yere
gelmektir.
Bunda önemli mesafeler aldığımızı görüyorum. Siz bakmayın sayın başbakanların, ilgili
bakanların kendi birliklerin toplantılarına çok itibar edip bizim toplantılarımızdan uzak
durduklarına. İnanınız gelip burada konuşulanları, değerlendirmeleri dinleselerdi her gün
kapısını çaldıkları o sermaye kuruluşlarından çok daha fazla şeyleri burada öğrenirlerdi. Ama
ne yazık ki paranın yüzü tatlı, hükümetlerimiz de kimde para varsa ona itibar ediyorlar. Onun
için her gün ticaret odalarının, sanayi odalarının, TÜSİAD’ın kapılarını aşındırıyorlar ve
onlardan işe yarar bir fikir duyduklarına hiç tanık olmadım. Zaten Türkiye’nin çözümüyle
ilgili, Türkiye’nin geleceğiyle ilgili sermaye çevrelerinin doğru dürüst düşünmesi olsaydı,
görüşü olsaydı, kafalarında bir sistem olsaydı Türkiye bugün buralarda olmazdı. Çünkü
1950’den beri Türkiye özel sektör eliyle kalkınma modelini uyguluyor. Elimizde ne varsa,
cumhuriyetin yarattığı ne kadar ekonomik kuruluş varsa, KİT varsa satıyoruz ve elde
ettiğimiz kaynakları özel sektöre aktarıyoruz. Ama her krizde bir kere dönüp baktığımızda o
sermayenin gene hemen işçileri kapının önüne koyduğunu ve gene devlete dönüp “İşte bize
ne vereceksiniz” diye talepte bulunduğunu görüyoruz.
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Değerli arkadaşlarım; ve önce önemli bir kısmı, tabi çok dürüst, işçisine de, ücretini sonuna
kadar ödeyen, vergisini kuruşuna kadar veren özel sektörümüz vardır, kuruluşlarımız vardır,
holdinglerimiz var, şirketlerimiz var, onları bir kenara tutarak söylüyorum. Türkiye’nin önce
ihaleler yoluyla önemli kaynaklarını kim çarçur etti, kim yürüttü gene özel sektörümüzün
belli kısmı. Bankalarımızı kim hortumladı, gene özel sektörümüzün belli kısmı. Şimdi, aynı
insanlar tekrar derlendiler, toparlandılar Türkiye’nin nasıl düzlüğe çıkacağına dair engin
fikirlerini hükümetlere anlatmaya başladılar. Eğer, o kadar akıllıysalar o zaman o kadar
önemli fikirleri varsa önce şu fabrikalarını, şu şirketlerini, şu holdinglerini doğru dürüst idare
etsinler de, batırmasınlar, insanları işsiz bırakmasınlar, sonra dönsünler Türkiye’ye,
hükümetlere, devlete akıl vermeye kalksınlar. Şimdi, toplumda en çok konuşan özel sektör
temsilcilerinin, firmalara dönüp baktığınız zaman çok büyük sorunlar olduğunu görürsünüz.
Tabi insanın kendi işini yapması zordur da, başkasına akıl vermesi kolaydır. Türkiye’de en
çok yapılan budur değerli arkadaşlarım. Şimdi biz TÜRMOB olarak ve odalarımız olarak
önce kendi işimizi nasıl iyi yapacağımızı düşündük, onunla ilgili önemli adımlar attık. Ve
elbette TÜRMOB ve o zamanın bir sivil toplum örgütü olarak Türkiye’nin temel sorunlarıyla
ilgili düşünce açıklayacaklardır, bazı konularda taraf olacaklardır. Ama taraf oldukları
sorunlar günlük politika değildir, bir parti politikası değildir. Ben 1992 yılında sizlerin
oylarıyla TÜRMOB Genel Başkan’lığına seçildiğim gündem bugüne hem bir siyasal partinin
mensubu oldum ve siyasal partinin bir yöneticisi, yöneticiliğini de yaptım zaman zaman, ama
hiçbir zaman arkadaşlarım arasında siyasi görüşe dayalı bir farklılığı gözetmedim. Bizim
ortak paydamız aynı mesleğin mensupları olmamızdır. Aynı mesleğin mensupları olan
kimseler arasında fark gözetmek ne odalarımıza yakışır ne birliğe yakışır ne de birbirimize.
Elbette hepimizin kafasında dünyanın geleceğiyle ilgili, Türkiye’nin geleceğiyle ilgili, günlük
sorunların aşılabilmesiyle ilgili farklılıklar vardır, bunları muhafaza ederek, bunları parantez
içine alarak müşterek konularımız etrafında birlikteliği sağlamak zorundayız.
Bugüne kadar bunu TÜRMOB camiası en iyi şekilde sağlamıştır, bundan sonra da
sağlayacağından asla kuşku duymuyorum.
Değerli arkadaşlarım; Türkiye’nin sorunları belli, ekonomideki sorunları belli, vergideki
sorunları belli, maliyedeki sorunları belli, muhasebedeki sorunları belli. Aynı sorunları tekrar
tekrar konuşmanın yararı yok. Bütün mesele siyasi irade meselesidir. Şimdi, kayıt dışı
ekonomi, yıllardır konuşuruz, söylenmedik lâf kalmadı. Ha, kayıt dışı ekonomiyi önlemek
siyasi iradedir. Eğer, bir hükümet, bir siyasi iktidar kararlı bir şekilde kayıt dışı ekonomiyle
mücadele etmek isterse bunun yolu, yordamı bellidir, bunu herkes bilir. Bunu Maliye
Bakanlığındaki değerli bürokratlar da bilir, siz de bilirsiniz, üniversiteler de doğal olarak da
bilir. Ha, siyasi irade yoksa durmadan yazalım çizelim, birbirimizi suçlarız. Bir vergi
reformunun nasıl yapılacağı da bellidir, ama bu bir siyasi irade işidir. Siz kayıt dışı
ekonomiyle mücadele edecek siyasi iradeyi ortaya koymazsanız, siz gelir vergisinden,
kurumlar vergisinden, KDV'deki kayıp ve kaçakla mücadele edecek iradeyi ortaya
koymazsanız dolaylı vergilere, özel tüketim vergisine, KDV'ye bindirirsiniz ve sistemi
dejenere ederseniz.
Bunların hepsi bilinmeyen olaylar değil. Türkiye’de de biliniyor, dünyanın her tarafında da
biliniyor, ama siyasi irade, bunu çözecek bir siyasi irade ortaya koymadığı için de sadece
konuşuluyor, ama hiçbir hükümet, hiçbir hükümet, efendim kayıt dışı ekonomiyle mücadele
etmeyeceğiz demiyor, edecekmiş gibi, ediyormuş gibi yapıyor.
Ben kalıcı adil bir vergi reformu yapmayacağım demiyor, yapıyormuş gibi yapıyor. Bütün
mesele bu yöntem ve tavırlar Türkiye’ye çok vakit kaybettiriyor. Bu net ne zamana kadar
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gider, buna Türkiye ne kadar dayanır? Bu halkın iradesine bağlıdır, halk sonunda ben artık
benzin alırken niçin yüzde 70 vergi ödeyeyim diyorsa, ben bir mal alırken niye yüzde 18
KDV vergisi ödüyorum derse, niye ben kuruşuna kadar vergisini ödüyorum da, bazı kesimler
vergi dairesinin önünden bile geçmiyor derse ve bunu çözecek bir siyasi irade ararsa o zaman
konular çözülür. Onun dışındakiler hikayedir.
Bu konuda ben de çok yazıp çizdim sizlerle beraber, sizlerle beraber uzun uzun bunları
konuşmuş bir arkadaşınızım, burada da pek çok arkadaşım bunları yaptı, toplumda da bunlar
yapılıyor. Elbette sorunlar çözülmedikçe konular konuşulmaya devam edecektir.
O nedenle ben tekrar bunlara girmek istemiyorum. Bütün mesele bir siyasi irade meselesidir.
Bugün Türkiye’de vergi kaçağı serbesttir diye kanun mu var? Zamanında vergisini
ödemeyenlerden vergisini almayın diye bir kanun mu var? Kim vergisini ödemiyorsa
gidersiniz icra takibine başlarsınız, kim vergisini saklıyorsa yakalarsınız. Ama bunu yapacak
güçlü bir Vergi İdaresi’ne ihtiyaç var, bunu yapacak etkin bir vergi denetimine ihtiyaç var.
Bunu çözümü de öncelikle Vergi İdaresi’ni güçlendirmektir, Vergi İdaresi’ni
etkinleştirmektir.
Vergi İdaresi nasıl güçlenir? İnsan unsurudur.Yıl sonlarında tayin genelgeleri çıktı diye
neredeyse teslimat yapmakta zorluk çeken bir vergi dairesi varsa oradan yeteri kadar hizmet
alamazsınız ve vergi idaresini kamu yönetimini siyasilerin baskısından kesinlikle kurtarmak
gerekir.
Bürokrasi kendi kuralları içinde çalışmalıdır. Elbette üst düzey bürokraside, yani politika
belirleyen bürokratlarda değişiklik yapılmayınca, bilmem taşradaki defterdarı, taşradaki vergi
dairesi müdürünü politik nedenlerle değiştirmek işte hizmette büyük zafiyete yol açar.
Bundan kaçınmak lazım.
Değerli arkadaşlarım; mesleğimizin önemli sorunları var, Yahya Arıkan, değerli Başkan’ımız
açıkladı, benim onlara ilave edecek fazla bir şeyim yok. Yalnız, dünya dönüyor, dünya
globalleşiyor, dünya küçülüyor. Onun için dünyada muhasebe mesleğinde, denetim
mesleğinde hangi gelişmeler varsa bizde de onların uygulanması. Onun içindir ki, 1994
yılında TÜRMOB yönetimi olarak o zaman başkan yardımcımız olan değerli arkadaşım
Masum Türker’in de katkısıyla biz IFAC üyesi olduk. Bir IFAC üyesi olmak demek
Uluslararası Muhasebe Standartları’nın, Birliği’nin de üyesi olmak demektir.
Onun için ondan hareketle Türkiye muhasebe standartlarının oluşturmaya başladık ve
sonunda yasayla kurulmuş bir kurul oluştu. Arkasından dünyada denetim standartları
oluşturuluyor. Burada da Sayın Masum Türker’in Başkanlığı’nda bir Denetim Standartları
Kurulu oluşturduk. Bu bir bütün dünyadaki gelişmeleri anında takip etmek, ama elbette daha
adil dengeli, basit bir vergi sistemi oluşması için önerilerimizi sunmak, katkılarımızı
getirmek, kayıt düzeniyle ilgili sorunlarımızı çözmek. Bunların hepsi bizim yapmamız
gereken sorunlardır.
Yalnız değerli arkadaşlarım; eğitim konusu bizim mesleğimizin çok önemli bir konusudur.
Hep söyledim biz ne emlak komisyoncusuyuz, biz ne kabzımalız. Onları küçümsediğim için
söylemiyorum, ama onlar bir telefonla işlerini yapabilen meslek mensuplarıdır. Oysa biz
sürekli bilgimizi, sürekli çağdaş birikimimizi ortaya koyan bir mesleğin mensuplarıyız. Eğer,
yeni gelişmelerden koparsak mesleğimizi yapamayız, müşterilerimize doğru dürüst hizmet
veremeyiz. Onun için meslek içi eğitim, stajyerlerin eğitimi bizim için son derece önemlidir,
buna ağırlık vermek, bunu hiç bırakmamak lazımdır ve dünyadan kopmamak lazım,
uluslararası denetim standartlarını, uluslararası muhasebe standartlarını Türkiye’de de
uygulatır hale getirmek lazım.
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Ve gene sözlerimin başında söylediğim gibi aramızdaki birliği, dayanışmayı asla bozmamak
lazım, uygar tartışmalardan kesinlikle vazgeçmemek lazım ve demokratik yarış sonunda kim
seçilirse seçilsin ona el birliğiyle yardım etmek lazım.
Değerli arkadaşlarım; bu görüşlerimi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu
benim için hem sizlere İstanbul Oda’mızın, başta Sayın Arıkan olmak üzere tüm
mensuplarına bir teşekkür konuşmasıdır. Bir de belki TÜRMOB Genel Başkanlığı’ndan
ayrıldığım için bir veda konuşmasıdır.
Hepinize bugüne kadar gösterdiğiniz yardım için, destek için, dostluk için teşekkürler
ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bana ihtiyaç duyduğunuz anda ve ihtiyaç duyduğunuz
ölçüde bütün birikimimle, bütün tecrübemle, dostluğumla birlikte sizlerin yanında olacağımı
bildiriyor, hepinize saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum.
Nail Sanlı:
Onursal Genel Başkan’ım Sayın Mustafa Özyürek’e konuşmaları için teşekkür ediyoruz.
Biz Onursal Başkan’ımızı TÜRMOB’tan uğurlarken kendisini bugün bir ayrılık değil
demiştik, daha uzun yıllar birlikte beraber olacağız demiştik, her fırsatta bir araya geleceğiz
demiştik. Onun için veda konuşmasını yaptığınız Sayın Başkan’ım ama bu gerçekten bir
ayrılık değil, biz aslında hep birlikte olacağız. Teşekkür ederiz.
Değerli Hazirun katılımlarıyla bizi onurlandıran Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü
Sayın Osman Arıoğlu’nu davet ediyorum.
Buyurun Sayın Başkanım, Sayın Genel Müdürüm.
Osman Arıoğlu (Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü Vekili):
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Sayın Başkan, kıymetli konuklar, değerli meslektaşlarım, değerli basın mensupları; İstanbul
SMM Odası’nın 14. Genel Kurul’unda sizlerle birlikte olmaktan mutlu olduğumu ifade
ederek sözlerime başlamak istiyorum.
Sayın Oda Başkanı genel bir ufuk turu çizdiler ve şu önemli, muhasebecilik, Mali müşavirlik
mesleğinde artık olayın sadece muhasebeci, mükellef ilişkisinin ötesinde ülke ekonomisi
nereye gidiyor, trendler nereye gidiyor, dünya nereye gidiyor bu konularda kafa yoran en
üretken, en verimli kesimlerin bu kesimler olduğunun müşahede edilmesi bakımından bu
konuşma önemliydi.
Rakamlar tartışılabilir, rakamlardaki gibi yok beşinci sırada, onuncu sırada, onların bir önemi
yok. Neticede önemli olan ortada bir gerçek var onu görmek ve biraz da ufkumuzu, biraz
görüşümüzü artık hem genel ekonomik meselelere, dünyanın gittiği trendlere doğru
yönlendirmek. Bu ölçekte baktığımızda öncelikle Türkiye’deki örneğin borç stokuna bakarsak
aslında dünya ölçeğinde uluslar arası standartların biraz üzerinde olmakla beraber en kötü
durumda olan ülkelerden birisiyiz. Ama buna rağmen Türkiye’nin de en büyük problemi borç
stoku meselesidir. Neden böyle? Çünkü kişi başına düşen milli gelir seviyesi düşük. Çünkü
sağlıklı bir mali sistem oluşturulamamış. Mali sistem sadece devlete borç verir hale gelmiş,
reel sektörü finanse etme fonksiyonunu resmen bir kenara bırakmış. Örneğin bu yıl başından
Mayıs ayına kadar bankalardaki mevduat stokundaki meydana gelen artışa baktığımızda işin
ne denli enteresan bir şekilde gittiğini görürüz. Yılbaşında mayıs ayı ortalarına kadar
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bankacılık sistemindeki mevduat hacmindeki artış sadece yüzde 4. Buna karşılık yılbaşından
bu yana enflasyon rakamları bunun çok daha üzerindeydi. Bunun anlamı şu: Artık bankacılık
sistemindeki mevduattan dahi kamu kağıdına doğru bir kaçış söz konusu. Çünkü en kolay
para kazanılan hale geldi devlete borç verilme noktasındaki durum. Elbette bu dönemin, yani
borçlanmaya çıktığımızda bir kaynak bulmamız, borç bulabilmemiz de önemli. Çünkü
Türkiye talebin az olduğu, az geldiği dönemleri yaşadı. Ancak, Türkiye’nin hak ettiğinin
kamu borçlanmasında yüzde 25, yüzde 30’lar civarında, reel faizlerle borçlanma değil.
O zaman en önemli sorun olmaya bu sorun devam ediyor. Bu sorunun üstesinden nasıl
geleceğiz. Hepimizin önündeki birinci cevap vermemiz gereken soru da bu. İşte bunun
üstesinden gelmek için iki tane şart kaldı. Bir, bütçeler en iyi bunu bilen sizlersiniz. Bir gelir
tarafı bir de gider tarafına bakacağız. Gider tarafında neredeyse yapılacak her şey zaten bütçe
hazırlandığı sırada yapıldı, daha fazla tutma şansı da kalmamış durumda. O zaman geriye bir
tarafı kalıyor, o da gider tarafında bir şeyler yapmak. Ve gider tarafı deyince de iş vergiye
dönüyor ve iş sizlere ve bizlerin üzerine yüklenmiş oluyor. İşte bu çerçevede uygulanan Vergi
Barışı projesinde gerçekten tüm sivil toplum örgütlerinin büyük katkısı, büyük desteği ve bu
özetlemeye çalıştığımız sorunun ciddiyetini anlamış olması çerçevesinde uluslar arası
kuruluşların çok ciddî bir şaşkınlığa uğrayacağı önemli bir sonucu alabiliriz. Bu sonuçta başta
TÜRMOB camiası, özelde de İstanbul SMM Odası’nın çok büyük katkıları olmuştur. Onun
için tüm meslek mensuplarına bir kez daha ben teşekkür etmek istiyorum bu konuda
gösterdikleri duyarlılık için ve bu birlikte çalışmamızın, bu karşılıklı anlayışımızın aynı
ölçüde de devam etmesini diliyorum.
Vergi Barışının ülkede sağlıklı bir vergi sistemi oluşturması bakımından temel bir alt yapı
haline gelmiş olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak, bu paylaşım sadece vergi aşamasında değil,
taksitlerin ödenmesi sırasında da başarılı bir şekilde yürümesinin hepimizin en önemli
görevlerinden olmak durumunda. Çünkü şayet o taksitler dönemini de başarılı bir şekilde
atlatamazsak o zaman problemi tam çözmeden yeni bir şeyler kurmak noktasına geliriz ki, bu
da yeni kurduğumuz veya kuracağımız sistemin başarı şansına en önemli sıkıntı kaynağı
olabilir.
Şimdi bu nedenle bizim mali idare olarak yapmaya çalıştığımız şu: Öncelikle tüm
mükelleflere olabildiğince bire bir ulaşmaya çalışacağız. Özellikle taksitlerini ödemeyen
mükelleflerimize. Vergi dairelerimizde ekipler oluşturup mutlaka taksitini ödemeyene, “bakın
bu taksitinizi ödemediniz, yüzde 10 gecikme zammı var. Buna karşılık 2–3 ay gecikirse
borcunuz ödenemeyecek noktaya gelir ve ciddi sorunlara girersiniz, o nedenle bunu biran
önce ödemek için nasıl bir şey düşünüyorsanız” şeklinde mutlaka telefonla her mükellefimiz
en büyük borçludan başlanarak aranacak. Ancak, burada gene en önemli sorumluluk, en
önemli görev de sizlere düşüyor değerli arkadaşlar. Sizler kampanya sırasında verdiğiniz
desteği aynı şekilde devam ettirip bu taksitlerin de başarılı bir şekilde ödenmesini sağlama
noktasında mutlaka mükelleflerinize uyarıda bulunmanız gerekiyor.
Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Özellikle hayat standardı uygulaması kalktıktan sonra
Gelir Vergisi mükelleflerinin beyanlarını düzeltmeleri bir de şunu söylemiştik. Başta doktor
ve avukatlar olmak üzere beyanları makul düzeyde olmayanlar mutlaka aranacak, mutlaka
takip edilecek ve mutlaka bu beyanlar gerçek olması gereken seviyeye çekilecek demiştik. Bu
çalışmayı da başlattık. Bu çalışmada aynı şekilde öncelikle bizzat ulaşılarak, telefonla
ulaşılarak beyanlarının düzeltilmesi hatırlatılacak, daha sonra durumları ise gerekli tip
incelemeler, kısa incelemelerle bu sonucun, amaçlanan sonucun gerçekleşmesi sağlanacak.
Artık Vergi İdaresi olarak olayı sektör sektör alarak hızlı bir şekilde sonuçlandırma noktasına
gideceğiz. Çünkü Vergi Barışının bize sağladığı bir avantaj da vergi inceleme
elemanlarımızın elindeki iş yükü büyük ölçüde temizlenmiş oldu. Dolayısıyla yeni inceleme
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sistemimiz sektörler bazında belirlenen en fazla riskli sektörler ve o riskli sektörlerde de en
fazla standart sapma gösterenlerden başlamak üzere bu incelemelerin yapılması olacak.
Size bir miktar bunlardan bahsettikten sonra gene Vergi Barışı çerçevesinde erken ödeme
indirimiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararı sevk ettiğimizi, bunun muhtemel önümüzdeki hafta
sonuna kadar yayınlanacağını duyuruyorum. Özellikle Vergi Barışı ve sadece Vergi
Barışı’nın taksitleri anlamında reel faiz, hatta ana faizine yakın bir oran tespit edilmek
suretiyle gelecek yıl Haziran son taksitini ödeyin, bu haziranda ödeyene yaklaşık yüzde 50
faize tekabül eden bir avantaj sağlanması çerçevesinde bir düzenleme gelecek.
Bunun dışında gene meslek mensuplarını çok ilgilendiren bu “A,B,C” formları vardı, “C”
formu uygulamasını bu yıldan itibaren kaldırıyoruz arkadaşlar. “C” formundaki limiti
yükselteceğiz, onu da buradan sizlere müjdeleyebilirim. Bu formların verilmesi için
biliyorsunuz temmuza kadar süre var, temmuz ayında Katma Değer Vergisi beyannamesine
kadar da bu formlar, “A ve B” formları verilebilecek. Sonradan hakikaten vergi istihbaratı
anlamında değerlendirdiğimiz için internet ortamında beyanname almaya geçtiğimiz zamana
kadar onları almaya devam etmemizde yarar gördüm. O nedenle şu an değerlendiremediğimiz
“c” formunu kaldırdık, ama “A, B” formlarına devam edeceğiz. Esas olarak Vergi İdaresi
neye bakıyor, nasıl bir hedef gönderiyor bir miktar da size ondan bahsedeyim.
Vergi İdaresi olarak 2004 yılı sonunda Türkiye’de vergi idaresi anlayışının realize olduğu,
Internet ortamında beyannamelerin kabul edilebildiği, EFT ile ödemelerin yapılabildiği ve
vergi dairesine vergi ödemek için hiçbir şekilde gidilmeyeceği bir yapı öngörüyoruz.
Tabi Gelir İdaresi’nin yapısı da olması gerektiği şekilde düzenlenmesini arzu ediyoruz, bu
konudaki çalışmamızı hükümete arz edeceğiz. Ümit ediyorum ki, o çalışmayı da
gerçekleştirebiliriz. Vergi Barışı’ndan sonra Türkiye’de en çok vergi ile ilgili konuşulan temel
iki konu vardır. Vergi oranları yüksekliği, kayıt dışı ekonominin yüksekliği.
Vergi oranlarının yüksekliği konusunda 4842’yle öncelikle kurumlardaki toplam vergi
yükünün azaltılması ve fon payının kaldırılmasıyla bir anlamda bir adım atılmış oldu. Esas
temel adım enflasyon muhasebesinin uygulanmaya getirilmesiyle olacak. Enflasyon
muhasebesine ilişkin tasarımız da önümüzdeki günlerde gene hükümete sevk edilecek
aşamaya gelmiş bulunuyor.
Artık enflasyon muhasebesinden sonra da vergi kaçağına tevessül edene çok ciddi cezai
müeyyideler getirmek gerektiği konusunda herhalde hepimiz hemfikiriz. Dolayısıyla biz
öncelikle vergi mükellefinin, vergi ödeyicisinin elindeki mazeretleri alalım, ondan sonra da
ciddî müeyyidelerle vergi kayıp kaçağına sebebiyet verenlere cezalandırma noktasına gidelim,
anlayışımız bu. Bu çerçevede Vergi Konseyi bünyesinde resmi üyeler atanmamış olmasına
rağmen kayıt dışı ekonomiye olsun, diğer vergi düzenlemeleri olsun sizlerin arasından,
üniversitelerimizin arasından katılımcıların yer aldığı, bir anlamda gönüllü komitelerin
çalışmaları şu sıralarda Uludağ’da devam eden bir toplantıyla değerlendiriliyor.
Bu elde edilen sonuçların büyük bölümünü önümüzdeki günlerde gene bir yasa tasarısı haline
getirip bunu da hükümete sunmayı planlıyoruz. Gerçekten vergi sisteminde sadece Maliye
idaresinin yaptığı düzenlemelerle işi götürmek değil, anlayışımız tüm toplum kesimlerinin
katılımıyla tartışılarak en sağlıklı sonuçları üretmeye çalışmak şeklindedir. Bu anlayış
çerçevesinde de Vergi Konseyi bünyesinde gelen önerilerini en ciddî şekilde değerlendirip
dediğim gibi büyük bölümünü bir tasarı haline getirip takdim etmeyi planlıyoruz ve bunu
ayrıca bizim daha önceki anlayışımız çerçevesinde kendi internet sitemizde de tüm toplum
kesimlerinin gene görüşüne açacağız. Oradaki değerlendirmelerden de istifade ederek en
sağlıklı yapıyı oluşturmaya çalışacağız. Belki şu eleştiri getirilebilir bize: Neden parça parça
vergi tasarısıdır gibi. Değerli arkadaşlar, bizim biraz hızlı çalışmaya da ihtiyacımız var.
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Çünkü kısa sürede çok şey yapmaya ihtiyacımız var. Bunları hepsini derleyip yapmaya
kalktığınızda çok ciddi zaman kaybına sebebiyet vermek mümkün. O nedenle biz öncelikle
parça parça bu tasarıları hazırlayıp oluşan kısmını yasalaştırdıktan sonra yenisini düzenleme
noktasında, yenisini hazırlama noktasında bir gayret içerisinde olacağız. Bilahare bu
düzenlemeler tamamlandıktan sonra hedefimiz muhtemelen 2004 yılından itibaren gene Vergi
Konseyi’nin bünyemizde oluşturacağımız ekiplerle vergi kanunlarının tümünün yeni baştan
yazılmasını sağlayacağız.
Artık ana madde sayısı kadar geçici madde olan vergi kanunlarının sadeleşmeye ihtiyacı
herkesin kabul ettiği bir gerçek. Ama bunu bugün beklerseniz bugün yapma şansımız yok.
Öncelikle yapacağımız düzenlemeleri gerçekleştirelim, ondan sonra iş sadeleştirme ve onların
revize edilerek daha herkesin anlayabileceği bir yapıda dilinin sadeleştirildiği kanunlar haline
dönüştürülmesi aşaması olacak.
Bu arada tebliğlerde tek tebliğ uygulamasına ilişkin çalışmalarımızı da büyük ölçüde devam
ettiriyoruz. Muhtemelen temmuz ağustos aylarında temel vergi kanunlarına ilişkin daha önce
yayınlanmış tebliğlerin yürürlükte olanını tek tebliğ haline dönüştürüp onları da ilgililerin
yararlandırılarak bilgisine sunmuş olacağız.
Artık Gelir İdaresi’nden kişiye özel mukteza uygulamasına büyük ölçüde son verdik
arkadaşlar. Bundan sonra bize ulaşan sorulara sirküler düzenlemeleriyle ve her sirkülerde
öncelikle internet sitemizde yayınlanmak suretiyle cevap vereceğiz. Sirkülerin yasal etkisi,
yasal koruması muktezanın sağladığı bütün etkileri sağlamış olacak. Ama sadece bu
muktezayı alalım, istifayı verin diye bir yapı değil, konuyla ile ilgili herkesin
faydalanabileceği, herkesin anında öğrenebileceği bir uygulamaya geçmiş oluyoruz. Onu da
önümüzdeki günlerde muhtelif sirkülerlerimizde örneklerini gene “www.gelirler.gov.tr”
internet sitesinde hep beraber göreceğiz.
Muhtemelen hepiniz şunu fark etmişsinizdir. Mayıs ayı muhtasar beyannameleri sırasında
kamuoyunda geniş tartışması olan yatırım indiriminde stopaj olacak mı, olmayacak mı? Fon
payı uygulanacak mı, 3 taksit mi olacak, tek taksit mi olacak? Geçici 28’le ilgili stopaj ne
olacak? Sorularına en hızlı şekilde gene yayınladığımız bir genelgeyle ve internet sitemizde
aynı şekilde yayınladığımız gene bir herhalde bu sorunları anında gidermiş olduk.
Ancak, buna rağmen itirazı kayıtlı, özellikle yatırım indirimi konusunda beyannameler
verdirildi. Bu haklı olarak meslek mensupları inanmadıkları halde diğer komşu bu şekilde
vermiş, ha ya tutarsa ben mahcup olurum anlayışı çerçevesinde genel böyle bir eğilim
görüldü.
Değerli arkadaşlarım; biz Vergi İdaresi olarak, Gelir İdaresi olarak mümkün olduğunca
açıklık ve şeffaflıktan yanayız. Bu açıklık ve şeffaflığımızı tüm mükellef kesimlerine aynı
ölçüde tutmaya çalışıyoruz. Ama özel yasa hükmüne rağmen bir tartışma konusu yaratmaya
çalışıp da yargıyı da bu anlamda meşgul etmenin gerçekten ben doğru olmayacağını, bu
anlamda bir sonuç almanın da mümkün olmayacağını düşünüyorum.
Tartışma olabilecek bir konu vardı o da Geçici 28 konusuydu, eğer bir stopaj var deseydik
Geçici 28’le ilgili belki yargıda farklı sonuçlar, farklı görüşler çıkabilirdi. Ama yatırım
indirimi konusunda zannediyorum sizler de benimle hemfikirsiniz, en ufak tartışmaya mahal
bir husus yasa maddesi çerçevesinde mümkün değildir. Bu çerçevede ben Vergi Barışı’yla
yargının da hazır iş yükünü hafifletmişken tekrar bu konularla yargıyı meşgul etmenin doğru
olmayacağını bir kez daha sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Bununla ilgili
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görüşlerimizi bütün meslek örgütlerine de, bütün sivil toplum kuruluşlarına da yazılı ve sözlü
olarak önümüzdeki günlerde ileteceğiz.
Çünkü öncelikle yasal yargı elbette doğal hak, ancak sizlerin de inanmadığı, bizim de
inanmadığımız kazanma şansı olmayan bir konuyla yargıyı meşgul etmeyi ben sadece doğru
bulmadığımı ifade ediyorum. Yoksa bizim hatalı uygulamalarımız geçmişte de olmuştur,
bundan sonra da olacaktır, bununla ilgili de yargıya gitmek en doğal hakkı. Yargıya hiç
gidilmesin anlamında bir şey zaten söylememiz demokratik toplumlarda, demokratik
ülkelerde söz konusu değildir. Ama bu bir karşılıklı görüş alış verişi anlamında ifade ettiğim
bir konudur benim. Netice alınma ihtimalini göremediğimiz, genel olarak meslek
mensuplarının da görmediği bir konuda sadece yargıyı meşgul etmenin doğru olmayacağı
anlamında bu açıklamayı yapmış bulunuyorum.
Ondan sonraki çalışmalarımızda meslek mensuplarının da geniş katılımıyla Türkiye’nin daha
ekonomik açıdan aydınlık ufuklara kavuşması sizlerin önemli rolünüz, önemli katkılarınızla
olacaktır. Ve sözlerimin sonunda tekrar belirtmek istiyorum. Vergi Barışı uygulamasındaki
taksitlerin aksatılmadan yürütülmesinde de sizlerin ciddî katkılarınızı bekliyoruz.
Çünkü yüzde 10’luk oran ödenmeyen taksitler anlamında ciddî bir yük teşkil edecektir. Bu
nedenle mükelleflerin bu borçları ödeme konusunda sizlerin de bizlere yardımcı olmanızı,
onları ikna etmeniz konusunda desteğinizi daha ve öteden beri olan desteğinizin devamını
bekliyoruz.
Ve bu duygularla hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Nail Sanlı:
Gelirler Genel Müdürü’müz Sayın Osman Arıoğlu’nun
bilgiler için teşekkür ediyoruz.

bu güzel konuşması ve verdiği

Özellikle 4811 sayılı yasayla ilgili gerçekten meslektaşların önemli katkıları olmuştur,
İstanbul Oda’mızın ve üyelerinin önemli katkıları olmuştur. Sayın Genel Müdür’ümüzün
bunu fark etmiş olması ve burada bizlere bunu bir hatırlatması ve bunun, bu başarının
devamını dilemesini de memnuniyetle karşılıyoruz ve Maliye Bakanlığı’yla birlikte organize
edeceğimiz, birlikte yapacağımız her türlü eylemde de sizlerle yan yanayız Sayın Genel
Müdürüm. Bu çalışmalarımız devam edecektir bir endişeniz olmasın.
Efendim söz sırası eski Devlet Bakanımız Sayın Masum Türker’de. Buyurun Sayın Bakan.

Masum Türker:
Sayın milletvekilim, Sayın Genel Başkan, Sayın Gelirler Genel Müdürü, değerli TÜRMOB
yöneticileri, Odaların başkanları, değerli konuklar, hanımefendiler, değerli meslektaşlarım,
basınımızın güzide temsilcileri; sözlerime başlamadan önce hem 14. Olağan Genel
Kurul’umuzu çalışmalarının ülkemize hayırlı olmasını diliyor hem de hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Değerli meslektaşlarım; geçmiş dönemlerde bu kürsüde beni çok konuşturdunuz ve o
konuşmalarımın ardından bazı arkadaşlarımızın hayal dünyasında yüzüyor, bu hayaller olmaz
diye konuştuğunu, burada eleştirdiklerini biliyorum. Ama onların bugün yazdıkları yazılarda,
bültenlerde, yaptıkları konuşmalarda ve sunumlarda söylediklerine sahip çıkmalarından
dolayı da mutluyum. Demek ki, biz biraz daha farklı şeyler konuşmuşuz.
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Değerli arkadaşlarım; biraz evvel Sayın Arıkan bize mesleğin geldiği noktayı söyledi. Benim
geçmiş konuşmalarımdan bir tanesi daha hiç konuşulmuyor. Onu burada tartışmanıza açmak
istiyorum. Artık onun içeriğinin doldurulması bakımından, geleceği yakalamak bakımından
konuşulması gerektiğini düşünüyorum. O da hatırlarsanız meslek tekniğinin örgütlenmesi de
demiştim ve bunun muhasebe denetimi olduğunu, muhasebe defteri yazmanın meslek
olmadığını, asıl mesleğin denetim olduğunu, defter yazma işinin de bunun yardımcısı
olduğunu söylemiştim.
Sayın Arıkan meslek denetim mesleğidir dedi, hem Genel Başkan’ımız, hem Onursal
Başkan’ımız mesleğin denetim mesleği olduğunu söyledi. Ama artık hep birlikte bu denetim
mesleği ve denetim mesleğinin teknik örgütlenmesini konuşmaya başlamamız gerekiyor.
Şimdi, bunlardan bir tanesi söylemek istiyorum ve bu söyleyeceğim şeyin özellikle Defterdar
Yardımcılığından geldiği Gelirler Genel Müdürlüğü’ne kadar aramızda bulunmuş olan,
sorunları ve sizleri yakından tanıyan Gelirler Genel Müdürü’müzün de dikkate alarak
uygulayacağını düşünüyorum.
Değerli arkadaşlar; dünyada muhasebe mesleği yara aldı, Enron olayından dolayı yara aldı.
Muhasebe mesleği birden bire tartışılır hale geldi, onun için yeni yasal düzenlemeler yapıldı.
Bu yasal düzenlemelerden gelirler bir tane önemli uygulama var. Birisi her şirkette bir
denetim komitesi kurulacak, ikincisi de artık o şirketin başkanları ve genel müdürleri asıl
sorumlu olacak. Şimdi bizim vergi hukukumuzda ve 3568 sayılı yasada iki farklı düzenleme
var. Birisi Vergi Beyannamelerinin imzalanması, ikincisi de yeminli Mali müşavirlerin tasdik
işleri. Bu iki işlemin birinci koruyucusu bundan sonra o şirketin başkanı, sahibi ve genel
müdürü olacak. Hani biz geçmişte tartışıyorduk ya topluluk açısından, asıl sorunların onlar
olduğunu biz ara sıra bu tür toplantılarda konuşarak ortaya koyacağız. Ama asıl önemli biraz
evvel söylediğim meslek teknik örgütlenmesi bakımından, şimdi Sayın Gelirler Genel
Müdürü’nün önünde söylüyorum. 4008 sayılı yasa çıkarılırken sizi İstanbul’dan Ankara’ya
doğru yol almaya başladığınız günlere rastlıyor. Bu yasanın temeli şudur: O tarihlerde
sayımız 40 bin olan muhasebeciden ve mali müşavirden vergi denetiminde yararlanmaktı.
Ama çıkarılan tebliğler ne yazık ki sizden yararlanmak değil, herkes tuttuğu defterin
beyannamesini imzalar şeklindedir. Bu çok yanlıştır, mesleğin artık denetim tekniği
bakımından örgütlenmesi gerekir ve beyannameyi imzalayan denetçi sıfatıyla toplumu
üstlenerek ve beyannamenin de sorumluluğu üstlenerek getirilen yasal düzenleme gibi asıl
şirketin sahibi ve şirketin genel müdürünü Yönetim Kurulu başkanını da katarak almaktır.
Şimdi, belki diyeceksiniz ki, sen burada çağrıda bulundun Sayın Genel Müdür ve yapabilecek
mi, yapması zor. Çünkü bunu engelleyen lobiler çok. Bir kısmı bizim içimizden çıkıyor,
bizim içimizden. Sen tuttuğun defteri imzala diyor. Bir kısmı dışarıdan oluyor. Olur mu ya
bunlar da bizi denetleyecekler, bunları biz 60 yıl cumhuriyet döneminde adam yerine
koymamaya, katip yapmaya çalıştık, şimdi bir de bizden hesap mı soracaklar? Ben devlette
çalıştım geldim, bırakın yetişenler bu işi imzalamasınlar da yeter diyorlar. Varsın desinler
değerli arkadaşlar. Biz bu mesleki örgütlenmeyi burada Sayın Arıoğlu’ndan istediğimiz gibi,
Sayın Bakan olsa isteyeceğiz, her yerde isteyeceğiz, ama şimdi sıra bizde.
Bizde nasıl bizde diyorum? Bu söyleyeceğim düşüncemi ilk defa sizle paylaşıyorum. Bu
Amerika’daki denetim mesleğini, bu zor olguları düzenleyen yasadan esinlenerek
söylüyorum. Biz bundan sonra her yıl meslek mensubu olarak müşterilerimizle sözleşmemizi
defter tutma değil, vergi beyannamesini imzalama sözleşmesine dönüştürmeliyiz. Bunu da
yapmak sizin elinizde, o da TÜRMOB. Yeni sözleşmenin adını “Resmi beyannamelerin
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imzalanması sözleşmesi”ne dönüştürecek ve siz tam olarak burada yaptığınız gerçek işe
döneceksiniz. Biraz evvel burada ödül alan değerli arkadaşımız Sayın Yıldız’ın bürosunu
gördük, o kadar teşekküllü büroda defterleri o mu tutuyor, beyannamelerin ilk bön şeklini
kendi mi hazırlıyor? Hayır. Kim? Yanında çalışan personeli. Bu ruhsatlı olabilir, bu stajyer
olabilir, bu hiç staj yapmayan idarî personel olabilir. Onun görevi de sorumluluğu nedir?
Onların hazırladığı bu kayıtlar üzerinde imzayı atabilen atar.
İşte değerli arkadaşlar; siz kendi büronuzda denetim yapıyorsunuz. Denetim yapmadığınız tek
süreç işe ilk gün başlarken, yardımcınız yoksa o tüm işlemleri kendiniz yapıyorsanız kendi
defteriniz imzalıyorsunuz demektir. Bunun dışında imzaladığınız defterlerin tümünü
yardımcılarınız tutuyor. Var sayınız ki o büronuzdaki yardımcılarınız sizin danışmanı
olduğunuz şirketin bünyesinde çalışan bağımlı yardımcılar olsun. Bu bir hayal değildir. Artık
bu örgüt ve bu meslek mensupları geleceği yakalamak için geleceği yaratma yolunda adım
atmak zorundalar.
Değerli arkadaşlar; iki tane var demiştik artık yapmamız gereken, birisi meslek teknik
örgütleyeceğiz, denetimin kurallarını ortaya koyacağız, bunlara uyacağız. Peki, bunlara
uymayan çıkarsa aramızda ne olacak? Onu sistem yok eder. Bakın dünyada 5 tane büyük
muhasebe şirketi vardı, sistem en büyük olanı yok etti, ismi cüzamlı haline geldi. Orada
çalışıyorum demiyor kimse insanlar artık, yeni şirketlerle birleştiler dünyanın her yerinde.
Şimdi, biz de bu sistemi birlikte kurmak zorundayız. İkinci önemli ve bugünden sonra
hepimizin unvanı ne olursa olsun muhasebe mesleğiyle ilgiliyim diyen herkesin yapması
gereken şey meslek mensubunun küreselleşmenin gazabından koruması. Biraz evvel burada
gördük, dünya bir köy oldu, globalleşme, hep anlatılır anlatılır ama, bu globalleşmede, yani
küreselleşmede bizim Türk muhasebecisinin yeri nerede, bu 60 bin kişinin yararlanacağı
haklar aynı mı, bunların üstünü örten şal gibi onları nefasetle, onları çalışma ile sınır ve devre
dışı çıkaran mekanizmaları var edebiliyor muyuz? Bu soruların yanıtını bulmalıyız.
Şimdi, ben Bakanlık sona erince tekrar üniversiteye döndüm, ders vermeye başladım, ama bu
sefer eskisi gibi muhasebe dersleri değil, uluslar arası işletme dersi verdim. Orada da
küreselleşmeyi inceliyorum.
Bu küreselleşmenin değerli arkadaşlar küresel polisleri var, açık açık yazılıyor. Bu küresel
polislerin bir tanesi muhasebe mesleği mensuplarıdır, bir tanesi de Avrupa Birliği.
Danışmanlarıdır. Muhasebe mesleği ise her ülkede muhasebe mesleğidir yalnız dışarıdan
gelmişlerle birlikte bunu yapabilir. Bunun etkisinde kalanlar var mı; var. Bu ülkenin en
önemli kurumu olan OYAK’ın sahibi, asker olan OYAK’ın ilgili yönetimi bir sirküler
yayınladı, dedi ki, bundan sonraki denetimlerimizi yalnız ve yalnız bu dört tane uluslar arası
denetim şirketi denetleyecek. Başka bir yatırım teklifi almayacağız.
Şimdi, ben çok iyi biliyorum. Bu OYAK’ın hesabını, kitabını düzelterek, denetleyerek buraya
getiren en az 20 tane yerli denetim şirketi var. Bu sene hepsi çırak çıktı. Peki, ulusal
güvenliğimizi koruyan, her konuda duyarlı olan ordumuzun bile sahip olduğu şirketi birileri
bu yönetir demiyorsa, sıradan şirketleri haydi haydi Ve siz ne yapacaksınız? Sayın Yıldız’ın
bu mükemmel bürosunda alacaksınız müşteriyi ona akıl vereceksiniz, büyüteceksiniz,
sermaye piyasasına atılacak, müşteri avucunuzun içinden uçup birilerinin kucağına gidip
oturacak.
Artık Odaların birinci hedefi ruhsatını verdiği, stajını yaptırdığı meslek mensubunu
küreselleşmenin gazabından korumaktır. Şimdi Türkiye’nin bu konuda korunması ve bu olaya
yaklaşımı çok kolaydır. Neden? Çünkü bu uluslar arası şirketler bugüne kadar getirdiğimiz
koruma tedbirleri nedeniyle şu anda yalnız bizden olanlarla iş görüyorlar. Ama, biraz evvel
Sayın Arıkan’ın bahsettiği GATS anlaşmasını bir yana bırakın, diğer Avrupa Birliği’yle ilgili
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anlaşmalar bu konuların Türkiye’nin üstünde artık yabancı ruhsatlı adam aramaya
başlayacaklardır ve bunun adı da uluslar arası muhasebecilik sertifikası olacak. İşte onu da biz
başlatacağız, birlikte başlamalıyız, bu sertifikaya birlikte sahip çıkmalıyız.
Değerli arkadaşlar; bunu nasıl koruyacağız, üç şeyle koruyacağız. Eğitim, yani
üniversitelerimiz kalitelerini yükseltecekler. Staj ve sınav kaliteli olacak, uygulama da kaliteli
olacak. Bu kaliteyi sağlayabileceğimizin biz 2006’da Dünya Kongresi yapacağız diye
gösterdiğimiz salon bu salon olsun. Geriye doğru açılmış biçimidir ve sunduğumuz bu hizmet
Türkiye çok daha iyisini yapacağını gösterdiğine göre, daha iyi salonda bugün en büyük
Oda’mızın Genel Kurul’unu artık eskiden olduğu gibi divan tartışmaları yapmaksızın, tıpkı
parlamentoda olduğu gibi her grubun temsil edildiği bir divan oluşuyorsa eğer sunum her
kurulun yönetimleri tarafından yapılıyorsa biz bunu aşarız. Ben, sizden biriyim, sizden biri
olduğum için de çekmediğim kalmadı. Türkiye’nin Ekonomi Bakanı oldum muhasebeci
dediler, benle dalga geçtiler. Ama bakın ben burada Eski Devlet Bakan’ıyım ama, kimse
bana eski muhasebeci diyemiyor, hiç kimse diyemiyor ve ben muhasebeci olmaktan Bakan
olmak kadar da onur duyuyorum.
Biraz evvel ödülü alırken değerli arkadaşımız Sayın Nedim Şener Bey dedi ki, bakanlar ve
milletvekilleri beni pek sevmezler, ben onların korkulu rüyasıyım, ama tabi bu muhasebeciler
uysal adamları çok severler. Ben hem milletvekiliyken, hem bakanken hepsini sevdim. Şimdi
onlardan da biri çıktı diyemedi yolsuzluğa bulaştı, diyemedi bunun zamanında vatan millet
diye diye ilk gün eskisi gibi yaptı. Yaptı da en iyisini yaptı, sizin sayenizde yaptı.
Şimdi bakın değerli arkadaşlar, şimdi mevcut olan hükümete de aynı tuzağı kuruyorlar. Şu
anda dövizle oynuyorlar, amaç 2004 yılında sona erecek standby anlaşmasının IMF ilişkisi
2006 yılına kadardır. O zaman baktı, bunun başkanı çıkıp demiyor mu, 2006 yılına kadar
uzatalım bu işi, IMF diyor hayır 2004 yeter diyor. Ama en altta oynanan oyun budur. Bunu
kim diyecek; muhasebeci diyecek.
Değerli arkadaşlar; iki gün önce parlamentoda yeni bir kanun kabul edildi, kabul edilen kanun
İş Kanunu'dur. Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk defa emekçi ve emek ikinci plana itildi. Hakları
alınıyor, yani artık bir emekçi bayramda çalışıyorsa bunu diğer günlerine mahsup edecek.
Pazar günleri çalışıyorsa hayır, tatil gününü bazıları için salıdır, bazısı çarşambadır, mesaisi
bitti. Peki, buna belli kesimler de seviniyorlar. Bunun adaletini kim sağlayacak? Bunun
adaletini o şirketlerde çalışan ya da o şirketlerin muhasebesini yapan siz muhasebeciler
sağlayacaksınız. Ve biz emeğin alınmış olan bu hakkında da en büyük adalet mekanizması
olduğunu sağlayacak tek kesimiz, tek kesim olarak bunu sağlayacağız.
Değerli arkadaşlar; bir iki şey daha söyleyeyim size. Bizim biliyorsunuz bir kanun tasarısı
verdik Meclise, çıkartmaya çalıştık, parlamentoya kadar indi, acaba çıkar mı? Bu saatten
sonra ben yaşadım ki, parlamentodan bizim meslekle ilgili bir kanun çıkartmaya çalıştığınız
zaman kanun kadük olur çıkmaz. Sayısı 100 bini aşan muhasebe öğretmeni olan, yani ticaret
dersi öğretmenleri, bütün partilere baktım bir hesap istiyoruz, ruhsat istiyoruz. Başbakanlık
Teftiş Kurulu geliyor ben de ruhsat istiyorum diyor. Kanunla şu anda ruhsat almayacak her
yer kanun maddesini siz bir görünmeye başlayın hemen ruhsat istiyoruz diyorlar. Şimdi hani
bana muhasebeci diye aldılar ya bir ara Bakan olurken, bunun nedeni şudur: Ben savundukça
parlamentoda hep haklı, yani benim arkadaşlarım dahil ya amma da muhasebecileri
koruyorsun, hep muhasebeci bakıyorsun. Amaç yargılamak, seni köşeye sıkıştırmak. Bunu şu
anda bizim olan arkadaşlarımız hangi partiden olursa olsun savunmaya yapmaya kalktıkları
zaman aynı şekilde köşeye sıkıştırılacaklardır ve birileri bu kartı görecek. Peki, bizim şu uzun
ismi kısaltmaya hakkımız yok mu? Var. Nasıl kısaltacağız.
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Değerli arkadaşlar; oturacağız beraber kanun olmadan kendi kendimize “mesleğimizi nasıl
regüle edip devreye sokarız”ı konuşacağız. İşte bunun ilk örneğini biraz evvel burada iki
Genel Başkanımızın dile getirdiği Türkiye Denetim Standartları Kurulunu gerçekleştiriyoruz.
Yani, bir Standartlar Kurulu muhasebede herkes ilgilidir, iş adamı da söz sahibi, dünyada da
bu böyledir. Ama denetim standartlarının tek patronu vardır muhasebeciler, başka patronu
yoktur. E, mademki bize verilmiş bu yetki kanunla, 1’inci maddeyi açık seçik okuyalım, 2’nci
maddeyi okuyalım, o halde TÜRMOB bunu yapsın. Bir süre üstlendim ben başkanlığını, niye
üstlendim? Hem de bahsettiğim mesleğim teknik örgütlenmesine en azından katkı bulabilmek
için hem de bu işi tartışacak kişilere karşı bunu dünyadaki benzerleriyle mukayese ederek
anlatabilmek için. Ama biz istediğimiz kadar çalışalım, siz sahip çıkmadıkça bu standartlara
yine birileri gelecek akşam bir şey söyleyecek, sabah başka bir şey söyleyecek.
Değerli arkadaşlar; ben bir tek bir şey söylemek istiyorum savaşla ilgili. Savaş için
Türkiye’de bir de savunma harcamaları azaltılsın diyoruz, şu bu diyoruz, Amerika Birleşik
Devletlerinin bütçesi 4,5 milyar dolar. Irak’taki yapılacak harcamalar hariç. Bu hafta kabul
edilen kongredeki bütçe. Ve bunların düşünceleri uzun vadeli Türkiye’mize yansıyacak.
Şimdi burada önemli bir şeyi söylüyorum, hep birlikte düşünmeliyiz diye söylüyorum.
Aramızda eski Başkan’ımız, Onursal Genel Başkan’ımız da parlamentoda bulunuyor, Sayın
Gelirler Genel Müdürü özelleştirmeden sorumlu Bakan’la birlikte çalışıyor. TÜPRAŞ’ın
özelleştirilmesi Irak Savaşından sonra gözden geçirilmelidir, geçirilmek zorundadır. Çünkü
TÜPRAŞ özelleştirilirse Amerika Birleşik Devletleri’nin 1914 yılından beri Türkiye için
çizdiği plan, yol haritası ve diktiği elbise amacına ulaşacaktır. Bunu dikkate alalım. Bu
konuda Kissenger’in yazmış özet kitabı var, onu okuyarak. IMF’yle karşı karşıya oturmuş ve
Türkiye’de bir ulusal duruş sergilenmesi gerektiği yargısına ondan sonra varmış olan eski bir
Bakan olarak, ama asıl mesleği muhasebeci olan bir kişi olarak bunu burada söylüyorum.
TÜPRAŞ, Irak Savaşı’ndan sonra özelleştirme stratejisi yeniden gözden geçirilmek
zorundadır. Bunu hep söylüyorum.
Değerli arkadaşlar; ben ilk defa sizin kongrenizi sonuna kadar dinlemeden gitmek
zorundayım. Saat 5’te Ankara’da bir konuşma yapacağım, yenidünya düzeni, ekonomiyle
ilgili, onun için şimdi burada onları söylemiyorum. Bu nedenle ben konuşmaları dinlemeden
söz aldım. Biliyorsunuz benim huyum sonuna kadar beklerim ve konuşurum, ama bu
vesileyle size ben bir soruyu, çok merak ediyorsunuz kendi müşteriniz de biliyor, onu
söyleyeyim, sözlerime son vereyim.
Enflasyon devam edecek mi, hepiniz bunu merak ediyorsunuz. Dolar düşmeyebilir değerli
arkadaşlar, dolarla Euro’nun paritesine baktığımız zaman şu anda dolar fazla düşmüş
gözükmüyor. Ama sorun Euro’nun yükselmemesidir. Şu anda Türkiye’de dolar düşerken
herkes seviniyor a ne güzelmiş diyor ve insanlar ellerindeki doları verip Türk Lirasına
dönerken bazı çokbilmişler de Euro’ya düşüyor. Çünkü baskı altında tutulan Euro’dur ve
İhracatçılar Meclisi Başkanlığı’nın haykırması bundandır. Şimdi, geçen gün televizyonlarda
bir iş adamı diyor ki, hem de bakanın yanında, acaba dolar düşüyor mu, benim ihracatım var
ama iyi oluyor, ithalatım da var yani, maliyetler düşüyor. Maliyetlerini halka yansıtmıyorlar,
onlar hala dolar 1 milyon 700’müş gibi dikkate alıyorlar, bununla inşallah TÜFE düşerken
TEFE de düşmemesidir.
Şimdi, değerli arkadaşlar; mevcut iktidar hangi partiden olursa olsun sonuçta bu ülkeyi
ilgilendirir ve mevcut iktidarın tuzağa düşmemesi gerekir. Bunu o iktidara mensup
arkadaşlarımız varsa lütfen uyarsınlar onları. Bu tuzağa ben mensup olduğum parti olarak
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düştüm, bari bunlar düşmesinler. Bu tuzağı da yapan 5–10, bilemediniz 30 ailedir.
Türkiye’nin dışarıda geliri yoktur, Türkiye dışındaki para miktarı 300 milyar dolar
civarındadır. Bizim son büyümeyi finansa eden 73 milyar dolar bunlara ait Türkiye’ye gelmiş
paradır. Daha dün gazetelerde vardı, Bankalar Birliği Başkanı diyor ki, maliyetler yüksek
olduğu için bu insanlarımız yurt dışından kredi alıyorlar. Allah aşkına hangi banka bilançosu
bozuk olan firmaya kredi verir. Peki bu adamlar maliyetten kaçmıyorlar, bilançoları bozuk
olduğu halde nasıl yurt dışından kredi alıyorlar, çünkü yurtdışındaki paranın sahibi onlar.
Mevduatı veriyorlar faiz alıyorlar, aradaki bantla da yüzde 10 komisyon alıp Türkiye’ye
aktarıyor ve bu konuda da bugüne kadar geldiğimiz para miktarı 9 milyar dolar tabîî bu
sistemin üzerinde, geri kalanı ithalat ya da diğer yöntemlerle 70 milyar dolar
civarındadır.Türkiye’de büyüme bununla finanse edilmiştir.
Bunları herkesin bilmesinde fayda vardır, bu ülke bizimdir ve ben sözlerime son verirken ne
mutluyum ki muhasebeciyim, bana kimse eski diyemiyor. Saygılar sunuyorum.
Nail Sanlı:
Devlet Bakanı'mız Sayın Masum Türker’e teşekkür ediyoruz bu konuşmaları için.
Oda başkanlarımızdan söz isteyen Başkanlarımız var. Başkanlarımızın sayısı çok az ama
birkaç tanesi söz hakkını kullanmak istemiş. Onun için Oda Başkanlarımız sizleri kısaca
selamlamak için söz alacaklardır. Efendim ilk sözü Ankara Odamızın Başkanı Sayın Mehmet
Koç’a veriyorum. Buyurun Sayın Başkan.
Mehmet Koç (Ankara Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı):
Sayın Divan, sevgili Genel Başkan’ım, Onursal Başkan’ım, Sayın Gelirler Genel Müdür’üm,
sevgili Oda başkanlarım, İstanbul Odası’nın siz değerli üyeleri; hepinize Ankara Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası adına saygıyla selamlıyorum.
Değerli meslektaşlarım; uzun yıllardan beri bir ekonomik krizi hep birlikte yaşıyoruz. Hiç
şüphesiz ki bu krizin en fazla etkilenen kesimleri olarak neden’i ve niçin’i biz olmadık.
Doğaldır ki, özellikle 1980 sonrası uygulanan yanlış ekonomik tercihler ve olağan hale gelmiş
yolsuzluklar bu krizin en belirleyici etkenlerinden birisi olmuştur ve doğal olarak da bu
krizler en bazda emekçiler, emekliler, esnaf ve doğal olarak da bizler en büyük faturasını
ödeyen kesimleri olduk. 1980 sonrası uygulanan yanlış ekonomik tercihlerle kamu finansmanı
sağlam kaynakları olan vergiler yerine iç ve dış borçlanmayla karşılanmış, ne yazık ki gelinen
noktada da bu borçlar çevrilemez hale gelmiştir.
Gelinen noktada 243 katrilyon iç ve dış borç toplamıyla Dünya Bankası kaynakları ve IMF
kaynakları olmadan borçlarımız ne yazık ki çevrilemez hale gelmiştir. 2002 yılı sonu
itibarıyla 273 katrilyon GSMH olduğunu hesaplarsak borçların toplamı gayrisafi millî
hasılaya oranı yaklaşık yüzde 90 civarındadır. Gerçekten Maastricht Kriterleri’ne göre
çevrilebilir borç toplamı yüzde 40’lar civarında olması gerekir.
Bu olumsuz tablonun bir başka boyutunu 2003 yılı bütçesinde görmek mümkündür. 144
katrilyona bağlanan 2003 yılı bütçesi ne yazık ki, 44 katrilyon civarında bir açık verecektir.
Bu açık da yine borçlanma politikalarıyla kapatılacaktır. Elbette ki reel sektörün ihtiyacı olan
kaynakları faizin finansmanı olarak kullanırsanız sağlıklı bir büyümenin önüne de geçmiş
olursunuz. Bu borç sarmalı böyle devam ettiği müddetçe elbette ki sağlıklı bir büyüme
sağlanması, sağlıklı bir trendin yakalanması da mümkün görülmemektedir.
Bu olumsuz tabloyla birlikte 2003 yılı bütçesinde vergi gelirleri ne yazık ki 85 katrilyon
civarında gerçekleşecektir, yine bu 85 katrilyon vergi gelirinin 65 katrilyonu borçlanma
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faizlerine gidecektir. Yılın ilk çeyreğinde de toplanan vergiler ne yazık ki borçlanma faizlerini
karşılayamaz noktaya gelmiştir.
Elbette ki bu olumsuz tabloyu tersyüz etmek mümkün müdür? Elbette ki mümkün
görülmektedir. Bu noktada siyasi iradenin alacağı tavır çok önemlidir. Bir kez her sıkıntıya
düşüldüğünde vergi tekniğine, hukuk ilkelerine ve Anayasaya uymayan adaletsiz olağanüstü
nitelikte vergi yasaları çıkarılmamalıdır. Başta vergi yasaları olmak üzere ekonomik içerikli
yasalar kayıt dışılığı önleyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Ekonomik işlemler hamiline
yazılı olmaktan çıkartılıp nama yazılı hale getirilmelidir. İçeriği itibarıyla naylon diye
adlandırılan yanıltıcı belge düzenlemeye verilen cezalar caydırıcı düzeye çıkarılmalıdır. Vergi
kaçakçılığı ağır bir suç olarak kabul edilip yaptırımı artırılmalıdır. Vergi aflarına kesinlikle
son verilmelidir. Vergi sistemimizde vergi düzenini bozan basit usulde vergilendirmeye son
verilmelidir. Çağdaş vergicilikle bağdaşmayan bazı vergiler kaldırılarak vergi sayısı
azaltılmalı ve vergi sistemi basitleştirilmelidir. Rantiye kesimine tanınan vergi bağışıklığı
kaldırılmalıdır. Serbest bölgeler, offshore maliyetler ve diğer vergi mevzuatı yeniden
düzenlenmeli, vergide kayıp ve kaçakları azaltılmalıdır. Kentsel rantlar etkin bir şekilde
vergilendirilmelidir.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, üretimi, verimi ve kaliteyi artırmadan gelişmiş bir toplum
yaratmak, refah toplumu olma olanağı yoktur. Bu alanda ulaşmaktaki yolumuz öz
kaynaklarımıza dayalı ulusal ve akılcı kalıcı politikaların uygulamaktan geçtiğidir.
Özelleştirme adıyla yapılan ihaleler ve orman alanlarının eşe dosta peşkeş çekilmesiyle bir
yere varmanın mümkün olmadığı gerçeğini kavramaktır. Çağdaş, demokratik, aydınlık ve
refaha ulaşmış bir Türkiye yaratmak hepimizin önünde bir görev olmalıdır. Bu görevi tüm
ulusça bir seferlik anlayışı içerisinde gerçekleştirebileceğimize olan inancım tamdır.
Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım; 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra küreselleşme
adı altında ulusal inisiyatifler ve hukuk sistemleri yok edilmiştir. Sermaye, mal ve giderek de
hizmet hareketlerinin özgür dolaşımının önündeki engelleri IMF, Dünya Bankası, Dünya
Ticaret Örgütü, GATS gibi uluslararası örgütlerle tekelci sermayenin egemenlik süreci
hızlandırılmıştır. Bu süreçlerden en fazla etkilenen kesimlerin başında elbette ki denetim
mesleği gelmektedir. Ülkemizde denetim sektörünün şu anda bile yüzde 85 düzeyinde
yabancı dört büyük tekelin egemenliği mevcuttur. Bu tekelle dünyanın yaklaşık 125 ülkesinde
yüzlerle ifade edilebilen bir olayda 50–60 bin çalışanlarıyla 10 milyar dolarların üzerindeki
cirolarıyla dünyanın dört büyük muhasebe ve denetim tekelini oluşturmuşlardır. Denetimdeki
tekelleşmenin sonuçlarını geçtiğimiz yıl Enron olayında başlayan güvenliğiyle Avrupa’ya
sıçrayan olumsuzluklarını hep birlikte yaşadık. Ülkemizde de bu tekeller sadece denetim
mahiyetleriyle sınırlı kalmıyorlar, bir taraftan danışmanlık, bir taraftan muhasebe hizmetlerini
de ifa ediyorlar. Sermaye Piyasası Kurulunun yasaklamasına rağmen yasa karşısında hileye
başvurarak, alt şirketler oluşturarak danışmanlık ve muhasebe faaliyetlerini de
yürütmektedirler. Ne yazık ki kanun üzerinde öyle bir olumsuzluğun bertaraf edilmesi
noktasında üzerine düşen görevleri de yapmamaktadırlar. Ülkemizde büyük iktisadi
kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve özel kanunlarla kurulmuş büyük şirketler ne yazık
ki, yaptıracakları denetim ve danışmanlık faaliyetleriyle ilgili açmış oldukları ihalelerde dört
büyükleri isim olarak ifade etmemelerine rağmen ne yazık ki bunları işaret etmektedirler.
Geçtiğimiz günlerde Sayın Masum Türker’in açıkladığı OYAK’taki gelişme budur. Gerçekten
biz de OYAK’ın bir kuruluşunu bağımsız denetleme yapıyorduk, ne yazık ki bu kuruluşların
denetimleri yabancı denetim şirketleri tarafından yapılmaktadır.
Yine geçtiğimiz günlerde Türk Telekom bağımsız denetim ve danışmanlık hizmetlerini
ihaleye çıkardı. Hazırlamış oldukları şartnamede tamamen dört büyükleri tarif ettiler. Beş yıl
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içerisinde 800 bin dolarlık bir denetim faaliyet işini yapmak veya 400 bin dolarlık son iki
yılın bürosu veya 300 bin dolarlık kredi limiti olması gibi dört büyükleri tarif ettiler. Merak
ettim, döndün Türk Telekom’un ihale komisyonu başkanını aradım, acaba kaç firma teklif
verdi diye sordum, söyledikleri rakam sadece dört. Yani, sadece dört büyüklerden.
Değerli arkadaşlarım; Sayın Başkan’ın söylediği gibi gerçekten sadece gelen tekeller denetim
noktasında gelmiyorlar, bir fabrika olarak geliyorlar. Bir taraftan denetim, bir taraftan
danışmanlık, önümüzdeki günlerde bir taraftan da muhasebe hizmetlerinin tamamını
karşılaşacaklar. Bu anlamda bizlere düşen görev, örgütlerimize düşen görev mesleki
birikimlerimizi paylaşmaktan geçmektedir, mesleki kalitenizi yükseltmekten geçmektedir.
Yoksa bu tekellerle baş etmemiz pek de olanaklı görülmemektedir.
Ben Sayın Divan’ın uyarısını da göz önünde bulundurarak Genel Kurul’un başarılı geçmesini
dilerken, hepinize saygılar sunuyorum.
Nail sanlı:
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli arkadaşlar birkaç dakika içerisinde zannediyorum
toparlayacağız ve ara vereceğiz. Söz sırası Bursa Başkanımız Sayın Bülent Çetin’de.
Buyurun Sayın Başkan.
Bülent Çetin (Bursa Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı):
Sevgili Genel Başkan’ım, çok değerli Onursal Başkan’ım, Sayın Genel Müdür’üm, değerli
Oda başkanlarım ve sevgili İstanbullu meslektaşlarım, Bursa Mali Müşavirler Odası adına
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Tabi çok kısa konuşacağım, özellikle İstanbullu meslektaşlara biraz daha söz kalsın diye. Ben
öncelikle Sayın Genel Müdür’üm burada oturuyor, biraz önce Bakan’ım bir şey söyledi, evet
aynı şeyi tekrar buradan tekrarlamak istiyorum. Mükerrer 227 ile ilgili imzalanan
beyannameler bu şekilde, denetim şekli şu şekilde olsun, ama vergi dairelerinde hâlen daha
takibi yapılmamaktadır. Sayın Genel Müdür’ümün bu konuda dikkatini çekmek istiyorum.
Yine aynı şekilde mesleğin sorunlarından olan Gelir Vergisi ile ve Katma Değer Vergisi
çelişkisi vardır, Sayın Genel Müdür’üm bunu Bursa’da da söylediler. Önümüzdeki vergi
paketinde mutlaka bu sorunu da çözeceklerdir düşüncesindeyim. Bu anlamda Sayın Genel
Müdürüme de bu şeyi özellikle söylemek istedim.
Değerli arkadaşlar; kayıt dışı ülkemizde oldukça fazla tabi. Şimdi bazı siyasiler, bazı
üniversite hocalarımız, uzmanlar hep metropol kent İstanbul’dan bahsederler. İstanbul’un
denetimini yaparsak Türkiye kayıt dışı ekonomide yüzde 70 başarıya ulaşabilir. Buradan
hareketle ben de meslekle ilgili şeyler söylemek istiyorum, İstanbul meslektaşlarımla
paylaşmak istiyorum. TÜRMOB’a baktığınız zaman yapısına 20 bine yakın İstanbullu
meslektaşlarımız var. Evet, meslek yasamız Sayın Bakan da söyledi, Haksız rekabet boyutu
oldukça fazla, sıraladığımız zaman mesleğe girişlerin çok pahalı olduğu düşüncesindeyiz, biz
de aynı düşüncedeyiz. Yine baktığınız zaman, sıraladığınız zaman korsan muhasebecilik,
ruhsat kiralama var, yine baktığımız zaman sorunlar içinde yeminli Mali müşavirle
sorunlarımız var. Ücretini tahsil edebildiğimiz konularda sorunlarımız var. Evet, İstanbullu
meslektaşlara çok büyük görev düşüyor.
Değerli arkadaşlar, muhasebe büroları stajyer fabrikası gibi oldu, 40 tane defteri olan bir
bakıyorsunuz 10 tane stajyeri var, sizlerden geliyor. Eğer İstanbul rüzgâr estirirse bu Genel
Kuruldan sonra bürolarınıza gittiğiniz zaman sizler bürolarınızda gerçekten bunu bir disiplin
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altına alırsak mesleğe girişleri bu anlamda kısıtlayabiliriz, yasaları yapamıyoruz, yasayı
çıkartamıyoruz. Tabi ileride girişleri kısıtlayamıyoruz. Bu anlamda meslektaşlara çok büyük
görevler düşüyor. Özellikle İstanbullu meslektaşlara çok büyük görevler düşüyor. Bürolarında
veya hizmet verdiği, danışmanlık yaptığı firmalarda stajyerlerimizi ince eleyip sık dokuması
lazım, kesinlikle öyle kolay kolay stajyer kabul etmemesi lazım, yüz de vermemesi lazım,
zorlansın değerli arkadaşlarımız. Bu anlamda İstanbullu meslektaşlara gerçekten çok büyük
görevler düşüyor. Siz Türkiye’ye örnek olacaksınız, dediğim şekilde rüzgarı estirdiğiniz
zaman Bursa’da fırtınası çıkacak, bizler de aynı uygulamayı illerimizde aynı şekilde yapmaya
çalışacağız ve haksız rekabetin bir boyutu olan mesleğe girişleri de azaltmış olacağız, sizlerin
de şikayeti azalmış olacak.
Değerli arkadaşlar; özellikle ücretlerle ilgili sorunlarımız var tabîî. Ücretlerimizi tahsil
edemiyoruz, ama bu konuda yine bize görevler düşüyor. Yani, parasını almadığımız insanlar,
kişilerle işler yapmayalım arkadaşlar. Mutlaka nasıl olsa alırız mantığıyla bir maliyet hesabı
yapması gerektiği düşüncesindeyiz.
Bu anlamda yönetmenliklerin eğer ücretini ödemiyorsa mutlaka o kişi devir teslim.. edip ve
biz bunları yasal yoldan almaya çalışıyoruz.
Değerli arkadaşlar; en önemli sorun da İstanbul ve Bursa’da yaşayan, çok yakın olduğumuz
için sanayi bölgesi Bursa’da yeni liman inşaatıyla ilgili sorunlarımız var. Ne sorunumuz var?
3 yıl oldu İstanbul Odası’yla birlikte biz ücret tarifemize bununla ilgili ücret koyduk. Meslek
mensupları kimilerinin belki yasal değil diye uygulamıyor.
Değerli arkadaşlar; serbest piyasa ekonomi koşullarında yaptığınız hizmetin değerini mutlaka
alacaksınız. Bu anlamda İstanbul’daki arkadaşlarımız da bu uygulamaya sahip çıkmaları,
ayakta durmaları. Tabi çok sıkıntılar yaşayacağız, müşterilerimizi sıkıştıracaklar, tenkit
edecekler bizi, ama bizler buna sahip çıkarsak mutlaka kazandığımız da olacaktır değerli
arkadaşlar.
Değerli arkadaşlar; son olarak bir-iki şey daha söyleyip sözlerimi kapatmak istiyorum.
Özelikle bizim mesleğin tanıtımında biraz eksikliğimiz var. Yine İstanbul Odası’nın
Sempozyumunda üniversite hocalarımızın bir araştırması var, orta gelir seviyesinde olan
kişiler muhasebeci mesleğini tanıyor, ama biraz daha az gelir seviyesi olanlar muhasebe
mesleğini çok da bilmiyor. Özellikle de bayanlar muhasebeci ve muhasebe mesleğini
tanımıyor. Bize bir görev daha düşüyor, gençlerimizden başlayarak, yakın dostlarımızdan
başlayarak öncelikle bayanlara mesleğimizin tanımını mutlaka yapmalıyız düşüncesindeyim.
En önemli konu da tekelleşmeyle başlayan dört büyüklere karşı, arkadaşlar hep konuştu, ben
alternatif üretmek istiyorum. Bizler müşterimizi birleştirerek İstanbul’dan başlayarak 20
meslektaş, 30 meslektaş bir araya gelerek şirketleşmeliyiz ve ondan sonra büyüklere kafa
tutmalıyız değerli arkadaşlar.
Bu anlamda Genel Kurul’umuzun başarılı geçmesi dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.
Nail Sanlı:
Teşekkür ederim Sayın Başkan. Antalya Odamızın Başkanı Sayın Arif Hikmet Cengiz.
Arif Hikmet Cengiz (Antalya Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı):
Sayın Divan, Sayın Onursal Genel Başkan’ım, Sayın Genel Başkan’ım, Sayın Gelirler Genel
Müdür’üm, İstanbullu değerli meslektaşlarım; öncelikle Antalya Serbest Muhasebesi Mali
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Müşavirler Odası adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve böylesi birikimli bir
Odanın birikimli üyelerinin arasında bulunmaktan, böyle bir ortamı paylaşmaktan son derece
mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum.
Ve Sayın Divanın önerisi doğrultusunda, aslında sadece selamlama konuşması yapacaktım
ama, Sayın Genel Müdür’ümüz burada, ben özellikle biraz önceki söyleyen arkadaşlarımız
gibi vergi beyannamelerinin imzalanmasıyla ilgili gerçekten sıkıntılarımız var. Antalya’da
uzmanlaşmış kurumlar vergi dairesi bulunmasına rağmen ki hadi Gelir Vergisi
mükelleflerinin beyannamesi verildiği dairelerde gelir vergisi beyannamelerin çoğu imzasız
ama meslek yasamız açısından bunların imzasız beyanname vermesinin mümkün olmadığını
227 4 No'lu Tebliğ gereği hepimiz bilmekteyiz. Ama maalesef ısrarlı çabalarımız, ısrarlı
çalışmalarımız doğrultusunda bunları sağlayamadık. Ben Sayın Genel Müdür’ümüzden
özellikle bunları düzeltilmesi doğrultusunda adım atacağına inancımı burada belirtmek
istiyorum.
Yine Serbest Meslek erbabına tanınan ve yine işletme hesaplarına göre yapılan mükelleflere
tanınan Maliye muafiyet ve istisnaların meslek mensuplarımıza veya serbest meslek faaliyeti
sürdüren kesimlere de tanınmasını önümüzdeki yeni düzenlemeleriyle ilgili planlama
yapılmasında ben özellikle buradan arz etmek istiyorum.
Ve değerli arkadaşlar, yine Sayın Bakan’ımız buradan biraz önce gitti, çok önemli bir
belirlemede bulundu. Küreselleşmenin gazabından korunmak. Evet, küreselleşme bugün
globalleşme geri bıraktırılmış dünya haklarının üzerindeki emperyalist sömürünün
gizlenmesine araç eden bir belirlemedir. Ben de buna inanıyorum ve elbette ki, ülkemizde
aşımıza, ekmeğimize göz diken kesimlerin karşısında bir vücut olarak dimdik ayakta olmamız
gerekli. Ama nasıl? Şimdi bakıyoruz biraz önce Sayın Genel Başkan’ımız burada konuştu, beş
tane yaklaşık meslek hayatı var, bunlardan iki tanesi yargıda ve büyük bir çoğunluğu da
uygulanmıyor. Ama hepimiz şunu yapıyoruz: Vergi Dairesi’nden, sosyal güvenlik
kurumlarından herhangi bir düzeltme yaptığımızda anında ona uyum sergiliyoruz. Ama kendi
meslek örgütümüz içinde, kendi mesleğimizin aldığı kararlara maalesef uyamıyoruz. Evet,
mesleğimizdeki yaşanan kayıt dışı ekonominin elbette ki baskısı var, ülkedeki ekonomik Mali
sistemin desteğimiz üzerindeki mesleğimizi yapmaktaki zorlukları hepimiz biliyoruz. Ama
yaşamı biraz da kendimizin zorlaştırdığını lütfen unutmayalım. Siz de mesleğin öncüsü
konumunda, hedefleri konumunda, gelişmesi konumunda son derece önemli görevler ve
misyonlar üstleniyorsunuz. Ama bu mesleki kararların uygulanmasında da sizler olmadan
ülkenin dört bir tarafında burada da bulunan sanayi, özellikle üç büyükler kentimiz bugün
meslek örgütlerinin, meslek mensuplarımızın yüzde 20’sine tekabül etmektedir.
Ben sözlerimi uzatmadan önümüzdeki dönemin gerçekten paylaşılarak güzellikleri el
birliğiyle yaşatıldığı bir dönem olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.
Nail Sanlı:
Teşekkür ederim Sayın Başkan. Son iki başkanımız da söz, Konya Oda Başkanı'mız Sayın
Ahmet İçer. Buyurun Sayın Başkan.
Ahmet İçer (Konya Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı):
Sayın Divan, Sayın Genel Başkan’ım, saygıdeğer konuklar, değerli İstanbullu meslektaşlarım;
550 yıl önce fethiyle çağ alan, çağ aşan bu ilimizde siyasetin, ekonominin ve birçok
çalışmanın projelendirilip hayatiyete geçirilerek Türkiye’nin gündeminin yaratıldığı bu ilde
mesleğimize de 13 yıldır çok büyük katkıları olmaktadır.
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İstanbul Odası’nın genel kurullarında bulunmak ve illerimize gittiğimizde buradan
edindiğimiz sizlerin Yönetim Kurulu’nun çalışma raporları ve de mahiyetlerinden
edindiğimiz tecrübelerle bir nebze de olsa sizin projelerinizi bizler de gerçekleştirmeye
çalışıyoruz. Hakikaten 13 yıldır İstanbul Odası’nın projeleri TÜRMOB projeleriyle
özdeşleyip 60 bini aşan meslek mensubunu daha iyi bir şekilde örgütlenmesini, daha iyi
çalışma şartları içerisinde yeni tebliğlere müdahaleyle çalışma usul ve esaslarımızın gözden
geçirilmesinde büyük katkısı olmuştur.
Bu bağlamda, İstanbul Odası’nın bundan sonra projelerinde mesleğimize ve meslektaşımıza
büyük katkılar sağlayacağını ümit ediyorum, 14’üncü Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını
diliyorum.
Nail Sanlı:
Mersin Odamızın Başkanı Sayın Dursun Göktaş. Buyurun Sayın Başkanım.
Dursun Göktaş (Mersin Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı):
Sayın Divan, sayın konuklar, değerli meslektaşlarım; dünyamızda yaşadığımız sürece
sorunlarımız olacaktır. Ekonominin değişmesi, teknolojinin gelişmesi her zaman sorun
üretecektir. Biz birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece hiçbir sorun kalmayacaktır.
Mersinli meslektaşlarımızın sizlere sevgi ve saygılarını getirdim. Bu 14. Olağan Genel
Kurul’umuzun mesleğimize, ülkemize güzel fikirler vermesini, çözümler üretmesini diler,
sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Nail Sanlı:
Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, konuşma hakkını kullanmayan, vazgeçen
Oda başkanlarımız ile diğer konuklarımız var aramızda, ben isimlerini sayıyorum.
Aramızda TÜRMOB Genel Başkan Yardımcımız Sayın Uğur Büyükbalkan hoş geldiniz.
Genel Saymanımız Sayın Sami Kazıcı var, hoş geldiniz.
Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ahmet Akın hoş geldiniz.
Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın İrfan Hüseyin Yıldız hoş geldiniz.
Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Selahattin Özer hoş geldiniz.
Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Lütfü Sönmez hoş geldiniz.
Denetim Kurulu Başkanımız Sayın Mevlüt Güven hoş geldiniz.
Denetim Kurulu Üyesi Sayın Latif Taş hoş geldiniz.
İzmir Odamızın Sayın Başkan’ı Ayhan Baltacı hoş geldiniz.
Ayhan Bey konuşma hakkından vazgeçti, dün konuşmasını da geri çekti, onu da belirteyim.
Teşekkür ederim.
Kocaeli Başkanımız Sayın Ender Şenol hoş geldiniz.
Sakarya Oda Başkanımız Sayın Halil Kocacık hoş geldiniz.
Tekirdağ Odamızın Başkanı Sayın Şerafettin Kurt hoş geldiniz.
Balıkesir Odamızın Başkanı Sayın Onur Yılmaz hoş geldiniz.
Yüksek Ticaretliler Mezunları Derneği Genel Başkanı Sayın Sabri Tümer hoş geldiniz.
Sayın Tümer de konuşmasını çeken konuklarımızdan birisi.
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Genel Başkanı Sayın Süleyman Bilge aramızda hoş
geldiniz.
Konya Odamızdan Yeminli Mali Müşavir ve bir dönem önce TÜRMOB Denetleme Kurulu
üyelerinden Sayın Raif Çavuşoğlu aramızda, hoş geldiniz.
Antalya Odamızdan da yöneticimiz Sayın Ahmet Atasoy ve Emrullah Tayfun Uçarlar
aramızda, onlar da hoş geldi.
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Değerli arkadaşlar 14.45’e, yani 3’e çeyrek kalaya kadar bir yemek arası veriyoruz.
Zannediyorum Yönetim Kurulu dışarıda kumanya dağıtıyor veya dağıtmaya başlayacak.
14.45’te buluşmak üzere şimdilik kapatıyorum.
Nail Sanlı:
Yönetim Kurulu çalışma raporu, Denetleme Kurulu raporu, bunun görüşülmesi, okunması ve
Divan huzurunda raporlarının görüşülmesi vardı.
Bir önerge var bize: “Divan'dan 7’nci maddeyle ilgili. Gündemin 7’nci maddesinde bulunan
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kesin hesaplar raporu yazılı olarak dağıtılmış olduğundan
okunmadan görüşmelere geçilmesini öneriyoruz.”
Önerenler, Yahya Arıkan, Aziz Babuççu Namık Baydoğan.
Ben bu önergeyi raporları okutmadan, direkt görüşülmeye geçilmesi noktasındaki bu öneriyi
oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir, teşekkür ederim.
Ve gündemin 8’inci maddesi: Yönetim ve Denetim Kurulu’nun raporlarının görüşülmesi.
Burada da Divanımıza gelen bir önerge var.
“14. Olağan Genel Kurul Başkanlığı’na, konuşmacı sayısının fazla olması nedeniyle 2002
Genel Kurul’una seçimli genel kurullarda grupların üçer konuşmacıyla sınırlandırılmasına,
gruplar arasından bir kişinin 10 dakika ve konuşacak tüm konuşmacıların 5’er dakika ile
sınırlandırılmasını Genel Kurul’un onayına sunuyoruz, saygılarımızla” demişler.
Önerenler, Yahya Arıkan, Aziz Babuççu ve Namık Baydoğan.
Anlaşılan gruplar adına 3’er kişilik konuşmacıyla anlaşılmış, 2’şer tane konuşmacı gruplar
adına 5’er dakika konuşacaklar, son konuşmacı 10 dakika konuşacak grup adına. Bunların
haricinde bireysel konuşmacı varsa ben onları alayım şimdilik önerilerinizi.
Şimdi önerge, ben hiç kimsenin bir konuşma süresine veyahut da konuşma talebini bir engel
koymak veyahut da bir sınırlama olarak olmaz ancak, 2002 en son yapılmış Genel Kurul’a
katılmış tüm grupların bu konuda birleşmiş olması bizi bağlayan bir konu. Onun için grup
adına Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği, Meslekte Birlik, Demokratik Platform,
Çağdaş Değişim Hareketi ve Anadolu Grubu adına konuşmacıları kabul edeceğiz. Geriye
kalan konuşmacılar münferit konuşmacı olarak söz isteyebilirler. Bunların dışında münferit
konuşmacı olarak söz almak isteyen arkadaşlar kesinlikle bu isimleri konuşmadan, telaffuz
etmeden konuşmaları gerekiyor. Öyle olduğu takdirde de zannediyorum bizi zor durumda
bırakmazlar, müdahale etmek zorunda kalacağız. Ama bireysel konuşmacılara söz vereceğiz.
Ben, bireysel konuşmacı taleplerini bekliyorum.
Şimdi bu 8’inci maddede ben açıklamasını yaptım, gruplar adına 3’er konuşmacı olarak
konuşmaların sınırlandırılması, 2 konuşmacının 5’er dakikayla, son konuşmacının 10
dakikayla sınırlı olarak grup adına konuşmaları ve söz alacak diğer konuşmacıların da 5’er
dakika arayla konuşmaları sınırlandırılması konusundaki ortak önergeyi oylarınıza
sunuyorum.
Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir, teşekkür ederim.
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Evet, grupların konuşmacıları geldi listeler halinde. Bireysel konuşmacıların da şu ana kadar
ulaşmış isimleri belli. Değerli arkadaşlar, bakın bu şekle göre Divanı ve Genel Kurul’u
yönetmeye çalışacağız. Bireysel başka konuşmacı yoksa ben bu gündem maddesini işlemeye
başlayacağım.
Yazın getirin değerli arkadaşım isminizi.
Evet, dediğim gibi 2002 Seçimli Genel Kurulu'na 5 grup katılmıştı, onların isimleri geldi, ben
grup konuşmacılarını bir anlaşma, bir mutabakat olduğu için sonraya bırakıyorum ve ferdi
konuşmalardan başlıyorum sözlerime. Sayın İsmet Uğurlu, buyurun.
İsmet Uğurlu:
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın değerli başkanı, değerli misafirleri ve
saygıdeğer arkadaşlarıma selam ve sevgilerimi sunuyorum.
Ben, bu konuşmayı gerçekten kalben yaşım müsaade ettiğinde bile hiç kimsenin tesiri altında
kalmadım, o benim özel zevkimdir, bu zevki paylaşıyorum ve sizin sayenizde sağlıklı
kalmamı koruyorum bu vesileyle.
Efendim, arkadaşlar size kitap dağıttılar, bu kitapta bütün suallerinizi veya bütün arzu
ettiğiniz her şeyi kitapta görürsünüz. Kısa olarak ben bunları fazla konuşmak istemiyorum,
başkasının hakkına tecavüz etmek istemiyorum. Şöyle ki bütün bu mevzulara gerek
kalmayacak şekilde izah edilmiş ve bir kitap halinde hem renkli hem resimli özellikle sizlere
teşekkür ediyorum, yani kendilerini tebrik ediyorum.
Bu arada şunu söylemek istiyorum, bizim bir binamız yapılıyor Şişli Sinemköy’de ben özel
olarak görmeye gittim bekliyorum ve dedim ki, inşallah o binaya nasip olur oraya giderim
çünkü insan hayatı da belli olmuyor. Ve ben o etraftaki kişilere sordum nasıl bu bina, dediler
ki, ya tam muazzam yapılmış, bu örnek bir inşattır dediler.
Bu binaya yapanların hepsine saygı ve selamlarımı arz ederim Allah hepinizden razı olsun
muvaffakiyetle size nasip oldu. Ben fazla konuşmayayım, zaten sırf arkadaşları tebrik etmek
için buraya çıkıyorum.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Nail Sanlı: Sayın Ahmet Tapu
Ahmet Tapu:
Değerli meslektaşlarım; 14. Mali Genel Kurul’umuzun tüm meslek mensuplarına ve ülkemize
hayırlı olması dileğiyle sözlerime başlarken hepinizi, Yönetim Kurulu üyelerimizi canı
gönülden sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Burada şahsım adına söz almış bulunuyorum. Mesleğimizi ilgilendiren birkaç sorunu
gündeme getirmek istiyorum hepimizin yaşadığı. Bu sorunların en başında biliyorsunuz
hepimiz içindeyiz, yaklaşık 2 yıldır yaşadığımız ekonomik sorunlardır. Ülkemizin içinde
bulunduğu ekonomik durum sebebiyle kaçak muhasebeci ve işportacı muhasebecilerin
çoğalmış olması ve bu tür sahte muhasebecilerin meslek mensuplarına verdiği, yani bizlere
verdiği zararın önlenmesi konusundadır. Yani bizlerin sıkıntıya düşmesine sebep olan bu tür
faaliyetlerin önlenmesi konusunda Odamızın meslektaşlarına sahip çıkarak bundan sonra daha
ciddi, daha gayretli bir çalışma başlatmasını temenni ediyorum.
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İkincisi, gündeme getirmek istediğim ikinci sorun değerli arkadaşlarım, çeşitli yörelerde, yani
ilçelerimizde Oda temsilciliklerinin, Oda temsilciliği faaliyetini yürüten arkadaşlarımızın, tabi
bu benim şahsi düşüncem, katılırsınız veya katılmazsınız saygı duyarım. Sadece Oda
temsilcisi olan arkadaşlarımızın, bazılarının, tabi tenzih ediyorum, benim söylediğim
çerçevede davranışlar göstermeyen kişilerin sanki beni temsil eden değil de, Oda’yı temsil
eden, hatta Oda’yı temsil ettiğine de inanmıyorum. Çünkü ben İstanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu’nun, topluca Oda’nın beni temsil ettiğine inanmak
istiyorum ya, bunu bundan sonra da görmek istiyorum. Ama temsilcilik müessesesinin Oda
Yönetim Kurulu’nca bir daha gözden geçirilmesi konusunda Genel Kurul huzurunda bir
istekte bulunuyorum.
Yine bir başka sorun, şu anda biz bazı arkadaşlarımızla buraya gelirken acaba Mali Genel
Kurul’a girerken Oda’ya olan borçlarımızı bize ödetme konusunda bir zorlama veya bir
telkinde bulunulacak mı diye korka korka geldik, samimi söylüyorum bunu. Çünkü Oda’ya 1
aylık borcumuz, yani hepimizin demeyelim ama, bazı arkadaşlarımızın Oda’ya elinizdeki
kitapçığı da incelediğinizde göreceksiniz, Oda’ya birçok arkadaşımızın borcu olduğunu ve bu
borcun ödenmesinde zorluk çekildiğini gündeme getirmek istiyorum. Gerçi Odamız daha
önce taksitlendirme yaptı, bizlere duyurdu. Meslek mensubu olarak vergi borçlarımızı
yaklaşık 2 yıldır, 3 yıldır vergi borçlarımızı ödeyemiyoruz, SSK borçlarımızı ödeyemiyoruz,
Bağ-Kur borçlarımızı ödeyemiyoruz. Dolayısıyla Oda’ya olan borçlarımız için de
taksitlendirme talebinde bulunup ödeyememekten korkuyoruz. Bu konuda da bir yeniden bir
çalışma başlatılmasını Oda Yönetim Kurulu’ndan huzurlarınızda temenni ediyorum.
Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Ülkemize ve milletimize bu 14. Mali Genel
Kurul’un hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarımla.
Nail Sanlı:
Teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Sayın Hikmet Taysan.
Hikmet Taysan:
Sayın Divan, sayın misafirler, saygıdeğer arkadaşlarım; buraya kişisel anlamda ortak
paydalarda buluşacağımızı zannettiğim bazı önemli konuları anlatmak üzere karşınızdayım.
Şimdiye kadar çeşitli konuşmacı arkadaşlarım, dolayısıyla mesleğimizin sorunlarını öyle veya
böyle bir şekilde masaya getirdiler, konuştular, öneride bulundular. Ama bana göre işin ta
köşesinden bakıyor geldi bana. İşin konusu belli, işin konusu muhasebe, işin konusu gelir,
bununla ilgili bakanlığımız var, bununla ilgili vergi dairelerimiz var, nihayetinde böyle bir
örgütümüz var, böyle bir meslek mensuplarımız var.
Ancak, şurada 13–14 yıl oldu mesleğimiz kişilik kazandı, üye kazandı pardon daha uygun
olur. Vergi mükellefler konusu, vergi mükellefler konusu arkadaşlar. Bugünkü şoför ehliyet
almaya müracaat etmiyor lütfen, bilindiği üzere bir diploma istiyorlar. Ama bende bir
zamanlar vardı, parmağını basan vergi mükellefi oluyor idi. İşin ciddiyetine bir bakar mısınız
lütfen. Bu adamın kendisine hayrı yok ki bana veya vergi dairesine veya birilerine faydası
olsun. İsteğim, talebim şu: En aşağısından vergi mükellefiyetinin bir ciddiyetlik kazanmasını
arzu ediyorum ben.
Şirket kurma arkadaşlar biliyorsunuz, kuruyoruz şirketi, iki tane adam yan yana geliyor, baba
bir şirket kuralım, biliyorsunuz 1 milyara da mal oluyor bu şirketler kuruluyor. İki tane adam,
işte bir amaçla yan yana geldiler, ya biri gidiyor ya anlaşamıyorlar ya akıl yolunda kalıyor.
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Arkadaşlar, vergi mükelleflerini bu alanda da kabullenmiyor, yani bir şirket kurulunca bir
mesleğin olması bir diploma aranmalı.
Batık bankalar arkadaşlar ekonomiyi zora soktu deniliyor, doğrudur, içinde yaşıyoruz.
Arkadaşlar batan insanlar herhalde kaçıp gitmediler, gittiler geri geldiler, bunlar Türkiye’de,
Türkiye sınırlarında mal varlıkları var, niçin yakalanmadılar şimdiye dek. Yani, bu işin, vergi
olayının böyle ve böyle enine boyuna düşünülmeli, ilgililerce ve gereklidir diye
düşünüyorum.
Arkadaşlar; ben biraz önceki konuşmacı arkadaşlar, daha önceki arkadaşlar da aynı şeyleri
söylediler ve hepimizin de ortak paydasıdır. Demin çok güzel bir ofis izledik bir
meslektaşımızın, gerçekten çok mükemmel, kutluyorum o arkadaşımı. Acaba kaç tane
arkadaşımın o türde bir bürosu var? Olması hepimizin olsun diyorum, hepimiz de istiyoruz
böyle olalım. Ama birinci neden bence haksız rekabet ve tahsilatta çok zorluk çekmemizdir.
Ben Sayın Başkan’ıma bire bir böyle konuşmamızda günün birinde dostane bir şey
önermiştim, olur olmaz diye de daha somut da bir şey diyemedi ama şimdi de öneriyorum.
Önerim şu. Odamızın böyle bir ünitesi bulunsa, Odamız bizim adımıza tahsilatları yapsa, biz
hiçbirimiz bir parayla uğraşmasak, hatta hatta sözleşmeleri de, bilmiyorum nasıl onları
akdetse acaba iyi olmaz mı?
Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum.
Nail Sanlı:
Sayın Hüseyin Cahit Kesemen.
Bireysel konuşmacıları bize geliş sırasına göre çağırıyorum, arkadaşımız da burada görüyor.
Hüseyin Cahit Kesemen:
Sayın Başkan, saygıdeğer meslektaşlarım hepinizi şahsım adına saygıyla sevgiyle
selamlıyorum.
Az evvel barkovizyonda, barkovizyonun son gösterisinde yorumsuz bir görüntü izlediniz. O
görüntüde ben ne yorumladığınızı az çok düşünüyorum ama benim yorumladığım olay ben ne
diyorsam o, bana karşı dünya istese ben çıkarlarım için para almayacağım dedi ve bu. Çoluğu
çocuğu katletti, sonunda girdi emellerine ulaştı. Burada bu serüveni de sizin yorumlarınıza
bırakıyorum.
Saygıdeğer arkadaşlarım; 18 Mayıs 2003’te Sayın Bakanım Masum Türker’in NTV’de
yayınlanan “Düşündükçe” programında söz ettiği söyleminin ilk kısmını yazdım, kağıttan
okuyacağım söylemi, bakalım o gün ne demiş Sayın Bakanım?
“Bir camiye gidersiniz oturur ayeti dinlemeye başlarsınız, eğer hoca iyi bir vaazcı ise verdiği
vaiz sizlere hitap ediyorsa kendinizi kaptırır, vaazın içeriğinden ötürü kendinizi bir yanda
düşüncelerden sıyrılıp huzur ve mutluluk içinde bulursunuz, o vaazın bitmemesini isterseniz,
ama vaaz bitip de dışarı çıktığınızda daha ilk adımda gerçekle yüz yüze kalırsınız ve vaazın
gerçekle uyuşmadığını anlar yeniden kendi gerçeğinizi yaşamaya devam edersiniz.”
Sevgili arkadaşlarım; multivizyonu izlediniz, Türkiye’nin gerçekleri gerçekten bu anlamda
hepimize anlatıldı, ama bir de gelin arka sokaklara gelin, arka sokaklara. Şimdi meslek
örgütünü yönetenler veya yönetmeyi iddialı olanların söylemlerini düşünün sevgili
arkadaşlarım. Biz globalleşen dünyada kendimize yer aramaya çalışıyoruz. Biz Türkiye’deki
yasalarda saygın bir konum istiyoruz.
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Şimdi, size farklı bir yorumsuz örnek de sunmak istiyorum. Mali Çözüm Dergisi Sayı 62,
sayfa 2, büro rezaletleri. Globalleşen dünyada önemli gelişmeler olurken hangi grupta
olduğumuzu tespit etmek için yaptığımız ziyaretlerin yorumsuz olarak bilgilerinize
sunuyoruz. Keşke bunu yorumlasaydınız Sayın Başkan’ım, yorumlasaydınız da bizi ele bile
şikayet etmeseydiniz.
Şimdi bu dergi, ben 1998, 2000 yılı arasında İstanbul SMMM Oda Sekreterliğini yaptım, bu
dergi sadece biz meslek mensuplarına gelmiyor arkadaşlar. Bu dergi Türkiye’de Erzurum’a
gidiyor, şimdi siz kendi örgütünü bir başkasına şikayet eden bir yönetim gördünüz mü hiç?
Orada vizyon var, okuyun lütfen, sonunda diyor ki, muhasebe mesleğini ülkemizde ve
uluslararası düzeyde saygın bir konuma getirmek. Vizyon koymuşuz arkadaşlar vizyon.
Vizyondaki göreviniz nedir, her meslek mensubuna ulaşabilmektir.Eğer siz o meslek
mensubunu eğitemiyorsanız siz o meslek mensubunu yorumlayamıyorsanız suçu kendinizde
arayacaksınız. O meslek mensubunun niye teknolojiyi kullanamadığını, niye evinde
kullandığını o sorunu gelip kaynağında oturup onu siz çözeceksiniz ve o meslek mensubunu
da saygın hale siz getireceksiniz. Eğer siz onunla uğraşmazsanız o sizinle hiç uğraşmaz.
İşte bunun sonucudur ki, fiyat kurlarımız yüzde 30, yüzde 32 üyesi sayısıyla gerçekleşiyor.
Bir başka sorun, yani bu işlerde kazanan Vergi Barışı çıktı Vergi Barışı için yönetenler biz
ama bir yerde savunduğunuz görüşleri kendiniz için kullanamazsınız. Yani, ben bu Vergi
Barışını biliyorum bu bir barış değil, bu bir aftır diyeceksiniz, ama yasaya dayanarak
borçlarını o anlamda sileceksiniz. Devletin 200 milyar borcu var, devletin yüzde 30 işsizliği
var, devletin yatırıma ihtiyacı var, paraya ihtiyacı var, kaynak olarak bunu görmüş, adına
barış demiş barışmaya çalışmış. Siz de diyorsunuz ki, bu bir barış değil bu bir aftır.Peki yarın
Maliye Teşkilatı’nın önüne çıkıp biz yetki istiyoruz dediğimizde bu dergiyi sizin önünüze
çıkarmayacaklar mı, demeyecekler mi senin üyenin 1700 tanesi formasyona uygun değil. Siz
neyi isteyeceksiniz, hangi dünyada yerinizi alacaksınız. Bize İngilizce öğrenin demek kolay.
Siz kalkacaksınız mesleğin gelişmesi konusunda veya haksız rekabetin öğretilmesi konusunda
diyeceksiniz ki, işte her meslek mensubunun bürosu böyle olmalı o zaman sayın Feyzullah
Yıldız da ne diyecek? Yani, Sayın Yıldız’ın.
Nail Sanlı: Tamamlar mısınız?
Hüseyin Cahit Kesemen:
Tamamlıyorum Sayın Başkan.
Değerli arkadaşlar, kendime 10 dakikalık bir konuşma ayarlamıştım, ama sürem 5
dakikaymış, süreye de saygım, Divana saygım anlamında sözlerimi burada bitiriyor, hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
Nail Sanlı:
Sayın Orhan Bacıhamzaoğlu.
Değerli arkadaşlar burada oy birliğiyle süre kısıtlamasını siz oyladınız, ben de oylattım ve
kabul edildi. Gerçekten konuşmacılara hiçbir müdahale etmek istemiyoruz, sözlerini kesmek
istemiyoruz. Değerli konuşmacılarımızdan bu süreye uymalarına özellikle hassasiyetle rica
ediyoruz. Buyurun.
Orhan Bacıhamzaoğlu:
Sayın Divan, değerli konuklar, değerli meslektaşlarım; hepinizi saygı ve saygıyla
selamlıyorum.
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Sevgili meslektaşlarım; 14. Genel Kurul’u yapmakta olduğumuz şu günlerde mesleğimizin ve
meslektaşlarımızın temel sorunları hâlen devam etmektedir. Haksız rekabet sorunu
çözülmemiştir, topluluk sigortası sağlanamamıştır, birçok sorun devam etmektedir, Mali tatil
sağlanamamıştır ve bunlar gibi birçok sorun devam etmektedir. Bunlar mesleki ve
meslektaşlarımızla ilgili sorunlardır.
Bir de seçim sistemini de buna bağlı olarak Oda yönetiminden kaynaklanan sorunlarla,
Oda’mızın seçimlerde en çok oyu alan grup yönetmelidir. Oysa öyle bir yönetim biçimi hiç de
demokratik değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ticaret Odaları, belediyeler, hepimiz bir
tepside, yani çoğulcu katılıma yönelmektedir. Bu yönetim biçimi demokratik ve çağdaş bir
yönetim biçimidir. Buradan mevcut yönetime ve bütün gruplara sesleniyorum. Güçlerimizi
birleştirelim, yasal değişikliği gerektiren nispi temsil ve diğer meslek grupları ile liste
yapalım. Ve bütün meslektaşlar olarak Oda’yı hep birlikte yönetelim.
Ve diyorum ki, şimdi her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik zamanıdır.
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Nail Sanlı:
Teşekkür ederim değerli arkadaşım.
Sayın Turgut Arığ
Turgut Arığ:
Sevgili arkadaşlar, böylesi genel kurullar mesleğimizin en önemli nedenidir. Ama, bir zaman
kısıtlaması koyarak, hatta hatta zaman zaman mikrofonlarla oynanarak konuşanların
sözlerinin anlaşılmaması için bazı çabalarda bulunuyoruz.
Geçen genel kurullarda şu gördüğüm kitap 14 yıldır ikinci defa Genel Kurul’dan önce elimize
geçiyor. Bu bir ilerlemedir, inşallah bu ilerleme gelişir. Tabi dün alabildiğim bu kitabı şöyle
bir bazı şeylerine baktım, insanlar hata yaparlar, bilerek yaparlarsa ayıptır, ama bilmeyerek
olabilir. Bilmeyerek yapılıyorsa uyarıları dikkate almak lazım. Ertesi toplantılarda ve
davranışlarda bunları tekrarlamamak lazım.
Hemen üçüncü sayfada bir gündem var, gündemde Divana Genel Kurul tutanaklarını
imzalatma yetkisi verilmesi lazım. Divana seçilen arkadaşlar kim olursa olsun, saygıdeğer
insanlardır, bunda bir görev aldılarsa elbette ki onun tutanağını hemen yapmaları lazım ve
imzalamaları lazım. Buna ayrıca yetki verilmez, bu demokrasi ve mevzuata aykırı bir
davranıştır.
Geçelim 12. sayfaya; eğer Mayıs 2003’te yapılacak işler diye sıralanmış, buna bir de yıllık
beyannamelere eklenecek Arkadaşlar, Mayıs 2003’te ne zaman kanun çıktı da yıllık
beyanname veriyoruz. Oradan geçiyorum başka bir yere. 14. sayfada Oda’mızın kurulları var,
yardımcı kurulları var, yardımcı kurulları 4 tane üye Yönetim Kurulu Üyesi, 5’er 5’erden
paylaşmış. Hemen onun etti 20 kişi, etti 20 tane yardımcı kurul, hemen arka sayfasına bakın
22 tane yardımcı kurul var, 2 tanesi ne oldu, buharlaştı mı?
Oradan atlıyorum geçen genel kurullarda belirttiğim gibi Denetim Kurulu bu raporlarla sınıfta
kalmış bir zihniyetin temsilcileridir dedim, defalarca da dedim, açın okuyun dedim, herhalde
açıp okuyan onlar.
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Nail Sanlı:
Pardon. İbra edilmiş bir kurul hakkında konuşma hakkımız yoktur, lütfen konuşmanızı bu
çerçevede sürdürün.
Turgut Arığ:
Efendim genel konuşmalarda sınır yoktur.
Nail Sanlı:
İbra edilmiş bir kuruldan söz ediyorsunuz.
Turgut Arığ:
Aynı şeyi burada lütfen dinlerseniz anlarsınız. Bakın Denetim Kurulu Yönetmeliği’nin 9’uncu
maddesi. “b” sınavlara ilişkin işlemler, “c” disiplin cezasına ilişkin işlemler, “d” birlik ve
Odaların gelirlerine ait işlemler, “e” harcama ve giderlerine ait işlemler, denetim raporunun
sayfası belli, bunların hiçbir tanesi Yönetim Kurulu raporunda yok. Böylesine basit bir rapor
hazırlamak bizim mesleğimize ve de kişiliğimize yakışmaz. Eğer biz burada mesleğimize de
bazı şeylerden yakınıyorsak evvela biz bunun iyi örneğini vermemiz lazım. Belki şu veya bu
nedenle eksik hazırlayabiliyoruz ama dönem dönem üst üste aynı hataları yapmak hangi
anlayışa sığar?
Denetim Kurulu hem Oda'nın hem Denetim Kurulu TESMER’in iki yerini denetliyor, kolay
bir iş değildir tabi, bunca 20 bin üyeli ve bir hayli girdili çıktılı bir odanın denetimini 1 yıl
boyunca yapmak çok zaman ve bilgi isteyen bir şeydir. Ama, Denetim Kurulu’na ait hiçbir
tutanağım yok, hiçbir belge yok, hiçbir defter kaydı yok. Haftada kaç defa, ayda kaç defa,
yılda kaç defa toplanmış burada yok, tarihleri de yok. Dernekler Kanunu’nda bile 6 ayda bir
toplanacaksın ve toplantı tarihlerini önceden belirteceksin diyor. Bu bir dernekten de daha
beter bir anlayıştır. Şöyle tek başıma hesaplama yaptım, her ikisinden 10 30 milyar bir para,
helal olsun ama bunu karşılamak lazım olduklarına göre 6,5 milyara yakın adam başı düşüyor,
12 aya da böldüğümüz zaman 500 küsur milyon lira ediyor. 500 küsur milyon lira acaba kaç
tane işletme defteri, kaç tane basit usul hesaplama kaç tane bilanço ve buna ne kadar zaman
ayırabiliyoruz? Basit işletme defterinden ayıramadığımız zamana Oda’nın denetimi ile
sağlamak mümkün değildir arkadaşlar. Yine Oda birlik yaratacağına maalesef meslektaşlar
arasında ve konuklar arasında ayrımcılığı körüklüyor. Bunun en güzel örneği de benim
başkanı olduğum Muhasebeciler Birliği’dir.
Şubelerin bir kısmının bazı giderleri karşılanıyor mu, derneklerin geliri kısıtlı olduğu için hoş
karşılıyorum, ama üye listeleri veriliyor, istekleri yerine getiriliyor, ama bazı şubelere bırakın
maddi desteği üye listesi bile verilmiyor. Dernekler o bölgedeki meslektaşların yoğunlaşıp
meslek geliriyle oluşturması gereken bir yerde bunlar niye veriliyor. Yeni yeni üyeler geliyor,
yenilerle karşılanıyor. Eskilerle yeniler o bağı kuramazlarsa bu mesleğin gelişmesi nasıl olur,
bir elbisesi vardır ama iki elin sesi olur. İki eli bir araya getirip de dernek ve Oda bir bütün
içinde, ayrıcalık gözetmeksizin bunu yapmadığı müddetçe meslek ileri gitmez geri gider.
Özellikle son 2 yılda bire bir görüşüyorum, bazen gruplarda konuşuyorum, hepsinde gerileme
var. Peki, o zaman meslek odalarının ve Odanın emrinde çalışan kurulların görevi değil mi,
önlemek değil mi, ileri gitmek. Ama, ne gerilemeyi önlüyoruz ne de ileri gidiyoruz.
Nail Sanlı:
Sayın Arığ toparlar mısınız?
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Turgut Arığ:
Hay hay. Peki son olarak şunu söyleyeyim: Geçen genel kurulda ben kırmızı oy kullandım,
öncekinde de kırmızı oy kullandım, ama oylamada oy çokluğu yerine oy birliği diye ilan
edildi. Etrafımdaki arkadaşlar tanık. Tanığa da lüzum yok, bir insan kürsüye çıkıp bir şeyler
soruyor da o sorunun cevaplarını alamıyorsa onun kırmızı oy kullanmak onun hakkıdır,
demokrasi böyle gelişir. Sade çıkıp burada yuvarlak laflarla bir şeyleri konuşmuş olmak ve
konuşmakla olmaz. Böylesine Genel Kurul Türkiye’nin bütün ekonomisini ilgilendiren bir
meslek mensuplarının konuşmaları 3 dakika, 5 dakikayla sınırlanması bizim zararımıza zarar.
Meslek toplantılarında da Bakan, Maliye Bakanı veya birilerinin genel açıklaması,
genelgesinin açıklamasının ötesinde mesleği meslek yapan, meslek davranışının o karara
karşı, uygulamaya karşı tavrını ortaya koymak için hiçbir şey yapılmıyor. Ben duydum.
Stajyerler; geçen gün bir başka stajyerle karşılaştım, yaklaşık 1 milyar dolayında resmi
ödemesi var. O kişinin ortalama yetki belgesini almak için, sınav döneminde belge almak için
yaklaşık 1 milyara yakın da diğer harcamaları var. Yaklaşık 2 milyar dolayında bir harcama
var. 2 milyar harcama yapan bir saha öğrencisi, stajyer acaba kaç tane işletme defterinden bu
parayı çıkarabilir? Eğer o genç meslektaşımız yetki belgesini aldıktan sonra bağımlı bir işte
çalışacaksa o belgenin ne değeri var soruyorum. Eğer, kendi adına iş kurmak istiyorsa demin
dışarıda arkadaşlarla konuştum 10 milyar liralık sermaye yetmiyor bir büro açabilmek için.
Bazı belki onu da ailesi verdi veya biri verdi, iş alabilmesi hangi olanaklarladır, yaşayabilmesi
için ne yapması lazım? Eğer biz bunları kısıtlı zamanlarda tartışıp yasak savar gibi geçiliyorsa
bu meslek daha da geriye gidecektir bunu müjdelerim size.
Saygılar sunarım.
Nail Sanlı:
Bireysel olarak son konuşmacı Sayın Ozan Ataoğlu.
Ozan Ataoğlu:
Sayın Divan, değerli meslek mensupları; hepinizi 14. Mali Genel Kurul'da sevgiyle, saygıyla
selamlıyorum.
Konuşmama içinizden genç bir arkadaşınız olarak mesleğimizin sorunları ve çözümü
noktasındaki geleceğe dönük endişelerimi, düşüncelerimi dile getirmek için buradayım.
Mesleğimizin can damarı olan mali miladın kaldırılması konusunda meslek Odamızın ve
diğer meslek örgütlerimizin kayıtsız kalması mesleğimizin geleceği konusunda beni endişeye
düşürmüştür. Mesleğimizin asıl gelişeceği, güçlenebileceği ve diğer toplum katmanlarına
değer katacak bir konu olan mali milat konusunda meslek örgütlerimizin görev ve sorumluluk
bilinciyle hareket ettiğini düşünüyorum. Ülkenin kayıt altına alındığı, bütün ekonomik
faaliyetlerin kayıt altına alındığı bir durumda mesleğimizin ve meslektaşın gelişebileceğini
düşünüyorum. Mesleğimizin sorunları bir değil birçok sorun konusunda Oda’mızın
çalışmalarını doğru buluyorum, daha da güçlendirilmesini konusunda inancım sürüyor.
Meslek unvanlarının karmaşıklığı konusunda henüz bir adım atılamadığını görüyorum, bu
unvan kargaşasının biran önce ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Meslektaşın
sosyal güvenliği sorununun çözümlenemediği konusunda endişelerim var. Meslektaşların
sosyal güvenlik sorununun çözümlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Mesleğimizin geleceği açısından en büyük endişem iş konusudur. Uluslararası dış denetim
firmalarının mesleğimizi yok etme girişimleri mesleğimizin en hayati konulardan bir tanesi
diye düşünüyorum. Odamızın vergi barışı konusunda ve yeni çıkarılmış olan, daha bugün
yürürlükte olan İş Kanunu Tasarısı konusunda toplumun katmanlarını bilgilendirici, toplumun
diğer kesimlerine ayna tutabilecek bir konumda olmasını bekliyordum, ama ne yazık ki, bu
konuda Odamızca meslek örgütlerimiz ile toplumu bilgilendirememişlerdir.
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Geçenlerde başıma gelen bir olaydan bahsederek konuşmamı tamamlamak istiyorum.
Cüzdanımı, kimliğimi kaybetmiştim, Nüfus İdaresi’ne başvurduğumda kimliğimi 4 günde
çıkardım, ehliyetimi kaybetmiştim ehliyetimi 20 günde çıkardım, kimlik kartımı kaybettim
Oda’ya başvurduğumda İş Bankası’na 35 milyon lira yatırmam gerektiğini söylediler. Meslek
örgütümüzün, duyarlılığını mesleğin geleceği konusunda, Oda’nın duyarlılığının devam
edilmesini düşünüyorum. Eğer mesleki sorunlar karşısında meslektaşlar olarak sorunları
birlikte çözüp, birlikte üretip, üretimleri birlikte paylaştığımız bir meslek ve meslek örgütü
olmak için hepinizi birliğe çağırıyorum.
Teşekkür ediyorum.
Nail Sanlı:
Sayın Oktay Yeşilyurt buyurun. Sayın Yeşilyurt’tan sonra grup konuşmacılarına geçeceğiz,
son konuşmacımız Sayın Yeşilyurt.
Oktay Yeşilyurt:
Sayın Başkan, söz alma konusunda yazılı müracaat faslını kaçırmıştım, sözlü olarak söz
istemiştim, yazılı müracaat etmememe rağmen söz verdiğiniz için teşekkür ederim.
Sayın Divan, İstanbul Odamızın değerli yöneticileri, Sayın TÜRMOB Başkanım, değerli Oda
başkanlarım, değerli meslektaşlarım; hepinizi saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum.
Değerli arkadaşlar; ben sözlerime başlarken bir hususun altında özellikle çizmek istiyorum ve
yurttaş kimliğimizle hepimizin, ama özellikle de sorumluluk mevkisinde karar verme
mevkisinde bulunan arkadaşlarımın dikkatini çekmek istiyorum.
Vatanımız Türkiye mesleğimiz muhasebe ise o muhasebeyi de vatanımız niçin koşullarda
yerine getirip ona yönelik işlevleri yaparsınız. Şimdi, bunun için söylüyorum.
Değerli arkadaşlar, orada sunuşta hep birlikte izledik bazı tanımları yerli yerine oturtma
noktasında ve oradan verilecek mesajları doğru olarak insanlara ulaştırma noktasında
sorumluluk sahibi olan herkesten daha fazla dikkatli olmaları gerekir ve de olmalıdır. Bakınız
bu kitapta denilmektedir ki, globalleşmenin mesleğimiz adına yarattığı fırsatlar, talihsiz bir
eksik bir yorumdur ve gerçeği yansıtmamaktadır aynı zamanda. Globalleşme arkadaşlar Sayın
Masum Türker’in de konuşmasında ifade ettiği üzere güllük gülistanlık bir şey değildir.
Globalleşme çok uluslu şirketlerin dünyayı idare etmek adına uydurdukları bir dünya
düzenidir. Bu yenidünya düzeninin hiç kimseye yararı yoktur, o yenidünya düzenini bulmak
isteyenlerin ellerinde silâhtan ve sopadan başka hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Bu tespiti
yapmadığımız zaman yalancıya düşeriz ve sadece sermaye yanında iyi gibi görünen bir
noktası olan teknoloji nedeniyle artık dünyanın köy haline geldiğini bana söylemeye çalışmak
Çok eksik bir tabirdir, bu bakış açısıyla sorumluluk sahibi arkadaşlarımızın meslek…
suretiyle bu konuyu gündeme almalarını diliyorum ve öneriyorum.
Yine bu kitapta sorulmaktadır ve denilmektedir ki, IMF ve Dünya Bankası’yla ortaklaşa
alınmış kararlar doğrultusundaki yeniden yapılanma ve istikrar biran önce hayata
geçirilmelidir. Çok eksiktir arkadaşlar, bizim Oda’mızın mali imkanları da vardır, bizim
Oda’mızın bilgi birikimine sahip birçok değerli insanları da vardır. Bu konuyu böyle bir
sonuçla meslek örgütümüzü kamuoyunun geneline, kamuoyuna bahsettiğiniz zaman bir
yanlışa istemeden de olsa taraf oluruz. Nedir bu IMF arkadaşlar? IMF borç veren bir kurum,
babasının hayrına mı veriyor, vermiyor, ne diyeceğin, yetiyor mu bu, yetmiyor. Bugün
savunulması gereken, ortaya konulması gereken görüş şudur: IMF ile yapılan tüm
anlaşmaların iptal edilmesi gerekir. Meslektaşlar bunu savunmalıdır. Öbür taraftan 15 günde
15 tane yazı ile tarım alanları, pancar, tütün, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği
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ülkelerinin çıkarlarına yönelik olarak bu yasalar Meclis’ten çıkartılmadı mı değerli
arkadaşlar? Biz hala bu gerçekler ortada iken nasıl olur da vergi reformu diye altını
açmadığımız konuları böylesine ortaya koyabilir, böyle yapmakta doğru bir yere meslek
mensuplarımızı ne de genel olarak halkımızı götürmüş addedebiliriz kendimizi?
Değerli arkadaşlar; vakti zamanında bizim Odamız Gümrük Birliği’ne ilişkin çalışmalar yaptı,
bugün gelinen durumda Gümrük Birliği devam ediyor, hiç uzak yerlere gitmeye gerek yok,
hepinizin tanıdığını zannettiğim Profesör Erol Manisalı danışmanlığına devam edilseydi,
diğer kaynaklar araştırılsaydı Gümrük Birliği’yle o Avrupa Birliği Komisyonu bu kitapta
yazıyor, Avrupa Birliği Komisyonu, Gümrük Birliği işte bizim oraya varacağımız,
alınamayacağımız, buralara girmek istemiyorum, ama Gümrük Birliği’ne ülkemizin içine
düştüğü zarar furyasını araştırmayın arkadaşlar.
Muhasebeci kimliğimizin yanı sıra vatandaşlık kimliğimiz ve o noktada hangi durumda
olursak olalım, sorumluluk sahibi olursak olalım vatandaşlık kimliğimizle ciddi ciddi
görevlerimiz de var değerli arkadaşlar.
Arkadaşlar; elbette hiçbir çalışma kıymetsiz değildir.
Nail Sanlı:
Sayın Yeşilyurt bizim size gösterdiğimiz hassasiyeti…
Oktay Yeşilyurt:
Toparlıyorum, bitiriyorum.
Nail Sanlı:
Teşekkür ediyorum.
Oktay Yeşilyurt:
Yapılan şeyler vardır değerli arkadaşlar, birçok arkadaşımız saydı, güzel şeylerin hepsine
sahip çıkacağız ama ısrarla adı konulan, burada da tekrarlanan Mali Tatil gibi, sosyal güvenlik
gibi, haksız rekabet gibi hususlardaki kayıplarımızı görev verdiğimiz arkadaşların
gerçekleştirmesi için peşini bırakmaksızın takip edeceğiz.
Değerli arkadaşlar; elbette güzel şeylerden bahsetmeyi arzu ederiz ama, güzel olmayanların
da yaşamımız için önemi vardır, güzel olmayanları, tam yerine oturmayanları yerine
oturtmak, azim ve kararlığında saygılar ve sevgiler sunuyorum.
Nail Sanlı:
Teşekkür ederim. Şimdi gündemin başında gelen öneriler üzerine oylattığımız ve mutabakat
sağlanan konulara geçiyoruz. Grup konuşmacıları 3’er kişiyle sınırlı, birinci ve ikinci
konuşmacılar 5’er dakikayla, son konuşmacı da 10 dakika süreyle sınırlandırılmış bir
konuşma hakkı kullanacaklar. Bir de grupların kendi aralarında vermiş oldukları bu kararı
Hazirunda oy birliğiyle de kabul edildi. Bu karara da uymalarını temenni ediyoruz ve
Anadolu Grubu 1 kişiyle temsil edilme hakkını kullanmak istemiş ve ilk sözü ben onlara
veriyorum. Anadolu Grubu Başkanı Grup adına Alaattin Tüter. Siz dilerseniz 10 dakika süre
kullanabilirsiniz Sayın Tüter.
Alaattin Tüter (Anadolu Grubu Adına):
Bugün hep birlikte gerçekleştireceğimiz 14. Mali Genel Kurul’un bütün meslek
mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyorum.
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Bundan 1 yıl önce 24 Mayıs’taydı yanılmıyorsam bir genel kurul yaptık, 13’üncü Genel
Kurul. 13’üncü Genel Kurulda kapalı salonu o zaman, bugün nezih ortamda yeni bir genel
kurul tertip ettiğinden dolayı teşekkür ederim.
Değerli meslektaşlarım; bizler yönetimde belirli süreler için seçildiğini idrak ederek
Oda’mızın da 2 yıllık bir süre için yönetimi elinde bulunduran arkadaşlarımızın geçen bir
yılın değerlendirmesini yapmak belki biraz yanlış olur ama önümüzde de kalan iki bir süremiz
var. Şayet bu bir yıllık süreyi şu anda değerlendiremezsek gelecek yılın da iyi bir şekilde
meslektaşlarımız ve mesleğimiz adına değerlendirileceğinden endişe ederiz.
Bu nedenle 13. Genel Kurul’un ardından Yönetim Kurulu hazırlamış olduğu ve bizim de
bunun bir tamimler listesi olduğunu kabul ettiğimiz Mali Çözüm Dergisi’nin 59’uncu
sayısında Yönetim Kurulu adına Sayın Başkan’ımızdan mesleğe ilişkin sorunların çözümünü
istiyorum. Bunu da şunun için söylüyorum, yanlış anlaşılmasın. Bunlar eline gelmedi
noktasında değil, önümüzdeki bir yılın daha iyi değerlendirilmesi açısından açıklamak
istiyorum.
Değerli arkadaşlar; 1 yıl önce malum açıkladım, Yönetim Kurulu Başkanımızın
taahhütlerinde birincisi, sırayla gidelim, bunlar alınacak, yanlış anlaşılacak hiçbir durum yok.
Tekrar tekrar ediyorum, önümüzdeki 1 yılın bir değerlendirmesi için.
Sıraladığım taahhütlerden birincisi meslek yasası taahhüdü. Meslek yasamız gerçekten
değişmeli fakat halen bu hususta görüş birliği sağlanmadı. Demek ki birinci madde
gerçekleşmedi. Bugün de Meclis’te bir çoğunluk var, Oda’mızın veya Odalar Birliği’mizin bu
konudaki yapacağı çalışmalarla inşallah meslek yasamız anlaşılabilir bir şekilde değiştirilir.
İkincisi, hizmet binası inşaatı. Şöyle bir ifade kullanılmış. Hizmet binası inşaatı 2002 yılı
sonuna kadar bitirilecektir, ama bitmedi görüyoruz. Bunu da hatırlatmak isterim.
1-Web sitesi ve bilgi bankası gerçekleşecektir. Burada hakkını inkar etmeyelim
yönetimin, yüzde 58’lik gerçekleşme mevcuttur.
2-Mali Çözüm Dergisi aylık hale gelecektir. Maalesef bu yerine getirilemedi. Biz bunu
aylık bekliyoruz.
3-Haksız Rekabet artık bu sorunun bitirilmesini bekliyoruz.
Ücretler gelişmiş ülkelerdeki zaman endeksli ücret tarifesi olarak ülkeye gelecektir. Bu
taahhüt de tam gerçekleşmedi.
4-Eğitim konusu. Özellikle denetim ve raporlama enflasyon muhasebesi gibi yeni
kurumlarla devam edecektir. Bu taahhüdünde yüzde 50’sinin gerçekliğini kabul ediyoruz.
5-Kurumlarda yaşanan sorunlar çözülecektir. Buradaki kastedilen kurumlar Vergi İdaresi,
Sosyal Sigortalar, Bağ-Kur. Malumunuz bu konudaki an bahis soru Bağ-Kur problemi
çözülemedi, ha bizim görevimizse görevimiz olarak üzerine gidilsin, bu çözülsün. Yok,
muhasebecilik görevi Bağ-Kur işlemleri değilse onu tam olarak açıkça belirtelim, gereği
neyse burada yapılsın.
6-Meslek mensuplarının yaşadığı sorunlar çözülecektir. Çözülen sorun varsa meslek
mensubu arkadaşlarıma bakıyorum gerçekten yani suratlar niye bu kadar asık? Biz şurada
ne kadar güzel neşeli Genel Kurul yapmayı beklerken kürsüye çıkan bütün
meslektaşlarımız maalesef feryat ediyorlar, tabloyu bizler de yaşıyoruz. Ama yönetimdeki
arkadaşlarımızdan ricamız yaşananlara biraz daha yakından görmeleri. İşleri yoğundur,
belki takip edemiyorlar, belki bizzat Oda’da fazla kalamıyorlar veya meslek
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mensuplarıyla fazla bir konuşmaları olamıyor. Ama, bu konu gündemde, her geçen gün
meslek kan kaybediyor, meslektaş maalesef zor duruma düşüyor.
7-Meslektaşların uyulması zorunlu meslek kararlarına uyulması sağlanmalıdır.
8-Meslek mensupları yaptıkları işlerde tüm beyannameler zorunlu imza kapsamına
alınacaktır. Bugün Bursa Oda Başkan’ımız da söyledi maalesef bu gerçekleşmemiştir,
uygulamada güçlü aksaklıklar vardır. Mali konulardaki bilirkişilikler meslek mensupları
haricindeki kimselere yaptırılmayacaktır. Bunun ne kadar gerçekleştiğini takdirlerinize arz
ediyorum.
9-Kayıt dışı ekonomiyle mücadele Oda’mızın öncülüğünde görev olarak üstlenilecektir.
Kayıt dışı ekonomi nedenleri ortadan kalkacaktır. Tabi biraz yönetim burada bana göre
kendisine çok büyük yük yüklemiş. Yani, bu kayıt dışı ekonomi zor, yani bu yükü bu
kanunlarla, bu mevzuatla da halledemeyiz diye düşünüyorum.
10-Reşit olan herkesin beyanname vermesi sağlanmalı. Şimdi burada ne ifade ediliyor?
Bugüne kadar reşit, ha vergi numarası alınacaktır denseydi kabul ve bu gerçekleşmiştir.
Yapılan tüm harcamalar vergi matrahından indirilecektir. Buradan ben fazla gerçekleşti
gerçekleşmedi demiyorum, yine takdiri meslek mensuplarımıza bırakıyorum, arkadaşlarıma
bırakıyorum.
11-Ekonomide kullanılan belgeler nama yazılı olacaktır. Gene, yani birazcık Osman Altuğ
hocamızın ifadesi idi, iddialı bir ifade, ama bunda bizim ne kadar etkimiz olur, Oda’mızın ne
kadar etkisi olur bunlar gerçekten tartışma konusu.
12-Vergi tabana yayılacaktır, basit usul kaldırılacaktır, enflasyon muhasebesi uygulanacaktır,
tüm kayıtlar bilanço usulünde tutulacaktır. Anonim şirket ve kooperatiflerde belgeli meslek
mensubu bulundurulması zorunlu hale getirilecektir. Kim hazırlıyorsa, ben Başkanı gerçekten
burada suçlamak da istemiyorum, herhalde Yönetim Kurulu bunu tetkik ediyordur, yani
tümünü tekrar etmemek lazım. Çünkü bu genel kurullarda böyle bir taahhüde bulunurken
düzeltilmiş şekliyle getirilmeli.
13- Mali Tatil gerçekleşecektir. Bu yıllardır konuşulan, fakat uygulanıp uygulanmayacağı da
çok şüpheli bir konu.
Gelecek yıl yapacağımız 15. Genel Kurul’un bütün meslek mensuplarımıza, mesleğimize
hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim, saygıyla hepinizi selamlıyorum.
Nail Sanlı:
Teşekkür ederim Sayın Alaattin Tüter.
Evet, Çağdaş Değişim Hareketi adına Sayın Hakan Taştan.
Hakan Taştan (Çağdaş Muhasebeciler Değişim Hareketi Adına):
Sayın Divan, meslek örgütlerimizin değerli yöneticileri, saygıdeğer konuklar, değerli
meslektaşlarım; sizleri Çağdaş Muhasebeciler Değişim Hareketi adına saygıyla sevgiyle
selamlıyorum.
14. Mali Genel Kurul’unda girdiğimizde bugün görüyoruz ki meslektaş sayımızın artmasına
rağmen meslektaşların heyecanı ve coşkusu olabildiğince azalmıştır. Sayımız on binlerde iken
daha aktif, daha dinamiktik. İşte sadece bu durum dahi artık bir kan değişiminin zamanının
geçmekte olduğunu açıkça göstermektedir. Bu gerekli değişimler yaşanmaz ise kan kaybı
ivmeli bir artış göstererek devam edecektir.
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Demokrasiyi seçim sandığına indirgeyerek ben daha çok oy aldım, o halde de ne desem o olur
diyenler, kendisini imparator yerine koyanlar, demokrasiyi Tayyip Erdoğan gibi binilecek tren
zannedenler ülkemizin yakın geçmişine şöyle bir bakarlarsa bu anlayışlar ile Adnan
Menderes’lerin, Turgut Özal’ların anlayışlarının nasıl benzeştiklerini göreceklerdir. Ayrıca
Adolf Hitler’in sandıkla iktidara geldiğini, Saddam Hüseyin’in yüzde 99 oy aldığını, ama
demokrat olamadıklarını hatırdan uzak tutmamak gerek.
Bu açıdan bakıldığında Sayın Oda Başkanı’nın demokrasiye ilişkin yaklaşımları ile biraz önce
anlamlı bir slayt gösterimi izledik, duygulandık, ama yapılan hiçbir etkinlikte, mitingde,
çalışmada Oda’mızı ve mesleği göremedik. Bu salonda savaşa karşı barıştan yana olup şu
kapıdan çıkınca unutacaksanız acaba kimi?
Son yıllarda yaşanan ekonomik olumsuzluklar en çok da meslektaşlara yansımıştır. Yeni iş
yerleri açılmamakta, var olanlar kapanmakta, kayıt dışılık her geçen gün artmaktadır, haksız
rekabete dur diyecek bulunamamaktadır. İçi boş misyon ve vizyon söylemleri bir işe
yaramamaktadır. Bunlara karşın mesleğe olan girişler hızla artmaktadır. Yakın bir tehlike de
meslekte tekelleşmedir.
Bütün bunlar haksız rekabeti, kalitesizliği, beraberinde getirmektedir. Hiç değilse yeni iş
olanakları yaratılmalıdır, pasta büyütülmeli. Belediyeler, belediye başkanları, milletvekilleri,
siyasi partiler, siyasi partilerin il ve ilçe örgütleri, KİT’ler, BİT’ler, sendikalar, vakıflar ve
dernekler mutlaka bu mesleğin mensupları tarafından denetlenmelidir.
Bu denetimler meslektaşlara iş yaratmanın yanında yolsuzlukların azaldığı daha şeffaf, daha
yaşanabilir bir ülkeyi bizlere kazandırabilecektir. Buradan bizlere mesleğimizin ne kadar
saygın bir meslek olduğu, mesleki değerlerimizi, mesleki geleceğimizi, vizyonumuzu
söyleyince elbette heyecanlandık, umutlanıyoruz. Ama buradan çıkıp Pazartesi günü BağKur’un kapısından içeri girdiğimizde ne kadar saygın bir meslek olduğumuzu, meslek
mensubu olduğumuzu acı ama çok açık bir şekilde göreceğiz. Ve büyük bir hayal kırıklığı
yaşayacağız. Ulusal düzeyde meslek saygınlığımızın artmasına neden olan olgular yok mu?
Elbette var. Meslektaşımız Sayın Masum Türker’in başarıyla yaptığı Ekonomi Bakanlığı
alnımızın akı, yapabileceklerimizin kanıtı olmuştur. Yetki ve sorumluluk üstlendiğimizde
bakın neler yapabileceğimizi, alt yapımızın ne kadar nitelikli olduğunu herkese gösterdik.
Toplumun bizlere bakışında pozitif bir etki bırakan Sayın Türker’e buradan teşekkür
ediyorum.
Ayrıca Odamız tarafından 3 ayda bir yayınlanan Mali Çözüm adlı dergimiz içerik, bilimsellik
ve meslektaşlara katkısı yönünden kaliteli ve başarılıdır. Dileğimiz aylık ya da hiç olmazsa 2
ayda bir yayınlanmasıdır. Emeği geçenleri kutluyorum.
Bu Genel Kurul’umuzun meslektaşlarımıza, mesleğimize ve ülkemize kazanımlar sağlamasını
diler, hepinizi Çağdaş Muhasebeciler Değişim Hareketi adına saygılar sunarım.
Nail Sanlı:
Demokratik Platform Grubu adına Sayın Hadi Akpınar.
Hadi Akpınar (Demokratik Platform Grubu Adına):
Sayın Divan, sayın konuklar ve saygıdeğer meslek mensupları; Odamızın 14. Olağan Genel
Kurulu'nda hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.
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Genel kurullar üyelerin ellerini kaldırıp indirdikleri bir mekan olmanın ötesinde sorunların
dile getirildiği ve buna bağlı olarak da çözüm önerilerinin tartışıldığı, karara bağlandığı
mekanlardır. Meslek örgütlerinin amacı ise alınan bu kararları kendi organları aracılığıyla
uygulamaktır. Geçen 14 yıllık süre zarfında meslek örgütümüzün böyle davrandığını iddia
etmek mümkün değildir. Bunun en büyük nedeni ise seçim politikalarında aramak lazım.
Çünkü, seçimler zamanla araç olmaktan çıkıp amaç haline alınca işin rengi kendinden
değişmeye başladı sayın meslektaşlarım. Doğrusu mali kurulların da bugüne kadar farklı
davrandığını iddia etmek mümkün değildir. Bu nedenle meslek örgütlerini iktidarıyla,
muhalefetiyle, kısacası bir bütün olarak bu psikolojiden kurtularak asli işlevine dönmesi
şarttır. Seçimle olmuş olmamış, kazanılmış kaybedilmiş üyeler için bunun çok da anlamlı
olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Esas önemli olan onların sorunlarını çözmek, onların
günden güne eriyen bütçelerine çare bulmak, sayı olarak azalmasa bile nitelik olarak gelir
olarak o anlamda gerçekten ödeme güçlüğü içerisine girdiklerini benden önceki bütün
konuşmacılar biraz önce söylediler.
Yine bu Genel Kurul’da bir konuyu vurgulamakta yarar var. Avrupa Birliği’nde uyum
yasalarından bahsedilen bir dönemde meslek örgütlerinin de artık seçimi ikinci plana bırakıp
üyeye ve ülkeye hizmette ön plana çıkarılması için demokratik uygulamaların tabana
yayması, meslek kitlesinin birlik ve beraberliğini sağlaması, danışma meclisleri, komisyonlar
ve delegasyon sistemiyle mesleki mücadelelere emek harcanmış kişilere daha çok temsil
hakkı sağlanması anlamı ve yararlı olur. Bu tür davranışlar mesleğimizi daha yüceltiyor, diğer
bir değişle taşın altına daha çok kişinin elini koymasına yardımcı olmuş olur.
Değerli arkadaşlar; son yıllarda hemen herkes reel olarak gelirinin azaldığını, giderlerini
karşılamakta zorlandığını, zaman zaman yanında çalıştırdığı yardımcı elemanlarının
masraflarını bile ödeyemez duruma düştüğünü, bu nedenle işten ayrılan elemanların yerine
bile eleman almayıp kendilerinin çalışacak hale geldiğini söyler oldu. Hiç kuşkusuz hepimizin
aklına iki şey geliyor hemen. Bunlardan birincisi hemen yanı başımızdaki haksız, insafsız
savaş. Böyle düşünmemiz gayet doğru olmakla beraber diğeri de ekonomik kriz olarak
tanımlamak mümkündür. Fakat son yıllarda muhasebe ve mali müşavir mesleğinin diğer
mesleklere nazaran daha büyük oranda bir gelir kaybına tabi olduğu bir gerçektir. Demek ki
bu dengenin başka parametreleri de vardır. Ben bunların bir tanesini söylüyorum, hepsi için
söylemiyorum ama çok az bir, azınlıkta bile olsa yeminli mali müşavir meslektaşlarımızı,
serbest muhasebeci ve serbest mali müşavirlere destek ödenmesidir. Az da olsa…
Avrupa Birliği ile uyum açısından Oda’mızın Avrupa Birliği ile ilgili mevzuat konusunda ve
yabancı dille, ki bu konuda bir alternatif gördüm. Bu konuda aktif bir şekilde faaliyete
geçmesi ilerideki bizim, özellikle bu bağımsız denetim şirketleri konusundaki eksikliğimizi de
giderme noktası açısından çok faydalı olacak diye düşünüyorum.
14. Olağan Genel Kurul’umuzun mesleğimize, meslektaşımıza ve ülkemize hayırlar
getirmesini diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Nail Sanlı:
Teşekkür ederim.
Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu adına Sayın Ahmet Ceylan.
Ahmet Ceylan (Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu Adına):
Sayın Divan, sayın değerli konuklar, değerli meslektaşlarım; Çağdaş
Muhasebeciler Birliği adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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Demokrat

Bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinin dürüstlük, tarafsızlık, bağımsızlık, toplum çıkarları,
sosyal sorumluluk bilinci içerisinde kayıt altına alan, bilgi ve birikimlerini mesleğin gelişimi
ve ülkenin kalkınmasına katkı sunmak amacıyla değerlendiren, önümüzdeki süreçte ülke
ekonomisini toplum adına belirleyen bir meslek örgütü olma yolunda kararlılıkla yürüyen
genç ve dinamik bir meslek camiasına üye olmaktan onur duyduğumu söyleyerek sözlerime
başlamak istiyorum.
Değerli meslektaşlarım; gelişmekte olan ülkemizin diğer sektörlerinde olduğu gibi bu meslek
camiasının da birtakım sorunları vardır. Bunların başında da haksız rekabet gelmektedir.
Oysaki haksız rekabetin en son yaşandığı, yaşanması gereken meslek grubu biz olmalıyız diye
düşünüyorum. Zira bizler inanılmaz emek harcayarak mesleğimizi icra ediyoruz. Bu
nedenledir ki, emeğin en yüce değer olduğunu bizden daha iyi bilecek bir meslek grubu daha
yoktur diye düşünüyorum.
Değerli meslektaşlarım; haksız rekabeti doğuran nedenlerden birkaç tane örnek vermek
istiyorum. Büro standartlarını oluşturulamaması, hizmet kalitesine bir standardizasyon
getirilememesi, meslekte kurumsallaşmanın sağlanmaması, hizmet verilen pazardaki
payımızın her geçen gün dağılması, hukuki boşluklar ve siz değerli meslektaşlarımın da kabul
edeceği gibi etik kuralların yerleştirilememesi gelmektedir. Haksız rekabetin en şiddetli
yaşandığı unsurların başında ücret konusu gelmektedir. Bu konuda alınması gereken acil
önlemlerin başında ise asgari ücret politikasından vazgeçilerek zamana endeksli yeni ve
çağdaş bir ücret politikasının yaşama geçirilmesidir. Bu anlamda bir büroda üretilecek toplam
hizmet saati belirlenmelidir. Üretilecek hizmet saatine karşılık yaratılacak istihdam tayin
edilmelidir ve en önemlisi bir muhasebe bürosunda üretilen hizmet saatinin dilim ücreti tespit
edilmelidir. Ve önümüzdeki dönemdeki ücret politikası bu standartlarda oluşturulmalıdır.
Yine mesleki örgütlülüğümüzün öncülüğünde her yıl bütün meslektaşlarımız mesleki
yenilikler ve etik kurallar çerçevesinde düzenli eğitime tabi tutulmalıdır.
Değerli meslektaşlarım; haksız rekabetin içinde olan kişilerin şunu unutmasınlar ki, yaptıkları
tahribat hem kendilerine, hem müşterilerine, hem ülke ekonomisine, hem meslek camiasına
tahmin edilemez zararlar vermektedir. Haksız rekabetin içinde olanlar unutmasınlar ki, hem
bizim, hem kendilerinin emeğini heba etmekteler. Haksız rekabetin içinde olanlar bilsinler ki,
bu durum en çok da kötü hizmet olarak tezahür etmektedir ve haksız rekabetin içinde olanlar
bilsinler ki, iyi hizmet alabildikleri müşteri kötü hizmete mecbur tutulamaz. Müşteriniz mutlu
ve memnun ise müşteriniz, aksi takdirde misafirimizdir.
Değerli meslektaşlarım; ekonomik ve sosyal kültürel yaşamların düzenlenmesi ve bu alandaki
barış ortamının sağlanması iyi adil ve uygulanabilir bir hukuk düzeninden geçmektedir. Zira
en kötü yasalar ile de büyük suçlar olur. Bu anlamda yasaya uygun yaşamın tüm alanlarında
barış ortamının oluşması için çağdaş yaşama uygun, akılcı, uygulanabilir, yaşanır ve çalışma
barışını koruyan ve kolaylaştıran yasalar yapmak düşmektedir.
Değerli meslektaşlarım; halledilmesi gereken birçok sorunlarımız olduğunu biliyorum.
Ancak, Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği gibi güçlü bir örgütün üyesi olarak çalışmak,
onun kurullarının, ilçe temsilciliklerinin, komitelerin fedakar çalışmalarını biliyor olmak ve
onlardan birisi olmak beni geleceğe dair umutlandırmaktadır.
Sözlerime son verirken 14. Mali Genel Kurul’un ülkemize ve tüm meslek camiasına
yenilikler ve başarılar getirmesi dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Ayçin Denizer (Divan Başkan Yardımcısı):
Teşekkürler. Çağdaş Gelişim Hareketi adına Sayın Sinan Ulu.
Sinan Ulu (Çağdaş Muhasebeciler Gelişim Hareketi Adına):
Saygıdeğer konuklar ve direnci yüksek dinamik meslektaşlarım; hepinizi Çağdaş
Muhasebeciler Gelişim Hareketi adına sonsuz saygılarımla selamlıyorum.
Sözlerime başlarken TÜRMOB’umuzun 1992 yılından bugüne kadar hizmetinde bulunan
Sayın Mustafa Özyürek’e hizmetinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor, bugün
TÜRMOB’umuzun başına gelen Sayın Genel Başkan’ımız Mehmet Timur’a bundan sonraki
çalışmalarında da başarılar diliyorum. Bundan sonra da meslek mücadelesinde bu mücadelede
bizlere ve sizlere gecesini gündüzüne katarak tüm mücadeleyi paylaşan herkesi saygıyla
kucaklıyorum.
Değerli arkadaşlarım; ülkemizde saymakla bitiremeyeceğimiz toplumsal alt yapı sorunu bizim
meslek topluluğumuzu da her geçen gün biraz daha etkisi altına almaktadır. Hukukun
üstünlüğü yerine paranın üstünlüğü tüm insani değerleri yok etmeyi sürdürüyor, ekonomi
kayıt altına alınamıyor, soygun ve sömürü kanunlarla güvence altına alınmaya çalışılıyor.
Kayıt dışı ekonomi muhasebe mesleğinin anlamını ve önemini gün geçtikçe yıpratıyor.
Ülkemizin yönetimsel zaaflarından kaynaklanan bu sorunu, bu sorunların yanında meslek
örgütümüz yönetim anlayışından da bu anlayıştan farksız anlayış hakim olunca maalesef
insanlarımız hep galiba burada yapmaları gereken bu meslek olumsuzluk ve ıstırap verir bir
hale geliyor. İşini, en büyük seçimini yapmaya çalışan bir meslek grubu olan bizler bizi en iyi
temsil edecek, geliştirecek yönetim anlayışlarını yaratma konusunda da yaratıcı çabalarımızı
öne çıkartmalıyız.Kalıcı yönetim çabaları gelişmemizin önünü tıkıyor ve bu da bizlere
yakışmıyor. Dünyada ve ülkemizde olup biten her şey bizleri yakından ilgilendirdiği halde
bizler örgütlü bir şekilde görüş önerilerimizi bu topluma yansıtamıyor yerimizde birlikte
varlığımızı ne yazık ki toplumun hiçbir kesiminde hissettiremiyor, sesimizi duyuramıyoruz.
Hiç ilgisi olmayan kurum ve kuruluşlar ülkemiz ekonomisiyle ilgili görüşler, öneriler, hatta
eylemler yaşama geçirince bizim sessiz kalmamız toplum içinde imajımızı yaralıyor. Sadece
içi boş vizyon, misyon kelimelerinin arkasına saklanarak, bu kuru lafları ederek yaşamlarını
ömür boyu yönetici olarak sürdürmeye çalışanlar bizi takdim etmemeli. Bu sözlerin anlam
kazanabilmesi için şu ya da bu kurumun duyurularını meslektaşlara servis yapan değil,
meslektaşların ve mesleğin sorun ve beklentilerini gerekli yerlere ulaştıran, çözüm üreten,
yaşamın her alanında ağırlığını hissettiren yöneticilik anlayışını arıyoruz. Odalarımız
ticarethane mantığıyla yönetilmez ve hizmeti tamamen kar amaçlı yapmaz şeklinde bir yaşam
tarzını ve felsefeyi gerçekten hak etmiyor. Böyle vizyon, böyle misyon olmaz olsun.
Eğitime dönük faaliyetlerini takdirle izlediğim Odamızın bu faaliyetlerinde de meslek ve
meslektaşa çok pahalıya mal ettiğini görüyoruz. Ayrıca dünyayı kan gölüne çeviren ve
insanları gün geçtikçe daha da yoksullaştıran Batı kapitalizminin koydukları çerçevesinde
çözüm arayanlar ne bizim mesleki sorunlarımızı ne de ülkemizde yaşanan temel sorunları
anlayamaz.
Bu temel ihtiyaçlarımızın kayıtlarını, analizini, gelir tablosunu ve bilançosunu genel kabul
görmesini arzuladığım insanlık standartlarına uygun bir şekilde yaparak 2004 yılı mayıs ayına
kadar bağlamanızı diliyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Nail Sanlı:
Sayın Tahir Şilkan. Demokratik Platform'dan bir konuşmacı arkadaşımız.
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Tahir Şilkan (Demokratik Platform Adına):
Genel Kurul’umuzun bütün katılımcılarını saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum ve
Genel Kurul’umuzun hayırlı olmasını diliyorum.
Hazirunun çalışma konusunu ayrıntılı bir şekilde incelediğiniz zaman aslında Oda yönetime
egemen olan anlayışla aramızdaki derin düşünce faklılığını çok belirgin bir şekilde ortaya
çıktığını görüyorum. Mesleki değerlerimiz olan saydamlık beşinci sıradaki değerler için
sadece söz söylemek gerekmez, ama herkes bu konuda mutabıktır. Bunda kritik olan 4 ve
6’dır. Toplum çıkarı ve sosyal sorumluluk da ekonomi ve iş dünyasıyla uyum içinde çalışmak
Bu faaliyet kapsamına egemen olan anlayış bu da dördüncü sıra sayılan toplum çıkarı ve
sosyal sorumluluğu birazcık oyuncak edip iş dünyası sözünü de patronu olan küresel
sermayeye dönüşmüş durumdadır.
Ekonomik sorunların çözümü için çok doğru tespitler halkın nüfusun yüzde 36’sının
yoksulluk sınırı altında yaşadığı tespitini yaptıktan sonra bu ekonomik sorunlardan çıkış için
önerilenleri gördüğünüz zaman bu daha iyi anlaşılacaktır.
Her türlü serbestliğin bir arada sağlanmasını öneriyorum. 300 milyar dolar para girmiş
ülkemize, 305 milyar dolar çıkmış 1 yılda. Hiçbir kalıcı iz bırakmamış, milyar dolarlar
götürülmüş. Bu serbestliktir.Her sene ülkemize kısa vadede para çıkışını denetim altına alan
bir sistem getirilmelidir. IMF de Dünya Bankası yapısal dönüşümün kararlılıkla sürdürülmesi
için ne kadar bize yabancıdır. Bu mali raporun bizim dediğimiz bankalarda batan 30 milyar
doları hortumculara gönderen anlayışlara, bu mali raporu desteklemiyoruz, kusura bakmayın
desteklemiyoruz. Desteklenmesi meslektaşlarımızca doğru değildir diye düşünüyoruz biz. Biz
tekrardan köylünün serbestçe ekmesini biçmesini, köylünün desteklenmesini istiyor dış
ticaretteki olumlu gelişmelerin değerlendirilmesini gerçekçi bulmuyoruz. Dış ticaretteki
olumlu gelişme ithalatın artması mıdır, özellikle lüks otomobillerin artışının gözlüyoruz, bu
mu olumlu? Ülkede üretimi yapılan ürünlerin ithal edilmesi ülkeye gelmesi işsizliği
artıracaktır, bu da olumlu gelişmeden söz etmek doğru değildir.
Şimdi, Çağdaş Demokratlar adına konuşan arkadaş, emek en yüce değerdir diye girdi, sonuna
kadar desteklenmesi gereken bir cümledir. Evet, emek en yüce değerdir. Ancak şu yüzlerce
saydığımız katsayıdan oluşan kitapta daha da öne çıkan ve işçilerin yüz yıllık kazanımlarını
ortadan kaldıran, işçileri mal gibi alıp satan bir meta haline dönüştüren, ödünç işçi kavramını
getiren, ücretli hafta sonu tatilini yok eden İş Yasası üzerine iki cümle olsun koyamaz
mıydınız? Ben Genel Kurul’umuzun bu yeni çıkan İş Yasası’nı protesto ettiğinin karar altına
alınmasını öneriyorum Genel Kurul’umuzdan. Çünkü bu İş Yasası işçilerin, örgütlerin karşı
çıkması gereken, bizim de karşı çıkmamız gereken bir yasadır.
Vergi yasaları, mesleğimizle belki de doğrudan ilişkili yasalardır. Bakın AKP Hükümeti
kurulduğundan itibaren sayısız yasa çıkarttı, sayısız değil de, sayıları belli de, hepsi çift dikiş
yapan yasalar. Cumhurbaşkanının veto ettiği yasalar. Birincisi Mali Miladın kaldırılması ve
nereden buldun sorusunun sorulmasını imkansız hale getiren yasaydı. Oda’mızın bu yasanın
hemen değiştirilmesi konusunda güçlü bir karşı çıkışı olmadı maalesef. Menkul sermaye
iratlarının vergilendirilmesinde, sermaye gelirlerinin vergilendirilmesinde ayrıcalıklı bir
vergilendirme getiren, üretmeden, çalışmadan, 2003 yılında 1 trilyon gelir elde edilen zaten 1
kuruş vergi alınmayan bir düzenlemeye Oda’mızın çok daha güçlü bir karşı çıkış yapması
gerekirdi.
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4811 Sayılı Yasa, bu yasa konusunda Oda’mız ve TÜRMOB güçlü bir karşı çıkış ortaya
koyamamışlardır.Vergi inceleme hakkını satın alan, inceletmeme hakkını satın alan bir yasaya
hem özellikle şirkete özel vergi yasasını daha güçlü bir şekilde teşhir edebilmeliyiz diye
düşünüyorum ben. 4843 sayılı yasa da bu çerçevede ciddi bir eleştiriyi hak ediyor. Bu konuda
da eleştiriler var. Bunlar bu ülkede yaşayan milyonlarca emekçinin, nüfusun yüzde 60’ını
yoksullaştıran düzenlemelerdir. Bizim Oda’mız da emek platformunda yer alıyoruz 1 mayısa
katılıyorsak, bakın işçilere 10 bin saat çalışma günü getiriliyor, 8 saatlik iş günü için bu
yasaya da karşı çıkabiliyoruz. Bu yaklaşım, bu vizyon, bu ortaya konulan vizyon 60 milyon
insanın hak etmediğini diye düşünüyorum ben.
Patronlara yaranmak değil, bunu tırnak içinde söylüyorum. Ama sadece onlardan gelir elde
ediyoruz, onlar bizim ücretlerimizi karşılıyor diye bu kadar fazla emekçiye, halka dönmenin
utancını yaşamamalıyız hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Nail Sanlı:
Sayın Bayram Kalecik.
Bayram Kalecik:
Sayın Divan, Sayın Başkan, grupların saygıdeğer başkanları ve yöneticileri, kıymetli
meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler; hepinizi saygı ile selamlıyorum.
Oda’mızın 14. Olağan Genel Kurulu toplantısının mesleğimize ve ülkemize hayırlar
dileklerimle sözlerime başlıyorum.
Mesleki sivil toplum örgütlerinin en başta gelen amacı meslek mensuplarının çıkarlarını ve
haklarını korumak, onları standartlarını yükseltmek ve hem resmi kurumlar hem de toplumun
diğer kesimleri nezdinde itibarını yükseltmek ve korumaktır.
Geçen 14 yıl zarfında ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ne de
TÜRMOB bu anlamda mesleğe ve meslektaşımıza elinde bulundurduğu insan kaynağı ve
kalitesi ve de maddi kaynaklarıyla mukayese edildiğinde beklenen sonucu maalesef
verememiştir.
Bu durumu en fazla katkısı olan kurum ise maalesef üyesi bulunduğumuz İstanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olmuştur. Neden derseniz, üye sayısı bakımından ve
elinde bulundurduğu imkanlar bakımından Türkiye’nin en etkili kurumlarından biri olması
gereken İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası yöneticileri mesleki Oda
yönetimini yılda 48 tane kitapçık göndermek ve pansuman halinde bir sempozyum
organizasyonu yapmak olduğunu sanmaktadırlar.
Şimdiye kadar merkezi idarenin uygulamaya koyduğu bir işlemin bu uygulama bizim
meslektaşımıza ne getirir nedir, bu uygulama şöyle değil de böyle olsun diye bir çıkış
yapmadığını ve meslektaş lehine düzeltilebildiğini ben de biliyorum. Maliye Bakanlığı ayın
her gününe beyanname verme zorunluluğu koysa kimse bunu başka bir konu yok mudur diye
maalesef sorulmuyor.
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi bir serbest muhasebeci Mali
müşavir olarak en fazla zoruma giden uygulama nedir biliyor musunuz? En fazla zoruma
giden uygulama bir meslek mensubu olarak Bağ-Kur’da mükelleflerimizin işlerini takip
edemiyor olmamızdır. Bağ-Kur Genel Müdürü akla mantığa sığmayan bir genelge yayınlıyor
ve nedense birkaç zamandır bu uygulamadan vazgeçilmiyor. Bu basit ve onur kırıcı olayını
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bile halledemeyen bir mesleki sivil toplum örgütü dünyanın en görkemli binasını dahi yapsa
açıkçası hiç umurumda değil.
Ve de umudum odur ki, bu onur kırıcı durumu ivedilikle ortadan kaldırılmasını sağlamalı, bu
mesleği icra edenlere verdikleri emeği ve özverilerinin karşılığı olan itibarlarını, en azından
Bağ-Kur nezdinde kazandırmalıdırlar. Benim nazarımda yukarıda bahsettiğim durumdan daha
önemli hiçbir meselemiz yoktur. Yani, bu durum karşısında ne haksız rekabet, ne iş
yoğunluğu, ne paranın olmayışının, ne toplum sigortasının ne de diğer kurumların hiçbir
anlamı yoktur.
Değerli arkadaşlar; inanın bu konu her şeyden daha önemlidir.Bu mesleki itibarın en önemli
göstergesidir. Aranızda Bağ-Kur’a gittiği zaman bir tane avukat olduğu zaman farkı
görürsünüz bu itibar erozyonunun mutlaka önüne geçilmelidir. Odamızın Yönetim
Kurulu'ndan çok siz sayın meslektaşlara seslenmek istiyorum. Sırf ideolojik olarak
mesleğimizin önünü tıkamak, mevcut yönetimin 14 yıldır yaptığı icraatlar mesleğin geldiği
noktayı hepimizin her şeyi bundan çok fazlasını biliyoruz. Meslekte aktif olarak daha itibarlı,
daha etkili, daha verimli daha şeffaf niteliklere sahibiz.
Sizin gibi seçkin ve şevkli bir topluluğa hizmet etmekten şahsen ben şeref gurur duyarım.
Artık meslekte birlik zamanıdır. Saygılarımla.
Nail Sanlı:
Sayın Erol Demirel.
Erol Demirel (Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu Adına):
Sayın Divan, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım; hepinizi Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği Grubu adına saygıyla selamlıyorum.
Mali Genel Kurul’umuzun başta ülkemize ve mesleğimize yararlı sonuçlar getirmesi
dileğimle sözlerime başlıyorum.
Ne yazık ki, uzun zamandır böylesi toplantılarda sözlerimize dünyamız ve ülkemiz için çok
zor günlerden geçiyoruz cümlesiyle başlıyoruz ya da başlamak ihtiyacını hissediyoruz.
Dünyamızda ve ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar, savaşlar, işgaller, salgın hastalıklar,
depremler, yoksulluk ve yolsuzluklar bir türlü gündemimizden düşmek bilmiyor. Ancak, her
şeye rağmen bütün bu olumsuzlukların yarattığı toplumsal ve bireysel travmayı, bunalımları
insanoğlu barışa, dostluğa, insan ve yaşama olan inanç ve tutkusu sayesinde yeniden umuda
ve mücadele gücüne dönüştürüyor.
Bitmeyen, bitirilemeyen bu umut ve mücadele gücü en zalim diktatörleri, bunları yaşatan,
bunların varlığıyla beslenen savaş tacirlerini, gözünü para hırsı bürümüş, kendi insanının
yoksulluğu ve acıları üzerine servet yapan soyguncuları tamamının yok olacağına inanıyorum.
Tarih bunun pek çok örnekleriyle doludur. Tabi bu mücadelede gerek yurttaş ve gerekse
meslek mensubu olarak hepimize büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir.
Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım; meslek mensubu olarak ülkemiz kalkınmasında ve
şeffaf, adil bir toplum yaratılmasında, kaynaklarımızın doğru kullanılmasında mesleğimizin
yeri tartışılmazdır. Bu konuda meslek mensupları olarak pek çok fonksiyonlar üstlenebiliriz.
Esasen mesleğimizin geleceğine sahip çıkabilmek, emeğimizin tam karşılığını onurlu bir
biçimde alabilmek, tekelleşme ve haksız rekabete karşı durabilmek için de bu fonksiyonları
üstlenmemiz gerekmektedir. Bunun için mesleğimizin dünyada ve ülkemizde içinde
bulunduğu süreci ve geleceğini çok iyi bir biçimde tahayyül etmemiz gerekmektedir. Bir
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taraftan dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu biraz önce sözünü etmeye çalıştığım yaşam
mücadelesini verirken, diğer taraftan insanlık tarihi geldiği son aşama olan bilgi çağı
yaşamımıza damgasını vurmaktadır. Ekonomik olarak güçlü bir toplum oluşturabilmek,
yoksulluğu refaha, ezilmeyi demokrasiye dönüştürebilmek için kalkınmanın motoru olarak
bildiğimiz sanayi ve sanayi toplumu bu çağda bilgi teknolojisi geçmiştir.
Bilgi çağı bilginin temel kaynakları, bilgi üretimi ve iletiminin süratle yaygınlaştığı, sürekli
öğrenme ve bilgilenmenin kaçınılmaz hale geldiği yeni bir ekonomik ve toplumsal dönemdir.
Bilgi stratejik bir kaynak olmuştur. Gerek kırsal kalkınmanın ve gerekse uluslar arası
rekabetin anahtarı konumuna gelmiştir. Mevcut bilgilerimiz yeni bilgiler karşısında hızla
eskimektedir. Bu durum karşısında insana, teknolojiye, eğitime yatırım yapmak kaçınılmaz
olmuştur. Bilgi çağını sanayi çağından ayıran en temel niteliklerden birisi de hizmetler
sektörünün ekonomideki ağırlığının, değerinin artmış olmasıdır. Muhasebe mesleği bu çağda
muhasebe ve denetim fonksiyonunun çok ötesine geçmiştir. Bilgileri hızlı ve doğru bir
biçimde yorumlamak ve öngörülerde bulunmak, karara katılma, yeni balya ve değerler
yaratma, çok boyutlu bilgilerin görevini faaliyet tabanlı maliyetleme gibi önemli
fonksiyonları üstlenme durumuna gelmiştir. Aynı zamanda toplumun doğru şekilde
bilgilendirme fonksiyonuyla da ulusal kalkınmada daha etkin bir rol almaktadır. Bu durumda
muhasebe mesleğini yapanlar için sürekli bilgilenme ve sürekli eğitim kaçınılmaz. Bu
yöndeki ihtiyaçlarımızı doğru şekilde tespit etmek ve karşılamak zorundayız. Bunun en başta
hep söyleniyor, ortak muhasebe dilini yaratmalıyız, teknolojik gelişmelere uyum
sağlamalıyız, bilgi sistemlerimizi güçlendirmeliyiz, Bilgiyi, zamanı ve kaynakları
yönetmeliyiz, danışmanlık, yabancı dil eğitimi dahil sürekli yine mutlaka ama mutlaka hayata
geçirmeliyiz.
Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım; Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği bu ara
meslek ve meslek içi eğitime çok büyük önem veriyor. Türkiye’de meslek eğitimi okullardan
sonra büyük ölçüde meslek odaları tarafından yerine getirilebiliyor.
Bunun için seminerde eğitim toplantıları, paneller, sempozyumlar, çeşitli komisyon
çalışmaları, görsel ve yazılı yayınlar, dergiler, kitaplar başlıca araçlar olarak bulunmaktadır.
Övünerek söyleyebiliriz, söyleyebiliriz ki, kurumumuzun verdiği önem sayesinde Oda’mız bu
dönemde bu eğitim çalışmalarının çok güzel ve başarılı örneklerini vermiştir.
Bütün bölgelerde binlerce meslek mensubu stajyer ve hedef büro çalışanı bu eğitim
çalışmalarına katılmışlardır. Bunlar yalnızca bilgilenme çalışmaları olarak da kalmamıştır.
Aynı zamanda mesleğimizin geleceğinin de tartışıldığı, çözüm yollarının geliştiği platformlar
olmuştur. Eğitim, toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmamızda, emeğimizin hakkını onurlu
bir bizimde almamızda, mesleğimizi verimli ve etkili bir biçimde yapmamızı olduğu kadar
haksız rekabetle mücadelede de çok önemli bir araçtır. Haksız rekabetle mücadele salt
cezalandırma ve polisiye yöntemlerle olmamalıdır. Aynı zamanda eğitimle ve teşvikle de
olmalıdır. Bu anlamda Oda’mızın bu çalışmaları sizlerin de desteğiyle gerçekleştirdiği tespit
eğitim ve bilgilendirmeye dayalı büro ziyaretleri çok etkili olmuştur. Elbette eksikliklerimiz
de var. Bütün bu çalışmalara yenilerini ekleyebilir, daha rantabl, daha kurumsal, daha
katılımcı olabiliriz, varsa hatalarımızı düzeltmeliyiz.
Bunları da hep birlikte başaracağız. Yeter ki, umutlarımızı ve güçlerimizi paylaşalım.
İnanıyorum ki, bu dünyada hepimiz tek kanadı olan birer meleğiz ve ancak, ancak birbirimizi
kucaklayarak uçabiliriz. Hepinize saygılar sunuyorum.
Nail Sanlı:
Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar gruplar adına 3’er dakikayla sınırlandırmış 2’şer
konuşmacı konuşmalarını tamamladılar ve son turdayız. Gruplar adına son konuşmacılar söz
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alacaklar ve konuşma süreleri 10 dakikadır. Çağdaş Muhasebeciler Değişim Hareketi adına
Sayın Hüseyin Mert.
Hüseyin Mert (Çağdaş Muhasebeciler Değişim Hareketi Adına):
Sayın Başkan, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım; konuşmama başlarken sizleri
öncelikle Çağdaş Muhasebeciler Değişim Hareketi adına selamlamak istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, meslek yasamız 1989 yılında yürürlüğe girdi. Meslek yasasıyla birlikte
meslek Odalarımız da kuruldu. O günden bugünlere gelirken İstanbul Mali Müşavirler Odası
aynı yönetim anlayışınca yönetilmekte. Bu yönetim anlayışı o günlerden bugünlere gelirken
her genel kurulda mesleğimizin gelişmesine dönük mesleği uygulayanların ekonomik ve
sosyal yaşamının iyileştirilmesine dönük birtakım emekler önümüze koymuşlardır.
Neydi bunlar? Bunlardan yola çıkarak bu yönetim anlayışının başarılı olup olmadığını birlikte
değerlendirmeye çalışalım. Meslek yasamızda birtakım değişiklik yapılacak, neydi bu
değişiklikler? Öncelikle meslek yasamızda unvanlar muhasebe biliminin fonksiyonlarından,
uygulamalarından yola çıkarak yeniden düzenlendi. Yine mesleğimiz akademik nitelikte
olduğu için mesleğe geçiş asgari 4 yıllık eğitime ve belirli bölümlerden mezun olmaya bağlı
düzenleme teklif ettik. Mesleğe geçiş istisnasız sınavla olmaktadır. Meslek ve mesleki
kuruluşlar Maliye Bakanlığı’nın etkisinden, vesayetinden kurtarılacaktı, meslek yasasındaki
örgütlenme, yönetim ve temsille ilgili demokratik olmayan hükümler değiştirilecekti, yine
Mali Tatil yaşama geçirilecekti, muhasebe enstitüsü kurulacaktı, vergi dairelerinde her türlü
teknik donanıma haiz odalar meslektaşın hizmetine sunulacaktı. Yine meslek mensupları ve
yardımcı elemanların dışında vergi dairelerinde işlem takibi yapılmayacaktı.
Değerli arkadaşlarım; mesleğin gelişmesiyle ilgili 14 yıl öncesinde ve 14 yıl öncesinden
bugünlere gelirken tekrar tekrar ifade edilen bu amaçların gerçekleştirilmesi noktasında
başarılı bir çalışmadan veya hangisinin yaşama geçirildiğini sizlere sormak istiyorum. Bu
araçlardan yaşama geçirilen var mı, lütfen sizler cevap verir misiniz değerli arkadaşlarım?
Meslek mensupları her yıl bir önündeki yıla göre bir gelir erozyonuyla karşı karşıya. Neden?
Çünkü kaçak muhasebecilik uygulaması giderek, büyüyerek devam ediyor. Neden? Çünkü
mesleğin içerisinde haksız rekabet olgusu giderek derinleşiyor. Şimdi, Odamız yöneticilerinin
bu sorunlarla ilgili ciddi anlamda çözüm içerikli bir çabasına dönük çevremizde gözlemleriniz
var mı arkadaşlar? Ne kaçak muhasebecilikle ilgili ne de haksız rekabetle ilgili kararlı, bu
mesleğin örgütsel bütünlüğüne dayalı bir örgütlü mücadeleden söz edebilme noktasında
değiliz.
Değerli arkadaşlarım; muhasebecilik mesleğinin saygınlığının gelişmesi ekonomideki kayıt
dışılığın ortadan kaldırılmasıyla doğru orantılıdır. Yolsuzlukla mücadele iddiasıyla iktidara
gelen AKP hükümeti ilk icraatı olarak belirli çevrelerin zorlaması ve yönlendirmesiyle kayıt
dışı ekonomiyle mücadelede çok büyük mücadelelerle kazanılmış olarak “Nereden buldun”
yasasını ve Mali Milat uygulamasını yürürlükten kaldırdı. Yine her vergi affı uygulaması
muhasebecilik mesleğinin saygınlığında yeni bir erozyon demektir. AKP’nin iktidarıyla
birlikte 1980’den bugünlere gelirken sayıları 11 olan vergi alanındaki af uygulamasına çok
geniş kapsamıyla bir yenisi ilave oldu. Muhasebecilik mesleğinin gelişmesi yönünde çok
büyük zaaflar yaratan, olumsuzluklar yaratan, gerek Nereden Buldun, gerekse Mali Milat
uygulaması yürürlükten kaldırılırken, gerekse vergi affı uygulamaya konulurken mesleki
kuruluşlarımızdaki bu yönetim anlayışının ilkeli, kararlı, örgütlü bir karşı duruşuna tanık
olabildik mi değerli arkadaşlarım?
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Değerli arkadaşlarım; bürolar kapanmaya başladı, meslektaşlarımız geleceğini mesleğin
dışında aramak gibi bir tercihe ciddî anlamda yönelmeye başladılar. Eğer geç kalınmak
istenmiyorsa Oda’mızın üyesi çağdaş demokrat meslektaşlarımız üzerlerindeki ölü toprağı
atmak zorundalar, konuşmaya başlamak zorundalar. Ne pahasına olursa olsun bizim
arkadaşlarımız yönetimde olsun anlayışını terk etmek zorundayız. Kişisel iktidara ve kalıcı
yönetim anlayışına son vermek durumundayız. Çözüm kolektif aklın kullanımına dayalı
katılımcılığı, çok sesliliği ve düşünsel rekabeti temel alan yeni bir yönetim modelini,
anlayışını yaşama geçirmekte, örgütlü mücadelede.
Değerli arkadaşlarım; konuşmamın içerisinde mümkün oldukça sizlere soru sormak ve
sizlerden cevap almaya çalıştım. Ancak, yaygın olarak susmayı tercih ettiğinizi gördüm. O
nedenle konuşmamı bir şiirle tamamlamak istiyorum izin verirseniz.
Bu şiir sosyalist enternasyonalin kurucusu ve önemli ideologlarından İsveç Sosyal
Demokrasisinin lideri Olof Palme’nin cenazesinin defninde bir arkadaşının kendisine atfen
ifade ettiği bir şiir.
“Konuş
dudakların varken daha
sözcükler güneş
sözcükler ırmak olur
kapılar açılır sözcüklerle
köprüler kurulur
silah gibi kuşananlar
çoğaldıkça sözcükleri
sonu gelir zalimlerin
konuş konuş
dudakları varken
konuşmuş olanlara
borcundur konuşmak”
Değerli arkadaşlarım, Odamız üyesi çağdaş, demokrat tüm meslektaşlarımızı bu gidişe dur
demeye ve bu mücadeleye ortak olmaya göreve çağırıyorum, hepinize saygılar sunuyorum,
sevgiler sunuyorum.
Nail Sanlı:
Teşekkür ederim.
Meslekte Birlik Grubu adına Aziz Pabuççu.
Aziz Babuşcu (Meslekte Birlik Grubu Adına):
Sayın Başkan yok, Sayın Onursal Genel Başkan yok, Sayın Gelirler Genel Müdürü yok,
kıymetli meslektaşlarım, sevgili dostlarım burada hepinizi hürmetle ve sevgiyle
selamlıyorum.
Bugün Odamızın 14. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştiriyoruz. Umuyorum ki bu Genel
Kurul sorunlarımızın çözümü için sonuç alma zamanının geldiği bir sürecin başlangıcı olsun.
Bugüne kadar 13 genel kurul yaşadık, hep beraber bu salonlarda meselelerimizi konuştuk,
tartıştık, bugün de aynı şeyi tekrarladık. Peki, neleri konuştuk, neleri tartıştık ve hangi
uzlaşma zeminlerini sorunların çözümü için zorladık? Hangi zeminlerde çözüm aradık ve
zeminleri zorladık, hangi zeminleri ürettik? Bütün genel kurullar için söylenecek ortak bir
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tespit herhalde hemen hemen tüm genel kurullarda aynı soruların tekrar edile geldiği tespit
edilir. Bütün genel kurulların herhalde ortak yazgısı budur.
Hatırlar mısınız geriye doğru bir düşündüğümüzde önce mekan sorunumuz var dedik, Oda
binasından başladık, eğitim meselemizden bahsettik, stajyerlerin sorunları ve özlük haklarıyla
ilgili sıkıntılar burada gündeme geldi, yasadan kaynaklanan, çıkış itibariyle yasanın bizden,
kendisinden kaynaklanan sorunları kayıpları, haksızlıklar olduğunu genel kurullarda tekrar
ettik, Maliye Bakanlığı’ndan sık sık söz ettik, şikayetçi olduk, vergi daireleri arasındaki
uygulama birlikteliğinden şikâyet ettik, olmaması meslektaşları sıkıntıya sokuyor dedik,
meslek unvanlarının sadeleştirilmesi, ikiye indirilmesini bu genel kurullarda yine bahsettik.
Üniversite mezunu olmayanların mesleğe girmemesi gerektiğini yine bu genel kurullarda
ifade ettik. Sosyal güvenlik sorunumuz olduğunu söyledik, mali tatil hakkımız olduğunu
belirttik, angaryalardan hep şikayet ettik, masum sorunlarımızın vergi daireleriyle olduğunu
söyledik ve mesleğimizin gelecek işlerinin denetim olması gerektiğini ve denetim olduğunu
ısrarla vurguladık ve nihayet alternatif bir meslek yasasını konuştuk, değiştirme vadiyle tasarı
hazırlama noktasına kadar gelebildik.
Ve bugün burada çıkan arkadaşlar bu sıraların sorunları tekrarladılar. Bunların yanında
çözülen sorunlarımız yok mu; şüphesiz çözülen sorunlarımız da var. Yani, 13 yıllık bir süreç
bu değişim sürecinin belki zorunlu sonucu olarak birtakım sorunlarımız çözülmüştür.
Ve burada mevcut yönetimi şunlar şunlar şunlar yapılamamıştır gibi bir basit değerlendirme
ile çizmek gibi, sıfırlamak gibi bir niyetim olmadığını da özellikle ifade etmek isterim.
Mesela, beyannamelerin imzalanması mevzusu hala etkin bir şekilde uygulanır olmamasına
rağmen çözüldü diye düşünebiliriz. Kaşe kullanılmayla ilgili bir düzenlemenin sağlandığını
söyleyebiliriz, meslek ahlâk kuralları konusunda birtakım denemeler yaptığımızı
söyleyebiliriz. Eğer, bir artıysa vergi levhalarının meslek mensupları tarafından tasdik
edildiğini söyleyebiliriz, belgelerinin kaldırılmasında etkin olduğumuzu söyleyebiliriz.
Birtakım angaryalara son verilmiş olmasını yine bir artı özellik olarak gösterebiliriz. Bu
sorunların işlevsiz olmasına rağmen, bir kısmı işlevsiz olmasına rağmen çözüldüğünü bir artı
değer olarak bir tarafa koymak mümkün. Bu dönem bir faaliyet olarak, bir artı olarak
değerlendirilebilecek, ben hazırlayan arkadaşları, bu anlamda katkısı olanları, hazırlayan
komisyonu tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. 4842 Sayılı Kanun’la ilgili kitapçık
hazırlandı. Zannediyorum meslek mensuplarına gönderildi, tamamen gönderildi, bana geldi
çünkü. Güzel bir çalışmadır. Hazırlayanları ve katkısı olanları tebrik ediyorum.
Peki, bütün bunların ötesinde temel sorunlarımızla ilgili olarak hangi durumdayız? İşte
arkadaşlar bugün burada Genel Kurul’un tartışması gereken bu temel sorunlar noktasında
çözümsüz bir konumda olduğumuzu görmemiz gerekiyor. Mali tatil ısrarla tekrar ettiğimiz bir
şeydir, bana göre temel bir sorundur, çözülmesi gerekir, bu meslek camiasının malum tatili,
yılda 1 ayı, temmuz ya da ağustos fark etmez, kimse esirgeyemez bu meslek camiasından, bu
bireyin temel hakkı ve almalıdır. Meslek yasamız değiştirilmelidir, temel bir sorumuzdur ve
değiştirilmelidir. Orada çözüm noktasında değiliz, tıkanmış durumdayız. Sosyal güvenlik
sorunumuz temel bir sorundur ve çözümlenmelidir; temel bir sorundur çünkü. Ve belki
konuşmacı arkadaşlarımın değişik kurumlar nezdinde ifade ettiği meslektaşlarımızın temsil
kabiliyetinin, onurlu bir temsil kabiliyetinin sağlanması, kurumlar arasında sağlanması önemli
bir sorundur ve çözümlenmelidir. Bu sorunların çözümü konusunda bugüne kadar yapılan
giderlerle ilgili olarak, dediğim gibi arkadaşlarımız da, biz de söylüyoruz ama bu Genel
Kurul’un bir şeyi başarması gerekir arkadaşlar. Nedir o? Bu Genel Kurul’a katılan bütün grup
temsilcisi arkadaşlarım ve grup mensubu arkadaşlarımı uzlaşma kültürü zemininde bir şeyi
başarmak durumundadır. Nedir o? Uzlaşma kültüründe o kültürün oluşturacağı kardeşlik,
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sevgi zemininde sorunlarımızı çözebilecek bir birlikteliği ortaya koyabilme kararlılığını bu
Genel Kurul göstermelidir. Artık marjinal, ideolojik yaklaşımlarla kendimizi takip etme ya da
yani çizgimizi ısrarla vurgulama anlayışının iş yapmadığını görüyoruz.
Bu meslek örgütü 60 bini aşan mensuplarıyla çok güçlüdür ve örgütlü bir yapıdır arkadaşlar.
Yani, bu yapıyı, bu güçlü yapıyı hepinizin düşünceleri vardır, Ayrıda düşünebiliriz, ideolojik
de düşünebiliriz, siyasi mekanlarda, partilerde bulanabiliriz, siyaset yapabiliriz, bunların
hiçbir sakıncası yoktur. Ama mesleki örgütlülük anlamında benim öteden beri genel
kurullarda üstünde durduğum ve vurgu yaptığım bir şey var. Siyasi düşünce mesleğe hizmet
ettiği ölçüde benim için anlamlıdır, yoksa bir anlamı yoktur. Yani, biz siyasi düşüncelerimizin
yarışmasını burada yapacaksak, siyasi düşüncelerimizin karşılıklı vuruşmasını yapacaksak bu
genel kurullarda, onun yeri burası değil arkadaşlar. Siyasi partilere gidersiniz, orada siyaset
yaparsınız, düşüncelerinizi istediğiniz gibi söylersiniz, ama burada o siyasi düşünceniz burada
konuşmacı arkadaşların işaret ettiği meslek sorunlarını çözümü noktasında ne anlam ifade
ediyor, ne katkı sağladı bugüne kadar? Benim için değerli olan budur, burada ne yaptığınızdır
önemli olan. Yoksa siyasi düşüncelerinizi ifade etmeniz çok fazla benim için bir anlam ifade
etmiyor.
Şimdi, önümüzde çok önemli bir fırsatın olduğunu düşünüyoruz. Meslekte Birlik Grubu
olarak biz önümüzde, meslek camiasının önünde çok önemli tarihi bir fırsatın olduğunu
düşünüyoruz. Eğer bu uzlaşma zemininde bu uzlaşma kültürünü ki bu uzlaşma kültürünü
sağlamamız eğer sivil örgütlere ve ülkemize de önemli öğreti teşkil edecektir. Bunu
başarabilirsek, bunu ortaya koyabilirsek şurada sıraladığımız temel sorunlar konusunda mali
tatili yasalaştırırız, meslek yasamızı değiştiririz, sosyal güvenlik sorunumuz kalmaz ve bu
meslek mensubu hak ettiği temsil kabiliyetine kavuşur. Ben bundan zerre kadar şüphe
duymuyorum. Burada bir-iki konuşmacı arkadaşımız Meclis gündemine gelen değişiklik
tasarısının artık değişmesi mümkün olmadığı gibi ifade kullandı. Bunu hayretle karşıladım.
Niye değişmesin, neden değişmesin, ne oldu? Yani bana göre çok daha uygun bir ortam var,
yani
bu
ortamı
biz
değerlendirip
meslektaşlarımızın
sorunlarını
çözüme
yorumlayamayacaksak, yani bu konuda uzlaşamayacaksak eğer, bir uzlaşı kültürünü
oluşturamayacaksak bize yazıklar olsun. Yani buralara gelir, gene 2004’te konuşuruz,
tartışırız, ideolojik eğer tespitlerimiz yada önyargılarımız eğer imkan varsa gelir ideolojik
olarak tartışırız, oraya dönüştürmek için yönlendiririz veya siyasi tercihlerimizi ortaya
koyarız, yine gideriz, bir sonraki genel kurulda gene bu dertlerimizi sıralarız ve kısır döngü
içerisinde devam ederiz. Hem bunun öyle olması gerektiğine, böyle olmaması için yeterli
gücün ve öteki yapının mevcut olduğuna, yeter ki şu uzlaşma kültürünü besleyecek, ona bir
zemin hazırlayacak bakış açılarının, değerlerin ortaya konduğu platformda buluşturabilsin.
Bu zaman darlığı nedeniyle bu sıraladığımız temel sorunların çözüleceğine olan inancımı bir
kere daha vurguluyor, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.
Teşekkür ediyorum.
Nail Sanlı:
Teşekkür ederim Sayın Babuşcu. Son konuşmacı Demokratik Platform Grubu adına Hasan
Hüseyin Kırmızıtoprak.
Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak (Demokratik Platform Grubu Adına):
Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım, şahsım ve grubum adına en içten sevgi ve
saygılarımla selamlıyorum.
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Değerli arkadaşlar; biraz önce bir arkadaşımın da ifade ettiği gibi genel kurullar bir çalışma
döneminin değerlendirildiği, sorunlara çözüm önerileri getirmek için tartışmaların yaratıldığı
en yetkili organlardır. Umarım beklenti bu çerçevede 14’üncü Olağan Genel Kurul’umuz
sorunlara çözüm getirmeye vesile olacaktır. Bu çerçevede ülkemizde ve dünyada hızlı
gelişmeler karşısındaki durumumuzu gözden geçirmek anlamında mesleğimizin emrettiği gibi
bilançomuzu çıkarmakta yarar vardır. Birçok arkadaşım ve de konuklar değindi, içerisinde
bulunduğumuz durum, ülkenin ve dünyanın içerisinde bulunduğu durumla ilgili tespitler
yaptım, ancak ben de bu anlamdaki düşüncemi ve diğer sorunları da birleştirecek düşüncemi
sizlerle paylaşmak istiyorum.
Değerli arkadaşlar; dünya ekonomisinin yaşadığı daralma, ülkemizin içerisine girdiği
ekonomik ve sosyal krize topluma ve mesleğimize yansımaları önemli boyuttadır. Dünyaya
hakim olmaya çalışan ABD’nin ekonomisi kırılmalar yaşamakta ve bu kırılmanın çözümlerini
dışarıda aramaktadır. Bu çözüm arayışlarını biraz önce Genel Kurul’umuz başlamadan önce
biz sinevizyonda izledik. Bu çırpınma arayışlarını hangi yöntem arayışlarla yapıldığına
Afganistan’da, daha sıcağı sıcağına Irak’ta, önceki günlerde Saraybosna’da gördük. Bu
anlamda ekonomisindeki çöküntüyü önlemek için yanı başımızdaki Irak’a sözüm ona
özgürlük getirmek adı altında başlattığı saldırı ve aslında altın hedefinin petrol yataklarına el
koymak olduğunu hep birlikte tanık olduk. Onu tek başına değil elbette, yardakçıları ve iş
birlikçileriyle birlikte yoksul halk üzerinde kaç bin bombaya öldürdüğünü hep birlikte
seyrettik gene. Dünyanın karşı çıktığı bu saldırıyı gerçekleştiren ABD bölge için tehdit
olmaya devam ediyor, bölgeye yerleştikçe yerleşmeye çalışan ABD yaptıklarıyla asıl şerh
ekseninin kendisi olduğunu Birleşmiş Milletler’inin kendisinin üye olduğu, kendisinin üye
olduğu Birleşmiş Milletler tavrı ortaya koymuş oldu. Yine aynı ABD dış ticaret açığını
kapatmak için dolarla oynamakta, ihracatını artırmak için çeşitli spekülasyonlara başvurmakta
ve bu durum kolay teslim ülkemizi derinden etkilemektedir.
Değerli arkadaşlar; kuşkusuz bütün bu gelişmeler içerisinde bulunduğumuz durumla ilgili bizi
ekonomik durum getirmektedir. Yıllarca Fransız ekonomisine teslim olmuş olan ülkemiz
üretim ekonomisini tercih etmiş üretim bir yana mevcut küreselleşmeyle karşı karşıya
kalmaktadır. Böylece pasta küçülmekte, dolayısıyla mesleğimizde de bir sıkıntı
yaşanmaktadır. Ülkeyi bu dar alanın eşiğine getiren politikaların devamı olan AKP hükümeti
toplumla müzakereye girmeden sayısal çoğunluğuna güvenerek salı akşamı çıkardığı
yasalarla Meclis’i yasa fabrikasına çevirmiş, bu çerçevede 1 aylık zaman operasyonuna
dönüştürğü vergi barışı kanunu yine kölelik yasasına çevirdiği 1475 Sayılı İş Kanunu, ki
bunun açılımı biraz önce arkadaşımız çok iyi tespit etti. Yine ormanları peşkeş çekecek İmar
Affı, Personel Rejim Yasası, Genel Yönetim Yasası ve en son çıkarmaya hazırlanan Bağ-Kur
ve SSK Prim Bağış Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişikliklerinin ele alındığı
tasarılar yine gündemimize gelecektir.
Değerli arkadaşlarım;, bu değişikliği şantaj aracına çevirenlere ve meslektaşlarımızın aleyhine
olacak yönlerine karşı çıkmamız meslek örgütlerimizin temel görevi olmalı ve her
meslektaşımız da bu karşı çıkışa destek vermeli. Bu durumu Vergi Barışı Kanunu’yla yaşadık,
bu kanunla mesleğimiz yara almıştır. Kanun bir şantaj aracına dönüştürülmüş, mükellef
üzerinden meslektaşımız rencide edilmiştir. 3–5 yılda bir gündeme gelen aflar gene af etmeyi
alışkanlık haline getirmektedir. Dolayısıyla, mesleğimize olan ihtiyacın önemi bilinmektedir.
Değerli arkadaşlar, bu konuda olumlu doğru bir tavır gösterdiğimiz söylenemez. Kanunun
henüz yasalaşmadan bu süreçte Oda Başkanımızın basına verdiği açıklamada kanuna karşı
olduğunu, hep dürüst mükelleflerin enayi yerine konulduğu türünden açıklamalar olsa da
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kanunun yürürlüğe girdiği günlerde maalesef kanun uygulanması ve yararlanılması
konusunda mükellefler ve meslektaşlarımızın tepki vermesi noktasına toplantılar yapılmıştır.
Bu bizi son derece üzmüştür. Buradaki görevimiz başta başlattığımız görev olmalıydı, sonuna
kadar bu kanunu ve yasanın bu uygulamanın mesleğimizi ve meslektaşımızın önemini ortadan
kaldırdığı düşüncesiyle karşı çıkışımızı devam ettirmemiz gerekirdi diye düşünüyorum. Yine
ekonomik sorun, gerçekten zor durumda kalmış iyi niyetli mükelleflerin borçlarını
ödeyebilmesi için bu fırsat yaratılmalıydı elbette, tümden karşı çıkmak doğru değildir. Bu
yönüyle uygulanan politikalarla zor durumda kalan küçük esnafın borçlarını kolay ödemek
anlamında bir düzenleme getirmeliydi belki de. Bu yasayı en önce toplum adına, enayi yerine
konmaması adına, dürüst mükellefler adına karşı çıkan bizler olmalıyız diye düşünüyorum.
İşte bu yaklaşım ve uygulamalar kendilerini bir başka yerde de gösteriyor. Ben notlarım
arasına aldığım için eğilmek istiyorum. Devlet Bakanlığı yapmış bir meslektaşımız, Sayın
Masum Türker burada ifade etti, değindi o konuya. Önemsediğim için bir kere da altını ben
çizmek istiyorum. İşte bu uygulamalar ve bunların yansıması olarak mesleğimize karşı
olumsuz tavırlar OYAK denetiminin yabancı denetim firmalarına verilmesi yönündeki
Orgeneral Kaymaz’a ulusal çıkarlara ters düşen, ulusal düzeni zedeleyen sözüm ona ya da
öyle ifade ediliyordu, ulusun güvenliği adına görev yapan bir kuruluştan böyle bir tavır
gelmesi son derece düşündürücü ve endişe verici.
Buradan önerim, birçok Oda başkanı TÜRMOB yetkilileri arasında Genel Sekreter’imiz var,
olağan gibi gelebilir ama yaptıkları görevle örtüşmediği nedeniyle OYAK müdürüne
anlatılması herhalde yerinde olur diye düşünüyorum. Bu anlamda bu yabancı hayranlığının bir
başka tehlikesi de var. Denetimini yaptığı Enron benzeri firmalarının işlerini yaparken hangi
hilelere karıştığını, ipliğinin pazara çıktığını hep beraber tanık olduk. Bu yabancı hayranlığı
yine Oda Başkanı da ifade etti, diğer arkadaşlarım da değindi, 1 Ocak 2005 yılında yürürlüğe
girecek ve uygulamaya girecek Hizmet Ticaretleri Anlaşmasıyla mali boyutlara gelecektir.
Yani, GATS diye adlandırılan bu anlaşmayla küreselleşmenin, globalleşmenin bir parçası
olarak mesleğin ne anlama geldiğini, küreselleşmenin ne olduğu yaşanacaktır.
Değerli arkadaşlar; bu anlaşmalara karşı kendisine çeki düzen vermek, eksiklerini gidermek
anlamında öneriler gelse de bugünkü koşullarda rekabet etmenin koşulunun eşit koşullarda
bulunduğunu düşünerek öyle bir şeyin mümkün olduğunu, olmadığını da ifade etmek
gerekiyor diye düşünüyorum.
Bu anda bu konuyla ilgili siz değerli arkadaşlarımızın Genel Kurul’un da huzurunda bu
konuda İstanbul Odamız üzerine talep etmek ve takip etmeyi düşünüyorum. TÜRMOB’un bu
görüşmelerde beklenen sonucu meslektaşlarımızla paylaşmasını temenni ediyoruz.
Meslektaşlarımıza patron gibi yaklaşmanın artık son bulması gerekiyor.
Değerli arkadaşlar bunu neden ifade ediyorum? GATS diye adlandırılan uygulamanın ve son
günlerde Maliye Bakanlığı’nın genelge, iç genelge, maliye örgütlerinde olması gerekirken
tamamıyla meslektaşa bu da şu mantıkla yaklaştı mı? Ücretsiz elemanı, 60 bin kişilik ücretsiz
bir ordu gibi tüm hizmetler ondan gerçekleşmiştir. İşte böyle bir düzenleme getirmiş, işte
devam ediyor vergi barışından artık geçmelerinden bahsediyor, mükelleflerle irtibata geçerek,
yani bizden bahsediyor. Mükelleflerin bilgilendirmeleri, değerlendirmeleri gerekli diye devam
ediyor.
Değerli arkadaşlar, soruyorum bir muhasebenin tanımında olduğu gibi muhasebe mesleğinin
ne olduğunu bizlerin hatırlamasında yarar var. Muhasebe ekonomik faaliyetlerin kayıt altına
alınması, raporlanması, bilançolarının taraflara sunulması. O taraf ki toplum, yani
yararlananlar, işverenler, işçiler devlete. Ama biz hep yapıyoruz? Bir taraftan matrahı düşük
göstermekle tehdit edilerek bir diğer tarafta vergiyi hesaplayıp, tahsilata aracılık eden bir
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meslek. İşte bütün bu sorunlara, bütün bu bakış açısına karşı mücadele etmek, doğru bir güç
ortaya koymakta hep gecikiyoruz arkadaşlar. Meslek yasasındaki bazı demokratik
uygulamaların başta olmak üzere mesleğimizin önündeki engelleri kaldırmak ve bu yönde
karar almak gibi tek konumuz var. O da insan haklarına saygılı, demokrat sömürüye karşı
emekten yana, mesleki bağımsızlık için mücadele eden bütün meslektaşlarımızın işlerini
güçleştirerek mücadeledir. Az olsun benim olsun alışkanlıklarından vazgeçilmesi gerektiğini
ısrarla talep ediyorum ve çağrıda bulunuyorum.
Değerli arkadaşlar…
Nail Sanlı:
Sayın konuşmacı süreniz bitti ama…
Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak:
Bitti efendim, teşekkür ediyorum. Toparlıyorum Başkan, teşekkür ediyorum. Kuşkusuz
sorunlarımız çok, derdimiz çok hangisine yanayım diye bir türkü vardır, gerçekten şimdi de
öyle. Bir dokunup bin ah işitmemek mümkün değil. Bütün muhasebecilerin yürekten
mücadele ettiği, mesleki bağımsızlığının kazanıldığı, OYAK’ın yabancı denetim firmalarına
değil, bize, yani TÜRMOB üyesi meslektaşlarıma denetimini yaptırdığı bir Türkiye dileği ile
sizlere tekrar sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum, hoşça kalın.
Nail Sanlı:
Teşekkür ederim. Son konuşmacı Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu adına Sayın
Turgay Kanarya
Turgay Kanarya (Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu Adına):
Sayın Divan, Sayın TÜRMOB yöneticileri, Sayın İstanbul Oda Başkan’ım, Sayın İstanbul
Odası’nın yöneticileri, Türkiye’nin değişik yörelerinden gelen Genel Kurul’umuzu
onurlandıran Sayın Oda başkanlarım, sayın konuklar, sayın basın mensuplarımız, sayın
meslektaşlarım; 14’üncü Mali Genel Kurul’a hoş geldiniz.
Değerli meslektaşlarım; Odamız kurulalı 14 yıl oldu, 14 yıl insan yaşamında belki çok uzun
bir süre, bir meslek Odası için ise kısa bir süre. Eğer bir diğer meslek odalarının ortalama 50–
100 yıl arası faaliyet dönemleri olup o odalar bile sorunlarının belli bir bölümünü
çözememişlerdir. 120 yıllık Baro bile staj ve sınav sistemi konusunda Odamızı örnek
almaktadır. Çağdaş demokrat meslek anlayışı doğrultusunda 14 yıldır çalışan İstanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetimleri meslekle ilgili birçok sorunu çözdüğü gibi,
birçok sorunu da çözmeye devam ediyor.
Değerli meslektaşlarım, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın başarısının
altında yatan temel unsurlardan biri de Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği’nin
meslekteki anlayışıdır. Muhasebe meslek ilkesinden hareket eden Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği siyasi ayırım yapmadan meslektaş ve meslek adına, demokrasi adına,
çağdaşlıktan yana, laiklikten yana, Atatürkçülük’ten yana, demokrasiden yana olmuştur.
Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği meslek siyaseti anlayışı da budur. Diğer gruplardan
temel farkımız da budur.
Değerli meslektaşlarım; 14 başarılı yılın, çalışma yılının sonunda mesleğimizin kamuoyunda,
yazılı ve görsel basında hak ettiği yere gelmesinin haklı gururunu yaşıyoruz. Mesleki
sorunların büyük bölümünün çözüldüğünü hep birlikte gördük. Kasa defterinin kaldırılması,
sözleşmelerin internet ortamında alınması, beyannamelerin ruhsatlı meslek mensupları
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tarafından imzalanması, vergi beyannamelerinin meslek mensupları tarafından tasdik
edilmesi, mahsup sorununun çözülmesi, “A,B,C” formlarının kalkma noktasına gelmesi
aklımıza gelen bazı örneklerdir. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği’nin çalışma
programı doğrultusunda meslek adına tarih yazan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası yöneticilerine kurumumuz adına teşekkür ediyorum.
Değerli meslektaşlarım; 14 yılın sonunda sorunlarımız yok mu? Tabi ki var. Sorunların
hepsini çözdüğümüzü iddia edemeyiz, mesleğimizin önündeki en büyük tehlike haksız
rekabetle tekelleşme sorunudur. Bu sorunun üstesinden gelinmesi ise mesleki kurallarına ve
kararlarına uymaktır. Mesleki kararlara uymak zorundayız ve bu sorun sadece Çağdaş
Demokrat Muhasebeciler Birliği’nin sorunu olmayıp bu konuda tüm diğer grupla da ve
meslek mensuplarına sorumluluk ve görev düşmektedir. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler
Birliği bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da sorumluluğunu ve görevlerini yerine
getirmeye devam edecektir.
Değerli meslektaşlarım; İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Çağdaş
Demokrat Muhasebeciler Birliği anlayışı doğrultusunda üyeleri arasında siyaset farklılığı
gözetmeyen, bölgecilik ve ayrımcılık yapmayan, üyelerinin inançlarına ve siyasi anlayışlarına
saygılı, ortak payda meslek diyen ve bütün üyelerini ortak payda altında birleştiren ender
meslek odalarından biridir. 14 yıllık başarının altında yatan temel unsur budur. Bu anlayış
diğer gruplara da örnek olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Evet, grubumun son konuşmacısıyım, sataşmalar hakkında yanıt vermedim çünkü sataşma
olduğunu göremedim. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği olarak eleştirileri dikkate
alacağımızı ve diğer gruptaki arkadaşların düzeyli mali kurul yaşattığı için Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği olarak teşekkür ediyorum.
Nail Sanlı:
Teşekkür ederim. Konuşmacılar bitmiştir. Şahsi konuşma, bireysel konuşmacılar ve grup
konuşmacıları tamamlanmıştır, önerileri cevaplandırmak üzere…
Sayın Arığ toplantıyı sabote ediyorsunuz, lütfen.
Turgut Arığ:
Etmiyorum, siz yönetemiyorsunuz. Sataşma var, bütün toplumu itham etti.
Nail Sanlı:
Genel Kurul’a hakaret ediyorsunuz, seçilmiş bir Divan var burada, Genel Kurul’a hakaret
ediyorsunuz. Gelen soruları, önerileri ve eleştirileri cevaplamak üzere Oda Sekreterimiz Sayın
Yücel Akdemir’e söz veriyorum.
Yücel Akdemir (İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Sekreteri):
Değerli meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu Genel Kurul’umuzun
mesleğimize, ülkemize yakışır biçimde geçmesine büyük ölçüde katkı sunan Oda
personelimize, Kongre Sarayı'nın değerli yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Hemen eleştirilere
geçiyorum.
Oda temsilcileri geçti, Oda temsilcileri gönüllü bazında mesleğe hizmet eden, ortalama fayda
sağlayan geçen değerli arkadaşlar. Gönüllülük bazında görev yapan bu arkadaşlarıma bütün
meslektaşlarımın yardımcı olmasını diliyorum. Oda borçlarıyla ilgili bir arkadaşımın konusu
geldi, bu konuda Oda’mızda herkese yardımcı oluyoruz, Oda’ya borcunuz varsa Oda’ya
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gelelim, taksitlendirme imkanları yine devam ediyor, yeter ki burada konuşmaya imkanımız
varsa ödemeye niyetimiz olsun. Bu konuda Oda’mız gereğini yapıyor. Bizler tabii burada
gelip geçiciyiz, kurumun devamı esastır kredi kartları tüm hayatımıza girdi, eğer kredi kartı
kullanan meslektaşlarım kredi kartı talimatı verirlerse bundan sonraki dönemlerde de sorun
yaşamayız. Borçların birikmesi hem de meslektaşlarımız için zorluk teşkil ediyor, hem kurum
açısından sıkıntı yaratıyor.
Denetim Kurulu’yla ilgili zaman almamak açısından söylüyorum. Denetim Kurulu raporu
ayrıdır, çalışma kağıtları ayrıdır, çalışma kağıtlarını Denetim Kurulu raporuna koyamazsınız.
Sevgili Oktay arkadaşım globalleşmenin muhasebe mesleğine yarattığı yeni fırsatlar
kelimesini kullanırken sanıyorum devamı gözünden kaçtı, devamı şöyle bitiyor. Ve mesleği
bekleyen tehlikelerle bitiyor, hatırlatma anlamında söyledim.
Kenan Doğu arkadaşım bir ticarethaneye benzetti.
Değerli arkadaşlarım, nispi aidatlarda maktu aidatlarda birçok meslektaşım diğer odalarla
kıyaslıyor. Diğer odalarla bizim farkımız, biz farklıyız değerli arkadaşlar, bizim Oda’mızın
yapısı ayrı. Ama, bir tane meslek odası gösterir misiniz yıllardır o bütçede eğitim yapmak,
bana bir tane meslek gösterir misiniz eğitime bu kadar önem veren, bu kadar yazılı, bu kadar
veri hazırlayan, bu kadar kitap gönderen. Burada ticari yaklaşım bulamazsınız, hepimiz
muhasebeciyiz. Odamıza verdiğimiz maktu aidatları önümüze koyalım, bir de gelen sadece
diğer hizmetleri kenara koyalım, eğitim hizmetlerini önümüze koyalım bakalım ödediğimiz
ücret bunu karşılıyor mu değerli arkadaşlarımız? Hepimiz muhasebeciyiz.
Yine bir sevgili arkadaşım Tahir Şilkan gündemi takip etmediğimizi söylüyor, sanıyorum
kendisi kaçırıyor. Şubat ayında SSK’da Sosyal Güvenlik Raporu yayınladık. Bu camianın
görüşlerini ilgili kurumlara zamanında ilettik. Takip edersek görürüz, gündemi kaçıran biz
değiliz, sevgili arkadaşım. Yine vergi kanunları konusunda da biz 2002’de rapor yayınladık,
sizler adına tüm camianın görüşlerini bu vergi raporuyla ilgili bakanlığa ilettik. Ama bu
kurumlara uyup uymama, bunlara dikkate almaz, siyasi iktidarın düşüncesi bu konudaki
eleştiriyi sizin tahlillerinize bırakıyorum.
Haksız rekabette kaçak muhasebeciler konusunda biz cesaretle bir fotoğrafı ortaya koyduk.
Gerçekten hiç kimsenin gocunmaması gerekiyor. Bu gerçek bizim gerçeğimiz, bu gerçeği ne
kadar önümüzde görür, ne kadar erken bilirsek o kadar tedbir alırız. Sevgili Cahit arkadaşımın
döneminde belki imkanlar elvermedi, ama bir sonraki dönemde cesaretle ortaya koyduk,
gerçeği biliyoruz, fotoğraftan korkmuyoruz, hep birlikte çalışıyoruz, bu gerçeğin üstünden
hep birlikte geleceğiz değerli arkadaşlarım.
Mali tablolarda bankaların altındaki diğer gelirlerden bahsedildi, mail order sisteminden
kaynaklanan uygulama var, mail order’ın yakınları takip edersek hesabın konulduğu yer
doğrudur. Kitap satışlarında da tali hesaplar kaldırıp sadece net kâr konmuştur. Bu anlayış da
bundan kaynaklanmaktadır.
Şimdi eleştirilere kısaca cevap verdikten sonra diğer boyutuyla hemen toparlamak istiyorum.
13 yıl boyunca meslektaşa saygınlık, mesleğe vizyon kazandırmaya çalıştık. Bizler yönetim
kurullarıyız, bu mücadeleye vermek sadece iktidar olan grubun yönetimlerin işi değil, diğer
gruplara da, tüm meslektaşlarımıza da görevler düşüyor. Henüz daha fikir özgürlüğünün
olmadığı, insan haklarının hayata geçmediği, her türlü yasaklamanın olduğu bir ülkede
yaşadığımızı unutmayalım.

55

Arkadaşlarımın bizden bir meslek odası olarak bu soruları bir kalemde çözmemizi isterken
acaba başka bir ülkede mi yaşıyoruz, İsveç’te, Danimarka’da mı yaşıyoruz? Biz Türkiye’de
yaşıyoruz, Türkiye’nin gereğini biliyoruz, İstanbul Odası’nın gücünü biliyoruz,
meslektaşlarımızın katkısıyla sorunları çözüyoruz, çözmeye de devam edeceğiz.
Biz bu Oda’yı yönetirken iki tane temel konumuz var değerli arkadaşlarım, sevsek de
sevmesek de, eksiği var fazlası var, bizi bağlayan bir yasa ve yönetmelikler var. Bu yasa ve
yönetmeliklere uymak zorundayız. Uymadan yönetecek babayiğit var mı bilemiyorum.
Diğer bir husus da Genel Kurul’dur. Gruplar olarak görüşleriniz olabilir, kişiler olarak
düşünceleriniz olabilir, ama hiçbir grubun hiçbir kimsenin düşüncesi Genel Kurul’un
düşüncesinden, Genel Kurul’un iradesinin üstünde değildir. Kimse kendini bu yüce Genel
Kurul’un üstünde görmesin. Bu Oda’da huzur hakları ve diğer haklar Genel Kurul’un
idaresiyle gerçekleşiyor. Bu Oda’da maktu aidatlar, nispi aidatlar yasa ve yönetmelik
çerçevesinde gerçekleştiriyor. Bazı arkadaşlarımız derneklerle, 3568 sayılı yasayla kurulmuş
kamu kurumu niteliğindeki meslek odasını birbirine karıştırıyorlar değerli arkadaşlarım. Önce
meslek yasasını okuyacağız, daha sonra Genel Kurul kararlarına saygılı olacağız.
Hemen buradan şuraya geçmek istiyorum: Ortak bir demokrasi anlayışını yerleştirmeliyiz,
birbirimizi kandırmamalıyız. Israrla Divan Başkanı söylüyor, niye birbirimizi kandırıyoruz?
Hepimiz önder kadroları, önder kadroları tanıyoruz, önder kadro var mı? Gruplarda yönetici
olan arkadaşlarım buraya bireysel konuşmacı olarak çıkarılması doğru mu, ortak noktayı,
uzlaşmayı nasıl yakalayacağız, birbirimizi biz tanımıyor muyuz? Tanıyoruz.
Diğer bir tehlikeli düşünce de şu değerli arkadaşlarım: Bugün yüzde 32 ile Türkiye
Cumhuriyeti'ni yönetiyor, bir arkadaşım çok tehlikeli bir şeyi işaret etti. Nispi temsil, yasa
değişikliğinden bahsetti. Değerli arkadaşlarım, biz bu Oda’yı yüzde 65’le yönetiyoruz.
Üzülerek son bir konuya değinip konuşmamı tamamlayacağım. Bu genel kurullar sadece
iktidarın hesap verdiği genel kurullar değil değerli arkadaşlar, muhalefet de hesap verir.
Örneğin bir hesap soralım muhabbetinden. Geçen genel kurulu yaşıyoruz, bir grubumuz liste
çıkarttı, adaylar çıkarttı ve bize Nazi Hitler benzetmesi yapan arkadaşımız da –isim
vermiyorum sevdiğim için kendisini- çıktı o genel kurulda konuştu bugünkü konuşmasına
rağmen, seçimli genel kurul çok enteresan. Liste sundular, seçime girdiler, o yanındaki bir
arkadaşım bireysel olarak aday oldular, mantığım almadı. Hesap yapmışlar veyahut neyse.
Biz aday olalım grubun listesi var ama, bunlar belki veya bütçe seçim kurulu bizim ismimizi
yazmayı unutur veya aldığımız 3 tane oy listelere geçmez, gene Seçim Kurulu’na müracaat
ederiz.
Etkiler mi değerli arkadaşlarım, etkilerse seçimi iptal ettiririz. Bu arkadaşların Neron’ dan
farkı var mı, imkanları olsa...
Bu kürsülerden çağdaş demokratlara seslenmek çağdaş demokratların hakkıdır. Eğer
gerçekten çağdaş demokratsanız önce kendi içinizden başlayacaksınız, bu anlayışları
temizleyeceksiniz, eğer başka grupsanız grubunuzdan çağdaş adını çıkaracaksınız, biz çağdaş
değiliz, değiştik diyeceksiniz.
Bu duygu ve düşüncelerle hepinize teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.
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Nail Sanlı:
Teşekkür ederim Sayın Akdemir. Gelen eleştiri ve önerileri cevaplandırmak üzere Oda
Başkanı'mız Sayın Yahya Arıkan’a söz veriyorum. Buyurun Sayın Arıkan.
Yahya Arıkan:
Sayın Divan, değerli meslektaşlarım, sizleri bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Günlerdir bu Genel Kurul’un hazırlığını sürdürüyoruz. Amacımız muhasebe mesleğinin, yani
biz meslek mensuplarının çıtasının yükseldiğini, kalitenin olduğunu gelen konuklarımıza
anlatabilecek çok yoğun bir çalışma sürecini oluşturup bugüne geldik. Öncelikle bugünkü
Genel Kurul çalışmasında Oda çalışanlarıma içten teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de Genel
Kurul’un başlangıcında o görkemi katılımı sağlayan ve sabırla şu ana kadar izleyen sizlere,
meslek mensuplarıma sunmak istiyorum.
Değerli arkadaşlar, Yücel arkadaşım eleştirel boyutunu birçok yönüyle yanıtladı, ben de
birkaç konunun altını çizmek istiyorum.
Birçok arkadaşımız söz alırken Oda’nın özellikle toplumsal konularda, özellikle de ekonomi
konularında yeteri kadar sesinin çıkmadığını iletiyorlardı. Sizlere dağıtmış olduğumuz bir
faaliyet kitapçığı var. Yani bugüne kadar basına hangi konularda basın bildirisi göndermişiz
bunların özetlerini göreceksiniz.
Bir kere arkadaşlardan farklı anlayışımız şu: Toplum çıkarını ilgilendiren, özellikle
mesleğimizle ilgili olan konularda gücümüz yettiği oranda katkı sunmaya çalışıyoruz, öneri
sunmaya çalışıyoruz. Ancak, ilgili kanun yürürlüğe girdikten sonra bizim görevimiz
üyelerimizi doğru bilgilendirmek. Şimdi, 4811 sayılı yasanın bir alt olduğunu her yerde dile
getirdik, yanlış olduğunu ifade ettik, ancak bu Büyük Millet Meclisi’nden yasallaştıktan sonra
bu Oda’nın görevi üyeleri doğru bilgilendirmek. Biz bunu yapıyoruz ve bunu da bu şekilde
yapmaya devam edeceğiz. İlginçtir ancak ne olduğunu biliyorsunuz. Şimdi, Meclis’te iktidar
partisi var, muhalefet partisi var ve diyorum zaman zaman Meclis konuşmaları izliyor
musunuz? Muhalefet partisinin gerçekten toplumun çıkarını ilgilendiren, geniş kesimleri
ilgilendiren konularda büyük bir mücadele vermesine rağmen medyada tek bir satır
almadığını gözlemliyorsunuz. Bizim iş de böyle değerli arkadaşlar. İki tane rapor hazırladık,
2002 Yılı Vergi Raporu ve Sosyal Güvenlik Raporu. Katılan medya sayısı belli, medyada yer
alan sayı belli. Bu bizim organizasyon eksikliğinden olduğunu zannetmiyorum. İddialı
olduğumuz bir şey var, sempozyuma gelen arkadaşlarım bilir İstanbul Odası nasıl
organizasyon yapacağını çok iyi biliyor ve basın bildirilerini de, basın toplantılarını da duyuru
anlamında hiçbir eksik yaptığımıza inanmıyorum. Meslekte ahlak kurallarını tartışırken
medyadaki kuralın çöktüğünü hep birlikte izlememiz gerekiyor, sıkıntı budur.
Yine bir arkadaşım çalışmalarımızı küçümseyerek, işte birkaç kitap yayınlamışlar, birkaç
eğitim yapmışlar diye küçümseyerek bir konuşma yaptı. Tabi arkadaşıma bir yerde hak
veriyorum. Sadece biz bu kitapçığa 1 yıllık maliyetimizi koyduk, eğer siz bu Oda’nın 1 yıllık
yaptığı çalışmalara katılmazsanız bu şekilde görürsünüz.
Bakın sektörel bazda 30 ilçede onuncu aydan mart ayının sonuna kadar yaklaşık 6 binin
üstünde meslektaşımız katılmış. Her ay iş kulelerinde genel bir toplantı yapıyoruz, yine kasım
ayından başlayıp nisan ayına kadar her toplantıya asgari 1025 arkadaşımız katılmış, en az 5
bin, 6 bin meslek mensubu katılmış. Vergi dairesi müdürleriyle bölge toplantıları yapmışız 2
binin üstünde meslek mensubu katılmış. 4843 Sayılı Yasa çıkmış, sağ olun bütün partiler de
teşekkür ediyor. Kanun çıkar çıkmaz tüm üyelerimize yorumlu şeklini ulaştırmışız ve aynı
anda 9 bölgede eğitim yapmışız, yine 1000’in üstünde meslek mensubu katılmış ve siz
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buradan çıkacaksınız hiçbir meslek odası olmayan bu çalışmaları küçümseyeceksiniz. Biraz
insaflı olmak zorunda olmamız gerekiyor.
Değerli arkadaşlarım; işimiz çok zor, niye zor biliyor musunuz? Bugünkü konuşmalardan da
buraya katılan arkadaşlarımızın bir sonuç çıkarması lazım. Geçtiğimiz perşembe günü
Güneydoğu ve Doğu Anadolu Toplantısı’na katıldım, oradaki odalarımızı dinledik, oradaki
sorun farklı, Ege’ye gidiyoruz sorun farklı, İç Anadolu’ya gidiyoruz sorun farklı, İstanbul’a
geliyoruz sorun farklı.
İstanbul’un uzak ilçelerinde sorun farklı, merkezde sorun farklı. Gerçekten işimiz zor.
Mesleğin geleceğinin denetim olduğunu söylüyoruz, güçlerimizi birleştirelim diyoruz,
önümüzdeki süreçte kağıtların kalkacağını, faturaların elektronik ortamda düzenleneceğini
söylüyoruz, ama buradan arkadaşlarımız hala çıkıp Bağ-Kur’daki iş takibini mesleğimizin
parçası olarak görüyorlar. Biz Bağ-Kur’da iş takibini mesleğin parçası olarak görmüyoruz.
Aziz Babuşcu arkadaşıma teşekkür ediyorum. İlk defa bir genel kurula çıktı yapılanları tek tek
sıraladı, aslında bu çoğumuzu ilgilendiren bir şeyler var sizin de bildiğiniz gibi. Yapılıyor mu
onlar konusunda da konuşacağız.
Şimdi, değerli arkadaşlar stratejiyi çok iyi tespit etmek lazım. Bugün yeni çıkmış bir kanun
gerçekten İş Yasası’yla ilgili uzun yıllar ülkede tartışılacak, belki uzun yıllar bu konuda
mücadele edecek bir yasa bu Meclis’ten geçmiş. Şimdi, böylesine geriye adım atıldığı bir
ülkede biz de sizin kadar mali tabloları konuşma, hayata geçirme konusunda içten inanıyoruz,
olması gerektiğine inanıyoruz, o mücadeleyi de sürdürmemiz gerekiyor.
Meslek yasasıyla ilgili bir çağrıda bulunduk. Ben de Genel Kurul’un önünde şunu
söylüyorum: Eğer meslekte bir grup bu meslek yasasıyla ilgili yaklaşımını ideolojik
davranmazsa meslek çıkarı doğrultusunda, başta serbest muhasebeci kadrosu konusunda ve de
birçok maddeler konusunda samimi olarak anlatmaktan yana ise biz bu yorumdan yanayız, bu
mücadeleyi buradaki tüm meslek mensuplarıyla birlikte sürdürmeye hazırız.
Şimdi, sosyal güvenlik sorununa girmek istemiyorum. Sosyal güvenlik sorunu sadece
muhasebecilerin değil, Bağ-Kur’a üye insanların hastahane köşelerinde çektiği sıkıntıyı hep
birlikte yaşıyoruz. Bu ülkenin sosyal güvenlikte çözümü güçlü bir sosyal güvenlik kuruluşu
olmasıdır. Sosyal güvenlikte tek çatıdır, biz sadece muhasebecilerin sosyal güvenlik sorununu
çıkardığımız zaman kabul göreceğine inanmıyorum. Ama toplumun büyük bir kesiminin
çıkarları doğrultusunda bir talepte bulunduğumuz zaman daha ciddiye alınacağımıza
inanıyorum.
Sonuç itibarıyla değerli arkadaşlar, bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bir arkadaşım 59’uncu
sayıdaki seçim bildirgesinde vaat ettiklerimizin şunlar şunlar yapılmış, şunlar yapılamamış,
yapılacaktır diye söyledi. Lütfen buradan gidince 59’uncu sayıyı okumanızı tavsiye ederim.
Biz hiçbir zaman yapılacaktır demeyiz. Bu ülkenin koşullarını biliyoruz, zorlukları bilmiyoruz
ve bu konuda programımıza koyulmuş konuların çözümüyle ilgili mücadelenin devam
edeceğini söylüyorum.
Şunu çok iyi bilin ki, muhtemelen ağustos ayı sonuna kadar biz bu yeni binaya taşınacağız.
Bu yeni bina meslekte bir dönüm noktası olacak, sevseniz de sevmeseniz de, takdir etseniz de
etmeseniz de bu yeni binada 22 tane çalışma komitesiyle AR-GE’lerimizde şu saate kadar
yüzde 99 mutfağı bekleyen arkadaşlarımızla Türkiye’de yeni bir sayfa açacağız.
Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum.
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Nail Sanlı:
Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, Gündemin 8’inci maddesini de böyle
tamamlamış bulunmaktayız. Geldik 9’uncu maddeye.
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesinden sonra kurulların aklanma
maddesiyle. Yönetim ve Denetleme kurullarının raporları görüşüldü, hem bireysel olarak
hem grupsal anlamda konuşmacılar görüşlerini aktardılar. Gelen soru, eleştiri ve önerilere
Yönetim Kurulu’nca cevap verildi. Şimdi ayrı ayrı bu kurulların aklanması için oylarınıza
sunuyorum.
Önce Yönetim Kurulu çalışma raporu kesin hesaplar ve faaliyetlerinin aklanması için
oylarınıza sunuyorum. İbra edenler ve aklayanlar? Etmeyenler? Oy birliğiyle Yönetim Kurulu
aklanmıştır. Teşekkür ederim.
Denetleme Kurulu için aynı oylamayı yapıyorum. Denetleme Kurulu raporu aklanması için
oylarınıza sunuyorum. Aklayanlar ve ibra edenler? Etmeyenler? Denetleme Kurulu oy
çokluğuyla, 1 kişi hariç oy çokluğuyla ibra edilmiştir.
Değerli arkadaşlar aklamadan sonra usuldendir Yönetim Kurulu’na bir teşekkür edip
etmeyeceğinizi sordum. Zannediyorum Oda Başkanı bir teşekkür konuşması yapacaktır.
Yahya Arıkan:
Değerli meslektaşlarım, Yönetim Kurulu adına, Disiplin Kurulu adına, Denetleme Kurulu
adına, TESMER Kurulu adına bize göstermiş olduğunuz güvene teşekkür ediyor, sizlerin
desteğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğimize devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum.
Nail Sanlı:
Değerli arkadaşlar, 10’uncu gündem maddesine geldik. Önümüzdeki dönem bütçesinin
görüşülmesi konusu. Bununla ilgili bir önerge vardı bana. “14’üncü Olağan Genel Kurul
Divan Başkanlığı’na, Gündemin 10’uncu maddesinde bulunan yeni çalışma dönemi bütçesi
faaliyet kitabında yayınlanmış ve dağıtılmış olduğundan okunmadan görüşülmesine
geçilmesini öneriyoruz” diyorlar.
Önerenler: Yahya Arıkan, Aziz Babuççu ve Mahmut Aydoğan’dır
Ben faaliyet raporunda sunulan bütçeyi okunmadan görüşülmesine geçilmesini oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Şimdi, bu bütçe konusunda önümüzdeki dönemki bütçenin görüşülmesi için söz almak
isteyenlere söz vereceğim.
O zaman 14. Olağan Genel Kurul Çalışma Raporu’nda sunulmuş olan önümüzdeki dönem
bütçesinin kitapta sunulmuş olduğu şekliyle kabul edildiği oylanmadan ortaya çıkmıştır. Ama
ben yine de oylarınıza sunacağım.
10’uncu maddeyi daha bitirmedim değerli arkadaşlar, halen maddeyi kapatmadım,
bütçedeyim.
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Kitapta sunulmuş olduğu şekli ile önümüzdeki bütçesini kabul edenler? Etmeyenler? Oy
birliğiyle kabul edilmiştir.
10. madde ile ilgili bir öneri daha vardı. Bu öneriyi dilek ve temennilerde ve de tutanağımızda
belirteceğiz. Çünkü, huzur haklarıyla ilgili bir bir gündem maddesiydi, okumayacağım da.
Bir saniye, değerli arkadaşlar bir saniye, açıklıyorum Haziruna. Hem arkadaşlarımıza
ödediğimiz huzur haklarının hangi anlama geldiğini biliyoruz, bunu istedikleri yere
bağışlayacakları gibi güle güle de kendileri için harcayabilirler, o onların inisiyatifindeki bir
olaydır. Bir ikincisi gündem değişikliğini gerektiren konular mevcut Hazirunun 5’te 2
imzasıyla gelmesi gerekir. 4 imzayla gelmiş bir şeyi bu maddede oylayamam kusura
bakmayın. 11’inci gündem maddesine geldik, söz yine sizin. Dilek ve temenniler, dilek ve
temennilerinizi belirtmek istiyorsanız söz vereceğim. Söz almak isteyen? Buyurun.
Nail sanlı:
Yönetim Kurulu da duydu öneriniz, bu önerinizi mutlaka değerlendireceklerdir. Dilek ve
temennilerde söz almak isteyen başka kimse var mı değerli arkadaşlar? 14’üncü Olağan
Genel Kurul’a sabahtan beri katkı getiren, bu saate kadar sabırla izleyen ve Divan Heyeti'ne
böylesi bir Genel Kurul’u bizlere yaşatma zevkini yaşatan siz değerli üyelere teşekkür
ediyoruz.
Uzaktan gelen tüm katılımcılara, misafirlerimize, konuklarımıza, Oda başkanlarımıza, hepsine
teşekkür ediyoruz.
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