İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
“16. GENEL KURUL” TOPLANTISI
21 Mayıs 2005

Nail Sanlı:
Sayın konuklar, değerli meslektaşlarım İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
16. Olağan Genel Kurulu’nu açıyorum.
Genel Kurul’u yönetmek üzere divan için önergelerinizi bekliyorum. Verilen bir önerge var
sanıyorum başka önerge yok.
Önergeyi okuyorum “16. Olağan Genel Kurul Üyelerine; 16. Olağan Genel Kurul’umuzu
yönetmek üzere Divan Başkanlığı’na Nail Sanlı, Başkan Yardımcılığı’na Lerzan Aslan,
üyeliğe Hayri Öztürk, üyeliğe Ayhan Bal’ı öneriyoruz.
Önerenler: Yahya Arıkan, Abdülaziz Ural, Hamdi Balcı.”
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul edilmiştir.
Teşekkür ediyorum. Divanı kürsüye bekliyorum.
Sayın Genel Başkan’ım, Sayın Bakan’ım, Sayın Defterdar’ım, Odalarımızın değerli
başkanları, değerli gruplar, basınımızın değerli temsilcileri, İstanbul Odamızın değerli üyeleri,
Divan Heyeti adına hepinize hoş geldiniz diyorum, 16. Olağan Genel Kurulu mesleğimize
yararlar getirmesini ve iyi bir şekilde geçmesini temenni ediyorum.
Divan Heyeti olarak bize göstermiş olduğunuz teveccühe teşekkür ediyorum, sizlere layık
olmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimi belirtmek istiyorum arkadaşlarımla
birlikte.
Divan Heyeti seçilmiş oldu. İlgili gündem gereği, seçilen Divan Heyeti’ne Genel Kurul
tutanağını imzalama yetkisini de almamız gerekiyor.
Bendeniz de bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliği ile kabul
edilmiştir, teşekkür ediyorum.
Gündemin 3’üncü maddesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
Cumhuriyet’imizin kurucusu büyük önder Atatürk, silah arkadaşları, devlet büyüklerimiz ve
aramızdan ayrılan meslektaşlarımızın anısına sizi bir dakikalık saygı duruşuna davet
ediyorum arkasından İstiklal Marşı, buyurun.
Nail Sanlı:
Teşekkür ederim.
Değerli katılımcılar; biliyoruz ki genel kurullarımız bizim için çok önemli platformlardır.
Senede bir defa odalar yaptıkları faaliyetleri diğeriyle paylaşırlar. Yaptıklarını anlatırlar. Bu
faaliyetin içerisinde beğendiklerini över, beğenmediklerine eleştirilerini getirirler. Bu genel
kurullarda meslekle ilgili önemli konuşmalar, önemli kararlar alınır. Umarım bu genel kurul
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da sizlerin sergileyeceği tavırlar ve bize katkılarınızla birlikte mesleğiniz adına böyle onurlu
bir hava içerisinde geçer ve 16. Olağan Genel Kurul da Odamıza yakışır bir şekilde
tamamlanır.
Biz ilgili gündeme devam etmek istiyoruz. Gündemin 4’üncü maddesi, Yönetim Kurulu
Başkanı’nın konuşması. Ben konuşmalarını yapmak üzere Oda Başkanı Sayın Yahya Arıkan’ı
mikrofona davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan’ım.
Yahya Arıkan (İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı):
Saygıdeğer Genel Başkan’ım, TÜRMOB’un değerli Yönetim Kurulu, Disiplin ve Denetleme
Kurulu üyeleri, Sayın Defterdar, Sayın Bakan’ım, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Oda
başkanları ve değerli yönetim kurulu üyeleri, derneklerimizin değerli temsilcileri, sivil toplum
kuruluşlarının değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım.
Odamızın 16. Olağan Genel Kurulu’na katılıp bizlerle birlikte olduğunuz için Oda Yönetim
Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu ve Oda
çalışanlarım adına hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz, hepinize en derin sevgi ve
saygılarımızla hoş geldiniz diyoruz.
Bu Genel Kurul’un da mesleğimizin ve ülkemizin sorunlarının tartışıldığı dünyadaki
gelişmelerin değerlendirildiği, mesleğimizin geleceğinin ve yeni vizyonların belirleneceği bir
Genel Kurul olmasını diliyoruz.
Bizler Odamızın kurulduğu günden bu yana ekonomik ve toplumsal konularda raporlar
düzenleyerek, sosyal sınıf sahibi olan bir meslek örgütüyüz.
Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım. Sunumum üç bölümde olacaktır. Ekonominin
bugünkü durumu, mesleki gelişmeler ve mesleğimizin geleceği.
Evet, öncelikle hep birlikte ekonominin bugünkü durumuna bir göz atalım. Ekonomik
programın en önemli amaçlarından birisi büyümedir. Ekonomimiz 2004 yılında yüzde 10
büyürken, 2005’te büyümenin yüzde 5’e düşmesi beklenmektedir. Bu oranda meydana gelen
düşüş olumlu beklentilerimizin zedelenmesi sonucunu doğurabilir. Rakamlar bize sanayi
üretiminin genelinde 2005 yılının 2004’e göre daha iyi olduğunu göstermektedir. Ancak göze
çarpan en önemli husus 2004 yılında tekstil sektöründe eksi 1,4 olan küçülmenin 2005’te daha
da kötüye giderek eksi 4,7’ye kadar yükselmesidir.
Benzeri durum petrol üretiminde de görülmektedir. Tabloda otomotiv sektöründe büyümenin
azaldığı ve tedbir alınmadığı takdirde durgunluk işareti verdiği görülmektedir. Ocak-Şubat
2005 dönemi cari işlemler hesabı yüzde 20,3 artışla 3 milyar 800 milyon dolar açık vermiştir.
2005 yılı Şubat ayında ise cari açık bir önceki yılın ayına göre yüzde 3 oranında artarak 2
milyar 300 milyon dolar olmuştur. Bu sonuçlar cari işlemler dengesinin olumsuz yapısını
giderek büyüdüğünü göstermektedir.
2004 yılının verilerine göre mal ve hizmet ihracı yüzde 12.5 oranında artmıştır. Bu oran 2003
yılına göre yüzde 16 ihracat artış hızının düştüğünü göstermektedir. Aynı dönemde toplam
mal ve hizmet ithalatı yüzde 24,7 olarak gerçekleşmiş olup bu oranın da önceki yıllara göre
düştüğünü söylemek mümkündür.
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Her iki oran arasındaki ilişki cari açığının oransal olarak artma trendinde olduğunu
göstermektedir. Merkez Bankası hesaplarında Türkiye’de sıcak para 23 milyar dolar artarak
48 milyar dolara ulaştığı görülmektedir. Bu kadar yüksek tutardaki sıcak paranın çeşitli riskler
yüzünden yurtdışına kaçması durumunda ortada çok büyük ekonomik bunalımların olacağı
unutulmamalıdır.
2004 Nisan-2005 Nisan arası bir yıllık dönemde enflasyon oranları TÜFE’ de 8.8, ÜFE’de
10.17 oranında gerçekleşmiştir. Bu yıl Nisan ayında 0.71 TÜFE 1.21 ÜFE oranlarında
artmıştır. Gelen fiyat düzeyindeki bu düşük oranın giderek azalmasını olumlu bir gelişme
olarak değerlendiriyoruz. Ancak enflasyonun artış trendine girdiğine ilişkin İTO
açıklamalarını da değerlendirmek gerekmektedir.
İşsizlik oranı 2003 ten 2005’e yüzde 1.5 artarak yüzde 11.5 seviyesine ulaşmıştır. Beş yıldır
uygulanan IMF politikaları ile işsizliğin girmiş olması artık bugün bu politikaların ciddi
olarak sorgulanmasının zamanı gelmiştir. Hazinede oluşan ortalama bileşik faiz oranı 2005
yılının Nisan ayının sonunda yüzde 17.7 olmuştur. 2004 yılının aynı ayında bu oran 23.1'dir.
Faiz oranlarında son yılların en düşük değerine girilmiştir. Bütçemiz mart ayı sonu itibarıyla 3
milyar YTL açık vermiştir. Bütçe açıkları sürekli olarak yeni borçlanma gereğine hizmet
etmektedir. Faiz dışı fazla tutarı 9 milyar YTL'dir. Bu fazlalığın ekonomideki daralma etkisi
ihmal edilmeyecek kadar yüksektir.
Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarım; vergi sistemine ilişkin değerlendirmemize
gelince; ülkemizde vergi yükü aksine yüksek değildir. Bunun sebebi vergilendirilmeyen
gelirin yüksekliğidir. Ülkemizdeki vergi yükü Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri ortalamasının
altında kalmaktadır. Ülkemizde kişi başına vergi geliri 822 dolar gibi oldukça düşük bir
tutardır. Bu tutarla Türkiye kişi başına vergi gelirlerinde OECD ülkeleri içerisinde
sonuncudur. Vergiyi ödemede ilişkin Anayasa’nın 73’üncü maddesi vergilendirme ilkeleri,
verginin yasallığı, verginin genelliği, mali düzeyde vergilendirme, vergilendirmede eşitlik,
vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı şeklinde belirlenmektedir. İşte vergi sistemimizin
değişimini düşünürken bu Anayasal ilkeye mutlaka sahip kalmalıyız. Yine tabloda görüldüğü
gibi vergi gelirlerinde, dolaylı vergilerin oranı giderek artmakta olduğu, 2005 yılında vergi
gelirlerinin yüzde 53’ü dolaylı vergilerden oluşacağı beklenmektedir.
Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım; dolaylı vergiler yapısı itibarıyla adaletsizdir. Az
kazanan ile çok kazanan aynı vergiyi ödemektedir. Bu durumun en kısa zamanda düzeltilmesi
gerekmektedir.
Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım; ekonomimizin ve vergi sistemimizin en önemli
sorunu kayıt dışı ekonomidir. Her yıl ortalama kayıt dışı ekonomi nedeniyle 74 milyar dolar
vergi kaybı vardır. Türkiye’deki kayıt dışılık vergi yükündeki düşüklüğe, vergi yükü
düşüklüğü vergi gelirlerinde yetersizliğe, vergi geliri yetersizliği de bütçe açıklarına yol
açılmaktadır. OECD tarafından hazırlanan Ekim 2004 tarihinde yayınlanan Türkiye raporuna
göre kayıt dışılık giderek artmaktadır. Gerek bu rapora gerekse Maliye Bakanlığı tarafından
yapılan denetim sonuçlarına göre yüzde 80 kayıt dışılık söz konusudur. Bu durumda 74
milyar dolar kayıt dışı ekonomi nedeniyle vergi kaybı vardır.
Değerli meslektaşlarım; bu tablonun oluşmasının en önemli nedeni ülkemizdeki durumdandır.
Bu durumun önlenebilmesi için öncelikle. Bildiğimiz nereden buldun teorisine dayanan hangi
sebeple olursa olsun elde edilen gelirin kaydına bakılmaksızın vergilendirilmesinden
geçmektedir.
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Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarım, içinde bulunduğumuz 21’inci yüz yılda
muhasebe mesleğinde ortaya çıkan eğilimlerin tarihsel sürecine baktığımızda 1980’li yıllar
teknolojik gelişimin baş döndürücü bir hızla yayıldığı bilgi ve bilgisel çağının bir dönüm
noktasının yaşandığı bir süreci simgelemektedir. Bu süreç aynı zamanda dünyayı sarsan bazı
olguların da ortaya çıkarak yaşandığı bir süreçtir. Bu olgular dünya kaynaklarının azalması ve
pahalılaşması, dünya nüfusunun patlama noktasına gelmesi, artan enflasyon ve ekonomik
dalgalanmalar, enerji maliyetlerinin giderek artması, teknolojideki hızlı gelişmeler, sosyal
hizmetlerde giderek artan şeklinde sıralayabiliriz.
Değerli meslektaşlarım; 2005 yılında Avrupa Birliği üyesi ülkelerce uluslar arası muhasebe
standartlarının uygulanmaya başlanacak olması ve Türkiye’nin de bu yönde niyet belirtmiş
olması ve bu süreçte IMF’nin 4. gözden geçirme niyet mektubunda iki yıl içerisinde uluslar
arası muhasebe standartlarına uyumu en az 20 adet ulusal muhasebe standardı yayınlama
taahhüdünde bulunmuş olması hızlı bir değişim süreci içine girdiğimizi göstermektedir.
Diğer taraftan, bugün Türkiye’nin gündeminde olan Türk Ticaret Yasası’nın değiştirilmesine
ilişkin yasa tasarısı tartışmaya açılmış ve önümüzdeki günlerde yasalaşarak uygulamaya
geçecektir. Bu yasa tasarısı muhasebe uygulamaları ve muhasebe mesleği açısından gerek
kapsam olarak, gerek getirdiği yenilikler açısından son derece önemli değişiklikler
içermektedir. Yasa tasarısının genel yaklaşımı çağdaş muhasebe standartlarına ve
uygulamalara ulaşmayı hedeflemektedir. Yasa tasarısında muhasebeleştirme ve değerlendirme
kurullarının Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu’na bırakılmış olması ve başka
kurumların özel standart yayınlamak istediklerinde Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu’ndan izin almaları yönündeki düzenlemeler hayal ettiğimiz ortak muhasebe dilinin
oluşması ve uluslararası uygulama açısından son derece önemlidir.
Ayrıca, bu yasa tasarısında şirketlerin, denetçilerin 3568 Sayılı Yasa’ya göre yetki almış
meslek mensupları tarafından seçilmesi de önemli bir gelişmedir. Yine bu tasarıya göre 1
Ocak 2007 tarihinden itibaren bilanço esasına göre defter tutan şirket ve kurumlar muhasebe
işlemlerini uluslar arası muhasebe standardına göre tutacak olması mesleğimizin uluslar arası
gelişmeler karşısındaki önemini bir kez daha ön plana çıkarmaktadır.
Değerli meslektaşlarım; bu gelişmeler ışığında içinde bulunduğumuz bilgi çağı, işletmelerde
muhasebenin önemini artırmıştır. Gelecekte iletişim ağının dünya ülkelerini birbirine daha da
yakınlaştıracağı ve işletmelerin uluslar arası boyut kazanacağı kaçınılmazdır. Artık
ülkemizdeki muhasebecilik mesleği vergi muhasebesi dışında işletme yönetimi ve yatırımcıya
yol gösterme işlevini de yerine getirecek, yönetim muhasebesi anlayışına doğru
yönlendirilmelidir.
Biz İSMMMO olarak bu bilinçle uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek, meslek
mensuplarımızı geleceğe götürecek ulusal ve uluslar arası gelişmelere ve uygulamalara
hazırlayacak çalışmalar içerisindeyiz. Bu çalışmaları gerçekleştirmek için 2003 yılı sonlarında
5 bin metre kare kullanım alanlı hizmet ve kültür binamızı tamamlayarak faaliyete geçirdik.
İstanbul’un 7 ilçesinde eğitim hizmet birimlerinin açılışlarını gerçekleştirdik. Bu
dershanelerimizde 24 noktada 64 kez enflasyon düzeltmesi eğitimi düzenleyerek 6554
meslektaşımızın eğitilmesini, 13 noktada 33 adet YTL ve sektörel bazlı eğitimler
düzenleyerek 3790 meslektaşımızın eğitilmesini, İngilizce kurslarını düzenleyerek 232
meslektaşımızın İngilizce eğitim almasını, 10 kez düzenlenen zorunlu stajyer eğitimi ile 1944
stajyerimizin eğitilmesini, 6 kez düzenlenen seviye yeterlik sınavı öncesi kurslarla 1200
kişiye eğitim verilmesini, mahkemelerde bilirkişilik yapılması içen meslek mensuplarımızın
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katıldığı 2 kez seminer düzenlenmesini ve değişik kurumlarda yoğun katılımların sağlandığı
genel seminer ve panellerin düzenlemesini sağladık.
Enflasyon düzeltmesi konusunda meslektaşlarımıza yüksek bedellerle yazılım satılmasının
önüne geçerek 15 bin adet CD hazırladık ve tüm Türkiye’deki meslektaşlarımızın bilgisine
sunduk. Üyelerimizin ilgi ile takip ettiği mali çözüm dergimizi ekleriyle yayınlanmasını
sürdürdük. Vergi yasaları ve diğer yasalarla ilgili yapılan değişiklikleri içeren mukayeseleri
yayınları hazırladık. Web sitemizi güncel bilgiler ve güncel haberlerle hizmetinize sunduk.
İşyerlerine internet, TV aracılığı ile canlı olarak yayın yaptık. 7. Türkiye Muhasebecileri
Sempozyumu ve 1. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu’nu
gerçekleştirdik.
Değerli meslektaşlarım; bu dönem enflasyon muhasebesi uygulamalarından dolayı iş
yerlerimizde sabahlar olduk. Ayrıca beyanname verme sürelerinin geriye çekilmesi deyim
yerinde ise tam bir faciaya dönüşecekti. Bu faciayı bakanlığın aldığı yetki ile meslek
örgütümüzün sıkıntıyı yakından takip etmesiyle süreler uzatılarak önlemiş olduk. Bu konuda
kısa ve net talebimiz şudur. Artık ikide birde bakanın önüne sürelerin uzatılmasını
istemiyoruz. Diyoruz ki, KDV ve muhtasar beyannamesi teke indirilmeli ayın 25’inde
tahakkuk alınmalı ödemesi de ay sonunda olmalıdır. Geçici belge ise ayın 20’sinde tahakkuku
alınmalı ve ayın 25’inde de ödemesi olmalıdır. Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri
de eski tarihlerde devam etmesini net olarak talep ediyoruz. Bakanlıktan aldığımız düşünceler
yaklaşımlar değerlendirmeler yaz ayı içerisinde bu beyanname tarihleri ve sürelerin yaşanan
sıkıntıların ortadan kaldıracaklarını ifade ettiler.
Değerli meslektaşlarım; yıllardır kağıtların kalkacağını, mesleğin geleceğini denetim ve
danışmanlık mesleği olacağını söyledik. Söylemlerimiz oluşmaktadır. Elektronik bildirge,
elektronik beyanname, sıra elektronik fatura ve elektronik deftere geldi. Maliye Bakanlığı
çalışmaları 2005 yılı sonuna kadar tamamlamak istiyor. Bu nedenle önümüzdeki süreçte
TÜRMOB’un gündemine aldığı 16 projeyi elektronik bürolar, elektronik odalar, elektronik
TÜRMOB oluşturmak, İSMMMO’nun üye gelişim projesini uygulamaya sokmak, denetim
nasıl yapılırla ilgili yaygın eğitimleri yapmak, yabancı dil eğitimlerimizi katılımını artırmak,
LUCA ile yazılı firmalarının rant sağlamasına son vermek çalışmalarımızın ana başlıkları
odur.
Değerli meslektaşlarım; bugün eğer gelişmeler karşısında güçlü ve kuvvetli olmak istiyorsak,
yapacağımız tek şey yaşam boyu öğrenmek felsefesini hayata geçirmektir. Muhasebe meslek
mensupları yaşam boyu öğrenmeyle bilgi, beceri ve deneyimini hem geliştirmeli hem de
yaygınlaştırmalı hem de paylaşmalıdır. 16. Olağan Genel Kurul’umuzda bizlerle birlikte
olduğunuz için tekrar tüm arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum, Genel Kurul’un başarılı
geçmesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.
Nail Sanlı (Divan Başkanı):
Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli katılımcılar; gündemimizin 5’inci maddesinde artık
İstanbul Odası’nın geleneksel bir hale getirdiği bir ödül töreni var, yılın en iyileriyle ilgili.
Ben, bu konuda zannediyorum Oda Sekreteri Sayın Yücel Akdemir bize yardımcı olacak,
kendisini kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Demir.
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Yücel Akdemir: (İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Sekreteri):
Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım; geleneksel hale gelen Yılın En Başarılı Bilim
İnsanı Ödülü, Yılın En Başarılı Ekonomi Muhabiri Ödülü, Yılın En Başarılı Vergi Dairesi
Müdürü ödülleriyle ilgili törene geçiyoruz.
2004 yılının en başarılı bilim insanı ödülünü vermek üzere TÜRMOB Genel Başkanı Sayın
Mehmet Timur’u davet ediyorum. Buyurun Sayın Timur.
Mehmet Timur (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği/TÜRMOB Genel Başkanı):
2004 yılının En Başarılı Bilim İnsanı Ödülü:
Sayın Doç. Dr. Banu Durukan 9 Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Banu Durukan:
Ben öncelikle İSMMMO’ ya beni bu ödüle layık gördüğü için çok teşekkür ediyorum.
İSMMMO’nun benim için çok özel bir anlamı var, çünkü ben akademik kariyerime
başladığımda ilk bildiride sempozyum katılımımı İSMMMO’nun sempozyumunda
yapmıştım. O açıdan bana hep uğur getirdiğine inandım.
Buradan sizlerin önünde öncelikle beni hiçbir zaman kariyerimde yalnız bırakmayan aileme
çok teşekkür etmek istiyorum buradalar. Bir de bir şansım daha vardı, yine okulda da çok
güzel bir ailem var beni akademik kızı olarak kabul eden bir hocam var. O nedenle burada
hepsine çok teşekkür etmek istiyorum ve bu ödülü bilginin peşinden koşan herkese hediye
ediyorum.
Yücel Akdemir:
Teşekkür ediyorum.
2004 yılı En Başarılı Ekonomi Muhabiri Ödülü’ne sıra geldi. Bu dalda 2 tane birincimiz bir
tane onur ödülümüz var. Tüm bu ödülleri vermek üzere Oda Başkan’ımız Sayın Yahya
Arıkan’ı davet ediyorum.
2004 yılı en başarılı ekonomi muhabiri ödülü birincilerden bir tanesi Sayın Ayfer
Aslan/Dünya Gazetesi.
Ayfer Aslan:
Ne diyeceğimi bilemiyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum İSMMMO’ya. Bu ödül benim
için gerçekten çok heyecan ve gurur verici. Bu kadar belki konusunda uzman kalabalık bir
topluluğun önünde konuşmak gerçekten zor ama ben haberimle vergi konusundaki
adaletsizliğin bir başka boyutuna dikkat çekmek istedim. Çok teşekkür ederim.
Yücel Akdemir:
İkinci, yılın En Başarılı Ekonomi Muhabiri Ödülü Sayın Metin Can/Referans Gazetesi.
Metin Can:
Aslında bu ödülü almak hem kolay hem zor oldu. Zorluklarını tahmin edersiniz ama kolay
olmasının birkaç sebebi var. Birincisi yeni kurulan bir gazete Referans Gazetesi. Oradaki 15
kişiden oluşan haber merkezi ve haber merkezimizin müdürleri, onların oluşturduğu sinerji,
okunabilir bir gazete yaptığımız inancını oluşturdu. O heyecanla birlikte bizde daha iyi
çalışmaya başladık. Tekrar teşekkür ediyorum herkese.
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Yücel Akdemir:
2004 yılı En Başarılı Ekonomi Muhabiri Onur Ödülü Sayın Meliha Okur, CNBC televizyonu.
Meliha Okur:
Şimdi bu Oda beni şaşırtıyor açıkçası. Cumartesi günü yağmurlu bir havada 2 binin üzerinde
insan burada, demek burası önemli bir yer. Kendimi bildiğimden bu yana yani gazetecilik
yapıyorum 25 yıldır. Vergi reformu, vergi adaleti diye konuşup duruyoruz sonuçta yüzde
60’ın üzerinde kayıt dışı bir ekonomi, kayıt dışıyla mücadele edeceğini söyleyen Maliye
Bakanlığı burada da önlere dizilmiş çoğu bakanlık yapmış çok önemli yerlerde bulunmuş
Türkiye Cumhuriyeti denince anladığım, bürokrasi maliye bürokrasisi. Dolayısıyla fazla söze
gerek yok burada bir tek kişi ilgimi çekti Vergi Dairesi Müdürü. Acaba nasıl vergi topladı?
Merak ediyorum nedir bu işin hikmeti? Teşekkür ediyorum.
Yücel Akdemir:
Teşekkür ediyorum. 2004 yılı En Başarılı Vergi Dairesi Müdürü Ödülü’nü vermek üzere
İstanbul Defterdarı’mız Sayın Mehmet Akif Ulusoy. Buyurun efendim. 2004 yılı En Başarılı
Vergi Dairesi Müdürü Sayın Yusuf Şimşir/Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi.
Evet, dışarıda hava muhalefeti var, trafik malum, müdürümüz geç kalmış olabilir. Ben hemen
törene devam ediyorum. Bu bölümde birincilik ve onur ödülü almaya hak kazanan tüm
değerli konuklarımızı kürsüye davet ediyorum. Lütfen ödül alan tüm konuklarımızı kürsüye
almak istiyorum. Ve ödül veren konuklarımızı da kürsüye almak istiyorum. Buyurun.
Evet Sayın Banu Durukan’ıda almak istiyorum buraya. Evet bu güzelliği tamamlamak
istiyorum. Odamızın Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyelerini de buraya almak istiyorum.
Buyurun arkadaşlar.
2006 yılında 2005 yılının en başarılıları ödül töreninde buluşmak dileğiyle hepinize saygılar
sunuyorum.
Nail Sanlı:
Bilim, ekonomi ve vergi alanında bu ödülleri hak eden ve kazanan bütün konukları biz
kutluyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz.
Gündemin 6’ncı maddesinde konuklarımız ve konuşmaları var. Benim elimde sayabildiğim
kadarıyla 20 civarında oda başkanımız burada. Ancak konuşma isteyen başkanımızın sayısı
çok az. Ben özellikle ilk başta genel başkanımız, TÜRMOB Genel Başkanı Sayın Mehmet
Timur’a söz vermek istiyorum. Buyurun Sayın Genel başkanım. Hoş geldiniz.
Mehmet Timur: (TÜRMOB Genel Başkanı):
Çok Değerli Bakanım, Sayın İstanbul Defterdarım, değerli konuklar, odalarımızın sevgili
başkanları ve çok sevgili İstanbullu meslektaşlarım; hepinizi TÜRMOB ve şahsım adına saygı
ile selamlarım.
Güzel ödül töreninden sonra konuşmak biraz zor olacak. Sevgili meslektaşlarım; meslek
örgütümüz mesleğimiz dünyadaki gelişmeler, ülkemizde gelişmeleri çok yakından takip
etmek mecburiyetinde olan bir meslek kuruluşudur. Daha ki Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki Merkez Bankası’nın faiz artırımları, petrol fiyatlarına kadar her şeyi meslek
örgütümüzü çok yakından ilgilendirmektedir. Geçtiğimiz yıl 2004 yılında biraz ekonomik
göstergeler hakkında bilgi vermek istiyorum. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduk. Kişi
başına gayri safi milli hasılası 4172 dolar oldu. 2004 yılında Türkiye’nin en hızlı büyümesini

7

gerçekleştirdik. Enflasyon yüzde 10’lara geriledi. Faizler düştü, bunlar gerçekten ülkemizin
gerçekleri. Ama diğer taraftan ise gayri safi milli hasılamız 9,9 artarken gıda
harcamalarındaki artış yüzde 2,8’e düştü. Bu gelir dağılımındaki büyük çarpıklığın bir
neticesidir. Büyüme istihdama yansımadı. İşsizlik çok büyük sorun oldu şu anda ülkemizin en
büyük sorunu işsizliktir. Cari işlemler açığımız 2004 yılında 15.6 milyar dolarken ,dış ticaret
açığımız ise yüzde 22 artışla 6 milyar dolara yükseldi. 2005 yılında ilk verilerine göre özel
sektör yatırımları oldukça geriledi. Biz istiyoruz ki sosyal güvenlik ve vergi reformundaki
gelişmeler biran önce hayata geçirilsin.
Değerli arkadaşlarım; vergi sistemimizi ve vergi idaremizin süratle değişikliğe uğraması ve
çağdaş olması konusunda biz yıllardır her kürsüde her meslektaşımız da ifade ediyorlar. İşte
bunlardan bir tanesi vergi idaremiz kanunları yasalaştı ve dünden itibaren arzu edilen böyle
söylüyorum bunun için arkasında duracağız. Atamalar yapıldı merkez atamaları yapıldı.
Ayrıca vergi sistemimizin değişmesini çok istedik. Basit anlaşılır ve uygulanabilir bir vergi
sistemini arzu ettik. Hepimiz bunu çok arzu ettik bunun için de 1 Haziran’dan itibaren hızlı
bir temel çalışmalar başlayacaktır.
Ülkemin en büyük sorunlarından bir tanesi ise, dolaylı vergilerin yükselişidir. Şu anda 69,9
olan dolaylı vergiler nispeti yıl sonuna kadar 73’e yükseleceği var sayılmaktadır. Bunun
yüksek oluşu bizlere zararı çok büyüktür. Kayıt dışının da yüksek oluşu yine bizlere zarar
vermektedir. Nasıl vermektedir? Bizim iş sahamız daralmaktadır. Beyan sistemine dayalı
temeli oluşturan Gelir ve Kurumlar Vergisi ise maalesef çok düşük seviyelerde devam
ediyor. 2004 yılı itibarıyla mükellef başına Kurumlar Vergisi’nde 15 milyon lira vergi ödendi.
Gelir Vergisi’nde kişi başına 640 milyon lira vergi ödendi. Basit usulde 78 milyon lira vergi
ödendi. Asgari ücretli ise yıllık olarak 660 milyon lira vergi ödedi. Bu da Türkiye’nin diğer
bir gerçeğidir.
1980 yılından bu tarafa bu kadar süre içerisinde vergi kanunlarında 193 defa değişiklik oldu.
Her yıl 8 defa değişiklik oldu ve bunları biz yaşadık. Bu alışkanlık devam etti 2004 yılında da
8 defa değişiklik oldu. Ve bunlar yetmiyormuş gibi de 54 tane tebliğ, 80 sirküler, 67 genel
yazı yayınlandı. Arzu ettiğimiz, sistemde temel vergi kanunlarının değiştirilmesi fakat hiçbir
değişikliğe uğramadan yıllarca bu uygulamanın devam etmesidir. Biz bunu ümit ediyoruz ve
ümit etmek de mecburiyetindeyiz.
2004 yılını çok zor bir şekilde geçirdiniz. Bakın nelerle karşı karşıya kaldınız. Enflasyon
muhasebesi, beyannamelerin geri çekilmesi, ek bildirge ve beyanname, YTL, vergi barışı,
yazar kasaların değişim ve usulsüz kanunsuz matrah artımları bunları hep yaşadınız ama
başarıyla da altından kalktınız. Şimdi bunları teker teker izah edeceğim.
Enflasyon muhasebesi konusunda ben bir araştırma yaptım. Hiçbir ülkede enflasyon
muhasebesi hakkında bilgi sahibi değilken, biz bu kürsülerden ülkemizde bir enflasyon
muhasebesi muhasebesi gelmelidir dedik ve bunu en çok biz istedik. Ve geldiği zamanda
uygulamak mecburiyetinde kaldık. Ama bu kadar karmaşık bir şekilde çıkacağını
zannetmedik. Ve bunun için de biz ne yaptık, TÜRMOB olarak odalarımız olarak sıkı bir
eğitim yaptık. Her odamız en azından 10’ar, 15’er dakika eğitim yaptı. TÜRMOB o ilden bu
ile koşarak eğitimlerini tamamladı enflasyon muhasebesinde. Bu bakımdan TÜRMOB olarak
biz gereken görevimizi gerçekten yaptık. Beyan sürelerinin geri çekilmesi bizleri çok üzdü ve
demin de çok güzel bir alkış yaptınız.Bakın, ben size şunu söyleyeyim: Eski beyan süreleriyle
2004 teki uyguladığınız beyan süreleri arasında ne fark var.
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19 Mayıs bayram günü sizler belki bayram yapıyordunuz çocuklarınızla, ben bakanlıkta tekrar
görüştüm. Beyan sürelerine mutlaka bir şekil vermemiz gerektiğini, yakındaki vergi
kanunlarıyla belki o zamana kalmadan beyan sürelerini bankaların tahsil etme sürelerine
uygun bir şekilde eskiye yakın bir şekilde düzeltilmesi konusunda sözünü aldım. Ve
beyanname konusunda TÜRMOB olarak sizlere gereken bilgiyi vermek için her uygun çabayı
gösterdik. e-beyanname aynı zamanda bizlere çok büyük bir kolaylıktır.Ancak ebeyannamenin son günlerde 200 milyar-400 milyar kısmı için mutlaka elektronik ortamda
verilmesi mecburiyetini yerine getirmeyenlere bir milyar 180 milyon lira da ceza
uygulanmaya başlandı. Odalarımız feryat ediyor bu ceza bizemi diye.Bazen e-beyannamenin
kendisinden kaynaklanan bir sorun olduğuna inanıyoruz.
Evet 19 Mayıs günü bakanlık yeni teşkilatını kurarken ben de aralarına girdim ve bunu da
çözdük. Size uygulanacak 1 milyar 180 milyon lira geç beyanname vermekten veya
elektronik ortamda vermemekten dolayı onu da bugün ya da yarın sirküler olarak
yayınlayacağız.
Sayın Genel Müdür’den şunu istedik, artık genel müdür demiyoruz Sayın Başkan dedim ben
bunu İstanbul Odası’ndaki meslek mensuplarına duyurabilir miyim sakın bir hata
yapmayalım,bağıra bağıra söyle dedi bende söyledim YTL konusunda biz gerekeni yaptık
arkadaşlar. Çaresiz kaldığımız zamanda eğitimcilerin eğitimi için Ankara’da eğitimler
yaparak sizlerin eğitimine ve sizlere açıklık getirilmesi için elimizden geleni yaptık. Ebildirge konusunda oda başkanlarımız ve TÜRMOB olarak Çalışma Bakanlığı’nın kapılarını
aşındırdık ve istediğimiz süreleri aldık ve istediğimiz her şeyi onlara yaptırdık.
Bir hususu daha açıklamak istiyorum sevgili meslektaşlarım. Bazen ben hata mı yapıyorum
diye genel başkan olarak Maliye Bakanlığı ile işbirliği içerisindeyiz, Maliye Bakanlığı ve üst
bürokratlarını bir araya getirerek TÜRMOB yönetimini bir araya getirerek benim
söylemediklerim varsa onlar söylesin diye, her türlü anlaşmayı yapıyorum. Aynı şeyi ben
Çalışma Bakanı’yla da yaptım. Ve tenkit ettiğiniz bir husustur ama, diyalogla her şeyi biz
hallettik üstatlarımla.
Sevgili meslektaşlarım; sizlere daha iyi hizmet verebilmek için TÜRMOB olarak, yine Sayın
Oda Başkan’ımızın izah ettiği gibiLUCA programını hayata geçirdik ve başarılı olduk ve çok
hızlı ilerliyoruz. Bu çok güzel bir program ve programcıların diğer yapımcıların oyuncuları
olmayacaksınız. Bu sizin olacak, gelir elde etmek için yapılmadı eğer gelir elde edilecekse bu
tekrar size dönecektir. Ama bir şeyi üzülerek söylemek istiyorum maalesef bazı
meslektaşlarımız programın başarılı olmaması için elinden gelen her kötülüyü fenalığı
yapmaktadır ve bunu da bir gün başkanların toplantısında isimleriyle de açıklayacağım bu
sefer.
Sevgili meslektaşlarım; sizlerin TÜRMOB’ a rahat ulaşabilmeniz için de e-TÜRMOB ve o da
yıl sonuna kadar istediğim bir şekilde faaliyete geçecek ve arzu ettiğimiz anda
ulaşabileceksiniz. Bu 2004.
Peki, 2005 nasıl geçecek? Şunu söylemek istiyorum: 2005 de pek kolay geçmeyecek.
Önümüzde bu Ticaret Kanun’larımız yasalaşacak bunun için eğitim yapmak
mecburiyetindeyiz. Önümüzde uluslararası raporlama standartları vardır, bunun için eğitim
yapmak istiyoruz. Ayrıca denetim standartları konusunda eğitim yapacağız ve ayrıca
muhasebe standartları konusunda da eğitim yapacağız. Eğitim bizim en büyük görevimiz
olacak.
Sevgili meslektaşlar; TÜRMOB sizlere iyi bir eğitim verebilmesi için alt yapıyı kurulması
için elinden geleni yaptı. 15 yıldır odalara bina veya eğitim tesisi yapılması gereken desteği
en azından 2004 yılında 15 veya 20 mislini yaptı. Ve bugün bütün odalarımız, merdiven altı
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veya da han köşelerinden kurtuldu çağdaş odalara dönüştü. Biz bundan gururluyuz. Ve bu
çalışmayı da devam ettireceğiz sevgili meslektaşlarım.
Diğer bir husus da, size meslek örgütümüzün bilgisini vermek istiyorum. Bu ay itibarıyla
66240 meslektaşımız var. Sadece bu ay imtihanla giren 1500 tane daha var. Bu rakama bu
1500’ü de ilave edin. Ve bir şey dikkatimi çekti bizim uzaktan eğitimden faydalanarak stajyer
başlama sınavına girenler çok büyük başarı gösterdi. Uzaktan eğitimimiz en mükemmel bir
şekliyle bu aydan itibaren çalışmaya başlayacak. Artık her meslektaşımız veya bizim stajyer,
mesleğe girmek isteyenler hocalarının sesiyle ve hocaların sesiyle eğitim programı hazırladık
ve sizlere sunduk ve 1 Haziran’dan itibaren faaliyete geçiyor. Bunu yaparken şu dikkatimi
çekti. Eskiden bir SMM 60 ortalamayı zor alırdı şimdi ise not ortalamalarına baktığım zaman
çok şaşırıyorum 60 yok artık 70’de yok, 70’lerin çok üstünde notlar ve bizim imtihana
girenler üniversitelerin en değerli öğrencileri olabiliyor. 80, 90 not ortalama ile bizden belge
alıyor. Bir girişte alıyor, 5 girişte alamayanlar artık bir girişte alıyor.
Bir taraftan övünüyoruz, bir taraftan da korkuyoruz çünkü bu zımba gibi giyimiyle kuşamıyla
her şeyiyle mükemmel bir meslek mensubu aramıza giriyor ve mevcutların da aynı şekilde
yetişmesi için eğitimine devam etmemiz gerektiğini de her zaman için söylüyorum. Bu 66 bin
kişinin içerisinden bazıları bizi çok üzüyor. 2004 yılından 530 meslektaşımız mesleği bıraktı.
İş bulamamaktan. 38 tanesi ise yaşlılık ve ölüm nedeniyle mesleğimizden ayrıldı.
Mesleğimize yakışmayan davranışlar içinde bulunan 221 tane meslektaşımız ise
mesleğimizden uzaklaştırıldı.
Dolayısıyla, 2004 yılında 722 tane meslektaşımızın TÜRMOB’dan kaydı silindi. Bunu da
söylememin sebebi şudur: Sizler biraz da mesleğiniz hakkında bilgi sahibi olun diye ve
TÜRMOB hakkında bilgi sahibi olun diye bilgiyi sunmak istedim.
Sevgili meslektaşlarım; bir de bir hususu bana hep sorarsınız. TÜRMOB’un Genel
Kurul’unda siz bir mali tatil istediniz ve başbakan, ana muhalefet partisi söz verdiler. Bunu
niye gerçekleştirmiyorsunuz? Evet, her görüşümde Sayın Maliye Bakanı bana söyler, biz
bunu nasıl halledeceğiz? Çünkü Maliye Bakanlığı’nın da hangi ayda işlemlerini durdurması
gerektiği ortaya çıkıyor. Buna göre bir hazırlık yaptık. Temmuz ayı mı, ağustos ayı mı veya
yoğunluğun olmadığı bir ayı tercih etmeyi düşünüyoruz. Ve dolayısıyla da başbakan
yardımcısı bilin ki 15 günde bir arıyor, Başbakan söz verdiği şeyin arkasındadır o tatil için ne
istiyorsanız getirin.
Evet, diğer bir husus da, meslek yasamızla ilgilidir. Meslek yasamızın 3568 Sayılı Yasanın
bazı maddelerinin mutlaka tadilata ve çağa uygun bir şekilde değiştirilmesi gerektiğine ben
de inanıyorum. Ama bu 4–5 maddeyi geçmez. Benden önceki genel başkan Sayın Özyürek
her zaman ifade eder bu yasanın Meclis’e gelmesi bizim için iyi bir dezavantajdır diye.Çünkü
her taraftan parmak atılır, bugün 66 bin olan üye sayımız belki de 166 bin olur. Çok vasıfsız
kimseler aramıza katılabilir. Bunun için bu konuda ben kıskanç davranıyorum. Buna rağmen
meslek yasamızla ilgili yeminli odalarıyla, SMM odalarıyla müştereken kendimiz
hazırlayacağız komisyonları kurdurup ve bu konuda hızlı olarak çalışmaktayız ama, detaya
inmiyoruz. Eğer bana bırakılırsa yasaların içerisinde muayyen düzeltmeleri hiç kimse fark
etmeden geçirmeyi düşünüyorum. Çünkü bu şekilde olursa dışarıdan parmak atmak
isteyenler, girmek isteyenleri engellemiş oluruz. Ve beklide , işte bu mali tatilde bununla
beraber çıkabilir, yıl sonuna kadar Meclis’e gelebilir sevgili meslektaşlarım.
Sayın Başkan’ım, biraz sohbet ederken bana şunu söyledi. İnsanların dinleme kapasitesi bütün
dünyada yapılan araştırmada 15 dakikadır. Ben de buna riayet ederek sözlerime son vermek
istiyorum. Ancak buradan birkaç tane teşekkürümü sunarak gitmek istiyorum.
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Genel Başkanlığım süresince gerek Maliye Bakanlığı bürokratları gerekse Çalışma Bakanlığı
bürokratları bana hep destek oldular. Onlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İkinci bir
teşekkürüm ise bazen eğitimlerde hoca bulamıyoruz. Ama kendi aramızdan yetişen öyle
değerli hocalar oldu ki onlara teşekkür etmek istiyorum. Bunlardan birçoğu da İstanbul
Odası’ndadır. Ve Türkiye’nin her tarafına kışın kar tipi günlerinde her tarafa ulaşarak, zor
durumdaki meslektaşlarımıza da yardım ettiler, bunlara da ayrıca huzurlarınızda teşekkür
ediyorum. Bir teşekkürümde sizleredir, sizler gerçekten dünyanın en iyi yetişmiş meslek
mensubu oldunuz. Neden? Enflasyon muhasebesi sizin yeniden bütün kitapları karıştırmanızı
sağladı. Çok iyi yetiştiniz.
Dünya Bankası’yla sohbet ederken, uluslararası ilişkilerde bize diğer ülkelerin
muhasebecileri, meslek örgütünü gördüğüm zaman en dinamik, en genç, en güçlü meslek
örgütü bizimki olduğunu gördüm. Ben size de teşekkür eder ve hepinize saygılarımı sunarım.
Nail Sanlı:
Teşekkürler Sayın Genel Başkan. Değerli katılımcılar, Sayın Defterdar’ımız da aramızda,
Sayın Mehmet Akif Ulusoy, buyurun efendim.
Mehmet Akif Ulusoy (İstanbul Defterdarı):
Değerli Divan Kurulu, Sayın Genel Başkan’ım, Sayın Bakan’ım, değerli misafirler,
saygıdeğer meslektaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu 16. Mali Genel Kurul’un
Odamız ve camiamız için hayırlı olmasını, başarılı geçmesini temenni ediyorum.
Ben esasen sadece bir selamlama ve teşekkür için söz aldım. Birkaç cümle ilave etmeme
müsaade buyurun.
Her vesile ile ifade etmeye çalışıyorum bu camiayı, muhasebe ve mali müşavirler camiasını
idaremizin dışında ayrı bir yer bir şey olarak değil, bir mütemmim yüz olarak telakki
ediyoruz. Bunun da tabii doğal bir sonucu olarak işbirliği, dayanışma alanlarımız olması
gerektiğini düşünüyoruz.
Bu da görev yaptığım dönem içerisinde İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler
Odası’nın başta Sayın Oda Başkanı olmak üzere yönetiminden fevkalade güzel bir işbirliği ve
dayanışma örneğini gördük. Bunun için kendilerine teşekkür ediyorum, minnetlerimi ifade
ediyorum. Ve bunun daha da gelişmesini daha çeşitli alanlara yayılmasını da temenni
ediyorum.
Sayın başkanlar konuşmasında ifade ettiler. Türkiye’de esasen vergi yükü çok yüksek değil.
OECD ortalamaları da dikkate alındığında oldukça makul seviyede. Ancak kayıt dışılık
problemi nedeniyle vergi yükü vergi ödeyen kesimin sırtında daha ağır bir şekilde tezahür
ediyor. Kayıt dışılığı biz İstanbul Defterdarlığı olarak sadece vergi problemi, sadece
ekonomik bir problem olarak veya sadece kendi problemimiz olarak görmüyoruz. Bunu hem
ekonomik sosyal kültürel bir problem olduğunu düşünüyoruz ve bunun bütün kesimlerin bir
sorunu olduğunu bütün kamusuyla özeliyle bütün kesimlerin sorunu olduğunu düşünüyoruz.
Kayıt dışılığın, kamu otoritesinin devlete tabii ki bir zarar vermektedir. Ancak mükellefimize
devlete verdiği zarardan daha fazlasını en başta haksız rekabet şeklinde vermektedir. Bu
nedenle kayıt dışılıkla mücadelede ciddi bir işbirliği içinde olmamız gerektiğini, tüm
kesimlerin sadece kamu ve kamuya benzeyen muhasebe müşavir camialarının değil, bunun
yanında diğer taraflarında işbirliği içerisinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu düşünceden
hareketle bu sene ki beyan döneminde mükelleflerimizin getirdikleri beyannamelerin
arttırılması, beğenilmemesi gibi bir tutum içerisine politika olarak girmedik. Bunu başta
meslek odalarımız olmak üzere muhasebeyle ilgili müşavirliğiyle ilgili, mükellefimizin
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kanuni temsilcisi olan ticaret odaları sanayi odaları ve esnaf odaları gibi odalarla yürütmeye
gayret ettik. Fakat bu gayretin içerisinde bu Oda’nın mensuplarının sizlerin çok daha özel bir
yeri olduğunu düşünüyorum. Çok daha iyi anlayabildiğimizi birbirimizi anlayabilmemiz
gerektiğini ve anlayabildiğimizi düşünüyorum.
Bu konuda önümüzdeki süreç içerisinde odalarla birlikte yapacağımız çalışmalarda bilhassa
gayretlerinizi esirgememenizi istirham ediyorum. Buna fevkalade ciddi boyutlarda
ihtiyacımız var. Tabii ki hukuk ekseninin içerisinde kalmamız ancak yaptığımız çalışmaların
iyi güzel bir merkez bulmasına bağlı. Tabii aksi takdirde hukuk dışına çıkacak değiliz ama
hukukun zarif yönüyle şık yönüyle hukukla karşı karşıya kalmalıyız diye düşünüyorum.
Efendim, burada söz almışken e-beyanname konusuna da çok kısa değinmek istiyorum.
Esasen yeri değil belki ama fakat mali genel kurullar daha çok yönetimle mensupları
arasındaki bir hesaplaşmanın ibralaşmanın ötesinde, faaliyette bulunulan alandaki birtakım
sorunları birtakım olayları da gündeme getirmeye vesile oluyor. e-beyanname bizim için
gerçekten fevkalade ehemmiyetli. Bunun süratle ve çok yüksek oranlara çıkarılmasını temenni
ediyoruz, arzu ediyoruz. Bunu tabii ki kendimiz için arzu ediyoruz ama esas arzumuzun
nedeni mükelleflerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla. Uzun süreden beri İstanbul
Defterdarlığı’nı yakından tanıyorum. Memurlarımıza çalışanlarımıza doğru dürüst ciddi bir
eğitim verebilmiş değiliz. Yakın zamanda bunu verebilecek durumda değiliz. Ama ebeyanname ile iş yükümüzün nispeten azalması bize acaba memurlarımızı amirlerimizi
çalışanlarımızı eğitebilme fırsatı verebilir mi diye düşünüyoruz. Eğitimde şu açıdan önemli
tabii ki, eğer eğitimsiz bir memurla bilmeyen cahil bir memurla mükellef karşı karşıya gelirse,
bunun bu ilişkinin adı işkence oluyor, eziyet oluyor, baştan savma oluyor. Ama eğer bilirse,
konusunu bilir veya öğrenebilme kabiliyetine sahip olursa bu ilişkimizi çok daha sevimli hale
getirme imkanı olabilir diye düşünüyorum. Bu eğitimi de ancak beyanname alma, para alma
gibi işin esasına çok fazla ilgilendirmeyen sadece iş yükü olarak karşımıza çıkan şeylerin bu
e-beyanname imkanını da değerlendirip en aza indirilmesi ve iş yükümüzün eğitimle benzeri
birtakım şeylerle daha verimli alanlara yöneltilmeye çalışılması gerekir diye düşünüyorum.
Efendim bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını
diliyorum.
Nail Sanlı:
Sayın Defterdarımıza teşekkür ediyoruz. Ankara Odamızın Başkanı Sayın Mehmet Koç
buyurun.
Mehmet Koç: (Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı):
Sayın Divan, Sevgili Genel Başkan’ım, Yönetim Kurulu üyeleri, Sayın Bakan’ım, değerli
Oda başkanları, siz değerli İstanbullu meslektaşlarım; hepinizi Ankara Odası adına saygıyla
selamlıyorum.
Bu büyük ilgi hiç şüphesiz ki 16 yıl gibi kısa bir süre içerisinde mesleki sorunlarımızın
aşılmasında ve yeni kazanımlar elde edilmesinde hiç şüphesiz ki büyük katkı koymuştur. Ben
öyle inanıyorum ki bu ilgi önümüzdeki dönemlerde de meslek yasamızın günün ihtiyaçlarına
cevap verecek şekilde değiştirilmesini de sağlayacaktır. Ancak Genel Başkan'ımın kaygılarına
da katılmamak elde değil.
Niçin elde değil? Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Gelir İdaresi’nin Yeniden
Yapılandırılması Yasası Meclis’ten geçti ve yayınlanarak yürürlüğe girdi ancak kaygılarımızı
haklı çıkartacak bir yığın gelişmeye de sahne oldu. Hiç şüphesiz ki Gelir İdaresi ile ilgili
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düzenlemeler çıkartılırken tarafların demokratik katılımları göz ardı edilmemeliydi. Yeni bir
yapılanma mutlaka yeni bir anlayış gerektirmeliydi. Ne yazık ki Gelir İdaresi’nin
yapılandırılmasında bu yeni anlayışı demokratik yaklaşımları tarafların görüş ve önerilerini
dikkate alan bir anlayışı ne yazık ki göremedik.
Hiçbir kesim bu düzenlemeden memnun kalmadı. Bir taraftan maliye müfettişleri, bir taraftan
hesap uzmanları, bir taraftan gelirler kontrolörleri, vergi denetmenleri, gelir idaresi çalışanları
hiçbir kesim bu tasarıdan memnun olmadı. Hiçbir kesimi memnun etmedi. Hep diyoruz ya
dağ fare doğurdu diye işte bu tasarıyla gerçekten dağ fare doğurdu dedirtecek gelişmeler
yaşandı. Yeni bir anlayış yeni bir yapılandırmayı gerektirir demiştik ancak bunu göremedik.
Etkin bir Gelir İdaresi az önce Sayın Defterdar’ımızın da söylemiş olduğu gibi, vergiyi
hukuksal zemin içerisinde almalıydı. Ancak son 2 yıldır var olan uygulamalara baktığımızda
çağdaş vergicilik anlayışı bir tarafa bırakılarak, dayatmayla, pazarlıklarla, salma yoluyla
vergiler toplanıyor.
2004 yılı beyan döneminde Ankara’da bunu fazlasıyla yaşadık. Türkiye’nin birçok ilinde de
bu uygulamalar devam edip geldi. Yeni bir Gelir İdaresi bu anlayışları ortadan kaldırabilecek
mi? Yeni bir Gelir İdaresi yüzde 60’ların üzerinde olan kayıt dışılığı ve vergi kayıp ve
kaçaklarını ortadan kaldırabilecek mi? Eskinin kötü bir kopyası olan bu anlayışın bu
eksiklikleri ortadan kaldırabileceği noktasında ne yazık ki umutlanamıyoruz. Gerçekten vergi
yasalarla olmalı, yasalarla toplanmalı. Sayın Bakan’ımızın geçtiğimiz günlerde yapmış
olduğu bir basın açıklaması gerçekten bizleri şoke etmiştir. Zenginlerden alamadığımız
vergiyi dolaylı vergilerle almaya çalışıyoruz. Böyle bir siyasi irade olamaz değerli
arkadaşlarım.
Sayın Başkan’ımızın da söylemiş olduğu gibi, vergi Anayasa’nın 73’üncü maddesinde tarif
edildiği şekilde alınmalıdır. Herkes gelir ve serveti üzerinden vergi alınmalıdır. Vergiden
muaf tuttuğumuz kesimleri bir tarafa bırakarak vergiyi ücretlilerden almak elbette ki
hakkaniyetli olamaz.Umuyoruz ki Gelir İdaresi yeni haliyle bu ihtiyaçlara cevap verebilir.
Mutlaka özerk bir yapı oluşması gerekiyordu herkesin de beklentisi buydu ancak, eskisinden
daha da siyasi iradeye bağımlı bir yapı oluştu. Cumhurbaşkanı’nın vetosu da bu noktada çok
haklıydı.
Değerli arkadaşlarım; öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemlerde de biz yaşamış olduğumuz,
son 2 yıldır yaşamış olduğumuz sıkıntıları yaşamaya devam edeceğiz gibi geliyor. Ancak bu
irade bu sıkıntılarını aşacak güçtedir.
Değerli arkadaşlarım; Genel Başkan’ım olsun İstanbul Oda Başkanı’mız olsun mesleğimizi
ilgilendiren özellikler Türk Ticaret Kanunu ile ilgili değişiklere bir nebze değindiler. Hiç
şüphesiz ki yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki değişiklikler bizim mesleğimizi alabildiğine
ilgilendirmektedir. Bir kere denetimin şirketlerin bir iç organları olmaktan çıkartılıp tamamen
meslek mensuplarımıza bırakılması hiç şüphesiz ki yıllardan beri savunduğumuz “Bu
mesleğin geleceği denetimdir” tespitlerimize cevap verilmiş bir anlayış olmuştur. Ve
şirketlerdeki yolsuzlukların önüne geçilmesini bizim meslektaşlarımızın düzenlemiş olduğu
denetim raporlarıyla gündeme gelmesi hiç şüphesiz yolsuzlukların önlenmesinde bu meslek
camiasına büyük sorumluluklar yüklemiştir.
Gerek muhasebe uygulamalarında birliği sağlamak, gerekse de mali tablolara uluslararası
alanda geçerlilik kazandırmak ve denetim raporlarına güveni tesis etmek için bu yasal
düzenleme elbette ki çok önemlidir.
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Muhasebe uygulamalarında birliği sağlamak hiç şüphesiz ki geçmişten beri savunmuş
olduğumuz bir olguydu. İşte bu tasarıyla uluslar arası finansal raporlama standartlarına
uyumlu, Türkiye Muhasebe Standartları Kurul’unun yayınlayacağı standartların kabul
edilmesi bizim de beklentilerimize bire bir karşılık vermiştir. Muhasebe uygulamaları
noktasında Türkiye Muhasebe Standartları Kurul’unun bir otorite kabul edilmesi hiç şüphesiz
ki çok önemlidir. Ancak bizim hep savunmuş olduğumuz denetim olgusuna uluslararası
denetim standartlarına göre bir denetimin yapılacağı tarif edilmesine karşın, denetim
noktasındaki otoritenin kim olacağı belirtilmemiş olması bu tasarıdaki en büyük
eksikliklerden bir tanesidir.
TÜRMOB bünyesinde oluşturulan TÜDEKS’in mutlaka bir otorite kabul edilmesi ve bu
konudaki otorite karmaşasına son verilmesi noktasında da umarız tasarının tartışılma süresi
içerisinde doğru kabullerin yapılıp tasarıya TÜDEKS’in geçirilmesi hiç şüphesiz ki gerek
TÜRMOB gerekse bizim meslekten beklentilerimiz açısından gerekse de TÜDEKS’in bir
yasal statüye kavuşması noktasında önemlidir diye düşünüyoruz.
Değerli arkadaşlarım; gerçekten bu tasarıyla meslektaşlarımıza çok büyük sorumluluklar
yüklenmiştir. Ancak birçok tarifin gereksiz yere yapılmış olması da önümüzdeki dönemlerde
bir karmaşanın olacağına olan bir işarettir. Umuyoruz ki Gelir İdaresi Yasası’nda yaşanan ben
bilirim anlayışı Türk Ticaret Kanunu’nun yasalaşması sürecinde de yaşanmaz diye
düşünüyorum. Demokratik meslek örgütlerimizin talepleri dikkate alınıp gerçekten sıkıntı
yaşatmayacak uzun yıllar gündemde kalabilecek bir Türk Ticaret Kanunu Meclis gündemine
gelmiş olur ve yasalaşır diye düşünüyoruz.
Hiç şüphesiz önemli değişikliklerden bir tanesi de bildiğiniz gibi SSK’daki işyeri kayıtlarının
incelenmesiydi. Ne yazık ki bir yıl geçmesine rağmen yasal düzenlemenin arkasından halen
yönetmeliklerin çıkarılamamış olmasından dolayı meslektaşlarımız düzenlemeye
başlayamadılar. Umuyoruz önümüzdeki günlerde bu eksiklikler tamamlanır burada da
denetim işleri diye yerine getirmiş oluruz diye düşünüyorum.
Değerli arkadaşlarım; konuşmacıların çokluğunu da göz önüne alarak hepinizi tekrar saygıyla
selamlıyorum, Genel Kurul’umuzun başarılı geçmesini diliyorum.
Nail Sanlı:
Ankara Odamızın Başkanı’na teşekkür ediyoruz. İzmir Odamızın Başkanı Sayın Feyzullah
Topçu buyurun.
Feyzullah Topçu( İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı):
Sayın Divan, Sayın Genel Başkan’ım, Sayın Defterdar’ım, Sayın Bakan’ım, sayın TÜRMOB
yöneticileri, sayın Oda başkanları ve yöneticileri, sayın konuklar, sayın meslektaşlar...
Saygılarımı sunuyorum, gurur duyuyorum.
Sayın konuklar, sevgili meslektaşlar; son bir yıl boyunca mesleğimiz adına çok sıkıntılı ve
angaryalı dolu geçti. Vergi barışı ile başlayıp e-bildirge derken ülkemizde uzun yıllardır
yüksek enflasyon yaşanan dönemlerde yasalaşmayan enflasyon düzeltmesi gündemimize
damgasını vurmuştur.
Maliye Bakanlığı’nın uygulamasında direndiği enflasyon düzeltmesinin ülkemiz ekonomisi
ve vergi sistemi için doğru bir uygulama olmayacağını ve uygulamanın sonucunda ekonomik
olarak ülkemizde bir yarar elde etmesinin olanaklı olmadığını bunun için ülkesi için özveriyle
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çalışan fedakar bir meslek grubunun gereksiz ve anlamsız yere mağdur edildiğini defalarca
söyledik. Bütün bu söylemelerimize ve uyarmalarımıza rağmen uygulamada görüldü ve asıl
mağdur olacak iş çevrelerinden gerekli desteğin alınmayacağı uygulama devam etti.
Önümüzdeki günlerde vergi ile ilgili raporlar açıklandığında görülecek ki, varılan sonuç
tamamen bir hiç.
Peki, ne olacak yaşanan bunca sıkıntılar. TÜRMOB ve Odanın harcamış olduğu giderler,kim
ödeyecek bunun açıklamasını birilerinin yapmasını bekliyoruz.
Değerli meslektaşlarım; yine tüm örgütlerimizin uyarılarına rağmen dayatılarak uygulanan
enflasyon düzeltmesinin sonuç alamayınca henüz ikinci yılı dolmadan en son 3568 Sayılı
Yasayla da barışıyoruz ve son olacak dedikleri barıştan sonra yeniden vergi barışı, Bağ-Kur
ve sosyal güvenlik yasalarıyla ilgili af çıkarma çalışmaları başlatılmıştır. Af yasalarının yanlış
olduğunu ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğunu yıllarca bu kürsülerden söyledik ve söylemeye
devam edeceğiz.
Sevgili meslektaşlarım; meslektaşlarımız her gün mesleğimiz ile ilgili mevzuatlarımızda
mutlaka bir değişiklik yapıldığını görmekten rahatsız. TÜRMOB’ un yaptığı tespitlere göre
2004 yılında vergi kanununda 8 kez değişiklik yapılmıştır. Vergiye ilişkin 44 Bakanlar
Kurulu yayınlanırken, 54 tebliğ,11 enflasyon düzeltmesi ilişkin olmak üzere 80 sirküler, 32 iç
genelge ve 67 genel yazı gönderilmiştir.
Sizlere soruyorum bir yılda hangi meslek dalında bu kadar mevzuat değişikliği yapılmıştır.
Bir yılda mevzuatta bu kadar değişiklik yapılması bu kadar açıklamaya gidilmesi Türk vergi
sisteminde ne kadar karışık ve ne kadar sorunlu olduğunun göstergesi değil midir?
Değerli meslektaşlarım; yine ülkemizin başına dert olan ve bu konuda bir türlü önü alınmayan
kayıt dışı ekonomiye müdahale edemememizden ve denetim ağının yaygın ve yeterli
olmayışından vergi kaçak ve kaybının fazla olmasının sebebi de ülkemiz ekonomik
programında büyük aksamalar olmaktadır. Bu konuda ülkenin yararına düzenlenecek her türlü
yasa değişikliği ve her türlü uygulama için sivil toplumu örgütü olarak siyasi fark gözetmeden
her şeyi yapmaya hazırız. Yanlış olan bir uygulama için de suskun kalmamız ve uzaktan
izlememiz mümkün değildir.
Değerli meslektaşlarım; uzun süreden beri yenilenmesini beklediğimiz Türk Ticaret Kanunu
Taslağı yayınlandı.Taslakla ilgili görüş ve önerilerimizi biz TÜRMOB’a gönderdik. Hazır bu
taslakla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Tutulacak defter ve belgelerin Türkiye
Muhasebe Standart Kurumu’na bırakılması ve elektronik ortamda defterlerin tutulması vergi
usül kanununa uygun hale getirilmesi olumlu bir gelişmedir. Defter ve belgeleri saklama
süresinin taslakta 10 yıl olması Vergi Usul Kanunu’nda 5 yıl süre ile uyumlu hale getirilmesi
isabetli bir karar olacaktır.
Yine mesleğimiz için yeni bir iş alanı olacağına inandığımız sermaye şirketlerindeki
denetimcilik tanımı yapılırken bağımsız denetim kuruluşlarının ve yeminli mali müşavir,
serbest muhasebeci mali müşavir tarifi yapmak suretiyle meslek içi ilişkilerde yeniden
imtiyaz sahibi gruplar yaratılmıştır. Bu grupta yer alan denetçinin 3568 sayılı yasaya göre
ruhsat almış kişilerden olabilir şeklinde değiştirilmesi hem denetim sağlamaya çalışan amaca
daha uygun hizmet edecek hem de mesleğimiz içinde yeni imtiyazlar kullanılmasına olanak
vermeyecektir.
Değerli arkadaşlar; mesleğimiz ve meslektaşlarımızı yakından ilgilendiren hatta
meslektaşlarımıza yeni bir iş alanı olarak yansıyacak diğer bir konu bilirkişilik müessesini
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önemsiyoruz. Şu anki mevcut uygulamada bilirkişilerin uzmanlık alanına vakıf olup
olmadığına bakılmaksızın ahbap çavuş ilişkileri içerisindedirler. Bu nedenle hazırlanan
bilirkişlik raporları eksik ve yanlış olduğundan hakimlerimizde bu yanlış tavırlara göre karar
verdiklerinden temyiz aşamasında dönen kararların sayısı gün geçtikçe fazlalaşmaktadır. Bu
sebepten meslek odalarının göndermeleri istenilen bilirkişi atanma yapılması ve bilirkişilik
kurumu için çalışmaya esas unsurların ve bu yönetmeliğin TÜRMOB’un öncülüğünde
içinde hazırlanıp ilgili bakanlığa sunulması ve belli kurallara bağlanması meslektaşlarımızı ve
kamuoyunu rahatlatacaktır.
Sevgili meslektaşlarım; mesleğimiz ve meslektaşlarımız haklarını kullanıp meslektaşlarımızı
çileden çıkaran bu angaryalara dur demenin zamanı gelmiştir. Yine meslektaşlarımızın
mükellefleriyle aralarında yaşanan tahsilat sorununu çözmek adına acil olarak çalışma
yapılması gerektiğine inanıyorum. Şayet bu sorulara örgüt olarak bir çözüm bulamazsak
meslektaşlarımızda giderek daha kötü bir hale gelen ekonomik sosyolojik hatta psikolojik
bozulma meydana gelecektir.
Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım; İstanbul Oda’mızın 16. Mali Genel Kurul’unun
ülkemize mesleğimize yeni ufuklar açmasını diler hepinize sevgiler saygılar sunarım.
Nail Sanlı:
İzmir Odamızın Başkanı Sayın Feyzullah Topçu’ya teşekkür ediyoruz.
Antalya Odamızın Başkanı Sayın Arif Hikmet Cengiz, buyurun. Arif Bey'den sonra bir oda
başkanımız iki tanede konuğumuz var ve bu maddeyi toparlayacağız arkadaşlar.
Arif Hikmet Cengiz (Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı):
Sayın Divan, Sayın Bakan’ım, Sayın Genel Başkan’ım, değerli gruplar, değerli Oda
başkanları, İstanbullu sevgili meslektaşlarım; Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası adına İstanbul Odamızın 16. Genel Kurul’unu en içten dayanışma duygularıyla
selamlıyorum ve İstanbul Odamızın Genel Kurulu’nda bulunmaktan son derece mutlu
olduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü sizler birikiminizi üretiminizi ve ibret kadronuzu
sadece İstanbullu meslektaşlarınızın hizmetine sunmakla değil, Anadolu’daki tüm odalarla
paylaştığınız için gerçekten sizi kutluyor ve teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım.
Tabii bu Genel Kurul’un grupların Genel Kurul’u olması şeklinde geçmesini istemiyorum.
Bunun için sözlerimi fazla uzatmadan sizlerle fikirlerimi paylaşmak istiyorum.
Değerli arkadaşlar; özellikle Sayın Yahya Arıkan Başkan dediler ki konuşmacılar, ülkemizin
ekonomik sosyal yapısıyla ilgili son derece önemli ve benim de katıldığım tespitlerde
bulundular. Ancak halkın bize sadece bu tespitleri, ülkemizin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili
noktalarda olmamamızın gerektiğini düşünüyorum. Bunların sonucunda siyasal kuruluşlara
doğru da artık gitmemizin gerekli olduğuna inanıyorum.
Çünkü bütün bunların sonucunda tespitlerin sonucunda yine şunu duyuyoruz elbette ki olumlu
birtakım gelişmeler var, ancak stratejik olarak ülkemizin yönüne baktığımızda hiçte iyi
noktalara gitmediğini görüyoruz. Bugün ülke ekonomisi IMF’ye teslim edilmiş ülkenin iç
politikası AB’ ye teslim edilmiş ülkemizin dış politikası ABD’ye teslim edilmiş sanki değerli
arkadaşlar bir düşünüyorum ülkemizi yönetenler 1918 yıllarındaki ülkemizin işgal altında
olduğu yıllarda biz bir ülkede ulusal kurtuluş savaşını veremeyiz diye mangacıların iktidarda
olduğunu üzülerek görmekteyiz. Dolayısıyla ülkemizin sadece ekonomik problemleri, siyasi.
problemleri, mesleğin problemleriyle ilgili değil, bundan yaklaşık 2 bin yıl önce ünlü devlet
adamı Perikles’in sözlerini hatırlatmak istiyorum; “Ülke sorunlarıyla, memleket sorunlarıyla,
siyasetle uğraşmayan yurttaşlar zararsız değil yararsız vatandaşlar” demiştir değerli
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arkadaşlarım. Dolayısıyla, biz ülkemizin sorunlarına duyarlı, yeniliğe hazır, yavaş yavaş
gelmemizin gerektiği ortada.
Son olarak değerli arkadaşlar, tekrar İstanbul Odamızın Genel Kurulu’nun ülkemizin
gelişiminde, ülkemizin ekonomik sosyal mesleğimizin problemlerinin çözümünde bir adım
olmasını diliyorum, umuyorum ve hepinize tekrar saygılar sunuyorum.
Nail Sanlı:
Antalya Oda’mızın başkanı Sayın Arif İpek Cengiz’e teşekkür, Oda başkanımızın bir söz
hakkı vardı onu işaret ediyor söz hakkında vazgeçti.
Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği’mizin, kısa adıyla
tanıdığımız Yüksek Ticaretliler Derneği Genel Başkanı Sayın Sabri Türek buyurun.
Sabri Tümer (Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunları
Derneği Genel Başkanı):
Sayın Divan, Sayın Bakan’ım, saygıdeğer Oda başkanlarımız, Sayın Genel Başkan’ım,
saygıdeğer meslektaşlarım; Yüksek Ticaretliler camiası adına hepinize saygılar sunuyoruz.
Saygıdeğer arkadaşlarım; ben geçen Ankara’nın da kongresine de katıldım, bir şöyle 15 yıl
önceye giderek konuşmamı yaptım. Yine aynı tarzda bir konuşma yapmak istiyorum. Çünkü
sizlerin zihinlerini şöyle bir geriye götürüp, bugünün resmini beraberce görmemiz gerektiğini
düşünüyorum, bu meslek camiasında 30 yıl mücadele vermiş bir arkadaşınız olarak.
Saygıdeğer arkadaşlarım; sene 1988, o zaman dernek başkanıyız ve İstanbul’da bir toplantı
yapıyoruz. O toplantıda gazeteciler cemiyetinde salon dolu ve o zamanın defterdarı Sayın
Kemal Cörek şöyle söylüyor diyor ki; ayak sesleri duyuyorum, o zaman kanunun 141’nci
maddesine mükerrer bir madde konmak suretiyle bir mesleği ihlas edilmek istenmişti ve
Sayın Cumhurbaşkanı bu yasayı, bu kararnameyi veto etmişti. Demişti ki, bir meslek
mükerrer madde ile kurulmaz. Bir meslek özel yasayla kurulur demişti, işte 1989 yılında bu
3568 sayılı yasamız çıktı. Ve bugün buradayız ve bugün 15 yıl içerisinde bu camia çok büyük
bir mesafe almıştır
Ama yine bir noktaya geldik. Ayak sesleri geliyor, ayak sesleri önümüzdeki şu 10 yıl
içerisinde sizleri en yüksek noktaya götürecek ayak sesleri bunlar. Neler bunlar? Bir, bugün
Maliye Bakanlığı borç ödeyemez durumda, 250 milyar Türkiye’nin borcu. Kayıt dışı
alabildiğine ve şu an kayıt dışının yüzde 80’de olduğunu söyleniyor.
Saygıdeğer arkadaşlarım; dolaylı vergiler yüzde 70’e çıkmış yani Türkiye Cumhuriyeti
bizlerle işbirliği yapmak durumunda. Denetimi getirmek durumunda gündeme. Bizim
isteklerimizi karşılamak durumunda. Bunun yanında hemen geliyorum IMF diyor ki, kayıt
dışın çok yüksek ve bu kayıt dışılığı ortadan kaldırman gerekli, ilgili yasalarınızı düzeltmen
gerekli. Hemen geliyorum Dünya Merkez Bankası Birliği ve ülkelerin merkez bankaları bir
araya gelmek suretiyle oluşturmuş olduğu birlik iki numaralı standardında diyor ki, kayıt dışı
Türkiye’de en üst seviyede bundan sonra banka kredilerinin verilişinde meslek mensubunun
imzasını istiyorum diyor. Ve kayıt dışından dolayı gizli olan mal varlığını hiç görmezden
gelerek bilançolar üzerinde zayıf bilanço olduğu için yüksek faizle para vereceksin diyor
bankalar.
Sevgili arkadaşlarım; görüyoruz ki Türk Ticaret Kanunu’nda yepyeni değişiklikler yapılmak
suretiyle bizlere yeni görevler veriliyor. İşte verginin konuşulmadığı denetçi, bizlerin denetim
yapan kişiler olarak şekil olarak yerimizi almaya başlamış bulunmaktayız.
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Saygıdeğer arkadaşlarım; yapılacak şey şu, önümüzdeki devrede kendimizi daha çok
eğitmeliyiz. Birkaç arkadaşımız bir araya gelmek suretiyle güç gösterisi güç birliği
yapmalıyız. Bugün dörtler beşler dediğimiz şirketler 800 bin defter tutuyor bu tür firmalar
bizde yok. Bunu aşabilmemiz için mutlaka bizler de kendimizi yenileyerek, odalarımızın
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası bunu çok güzel yerine getiriyor, eğitim,
eğitim, eğitim ve birlik oluşarak önümüzdeki günleri mutlaka yakalamamız gerektiğine
inanıyorum. Ve Sayın yöneticilerimizin artık Bankalar Birliği, Odalar Birliği, Meslek Odaları
Birliği gibi kuruluşlarla görüşerek vergi boyutundan bizleri birazcık müteşebbisle beraber
olayımızı, mesleğimizi yönlendireceğimiz noktaya götürmelerini rica ediyorum.
Aksi takdirde, vergi idaresinin yanında bir mütellim gibi bir kuruluş veyahut ta kişiler olarak
kalırız batıdaki meslektaşlarımız asla böyle bir formatın içinde değildir biz böyle bir formatın
içinde olmak istemiyoruz.
Saygıdeğer arkadaşlarım; bugün Sayın Defterdarımı biraz önce kutladım. Sayın Defterdarım
meslek odalarının başkanlarını toplamak suretiyle vergisel alımı sağlamaya gayret ediyor.
Beyannamede bile normal beyan göstermelerini rica ediyor.
Saygıdeğer arkadaşlarım; ben 2 yıl önce bu kürsüde yine söylemiştim. İstanbul Defterdarlığı,
varlık vergisi gibi bir vergi ihdas ediyor. Götürün beyannameyi düzelt getir diyor. Bu, hukuka
aykırıdır. Lütfen bunu düzeltin. Böyle şey olmaz diyorduk demek ki Sayın Defterdar’ım, yeni
Defterdar’ım gerçekten hukuka saygılı kayıdışının yaratıcısının bu meslek değil müteşebbis
olduğuna kanaat getirmişler onlarla görüşmeye çağırıyorlar.
Saygıdeğer arkadaşlarım; bizler İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın
yapmış olduğu tüm girişimleri bu kürsüye getirmek suretiyle Türkiye’nin kayıt dışını
önleyelim diyen odalarımızın öncülerini kutluyorum kendilerini. Doğrusu buydu yaptıkları
buydu. Müteşebbisle bizim mesleğimiz bizim müteşebbis içinde ayrılık tarafımız yok onların
sevk ve idaresini yapıyoruz. Onların bilançolarını hazırlıyoruz. Mali tablolarını hazırlıyoruz.
İlgili kuruluşlara veriyoruz. Neden odalarımız onlarla görüşmek suretiyle mesleğimizin
yönünü tayin etmesin? Ne sakıncası var? İşte bunu Sayın yöneticilerimizden de önümüzdeki
devre bekliyoruz saygıdeğer arkadaşlarım.
Batıda olduğu gibi bu mesleğin gerçek formatlanabilmesi için mutlaka müteşebbisin bizim
mesleğimize bizlere güvenilir insan olarak itibar ederse, o zaman daha güzel yukarılara doğru
fırlarız.
Saygıdeğer arkadaşlarım; mensubu bulunduğum Mezunlar Derneği’nin hakkında sizlere
ufacık ta olsa bilgi vermek istiyorum. Mezunlar Derneği; çağdaş, demokrat, Atatürkçü ve
bundan asla ödün vermeyen bir demokratik kitle örgütüdür. Şu an 500 öğrenciyi
yönlendiriyoruz. 250 stajyer, 80 meslek seçimi, 100 kursiyer olmak üzere bu arkadaşlarımızı
elimizden geldiği kadar yönlendiriyoruz.
Saygıdeğer arkadaşlarım; genç çocuklarımız pırıl pırıl çocuklarımız ellerinden tutulmak
suretiyle birçok ideoloji noktalarına götürülüyor. Çağdaş olmak, demokrat olmak bu
çocuklarımıza sahip çıkmaktan geçer. 60 bin, 70 bin burs veriyor belediye ve bunların yüzde
5’ini aydınlatsa 3 bin tane çocuk Anadolu’da bir ideolojinin peşinde koşuyor. Bizler
demokratik insanlar, demokrat insanlar bizler aydınlık Türkiye’nin yarınını kazanabilmemiz
için omuz omuza olmamız lazım. Eğer bunları yapamıyorsak sadece demokratlığı
konuşuyorsak akşam konuşup sabah unutuyorsak bizim önümüzden birileri işlerimizi başka
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yere götürür ve bizler de seyreder dururuz. Hepinize saygılar sunuyorum. Mutlaka yarın sizin
olacak hepinize saygılar sunuyor, teşekkür ediyorum.
Nail Sanlı:
Yüksek Ticaretliler Derneği Genel Başkanı Sayın Sabri Türek’e teşekkür ediyoruz.
Ve son konuşmacımız Akdeniz Ülkeleri Muhasebeciler Federasyonu Başkanı, Türkiye
Denetim Standartları Kurumu Başkanı, eski Devlet Bakanımız Sayın Masum Türker.
Buyurun efendim.
Masum Türker (Akdeniz Ülkeleri Muhasebeciler Federasyonu Başkanı, Türkiye
Denetim Standartları Kurumu Başkanı):
Çok teşekkür ederim. Sayın Divan, değerli meslektaşlarım, değerli konuklar, hanımefendiler,
beyefendiler; sözlerime başlamadan önce ülkemiz için, mesleğimiz için bu Genel Kurul’da
hayırlı, doğru ve güzel şeyleri konuşularak başarılar diliyor hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Önce birinci kişinin özeline değinerek konuşmak istiyorum ve bu iki kişinin özelinden bize
bugün dağıtılan faaliyet raporlarından İstanbul SMMM Odası’nın bu raporlarından
Türkiye’nin bu meslekteki geleceği noktayı paylaşmak istiyorum.
Bu özelini konuşmak istediğim iki kişi; ilki Kenan Uğur, bilmiyorum aramızda mı, burada
mı? Bu Kenan Uğur’un bu genel kurulların tümünde beni paramparça etmiştir, aleyhimde
konuşmuştur.Geçtiğimiz iki ay önce bana belki de hayatımın en büyük hediyesini vermiştir.
Telefonum çaldı, Kenan Uğur ve ben Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde 10 dakika sonra
konuşma yapacağım, bir konferans vereceğim. Benim oğlum orada öğrenci dedi sana gelecek,
iyi gelsin dedim. Bu arada sana bir şey söyleyeyim dedi. Ne söyleyeceksin dedim, yine SM’yi
SMMM yapmadın mı diye başlayacak SMM olmak için iki dersim kaldı, ben dedi, SMM
sınavını bitirmek üzereyim. Bundan 15 yıl önce tüm Kenan Uğur’lar SM’ler SMMM
olmalıdır, bu mesleğin geleceği budur dediğim zaman diyorlardı ki, bu bir hayal, bu olmaz
nasıl yaparız kanun çıkacak; kanun çıkmasını beklemeden kendimiz yaparız dedik Kenan
Uğur o zaman lise mezunuydu, Açıköğretimi bitirdi SMM sınavlarına girdi. Bunu bilenler,
gülümseyenler var. Niye; çünkü insanların beyinlerinin özgürlüğü anlamasına, okumasına,
yürümesine izin vermedikleri için. İnsanların kendi kendine aydınlanmasında yararlı
olmadıkları içindir.
Şimdi Kenan Uğur’a teşekkür ediyoruz. 15 yıl direndim, buralarda hayal söylediklerimi biraz
evvel Sayın Oda Başkan’ımız son cümlesini söyledi. Sayın Arıkan dedi ki, hedefimiz artık
yönetim muhasebesine hizmetlerine olmalıdır. Artık bakın bunlar söylendikten sonra genel
kurullarda bu hayal mi görüyor denen kişi olarak bunları gördükçe diyorum ki, aramızdan
birileri olmayanları hayal etsin. Lütfü Kırdar Salonu’nun yönetimini bu meslek mensupları
yapacaktır’ ı hayal etsin Büyükşehir Belediye Başkanı birileri bir makamda oldu mu yönetim
bizim elimize geçiyor bu o kadar basit yeter ki hayal edin. Şimdi özeline geleceğim ikinci
arkadaşı aranızdadır sanıyorum ayağa kalksın görün ve alkışlayın diyorum.
Kenan Boğa; bir kalk Kenan, alkışlayın. Bundan 15 yıl evvel bu mesleğin tılsımı içinde her
konuşmasını yakamıza yapışarak yapan kişidir. Bu 15 yıl içinde ben biraz kabalaştım
konuşurken nezaketinden yerin dibine batıyorum.Bu bizim meslek mensuplarının gereği gibi
alkışladığımız gereği gibi yerine koyduğumuz zaman kalitesinin örneğidir.
Eğer burada bir kişisel kalite ödülü verilecek olsaydı baştan sona kadar böyle Kenan Boğa’lar
gibi aranızda yürüyüşünü, konuşmasını, tavırlarını izlediğim binlerce kişiyi buraya aday
yapmanız lazım diyecektim. Kenan Boğa’yı alkışlarken aslında kendinizi alkışladınız.
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Şimdi sıra kimde? Sıra bu alkışları size sermaye sınıfının yapması, yatırımcının yapması ama,
en önemlisi devletin yapmasıdır. Sizin dinlediğinizi bilmesi gerekir.
Şimdi, enflasyon muhasebesini iş adamları bizim üzerimizden yasallaştırdılar. O zaman yine
bu örgütün bu konuda en çok tenkit edilen ideolojik bakılan adamı bendim. Evet, ben hala
ideolojiğim o açıdan. Enflasyon muhasebesi varlığı olmayan borçla çalışan insanların küçük
ve orta ölçekli insanları vergilendirmiş, sermayesi güçlü olanların vergisini ertelemiş, ama
bütün bunu alıpta Maliye'den değil, zenginden alıp fakire vermek değil de, fakirden alıp
zenginin vermediğini kapatmak yaparken muhasebecinin imanı gevremiştir. Ve bunun
hakkını vermemiştir, şu anda bütün muhasebeciler devletten alacaklıdır. Alacaklı değil
misiniz? Bunu ispat edin alacaklı olduğunuzu. Her yerde bunu söyleyin. O gün ben bunu
söylerken bazıları diyordu ki, bu istemiyor niye istemiyor? Sonra benim o gün söylediklerimi
bizim meslek örgütündeki arkadaşlarımız söylemeye başladılar.
Şimdi değerli arkadaşlar, yeni bir düzenleme var. Bu konuda alet olmayalım. Bizim
üzerimizden gitmek istiyorlar. Düzenleme Türk Ticaret Kanunu. Türk Ticaret Kanunu 1957
yılında hak ettiğimiz ama yine egemenlerin, hukukçuların politikasıyla geri plana itilmiş olan
murakıplık müessesesini bize yansıttı.Dünyanın hiçbir yerinde şirketler hukukunda akraba-i
talûkatın hukukçuyu şunu bunu murakıp seçen bir sistem yoktur. Bu Türkiye’ye özgü. Şimdi
yeni sistemde ve bu sistemin sorumlusu olan Profesör Ünal Tekinalp’in bende daha
asistanken yanlışlığı söyleyip bugüne işaret eden o zamanki Alman Profesör Möşler yazılmış
etüdü vardır, savunurken o tarihte ona karşı gelip güçlü olanlar şimdi bu tasarının geçmemesi
için kapı kapı gezip aleyhte propaganda yapıyorlar.
Muhasebeciler, Ünal Tekinalp’ in yanında durmak zorundayız. Bazı yanlışlıklar olabilir, ama
her şeyden evvel diyor ki, artık “murakıplık” diye bir organ yok, murakıplar bu meslek
örgütünün mensuplarıdır. Belki yapılacak en güzel düzeltme böyle . SMM YMM gibi
ünvanlar koymasın 3568 sayılı yasaya göre ruhsat sahipleri denetçi olur. Yani buna serbest
muhasebecileri katsın, biz karşı değiliz. İster serbest muhasebeci olsun ister yeminli olsun bu
denetim noktasında bizim için aynıdır. İster serbest muhasebeci mali müşavir niye?Hemen
bazılarına sorabilirim SMM lere niye verelim? Kardeşim şu ana kadar kim denetliyor? Komşu
bakkal mı yani ben komşu bakkalın devreden çıkarıldığı yerde serbest muhasebeciyim bu
sistemin içinde başımızın tacı ederiz. Buna böyle bakmalıyız, bu yaklaşım içinde olmalıyız.
Çünkü birileri son gün tam kanun geçerken parlamentodan gelecekte verelim. Şimdilik
vermeyelim bu yetkiyi, unvanlar arasında kargaşa var, bir süre daha bekletelim, bizim
kavgamızı kullanmak isteyecekler. Ben herkesi SMM yi, YMM yi ve SM yi bu konuda birlik
olmaya davet ediyorum; birlik olmanız gerekir, yoksa tasarıda verilmiş olan hak kaybolur.
Şimdi ikinci bir şey var, ona karşılar. Efendim, Ticaret Kanunu yetkiyi muhasebe
standartlarına nasıl verir? Kardeşim, başka yetkileri veriyorlar. Kanunda diyor ki, örneğin
enflasyon oranları Merkez Bankasının yayınladığı belge bilmem yeniden değerlemeyi herkes
Maliyenin yayını yeniden değerleme bizim kanunumuzu bizim mesleğimizi tamamlayan
muhasebe standartları bir olsun, çünkü muhasebe standartları girdiği zaman devreye ne
olacağını söyleyeyim sizlere. Hiçbir hukukçu hiçbir ticaret kanunu davasını sizden birisini
yanına alıp sizin görüşünüzü, sizini bilirkişiliğinizi, sizin uzmanlarınızı almadığı sürece
kararlaştıramayacak. Bunu engellemek istiyorlar. Bunun engellenmesine lütfen müsaade
etmeyiniz, taraf olunuz. Türk Ticaret Kanunu bu haliyle bile çıksa düzeltilmesi gereken yerler
var.
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Biraz önce de söylediğim gibi, bir ayırımcılık yapmasın, nasıl mükerrer 257’de SM SMM,
YMM ayrımı yoksa, bunda da bu ayrımı yapmasın; ardından bu çıkacak.
Şimdi, bizim Oda’mızın faaliyet raporunda geleceğimizle ilgili, rüyamızla ilgili rakamları
söylemek istiyorum size. Elinizdeki raporda SMM sayısı 12888, SM oranı 7939 bugün
Odamızın toplam üye sayısı Genel Kurul’a kadar 20827. Orana göre SM oranı yüzde 38,1'e
düşmüş, SMM oranı yüzde 61.9. Bende her yılın raporu var. Fi tarihinde bu raporda oran
tersineydi. SM yüzde 60, SMM yüzde 40’tı. Mesleğin içindeki SM’ler kaybolmadı, bir yere
de gitmedi çoğunluğu Açık öğretimi dışarıdan bitirdi SMM sınavına da girdi. Ben bu olayın
parlamentoya gerek duymaksızın taşıyanların hepsini burada sizinle birlikte alkışlamak
istiyorum. Sağ olun var olun değerli arkadaşlarım.
Şimdi bakın, biraz evvel sözünü ettiğim Kenan Uğur da geldi onu da alkışlayın. Sesimi
duyunca dışarıdan geldi zannederim. İşte beni önce hırpalayıp şimdi o hayalleri gerçekleştiren
arkadaşa ben buradan sevgilerimi saygılarımı iletiyorum.
Başka bir sevincimi söylemeliyim. Eskiden bu Oda’nın içindeki kadınları yüzde beşten
başlamıştı. Kadın meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şu anda ki oranları yüzde 20,2’ye
çıkmıştır. Eğer bir mesleğin içinde kadın oranı yükselmeye başlamışsa o mesleğin kalitesini
bozmaya kimse hem yetkili hem etkili hem düşman oluruz. Bütün bu faaliyet raporlarımıza
dayanarak söylüyoruz.
Değerli arkadaşlar; peki mesleğimizin geleceği ne? Bu Oda’da şimdi bu Oda’da ve özellikle
önce TÜRMOB’un temel eğitim merkezini yönetenler başta genel sekreteri Sayın Rıfat
Nalbantoğlu olmak üzere özel teşekkürde bulunmak istiyorum. Staja giriş sınavıyla mesleğin
kalitesi bu kadar güzel tutulmuş ki onlara ilaveten İstanbul’da bizim burada oturan Yönetim
Kurulu üyelerimiz. Belki de bizden bürolarımız, hani ilk günde bir furya var ya herkes meslek
mensubu olsun, stajyer olsun olgusu var ya, değişmiş oran, 15 bin 68 stajyeri var İstanbul
SMM Odası’nın, bunun SMM olan 11 bin 882, SM olanı 3186; oran yüzde 7. Şimdiki SM
SMM oranı yüzde 40, geleceğin İSMMMO’sunda oran otomatik olarak yüzde 50’ye düşüyor.
Değerli arkadaşlar; bu önemli bir gelişmedir. İleride birileri mesleğin tarihçesini yazacaksa,
her ilin bu gelişmelerini tarih tarih alıp bu örgüt kendi kalitesini, kendi eğitim seviyesini
kendisi yükseltmiştir diyecektir. Eğer incelerseniz İngiltere böyle yükselmiştir, Fransa böyle
yükselmiştir, İtalya böyle yükselmiş, bu yılda önemli bir iş yapıyor. Bu bahaneden bir tasarı
hazırlamıştım bütün SM’ler SMM olsun diye. İlk tenkitçileri de tuzu kurular yapmıştı. Şimdi
İtalya temmuz ayından beri iki örgütünü birleştirdi bu birleşme bir yıl sürecek ve eskiden SM
olanların tümünün unvanı bizdeki SMM oldu.
Değerli arkadaşlar; bu unvanlar aslında mesleğimizdeki eğitim düzeyi ile ilgilidir. Eğitimin
yüksekliği ile ilgilidir. Sakın kimse aldanmasın, ama bizden önce dolan isterse ortaokul,
ilkokul mezunu olsun her SMM benim ilk günden beri söylediğim husus şuydu. Madem bu
ruhsatı almış benim nezdimde bir üniversite mezunudur en azından muhasebecilik
üniversitesinden geçmiştir. Bunu böyle olduğunu hepimiz biliyoruz ne farkımız var, yeminli
mali müşavir bana maliyedekinin tavrıyla SM’ye tavrı farklı mı? Unutmayın, 2003 yılının
genel kuruluna kadar TÜRMOB’un Maliye Bakanı'nın gözündeki bizler vergi kaçırma
ortağıydık. Ne zaman aykırı sesler başladı, bakan çevirdi beni, ya sen haklıymışsın dedi şimdi
ben o zaman Sayın Bakan’a bu meslek örgütüne sahip çıktıkça siyasi görüşü ne olursa olsun
teşekkür ettiğimi sizlerin önünde söylemek istiyorum. Ne zaman ki muhasebecileri üstün
tutuyor kim olursa olsun bizim için o kişi geçerlidir. Siyaset bizim mesleğin çatısında
kalmalıdır.
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Değerli arkadaşlarım; bizim mesleğimiz tehlike altında. Biz kendimizi korumak zorundayız.
Nasıl tehlike altında? Biraz evvel Ticaret Kanunu’nu anlattım çok önemli bir gelişme de var.
Yeni düzenlemede sizler kayyum olabileceksiniz. Sizim kayyum olmamanız için bazı
hukukçular temsili konuşuyorlar. Bazıları bizim toplantılarımıza gelip konuşmak ta istiyorlar.
Niye olamaz çok bilgili olması lazımmış hadi canım sende. Anonim şirketler hukukunun
muhasebesini sizden daha iyi kim bilebilir? Bizim üstümüze kimi koyabiliriz ki? Biz kendi
meslek mensubumuza her haliyle sahip çıkmalıyız ama, ama bir tehlike altındayız,balina
operasyonunda suçlanan bir meslek mensubu var mı? Yok, paraşüt bilmem ne vs... Ama suçlu
kim, muhasebeci mali müşavir yeminli mali müşavir. Hiçbiri suçlu bulunmadı ama uzun bir
süre bu ülkede sanki bu kaçağı, bu hırsızlığı bizden birileri yapmış gibi gösterildi. Bir daha
böyle bir şey yaparsa yapılırsa biz önce o arkadaşa sahip çıkacağız eğer yapmışsa cezasını biz
vereceğiz. Bizim disiplin kurullarımız var yoksa ne olduğu belli olan bir adam kabadayılık
yapacak diye ben çok temizim diye bizim mesleğimizi karalayacak. Hesabını versinler hiçbiri
suçlu bulunmadı.
O zaman ben yanlarında durduğum zaman aman ha sana bulaşır dediler. Bulaşmaz
mesleğimiz tehlike anlamında buna hepimiz duyarlı olmalıyız. O nedenle bu genel kurullarda
hedef şu olmalı. Herhangi bir meslek mensubu ne altında olursa olsun takibe uğrayacaksa
üyesi olduğu Oda’nın yöneticileri oldukça hiçbir işlem yapılamaz. Bu bizim meslek
örgütlerinin bugünden sonra hayal ederek tartışılacak bir sorunudur. Efendim olur mu?
Avukatın oluyor da bize niye olmuyor?
Değerli arkadaşlarım; ne olacak; anlatayım size. Enron olayından sonra Amerika Birleşik
Devletleri'nin bütçesinde tam 500 milyon dolar para kondu hedef, oradaki muhasebecilik
mesleğini tanıtmak, çok dürüsttür demek, bu insanlar kalitedir diye reklam yapmak. Reklamı
kim yapıyor parayı kim veriyor; hükümet veriyor. Ben merak edip sordum dedim ki, siz niye
finanse ediyorsunuz? O zaman parlamentodaydım, adam dedi ki, eğer bizim ülkemizde
muhasebeciler kötüyse, üç kağıtçıysa, Enron’daki gibi suçlu bulunurlarsa kimse bizim
ülkemize yatırım yapmaz, sermaye gelmez. Onun için biz muhasebecilik ülkemizde iyidir
diyeceğiz diye propaganda yapıyoruz. Tabii bunları denetliyoruz, bunun parasını veriyoruz
yeter ki yatırımcı bizim muhasebecimize inanmaya devam etsin.
Değerli arkadaşlar bir yasa çıkardılar , bunu her yere yaydılar. Niye yaydılar biliyor musunuz?
Bizde de bütün meslektaşlarımız bunu konuştular. E peki bu yasa nereden çıktı ABD’den o
halde ABD’de muhasebecilik iyidir imajını herkesin beynine soktular. Bunu yapma görevi
yönetimdir. Devlet balina operasyonlarından dolayı bu meslek örgütüne yaptığı zararın
temelini ödemelidir. Şimdi tekrar söylüyorum bu meslek mensuplarına haksızlık edilmiştir.
Evet, arkadaşlar şimdi bu söylediklerim bizim mesleğimizin geleceğiyle ilgili. Acaba
dünyanın muhasebe mesleğinin konusu nedir? Dünyada iki tane konu var, birisi ekonomik
kalkınma ve muhasebe arasındaki bağlantı kuruluyor. Türkiye’de bundan pay alıyor. Şu anda
dünyada bu yıl başlanan bu konudaki bütün tartışmaları, Türkiye’de bizim aramızda İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yakalamıştır. Hepinizin elindeki faaliyet
raporlarının arkasındaki sayfa dünyanın gündemidir. Bunu gerçekleştiren yönetici arkadaşlara
ben huzurunuzda şükranla eğiliyorum çünkü en azından yabancılara biz sizin kadar varız
diyoruz. Yani şu anda elinizdeki faaliyet raporunun arkasındaki olgu biz sizin kadar varız.
Peki, ikinci konu nedir? İkinci konu KOBİ’lerde muhasebe nasıl uygulanacak? Bizim en
önemli sorunumuz da bu.
Ben süre az diye bir tek kelime söyleyeceğim. Bunu rahat tartışmanız için. Bunun da benim
dünya örgütüne ben teklif ettim. Ne yapmalı diye tartıştık en son Sayın Yahya Arıkan’la
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beraber katılmıştık Prag’da. İşletme koyacaksınız, yani bizde falan işletme defteri tutan küçük
işletmeler var ya bir kişilik iki kişilik. Şimdi onlar da küçük ve orta ölçekli işletmeye
dönüştürdüler. Şimdi ben bunu öğretirken benim etim, benim kemiğim, benim düşüncelerim
aslında burada sizler sayesinde oluştu. Biz tartıştıkça hani bir şeyler söyleriz ya o
söylediklerimizin tümünden bir tür çözüm yolu tartışıyoruz mikro dedik şimdi dünya mikro,
küçük ve orta ölçekli işletmeler.
Benim tavsiyem size, burada çok değerli oda başkanları var, herkes kendi örgütünde küçük ve
küçük orta ölçekli işletmelerin hesap düzenlerini tartışmaya başlasın, devlet bize dayatmadan
biz devlete öneri verelim. Yarın öbür gün dayatacaklar. Nerede dayatacaklar söyleyeyim size.
Bugün bir kanun konuşuluyor, sizin en azından İstanbul’da en azından 10 bin müşterinizin
yok olması demektir. Kabzımallar gidince gerçekten ucuzlayacak mı her şey? Hayır,
hipermarketler yurtdışındaki ithal ürünlerini kaybedecekler. Bu oyunlar bugünün oyunu değil.
Eğer birileri biz bunun için ulusalcıyız diyecekse eğer ulusalcı diye bunu gündeme
getirdiğiniz zaman ayağa kalkacaklarsa buyurun vurun bizi. Ama buna izin vermemeliyiz. 10
bin müşteriniz yarın İstanbul’da
Değerli arkadaşlar; bu arada muhasebe ve denetim standartlarıyla ilgili bir iki şey söylemek
istiyorum. Çok teşekkür ederim Ankara Başkanımız denetim standartları için yetki bizim
dedi. Yetki 3568 sayılı yasada verilmiş. Yetki Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası Birliği’nindir. Kardeşim 3568 sayılı yasada ruhsat verme yetkisi kime verilmiş? Kime
verilmiş, bize verilmiş. TÜRMOB’a verilmiş odalara verilmiş. Denetim standardı demek
kimin meslek olacağının tespitinden başlar. Bir hata yapılırsa meslekten atma cezalandırma
yetkisi kimin? Yani SPK ceza mı verebilir? TÜRMOB’a yazı yazıyor diyor ki, üyeniz şöyle
hata yaptı yargılayın. Maliye ceza mı verebiliyor? TÜRMOB’ a yazıyor, bunu cezalandır
diyor.
Değerli arkadaşlar; yetki TÜRMOB’undur ve dünyanın her yerinde denetim standartları o
ülkede meslek örgütünündür. Şu anda dünyadaki uluslararası standartlarda Uluslararası
Muhasebeciler Federasyonu’dur. Kısaltma olsun diye ulusların arasındaki kelimeler. Bizde
Türkiye Denetim Standartları diyoruz ama asıl adı Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
ve Yeminli Mali Müşavir Odaları Birliği Denetim Standartları Kurumu’dur. Diğer kavram
bunun kestirmesidir. Şimdi niye bunu ortaya atıyorlar, niye bize getiriyorlar? Söyleyeyim, şu
anda bu konuda Romanya kendi kendine gol attı.Ayrı bir kurul kurulurken şimdi Romanya’da
bizim gibi bir örgüt var. bir de denetçiler odası var. Biz Romanya gibi sisteme yeni girmedik.
Muhasebe mesleğinin mazisi geçmişi çok geri yıllara gider. Buna izin vermemeliyiz birileri
size bunu söylediği zaman lütfen sahip çıkın ve her oda, kendi odasında denetim standartları
uygulamaları komitesi kurmalıdır. Bütün dünyada bu böyledir. Biz sahibiyiz diye her yerde
bunu konuşmalısınız.
Değerli arkadaşlar; son bir şey söyleyeceğim. O hakkı da isteyeceğiz. Bu genel kurul
yapmayan odalar konusu. 13 Mayıs 2005 buyurun Resmi Gazete. Devlet Muhasebe
Standartları kuruldu. İçinde niye biz yokuz? Derhal demeç verilmelidir bu üyelerden birisi
TÜRMOB olmalıdır. Orada o standartlara göre çalışanlar devletten emekli olunca gelip
aramıza girmeyecek mi? Ruhsat almayacaklar mı? O halde onların standartları niye tayin
edenlerde biz yokuz? Genel Kurul İSMMMO’nun ya 96 ya 95 yılları merak edeniniz varsa
baksın o gün devleti biz denetlemeliyiz diye bir söylem attım ortaya. Adalet, savunma,
güvenlik ve dış politika hariç devletin bütün makamlarını biz denetlemeliyiz. Efendim Devlet
Denetleme Kurulu Başkanı “denetim özelleştirilemez” hadi canım sende sen git diğerlerini
özelleştiremez de. Tüpraş de bırakta bağımsız bu işi yaptın. Eğer bizden destek istiyorsan

23

bunun gelişimine bizlere katkı sun. Niye bunu söylüyorum? Bakın aynı gün aynı toplantıda
bir İngiliz vardı Marry Tigen diye. Bu mevcut İSMMMO’nun kitabında var. Marry Tigen
çıktı dedi ki bizde böyle düşünüyoruz. Şu anda İngiltere başkanı İngiltere’de muhasebeciliğin
en önemli müşterisi devlettir devletin faaliyetlerini denetliyorlar ve bu iş olsun diye ne yaptı
biliyor musunuz İngiltere? Şimdiki Blair hükümetinde Marry Tigen Maliye Bakanlığı’nda bu
işleri yürütmekle görevli kısım bölüm müdürümüz. Yani bazı şeyleri çok iyi görmeliyiz.
Aramızda bazılarına yahu olabilir mi diyorsunuz sakın demeyin. Hak bizimdir deyin çünkü
siz bunu demezseniz o standartlar hemen bir organizasyon yapılacak firmasında bir
muhasebeci çalışan alabilir diyecekler yurtdışından birileri gelip işi alıp gidecek.
Özelleştirmede bu böyle olmadı mı? Diğer bilirkişilerde böyle olmadı mı? Şimdiden sahip
çıkın.
Değerli arkadaşlar; bununla ilgili Uluslararası Muhasebe Federasyonu.Devlet denetim
standardını yayınlayan bir komite kurmuştur. O komitede de zaman zaman Türkiye’den de
görüş alıyorlar yani bizim TÜRMOB’dan. Şimdi, bu kurulan Devlet Muhasebe
Standartları’nın yapacağı iş standartlarını tercümede kullanacaktır. Bunu hazırlayan bizim
seçtiğimiz insanlar dünyada. O halde bu iş sizindir ve buna muhakkak sahip çıkmalısınız.
Değerli arkadaşlar; dikkat edin yaklaşık olarak yarım saat dolmak üzere konuşuyorum. Beni
hepiniz politikacı biliyorsunuz ama ne büyüme, ne IMF ne hiçbir şeyden bahsetmedim. Bu
benim kişisel düşüncem. Hayatımda mutlu olduğum yegane yer burasıdır. Burasının siyasi
görüşü ne olursa olsun.İster bugünkü iktidar partisi AKP’nin, ister muhalefet CHP’nin, ister
MHP, ister benim partim DSP, ister diğer partiler ÖDP olabilir, HADEP olabilir hangi partili
olursa olsun aramızda hepiniz benim için birsiniz, eşitsiniz. Tanrı, son verirken sözlerime beni
asla siyasi görüşten dolayı sizden ayrı tutmasın. Hepinize saygılar sevgiler.
Nail Sanlı:
Sayın Masum Türker’e teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum.
Değerli arkadaşlar; aramıza biraz önce eski TÜRMOB Genel Başkan Yardımcımız ve şu anda
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığı görevini büyük bir başarıyla sürdüren Sayın Uğur
Büyükbalkan katıldı. Zannediyorum size bir merhaba demek isteyecektir, selamlamak
isteyecektir. Ben söz vermek istiyorum.
Hoş geldiniz Sayın Büyükbalkan
.
Uğur Büyükbalkan (Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı):
Teşekkür ederim Sayın Başkan’ım.
Çok Sevgili Yönetim Kurulu üyeleri, Değerli Disiplin Kurulu, Denetim ve Yönetim Kurulu,
çok sevgili Oda başkanlarım, değerli meslektaşlarım; hepinize merhaba. Buraya gelirken
gerçekten de konuşma yapmak gibi şey düşünmüyordum. Sadece sizlere sarılmak, sizleri
öpmek, hasret gidermek için geldim. Yüreğim kaç gündür bu toplantıyı bekliyor. Sabah
Beşiktaş Jimnastik Kulübümü'zün bir divan toplantısı vardı. Oradaki toplantıdan biran önce
çıkabilmek, biran önce buraya gelebilmek, sizleri görebilmek için emin olun çok çaba sarf
ettim, ancak gelebildim. Biraz geciktiğim için de kusuruma bakmayınız.
Değerli dostlarım, değerli meslektaşlarım uzun yıllar sizlere hizmet ettim. Keyifle hizmet
ettim, zevk duydum. Çok yerde bunu konuşuyorum. Ama şunu gördüm, nereye gidersem
gideyim önce muhasebeciyim, hangi partiden olursak olalım hangi mevkide olursak olalım
bizim asli vazifemiz asli görevimiz ve ölürken de o unvanla öleceğimiz tek yapı var o da mali
müşavirlik muhasebecilik mesleğimiz. Bundan da gurur duyuyorum, keyif duyuyorum. Neden
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diyorsunuz? Çünkü uzun yıllardan beri biraz önce de sevgili bakanımı dinlerken aynı şeyler
söyledi anılarımdan geçti. Hep söylüyoruz mücadele ediyorsak, meslek mücadelemizi de
veriyorsak bunun geleceğini planlamalıyız. Yani her yaptığımız şey her yaptığımız mücadele
mutlaka mesleğimize bir tuğla olarak dönmeli. Üst üste koymalıyız yarınlarda bunun bedelini
camiamız biz görmesek bile bizden sonra gelen arkadaşlarımız görmelidir.
Hep söyledik biraz önce de söylediler, denetim organlarının devletin çeşitli mekanizmalarının
denetlenmesi mutlaka bizim camiamıza verilmelidir. Bunu dile getirdik yavaş yavaş olduğunu
görüyoruz. Bu mücadeleyi verdik. Hep söylediğimiz bir şey vardı. Belediye organları,
belediyeler mutlaka denetlensin. Belediyeler yapmış oldukları harcamaları mutlaka meslek
mensuplarımıza denetletsinler dedik. Şeffaflık budur çağdaşlık budur. Türkiye bunu yapmak
zorundadır dedik geçtiğimiz aylarda çıkan geçen sene gündeme getirilen 5272 sayılı Belediye
Kanunu'nda denetim mekanizmaları bir ölçüde meslektaşlarımıza verildi. Bu, bu mücadelenin
bütün sizlerin emeğiyle olmuştur. Şu anda görev yaparken birçok yerden birçok belediyeden
hangi partiden olursa olsun önemli olan meslektaşımdır benim.
Nail Sanlı:
Sayın Abdullah Dinç, Demokratik Platform Grubu adına konuşuyor arkadaşımız. Tekrar
hatırlatıyorum lütfen konuşma süreniz beş dakika Abdullah Bey, lütfen buna uyalım bütün
konuşmacılar.
Abdullah Dinç (Demokratik Platform Grubu Adına):
Değerli konuklar, değerli meslektaşlar ve sayın üyeler; öncelikle hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Son yıllarda IMF ve Dünya Bankası gözetiminde uygulanan ekonomik ve sosyal politikalar
toplumun geniş kesimleriyle birlikte bizleri de olumsuz etkilemektedir. Bağımsız
çalışanlardan farklı olarak iş kanunu kapsamında bizim de SSK’ ya tabi olarak çalışan bağımlı
meslek mensupları emek kesiminin kazanılmış haklarına yapılan saldırı ve düzenlemelerden
doğal olarak etkilenmektedir. IMF politikalarının uygulanmasında oluşan 2001 ekonomik kriz
döneminde işsizlik ve reel ücret kayıpları ciddi sorunlar olarak yaşanmıştır. Günümüzde de
ücret gelirlerinin üzerindeki yüksek oranlara gelen SSK matrahının yüzde 300’lere varan
oranlarda artırılması, işverence yapılan ücret artışlarının enflasyonun altında olması vb.
uygulamalarında reel ücretler sürekli geriletilmektedir.
Bu doğrultuda ilgili sosyal taraflar ve kamuoyu tarafından tartışılmadan Meclis’e götürülen
sosyal güvenlik reformuna ilişkin düzenlemelerin önümüzdeki ay sonunda da yasalaşması
planlanmaktadır.
Sosyal güvenlik ve sağlık reformu olarak isimlendirilen bu düzenlemelere göre ülkemizdeki
sosyal güvenlik sistemi kurumları ve sosyal güvenceler ortadan kaldırılıp tamamen
değiştirilecektir. Sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinin kamu hizmeti olmaktan çıkarılması,
özelleştirilmesi hedeflenmektedir.
Bütün bu sosyal güvenlik harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya alındığı Avrupa Birliği
ortalamasının oldukça altındadır. Avrupa Birliği ortalaması yüzde 27.50 Türkiye yüzde 11.20.
Diğer ülkelere örnek olarak verirsek, Almanya yüzde 29.80, İngiltere yüzde 27.20,
Yunanistan yüzde 27, Slovenya yüzde 25,6.
2003 yılı bütçe rakamlarına göre bütçede yüzde 41,7 si faiz ödemelerine, sadece yüzde
11.30'u sosyal güvenlik harcamalarına ayrılmıştır. Sistemin açık vermesinin temel nedeni
uygulanan politikalardır. SSK fonları yıllarca ucuz kaynak olarak verilmiş ve düşük faizli
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devlet tahvillerinde değerlendirilmiştir. Ayrıca yapılan özelleştirmelerle çalışanların işsiz
kalması, kayıt dışılık, işsizlik oranlarının artması, çıkarılan aflar SSK’nın prim gelirlerini
olumsuz etkilemiştir. SSK’nın yüzde 93’ü esas yerel yönetimlere ağırlık olan 6.1 katrilyon
alacağı bulunuyor.
Nail Sanlı:
Sayın konuşmacı, ne kadar sürecek bilmiyorum ama, süreniz doldu haber vereyim.
Abdullah Dinç:
Tamam Sayın Başkan.
Yaşlılık aylığını hak etme koşulları ağırlaştırılarak prim ödeme süresi 7000 günden 9000 güne
kesintisiz 25 yıla çıkarılıyor ve bu uygulama 1999’dan sonra işe başlayacakları da
kapsayacak. Emeklilik yaşı kademeli olarak arttırılarak 68’e yükseltiliyor. Aylık bağlanma
oranları yüzde 2.6’dan yüzde 1.50’ye indirilerek şu an 200–250 Euro olan emekli aylıkları
100 Euro ya düşürülecek.
Diğer önemli bir husus da, Genel Sağlık Sigortası. Kısaca hedeflenen konulara değinmek
istiyorum. Genel Sağlık Sigortası kapsamlı genel gerekçesinde sağlık sigorta sisteminin
temelini katkı oluşturmaktadır. Sisteme üye olanlar sunulacak sağlık yardımları için belli
oranda prim ödemek durumundadır ifadesi de kişilere yapılacak sağlık yardımlarının toplanan
primlerle sağlanacağını göstermektedir. Genel Sağlık Sigortası kişilere sağlık haklarının
gereği olarak sağlık hizmeti sağlanmasını değil prim temelinde ücretsiz sağlık yardımında
bulunulması ve geri kalanını da katılım payıyla tamamlanmasını sağlama üzerine
oluşturulmuştur.
Sonuç olarak; bütün bu düzenlemelerin mevcut sosyal haklarımızda kayıplar ve geriye
gidişleri içerdiği ve bizleri daha da fakirleştireceği açıktır. Güvenliğimiz sosyal haklarını
doğrudan ilgilendiren böyle önemli bir konuda Oda’mız ve TÜRMOB maalesef sessiz
kalmaktadır. Emek Platformu üyesi bir meslek örgütü olarak bu düzenlemelere karşı kamuoyu
oluşturmak diğer sendika ve meslek kuruluşlarının bu konudaki çağrılarını desteklemek
gerekmektedir. Oda’mızdan gerekli çalışmaları bekliyoruz. Teşekkür ediyorum.
Dinlediğiniz için saygılar sunuyorum.
Nail sanlı:
Sayın Orhan Hacı Hamzaoğlu
Arkadaşlar, gerçekten uyarmak istemiyorum ama siz gönderdiniz önergeyi. Konsensüs
sağlanmış bir önergeydi. Süreyi size oylattım oy birliğiyle kabul edildi. Konuşmacılardan
özellikle tekrar istirham ediyorum, lütfen sürelere bağlı kalın, ben uyarmak istemiyorum
gerçekten.
Orhan Hacı Hamzaoğlu (Meslekte Birlik Grubu Adına):
Sayın Divan, saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım; hepinizi Meslekte Birlik Grubu
adına selamlıyorum.
Sayın Oda Başkanı’mız Yahya Arıkan TÜRMOB’un Yönetim Kurulu’na seçildiği için
kendisini tebrik ediyorum. Bu doğru mudur, onu sizin takdirlerinize sunuyorum. İki yerde
görev almasında. Buna bizim Anadolu’da ayran gönüllülük denir. Sayın Başkan Ankara’ya o
kadar alışmış ki, mesleki konu ve sorunlardan uzaklaşarak ülkenin genel konularına değindi.
Mesleki konulara daha çok değinseydi daha iyi olurdu kanaatindeyim. Sayın Başkan ülkenin
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teknolojik meselelerinden bahsetti, ama eksikti, eksik kaldı kanaatindeyim. Ülkemiz son iki
yılda her konuda olumlu mesafeler almıştır.
Değerli meslektaşlarım, iki yıl önce bu salona hepimizi toplasalardı ve bize bugün gelinecek
noktada ekonominin geleceği nokta, enflasyonun ne olacağı, faizlerin ne olacağını, dövizin ne
olacağını sorsalardı bugünkü gelinen noktayı inanın hiçbirimiz tahmin edemezdik. Değil mi
meslektaşlar? İki yılda gelinen olayı başkalarına arz ediyorum.
Nail Sanlı:
Konuşma tamamlandı mı arkadaşım?
Orhan Hacı Hamzaoğlu
35 yıl sonra enflasyon yine tek haneli rakamlara indi, ihracatta rekor üstüne rekor kırıldı,
hayat standardı yükseliyor, Türkiye en hızlı büyüyen ülke oldu. Ekonomide korku tüneli
aşıldı. Türk lirasının itibarı iade edildi, faiz ödemelerinde iki yılda 14,8 katrilyon tasarruf
sağlandı, devletten öğrencilere 163 milyon ücretsiz kitap dağıtıldı, elektriğe zam yapılmadı.
Çiftçiye 640 trilyon TL mazot ödemesi yapıldı. Hastanelerde rehin tutulmalara son verildi.
IMF uygulaması başlatıldı.13 milyar dolar turizm geliri elde edildi. Yoksullukla mücadeleye
devam ediliyor. AB’ye bir adım daha yaklaştık. Kıbrıs’ta yeni bir döneme girildi insani
yardımlar artırıldı. Sayın Başkan’ım bunlardan bahsedilmesini reddediyor.
Sayın meslektaşlarım, gelelim mesleki konulara. Oda yönetiminin sorunların giderileceği
konusunda bizlere söylemesine rağmen sorunlarımız her sene artmaktadır. Mesleğimizin en
büyük sorunlarından biri, iş yoğunluğunun sosyal yaşantımıza etkileridir. Ailenize yeteri
kadar zaman ayırabiliyor musunuz? Hastalandığınızda zamanında doktora gidebiliyor
musunuz? Yeteri kadar tatil yapabiliyor musunuz? Aman Kurumlar Vergisi bitsin, aman
Katma Değer Vergisi bitsin, aman geçinelim gitsin deyip duruyoruz arkadaşlar. Hepimizin
derdi bir ve ortaktır.
Değerli meslektaşlarım; saygıdeğer konuklar, eşit ve adil bir seçime girebilmemiz için Oda
yönetiminden meslektaşların listesini tekrar talep ediyoruz. Oda’ya yazılı talepte
bulunmamıza rağmen henüz listeyi vermediler. Bize ve bütün gruplara verilirse teşekkür
ederiz. Zira böyle bir uygulama ne baroda, ne tabipler odasında ne ticaret odasında ve diğer
odalarda bulunmamaktadır. Sayın Divan’ın huzurunda soruyorum, bu listelerin neden Çağdaş
Muhasebeci Mali Müşavirler Grubu’na verildiğini açıklamasını istirham ediyorum. Zira
adresleri birkaç defa değişmiş olan meslektaşlarımıza dahi, bağımlı çalışan meslektaşlarımızın
evine dahi Çağdaş Muhasebeci Mali Müşavirler Grubu broşürleri hepsinden önce mutlak
eksiksiz ulaşmakta ve grubun tanıtımı yapılmaktadır. Ben istirham ediyorum bu eşit hakların
bütün gruplara sağlanmasını talep ediyorum.
Değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar Sayın Oda Başkanı'mız ve yönetimi unutmasın ki
mahkeme kadıya mülk değildir. Hepinizi Meslekte Birlik Grubu adına saygıyla sevgiyle
selamlıyorum.
Nail Sanlı: Sayın Mehmet Ceylan, Çağdaş Demokrat Grubu adına konuşacak arkadaş.
Mehmet Ceylan (Çağdaş Demokrat Grubu Adına):
Sayın Divan, saygıdeğer gruplar, değerli meslektaşlarım; İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası 16. Mali Genel Kurulu'nun meslek camiamıza hayırlı ve uğurlu olması
dileğiyle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.
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Değerli meslektaşlarım; genç mesleğimizi kısa zamanda çok büyük mesafeler kat ederek,
toplumumuza ciddi itibarı olan saygı duyulan ve en çok tercih edilen meslekler arasındaki
yerini almış bulunmaktadır. Onun içindir ki bu mesleğin mensubu olmaktan hepiniz gibi
bende onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Şüphesiz ki mesleğin ilerlemesinde sayısız
insanların emeği vardı, alın teri vardır. Ben huzurlarınızda bu değerli arkadaşlarıma sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum.
Değerli dostlar; mesleğin gelişmesi biraz da meslektaşın mesleğine ve kendisine olan
saygısından geçmektedir, onun sahiplenmesinden geçmektedir. Odamız kurullarıyla,
komiteleriyle ilçe ve bütünlükleriyle mesleğimize çok ciddi kazanımlar sağlamıştır. Hepinizin
bildiği gibi en son hazırlanan vergi uygulama rehberi de bu kazanımlardan bir tanesidir.
Bildiğiniz gibi bu rehber mali idareler odamızın ortak çalışmasının bir ürünüdür ve değerli
meslektaşlarım elimizdeki bu çalışma, işlem yönergesinin geniş bir özetidir. Yoksa birilerinin
uygulama olsun diye hazırlanmış tavsiye niteliğinde bir çalışma değildir. Bilmeliyiz ki bu
çalışmada defterdarlığın emeği vardır Oda’mızın emeği vardır. Ve herkeste bilmelidir ki bu
iki gruplar bu çalışmanın arkasındadır. Benim siz değerli meslektaşlarımdan ricam; lütfen bu
çalışmanın arkasında durunuz. Uygulamada bu çalışmayı kaynak gösteriniz.
Değerli meslektaşlarım; mesleğimiz çok ciddi kazanımlar elde etti dedim. Vergi levhalarını
bizler tasdik ediyoruz, bilanço gelir tablolarını bizler onaylıyoruz. Hepimiz bilmeliyiz ki, bu
önemli kazanımları layıkıyla kullanmak ve kazanılmış haklardan asla ve asla vazgeçmemek
gerekmektedir. Bizler sizlerin geleceğindeki denetçileriyiz. Bizler toplumun ekonomik
vicdanıyız. Bizler bu ülkenin ekonomi plancılarıyız. Bizler sosyal sorumlulukları olan gelir
dağılımındaki adaletsizliğe çözüm üretecek ve ona katkı sunacak bir mesleğin mensuplarıyız.
Değerli meslektaşlarım, lütfen bu saygın mesleğe gerekli özeni gösterelim. Kazanımları
sonuna kadar kullanalım. Onları sahiplenelim. Kendimizi ve mesleğimizi geliştirip
yüceltelim. Katkı sunmamız gereken çözüm üretmemiz gereken daha birçok problemimiz
olduğunu da lütfen unutmayalım. Bu meslek camiasının kayıt dışı ekonomiyle problemleri
vardır, kaçakçısıyla problemleri vardır, talan ekonomisiyle problemleri vardır. Ve en önemlisi
bu topluma karşı ciddi sorumlulukları vardır. Bunun için benim meslektaşım kendini
geliştirmeye, yenilemeye, teknolojiyle bütünleşmeye ve güçlü ortaklıklar kurmaya özen
göstermelidir. Benim meslektaşım kendini öyle yetiştirmelidir ki, sistemin işleyişine yön
veren bir standardı oluşturmalıdır diye düşünüyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Nail Sanlı:
Özellikle süreye riayet ettiğiniz için, uyduğunuz için teşekkür ediyorum değerli arkadaşım.
İkinci konuşmacılara geçiyoruz gruplar adına. Bu konuşmacı arkadaşlarımızın da tekrar
hatırlatıyoruz süreleri beşer dakika ve değişim grubu adına Mustafa Coşkun.
Mustafa Bey kürsüye gelene kadar, dışarıda bir cep telefonu bulunmuş başka bir şey
söyleyemeyeceğim tabii.
Mustafa Coşkun (Çağdaş Muhasebeciler Değişim Hareketi Adına):
Sayın konuklar, değerli meslektaşlarım, sizleri Çağdaş Muhasebeciler Değişim Hareketi adına
selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, sunuma girmeden şu anda rahatsızlıkları nedeniyle aramızda olmayan
bir tanesi aramızda meslek mücadelemizde öncülük yapmış, derneklerimizde görev almış,
Odamızda görev almış başta Kadıköy’de
meslektaşımız Sayın Hüseyin Cahit
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Kesemen,Fatih’ten Sayın Nazik Büyükbaş’a, Kadıköy’den Tülin Çolak arkadaşıma, Şişli’den
Kenan Öztürk, Ayhan Çelik’e bu kürsüden geçmiş olsun dileklerimiz sizler adına iletiyorum.
Odamızın 16. Genel Kurulu’nu yapıyoruz. Daha önce söylediklerimizi tekrar etmek
istemiyorum. Bizim bu tür konulardaki düşüncelerimizi söyledik, bunları biliyorsunuz. 1990
yılından bu yana söylüyoruz ancak gelinen nokta budur. Kimimiz bunu çok büyük bir başarı
olarak görebiliriz, kimimiz ise tümüyle başarısızlık olarak değerlendirebiliriz. Ama gelinen
noktanın hiçbirimizi tatmin etmediği bir gerçektir.
Sevgili meslektaşlarım; meslek mücadelemizde yeni bir döneme giriyoruz girdik. Bu yeni
dönem önümüze koyacağı olanakları ve zorlukları aşmanın yollarını tüm çağdaş ve
demokratlar birlikte çözmelidirler, çözmenin yolunu bulmalı.
Gerek vergi idaresinde yapılan değişiklikler, gerekse sosyal güvenlik kurumlarında yapılan
değişiklikler, gerekse bunların üzerimize yüklediği yeni görevler ve yeni sorumluluklar
meslek mücadelemizi yeni bir çerçeveye girmesini bize zorunlu kılmaktadır. Hükümet, IMF
talepleri ve anlaşmaları çerçevesinde kamu personel sayısını azaltırken kamu personelinin
yükünü bizim meslektaşlarımıza yüklüyor. Hepiniz LEDOK’ u bilirsiniz, hepinizin
LEDOK’taki, yüzde 90’ınızın LEDOK’taki doğum tarihleri 1.1 yıl olarak geçer. Yılı
doğrudur ama hepsinin 1.1 geçer neden? Çünkü vergi idaresi ortalama 10 yıldır kullandığı
bilgisayarlarını hala kullanmakta, ama bu dönem bilgisayarlar bunu tamamlamaya yetersizdir.
Bunu tamamlayan kim bizim meslektaşımız. Kamu personelinin görevini yapan
meslektaşımız bundan sonra bunun ücretini talep etmesini bilmelidir. Buradaki bütün gruplar,
Türkiye’deki bütün meslek örgütleri, bizim meslek örgütlerimiz devleti müşteri gibi görüp
ücret tarifemize bununla ilgili şerh koyabilmeliyiz arkadaşlar. Çünkü bu meslek eğer
birilerinin işini yapıyorsa, bu meslektaşım birilerinin işlerini yapıyorsa bu bedeli biz talep
etmesini bilmeliyiz. Ayrıca, bu olay müşterilerimize de yansıtılmalı. Çünkü bir müşterimizin
işlerini yaparken müşterilerimizden para alıyoruz. Devletin işini yaparken de devletten para
alıyoruz.
Değerli arkadaşlar, Odamızın son yıllarda geliştirdiği yaygın eğitim projesini destekliyor bu
konuda emek vermiş meslektaşlarımı bu konuda bu kürsüden kutluyorum. Eğitimle ilgili
olarak özel üniversitelerle geliştirilen ilişkilerin kamu üniversiteleriyle de geliştirilmesini
talep ediyorum.
Ayrıca, Odamızın üçer aylık dönemlerde yayınlamış olduğu Mali Çözüm Dergisi’nin çizgisini
doğru bulmakla beraber 15 günlük ya da aylık periyotlarda yayınlanmak üzere bir popüler
dergi ya da bülten 50 sayfayı aşmayan bir bülten yayınlanmalı diye düşünüyorum. Bunun
baskı maliyetinin yüksek olmadığını biliyorum ama posta maliyeti ciddi ama Odamızın
bütçesi buna yeter mi düşünüyorum.
Meslek yasamız yakın zamanda Meclis gündemine gelecek. Meslek yasamızla ilgili olarak
değişiklik önerilerini 1997’den beri söylemekteyiz. Yasada meslektaşımızın lehine Oda
aidatlarıyla ilgili değişiklik yapılmalıdır. Yani Oda aylıkları düşürülmelidir. Ücret tarifesinden
ücret alınmamalıdır. Meslek örgütlerinde yöneticilik gönüllülük esasında huzur hakları yasal
asgari ücreti geçmeyen çerçevede olmalıdır ve bu yasa zaten mecliste bekliyor iki dönemden
fazla görev alınmamalıdır.
Bu konuyla ilgili odalarımızda düşünülen taslakta dörder yıl iki dönem diye bir düşünce var,
buna kesinlikle katılmıyoruz bu süreyi uzatmaktan başka bir şey değil, gönüllülük önünde
engeldir diye düşünüyoruz.
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Ayrıca, Odamızın ve TÜRMOB’un emek cephesi içerisinde yer almasını toplumsal
mücadelede yer almasını yürekten kutluyoruz mesleğimizin bilgi emek yoğun bir meslek
olması nedeniyle, Odamızın 1 Mayıs emek gününde etkin katılımını yürekten destekliyoruz.
Değerli arkadaşlarım, konuşmama son verirken Çağdaş Muhasebeciler Değişim Hareketi
adına hepinize selamlarımı iletiyor, teşekkürlerimi sunuyorum.
Nail Sanlı:
Sayın Münir Özbek, Demokratik Platform grubu adına konuşuyor arkadaşımız.
Münir Özbek (Demokratik Platform Adına):
Tüm meslektaşlarımı, Sayın Kurul’umu saygılarımla selamlıyorum.
Arkadaşlar, üzülerek söyleyeceğim ki, son zamanlarda artan mesleki sorunlar sebebiyle farklı
iç yapılara heveslenmiş olan arkadaşlarımızın sayısı artıyor. Ben artık bu saatten sonra başka
iş yapamam ama yaklaşık 16–17 yıldır mesleğimi yaptım. Son birkaç aydır değil, normal
saatlerde evimize gitmek, hafta sonu gece saatlerimizi sürekli iş yerimizde geçirdik. Ben
şahsen kendim 27–28–29 ve 30 Nisan’ları büroda bürodan dışarı çıkmayarak geçirdim bütün
ekibimle beraber. Ve bunlar da hepimizin bildiği gibi servet sahibi olmak için değil
çoluğumuza çocuğumuza bir kap ekmek götürmek için yapıyoruz. Oda yönetimimizin,
birliğimizin tüm meslektaşlarımıza ait olduğuna inandırsa da. ekonomik sosyal hayatın içinde
yeterince olabiliyor muyuz?
Son zamanlarda vergi konusunda konsey kuruldu. Önemli proje üyeleri belirlendi. Evet
arkadaşlar maalesef bu konseyde meslektaşımız yok. Yeni yeminli arkadaşlarımız var. Şunu
sormak istiyorum acaba yeminli yeminsiz ayrımı buraya sokmaya ihtiyaç var mıydı? Neden
konseyde bizim meslektaşlarımızdan bir kişi olmasın? Ekonomik sosyal hayatın her alanında
yer almalıyız. Oda yönetimimize bu konuda büyük görevler düşüyor. Saygınlık ancak bu
şekilde artacak. Vergi daireleriyle sorunumuz var, mahkemeye çıktık, hapse girmekten
kurtulduk. Yöneticilerimizden bu konulara eğilmelerini, tüm meslektaşlarımızın sorunları
olduğunu hatırlamalarını istirham ediyorum.
Bir diğer önemli olduğunu düşündüğüm konu da Sayın Birlik Başkanı’mız kendisi de
bahsettiler, önce çok zordu sınavlar artık 70–80 notu pek çok kişi kazanmaya başladı. Ben de
katılıyorum ve gözümle gördüm bu şekilde kazanıyormuş arkadaşlar.
Oda yönetimi, Birlik yönetimimizin sınavlarda gerçek bilgiyi ölçme konusunda gerekli
hassasiyeti göstermelerini kendilerinden istirham ediyorum. Teşekkürlerimi sunar hayırlı
günler dilerim.
Nail Sanlı:
Sayın Salih Çakır, Meslekte Birlik Grubu adına. Salih Bey süreniz 5 dakika.
Salih Çakır (Meslekte Birlik Grubu adına):
Sayın Divan, sayın konuklar, değerli meslektaşlarım, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odamızın 16. Genel Kurul’unda grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Değerli meslektaşlarım, öncelikle usulüne uygun Oda seçimlerinde seçim sistemi hakkında
yapacağımızı bildirmek istiyorum. Bilindiği gibi mayıs Oda seçimlerinin yapıldığı aydır. 15
yıldan beri yapılan Oda seçimlerinin düzenleyen 3568 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri bazı
haksızlıkları da beraberinde getirmektedir. Bu kanun gereğince yapılan seçimler adil bir
sonucu ortaya çıkarmadığı için seçimlere bir grup katılmakta diğerleri zaten bir şeyi
değiştireceğini düşünmedikleri için seçimlere katılmamaktadır.
Değerli meslektaşlarım, 15 yıldan beri yapılan seçimlerde Oda’mızın başkanlığını aynı kişi
yapmaktadır. Bu durum Oda seçimleri sisteminin bir sonucudur. Bu seçim sisteminde
yönetimi ele geçiren oligarşi grup elindeki gücü sonuna kadar kullanmakta ve bunu kimseyle
paylaşmamaktadır.
Değerli meslektaşlarım, İSMMMO seçimlerinin son üç yılına baktığımızda bunu daha iyi
görebilmekteyiz. Seçimlerin başından beri katılmakta olan Çağdaş Demokrat Muhasebeciler
Grubu, Meslekte Birlik Grubu, Demokratik Platform Grubu ile yakın zamanda ortaya çıkan
Değişim ve Dönüşüm Grubu’nun aldığı oylar yıllar itibarıyla ortadadır.
Değerli meslektaşlarım, bu karşılaştırmalı tabloyu sizlere aktarmak istiyorum. 2000–2002–
2004 yılları arasında yapılan seçim sonuçları şu şekildedir. 2000 yılında yapılan seçimlerde
kullanılan toplam oy sayısı 5111 değerli arkadaşlarım, buradan alınan oylar gruplara şu
şekilde dağılmaktadır; Çağdaş Demokratlar Grubu 2710 alarak yüzde 54’le temsil
edilmektedir. Meslekte Birlik Grubu 1700 oy alarak yüzde 32 nispetinde yer almıştır,
Demokratik Platform Grubu 370 oy alarak yüzde 7 seviyesinde bulunmaktadır, Değişim
Dönüşüm Grubu ise 370 oy alarak yüzde 7 nispetinde temsil edilmiştir.
2002 yılında ise değerli meslektaşlarım, 5979 katılım yapılarak gruplara şu şekilde
dağılmıştır. Çağdaş Demokratlar Grubu 3730 oy alarak yüzde 62 üzerinde temsil edilmiştir,
Meslekte Birlik Grubu 1300 oy alarak yüzde 22 düzeyinde temsil edilmiştir, Demokratik
Platform Grubu 400 oy alarak yüzde 7, Değişim Dönüşüm Hareketi 338 oy alarak yüzde 7
nispetinde temsil edilmiştir. Anadolu Grubu ise 116 oy alarak yüzde 2 nispetindedir.
2004 yılında ise değerli meslektaşlarım, katılım 6653 gruplara dağılım ise şu şekildedir;
Çağdaş Demokratlar Grubu 4850 yüzde 73 nispetinde, Meslekte Birlik Grubu 1850 yüzde 25
nispetinde, Demokratik Platform pardon Anadolu Grubu 78 oy alarak yüzde 2 nispetinde
temsil edilmiştir.
Değerli meslektaşlarım, devir çoğulcunun devridir, çoğunluk devri değildir. Mecliste
çoğunluğu elinde bulunduranlara her sözü sarf edenler nedense kendi sultanlıklarında keyif
çatmayı adet haline getirmişlerdir.
Değerli meslektaşlarım, günümüzde uygulanan Oda seçimleri sistemi üye sayısı 100 kişiden
az bulunanda belki ideal bir sistemdir. Çünkü buralarda herkes birbirini tanımakta ve iş
ilişkisi içinde bulunmaktadır. Oysa İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep ve Konya gibi
büyük odalarda bu seçim sisteminin uygulanması oldukça zordur. Bu zorluğu aşmak için
bilhassa İstanbul Oda seçimlerinde yükleme oy pusulası ile ilgili madde konularak aşılmaya
çalışılmaktadır. Bunun sonucu olarak da seçimlere katılan gruplar çarşaf liste çıkarmak
suretiyle kurul üyeleri genel kurul delegeleri için tek oy pusulası kullanılmaktadır. Seçim
sonucunda en fazla oy alan grup bütün kurulları oluşturmaktadır.
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Değerli meslektaşlarım, demokratik katılımı ve temsilin tam adil bir şekilde sağlanabilmesi
için uygun olan bu seçim sisteminde bazı değişiklikler yapılmak durumundadır. Milletvekili
seçimlerinde uygulanan nispi temsil sistemi altını çiziyorum değerli arkadaşlar, nispi temsil
sistemi bu seçimlerde de uygulanmalı çoğunluğa ve delegelikler buna göre dağıtılmalıdır.
Değerli meslektaşlarım, bu sistem yani nispi temsil sistemi Oda’mızda yapılan son 3 yıldır
son 3 yıl yapılan seçimde uygulanmış olsaydı çıkacak sonuçlar çok değişik olacaktı. 2000–
2002–2004 seçimlerinde örnek olarak baz aldığımızda çoğunluğa verilen delege sayıları şu
şekilde olacaktı değerli arkadaşlarım.
Nail Sanlı:
Ama şimdi o istatistikleri tekrar okursanız...
Salih Çakır:
Bitiriyorum başkanım,
Evet değerli arkadaşlar, 2000 yılı 2002 ile 2004 yılı seçimlerini dikkate aldığımızda yani nispi
temsil sistemiyle dikkate aldığınızda bakın kurullar ve delegeler nasıl değişecek değerli
arkadaşlar onun takdirini sizler verin. 2000 yılı seçimlerinde Çağdaş Demokratlar Grubu
yönetime 3, Disiplin Kurulu’na 3, Denetleme Kurulu’nda 3 kişiyle temsil edileceklerdir.
Meslekte Birlik Grubu ise yönetime 2, Disiplin Kurulu’na 2, Denetleme Kurulu’na 1 kişiyle
temsil edilecekti. 2002 yılında ise, çağdaş demokratlar yönetime 4, Disiplin Kuruluna 4,
Denetleme Kuruluna 2 kişiyle temsil edilecekti. Meslekte Birlik Grubu yönetime 1, disipline
1, Denetleme Kuruluna ise 1 kişiyle temsil edilecekti.
Nail Sanlı:
Arkadaşım, bir dakika bir dinler misiniz? Önce burada oylatılan ve Genel Kurul'un oy
birliğiyle kabul ettiği süreye uyacaksınız. Ondan sonra nispi temsil yani süreyi bilmiyorsunuz
şimdi nasıl ben...
Salih Çakır:
Bitiriyorum.
Değerli arkadaşlar, 2004 yılında ise Çağdaş Demokrat Grubu yönetime 3, disipline 3,
Denetleme Kuruluna 3, Meslekte Birlik Grubu ise 2, disipline 2, Yönetim Kuruluna 1 kişiyle
temsil etme hakkı doğacaktı.
Değerli meslektaşlarım, ben burada şöyle yapmak istiyorum sonuç olarak demokratik
katılımın ve temsilin tam ve adil bir şekilde sağlanabilmesi için 3568 sayılı kanunun
değiştirilerek, seçimlerde nispi temsil sisteminin getirilmesini mesleğimize ve meslektaşımıza
daha fazla katkı sağlayacağı gibi, seçimlere de katılımı artıracağı inancındayım.
Bu vesile ile her şey daha güzel olacak diyor, saygılar sunuyorum.
Nail Sanlı:
Sayın Erol Demirel, Çağdaş Demokratlar Grubu adına, buyurun Erol bey.
Erol Demirel (Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu Adına):
Sayın Divan, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım Çağdaş Demokrat Muhasebeciler
Birliği grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Genel Kurul’umuzun başta ülkemize ve mesleğimize faydalı olacak sonuçlar doğurması
dileklerimle sözlerime başlıyorum.
Bugün dünyada yaklaşık 6 milyar insan yaşamaktadır. Ve 10 milyar insana yetecek kadar
yiyecek dökmek mümkün. Ancak bugün açlık, açlıktan ölümler ve sefalet gün geçerek
artmakta. Yaklaşık 2.5 milyar insan yoksulluk sınırları altında yaşıyor. En yüksek üç
Microsoft yöneticisinin toplam bir yıllık serveti, toplam serveti ABD’nin yoksullukla
mücadele etmeye ayırdığı paradan daha fazla. Bir avuç çok uluslu şirket zenginliğin büyük bir
kısmını yer etmekte, elinde bulundurmakta ve dünyanın geri kalanına kendi çıkarlarını
dayatmaktadır.
Küreselleşme olgusunun dünyayı nereye götüreceği ve sonunun ne olacağı ise henüz
bilinememektedir. Uluslararası şirketler ulusal hükümetleri etkisi altına almakta ve onların
politikalarında belirleyici rol oynamaktadırlar. Ulusal ekonomiler gün geçtikçe iç içe
geçmekte ve uluslar çeşitli biçimlerde çözülmektedirler. Aslında bütünleşmiş bir dünya
ekonomisi büyümüş bir dünya ekonomisi olumsuz bir şey değildir. Bu büyüme adalete,
insanlığın ortak çıkarlarına hizmet edebilse insanlık adına büyük bir fırsat olarak ta kabul
edilebilirdi. Oysa çıkarları tehlikeye girdiğinde bu güç, insancıl bombalar olarak insanların
üzerine düşmekte binlerce insanı öldürebilmekte.
Değerli meslektaşlarım; ülkemizin içinde bulunduğu durum da hiç iç açıcı değildir.
Borçlarımız giderek artıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik giderek büyüyor. İşsizlik artıyor.
Hukuk sistemimiz siyasi iktidarın etkisinden kendisini korumaya çalışıyor. Dolaylı vergiler
2005 yılı bütçesi içerisinde yüzde 72,8 olarak yer almaktadır. Vergi toplama sistemi adeta
salma biçimine dönüşmüştür. Başka bir fonksiyonu yokmuş gibi muhasebe sistemi vergi için
yapılandırılmaya devam ediyor. Vergi mevzuatı son yıllarda yapboz tahtasına dönüşmüş adeta
mevzuat enflasyonu yaşanmaktadır. Bütün bunların tek sebebi siyasi iktidarın veya yasa
koyucuların basiretsizliği değildir.
Değerli meslektaşlarım; bütün bu olumsuzluklara rağmen yılmamalı iyiye ve güzele olan
inancımızı korumalı ve mücadele gücümüzü devam ettirmeliyiz.
Mesleğimizin sorunlarına inileceğini dünyamızın ve ülkemizin sorunlarından geleceğinden
bağımsız düşünemeyiz. Aslında meslek mensupları olarak ülkemiz kalkınmasında şeffaf ve
adil bir toplum yaratılmasında kaynaklarımızın doğru kullanılmasında çok önemli bir
fonksiyona sahibiz. Mesleğimizin geleceğine sahip çıkabilmek, emeğimizin karşılığını tam ve
onurlu bir biçimde alabilmek, tekelleşme ve haksız rekabete karşı durabilmek için de bu
fonksiyonumuzdan ülkemizin yararlanması gerekmektedir.
Bir taraftan dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu hala insanca yaşam mücadelesi verirken,
diğer tarafta hepinizin bildiği gibi bilgi çağı tüm yaşamımıza damgasını vurmaya devam
etmektedir. Artık bilgi stratejik bir kaynak olmuştur. Gerek ulusal kalkınmanın ve gerekse
uluslararası rekabetin anahtarı konumuna gelmiştir.
Bu çağ bilgiyi ayakta kalabilmenin ve rekabet edebilmenin avantajı haline getirirken, eğitimli
insanda taklit edilmesi en güç stratejik bir kaynak olarak ortaya çıkarmıştır.
Değerli meslektaşlarım; saygıdeğer konuklar, bu durum mesleğimizi de büyük bir gelişmeye
değişim ve yeniden yapılanma süreci içerisine sokmuştur. Defterlerin ve kalemlerin ortadan
kalkacağı hayal değil bir gerçektir ve bu süreç başlamıştır. Elektronik defter, elektronik belge,
elektronik kayıt, elektronik finansal tablo, elektronik muhasebenin tam ortasındayız. 10 yıl
önce bundan 10 yıl önce elektronik beyanname veya bildirgeden söz etmek hayalden bile
sayılmazdı. Oysa bugün somut olarak hayatımızda. Mevcut bilgilerimiz yeni bilgiler aslında
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hızla eskimektedir. Bu durumda insana teknolojiye eğitime yatırım yapmak kaçınılmaz
olmuştur. Web tabanlı çok kullanıcı sistemleri kurmak ve gerçekleştirmek bunları hayata
geçirmek zorundayız. Uzaktan bilgi girişini yapmalı, denetimi yapmalıyız. Geçen gelen
kurumlara bilgi işlem sistemlerimize yaptığımız yatırımları demirbaş değil saf malzemesi
olarak görmemiz gerektiğini söylemiştir. Bunu bir bilinç düzeyinin ifadesi olarak söylemiştik.
Teknolojide yaşanan gelişmeler faaliyet sonuçlarının daha anlaşılır, daha güvenilir,
zamanında ve karşılaştırılabilir olarak hazırlanmasını kolaylaştırdığını hepimiz biliyoruz.
Denetim sürecinin önemli bir bölümü bilgi işlem ortamında yapılabilmeye başlanmıştır. Artık
elektronik denetim standartları konuşulmaktadır.
Değerli meslektaşlarım; değişimle gelişmenin bilgilerimizin süratle eskimesi karşısında artık
stratejik eğitim planları yapmalıyız. Ortak muhasebe dilini oluşturmalıyız. Ortaklıklar kurarak
işlerimizi birleştirmeliyiz. Bilgi sistemlerimizi geliştirmeliyiz. Teknolojik gelişmelere uyum
sağlamalıyız. Yabancı dil eğitimine mutlaka önem vermeliyiz. Bilgiyi zamanı kaynakları
yönetmeliyiz. Çevre muhasebesi diyebileceğimiz içinde yaşadığımız çevrenin kirletilmesine
karşı maliyet yasaları yaparak caydırıcı olmalıyız. Mesleğimizin her aşamasında kaliteyi bir
yaşam biçimi haline getirmeliyiz. Güçlü bir şekilde iletişim kurabilen, stratejik düşünebilen,
sürekli öğrenme sürecine katılan, etik değerlere sahip çıkan meslek mensubu profilini
oluşturmalıyız.
Değerli gruplar, sevgili meslektaşlarım; bizler bütün bunları başarabilecek güçteyiz. Çağdaş
Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Oda’mız bu
dönemde de aralıksız olarak eğitim çalışmalarını sürdürmüştür. Hiçbir meslek örgütünde
görülmemiş bir şekilde bütün bölgelerde eğitim seminerleri düzenlemiş, toplantılar
düzenlemiştir. Bu seminerlere binlerce meslek mensubu katılmıştır. Onlarca kitap, dergi,
görsel ve yazılı pek çok mesleki yayın, enflasyon düzeltme CD’si bedelsiz olarak herkese
ulaştırılmıştır. Eğitim, toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmamızda emeğimizin hakkını
onurlu bir biçimde almamızda mesleğimizin verimli ve etkin biçimde yapmamıza olduğu
kadar, haksız rekabetle mücadelede de çok önemli bir araçtır. Biz buna inanıyoruz. Bizler
haksız rekabetle mücadelenin salt cezalandırma ve polisiye yöntemlerle değil aynı zamanda
eğitimle ve tespit edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda Oda’mızın bu dönemde de
yine sizlerin desteğiyle gerçekleştirdiği tespit eğitim ve bilgilendirmeye dayalı büro ziyaretleri
son derece etkili olmuştur. Elbette eksikliklerimiz ve gerçekleştiremediklerimiz de vardır.
Bütün bunlara yenileri eklenir daha katılımcı daha verimli olabiliriz. Varsa hatalarımızı
düzeltebiliriz. Çünkü mücadelemiz kişisel değildir.
Şairin dediği gibi; “Çocuklar bizim dediğimiz yüzümüze utanç duymadan bakmaktır, mal
değil mülk değil istediğimiz, size namuslu bir dünya bırakmaktır.”
Tekrar Genel Kurul’un başkanı olması dilekleriyle hepinize saygılar sunuyorum.
Nail Sanlı:
Gruplar adına son konuşmacılar şimdi. Kamber Kaya, Değişim Grubu adına.
Kamber Kaya (Çağdaş Muhasebeciler Değişim Hareketi Adına):
Merhaba arkadaşlar, sizi Çağdaş Muhasebeciler Değişim Hareketi adına selamlıyorum. Önce
mesleki çalışmalara katkıda bulunan tüm Oda yöneticilerini ve meslek dostlarını kutlamakla
söze başlamak istiyorum. Ama ben daha çok kaygılarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Ben
daha çok kaygılarımı anlatmak istiyorum sizlere.
Son yıllarda diğer konular dışında sayılı da olsa görüşlerimizi ifade etme olanakları kanalları
kalmadı, şahsi görüşüm. Bu olanaklardan yoksun hale geldik. Demokratik kanallarımız
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tıkandı. Üyelerimiz söz ve karar sahibi olmadı bu neredeyse imkansız hale geldi. Bunu genel
kuruldan genel kurula konuşur hale geldik.
Dünyada hakim anlayış toplumun karar süreçlerinin dışında bırakmak şeklinde işliyor. Biz de
Oda’mızda neredeyse karar süreçlerinin dışında kaldık. Yönetim kurulları adımıza her şeyi
yapar oldular. Son yıllarda genel kurullarımızı iyi yapalım diye geldik. Çok güzel genel
kurullar yapıyoruz. Ama yine şahsi değerlendirmem demokratik hassasiyetlerimiz azaldı
biraz. Eğer yanılmıyorsam en son bir örnek olarak sunayım size, geçmiş günlerde gelir idaresi
yasa tasarısı görüşüldü mecliste. Bizi ilgilendiren en önemli maddesi geçici bir maddeydi. O
geçici madde ile de sınavsız geçiş hakkı veriliyordu. Biz ayağa kalkıp o gün herkese sınav
hakkı ayırımsız demeyecek miyiz?
Son olarak, bu konuda Meclis’te verilen önergelerin tamamen popülist bir yaklaşımla
verildiğini ve bunların tarihi bir belge niteliğinde olduğunu size sunmak istiyorum. Bunu
mutlaka inceleyen arkadaşlar görmüşlerdir sadece yorumsuz olarak bırakıyorum. Yine 3568
Sayılı Yasa’yla ilgili değişiklik önerileri konuşuluyor. Bu konudaki düşünceyi şöyle belirtmek
istiyorum. Umarım bu konuda yine tabanın görüşü alınarak iyi bir yasa tasarısı ortaya çıkar.
Bu olanaklardan yararlanmış oluruz. Sadece bu konuda olmazsa olmaz iki görüş belirtmek
istiyorum. Meslek mensupları mutlaka üniversite mezunu olmak düzeye çıkarılmalıdır.
Ayrıca herkese ayrımsız sınav hakkı mutlaka yasada olmalıdır ve sınavların mutlaka ÖSYM
kanalıyla yapılması sağlanmalıdır. Bunun dışındaki değişiklik önerileri örneğin dört güne
çıkarılması demokratik olmayan yaklaşım olarak değerlendiriyorum ben.
Yine birçok konuşmacı açıklık ve şeffaflıktan bahsetti. Evet meslek mensupları olarak biz
topluma açıklık ve şeffaflığı önermekten başka denetimin önemini anlatmaktan başka en
önemli bu olması lazım, ama bu konuda Oda olarak örnek çaba içinde olmalıyız. Örneğin
geçmişte biz Oda’mızın açık ve şeffaf olabilmesi için bir takım önergeler vermiştik. Bu
önergeler okunmadı bile sadece şunu söyleyeyim; toplumun açık ve şeffaf olmasını talep
ettiğimiz zaman veya kurulların veya siyasi partilerin bize sorarlar siz bunun için ne
yapıyorsunuz? Onun için kimse bize sormadan kendimiz bu şeffaflık kanallarını, açıklık
kanallarını oluşturalım.
Ayrıca, arkadaşlarımızın bazıları değindi bende kısaca değinmek istiyorum. Gelin artık bazı
ayıplarımızı belli makul seviyelere düşürmenin yollarını bulalım bu konuda çaba sarf edelim.
Son olarak şunu söyleyeyim:
Özellikle genel kurulların dışında aidatların yüksek olduğunu, ödemelerin yüksek olduğunu
savunan arkadaşlara bu Genel Kurul’un son maddesinde bunlar oylanıyor haberiniz olsun aksi
halde şikayet hakları yoktur diye düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
Nail Sanlı:
Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak, Demokratik Platform adına
Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak (Demokratik Platform Adına):
Sayın Divan, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım sizleri şahsım ve grubum Demokratik
Platform adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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Ben konuşmamı iki çerçevede ele almak istiyorum. Birinci bölüm faaliyet raporu, yani
Yönetim Kurulu faaliyet dönemi ve ikinci bölümde raporları sizlerle paylaşmak ve raporların
diğer bölümünü ele alacağım.
Yönetim ya da faaliyet raporuyla ilgili bir iki hususu eksik yada hatalı bir iki hususu öncelikle
sizlerle paylaşmak istiyorum. Zor gerçekten stres dolu bir mesleki faaliyet içerisinde
olduğumuzu birçok meslektaşım ifade etti, dile getirdi. Bu gerçekliği hepimiz yaşıyoruz.
Mesleki menfaatin ve eğitim alanında ihtiyaç duyduğu bu dönemde kuşkusuz Oda’mızı çok
yoğun eğitim çalışmalarında bulunması nedeniyle, bu görevini yerine getirmesi nedeniyle
teşekkür etmek gerekiyor. İkinci konu biraz önce arkadaşların da değindiği gibi biz meslek
örgütü olarak her şeyden önce toplumun bir parçası olarak sosyal gelişmelere, toplumsal
gelişmelerin birer parçası olarak sahip çıkmak sorumluluğuyla da, görevimizin bilinciyle
hareket etmek gerektiğini ifade ediyoruz. Bu anlamıyla da yeterli görmesekte bu yıl özellikle
saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde önceki dönemlerde katılmış olsa da bu dönem biraz
daha istekli ve aktif katılma sorumluğunu taşıyan Oda’mıza teşekkür ediyorum.
1 Mayıs’a katılım ve diğer etkinliklere ancak yeterli görmüyoruz.
Değerli arkadaşlar; biraz önce toplantı açılmadan salona şöyle bir baktım eyvah herhalde
Genel Kurul’a kimse gelmeyecek diye bir endişe içine kapıldım. Endişem kayboldu mu?
Kaybolmadı. Temenni ederdim ki bu salona sığmayalım değerli arkadaşlarım. Neden
sığmayalım? Bu kadar sorunun yaşandığı bir dönemde meslektaşlarım dolmuş hiddetlenmiş
bu sorunları paylaşmak adına bu salonun dolması gerekiyordu. Bunun elbette nedenleri var,
ve bunu sorgulamak ve değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Nedenlerinden biri şudur
kanımca, tanışma mevsimlerini çok toplantıda ifade ettik. Ne yaptılar mali genel kurulların iki
güne çıkarılması önerisini hayata geçirilmesini beklerdik. Şahsen ben bekliyorum.
TÜRMOB Genel Kurulu’ndan sonra bölge toplantıları yapıldı. Gerçekten Odamızı yine
kutlamak gerekiyor ancak devamı gelmedi. Umutlandık bu toplantıların devamı gelmeli,
mesleki sorunlar buralarda tartışılmalı iki gün yapılması düşünülen mali Genel Kurul’da
bunların mesleki panellere dönüştürülmeli arkasına top yekun mücadele süreci başlatılmalı
diye sürekli önerdik. Kuşkusuz yönetimin bir bildiği vardır bunu açıklayacaktır. Bunu da
değinmek istedim. Diğer bir değinmem gereken konu faaliyet raporu içerisinde, başkan
konuşması içerisinde bir bölümünde kayıt dışılığı ve diğer sebepleri aşağıdaki gibi
sıralayabiliriz demiş. Bunlardan biri sık sık gündeme gelen vergi afları, katılıyorum. Ancak
basında odamız bölümünde bakıyoruz bir çelişki var bunları dikkate almamız gerekir diye
düşünüyorum. Basında yer alan haberlere göre çoğu dönemi yaşadık karşı çıktık vergi barışı
kanununa meslektaşlarımız işletmeleri buna yönlendirin ve sahip çıkın ve Odamızda
başvuruda bulunmuş, işverenler bunlardan yararlanmalı, bu hakkı kullanmalı çağrısında
bulunmuş bu bir çelişkidir diye düşünüyorum, bunu dikkate almak gerekiyor.
Evet değerli arkadaşlar, konuklardan ve diğer meslektaşlardan sözleri arasında bugün
yaşadığımız sıkıntının, yaşadığımız sorunların ürkütücü boyutta olduğunu ama, kimsenin de
aldırış etmediğine hayretle tanık oldum.
Değerli arkadaşlarım yine Masum Türker üstadımız mesleğimizin tehdit altında olduğunu
ifade etti, ülkemizin ve mesleğimizin tehlike altında olduğunu ifade etti. Bırakın mesleği ve
ülkeyi dünyamız tehlike altında değerli meslektaşlarım. Adeta bir ateş çemberi içerisindeyiz.
Her Genel Kurul’da bu tespitleri yaparken endişe duyardık ama artık bu endişe bir kat daha
artarak ilginç gelişmelere tanık olmaktayız. Dünyanın bölgemizi karıştırmaya ve kana
bulamaya devam ediyor.Dün Afganistan, Irak bugün demokrasiyi gerekçe göstererek
Gürcistan, Ukrayna, Özbekistan ve diğer cumhuriyetlerde bir kaynama yaratılarak
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müdahalede bulunup buralarla ilgili emellerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Öbür taraftan
Suriye, İran adeta Türkiye’yi saran bir çember içerisinde tam bir kaynar kazan yaratmaktadır.
Peki, bunları yaparken kimi kullanıyor? Köprü olarak Türkiye’yi kullanıyor. Bu söylemde
çok gelişti Türkiye köprü görevini görüyor birileri de bundan gurur payı çıkarıyor. Muhasebe
mesleği de bir köprüdür.
Değerli meslektaşlarım; bu söylemi şiddetle reddediyorum. Bu mesleki bağımsızlık talebini
yaralayan onur kırıcı bir söylem ve taleptir. Bir köprü görevini görmek istemiyoruz. Bağımsız
nitelikli bir meslek mensubu olmak ve mesleği bağımsız icra etmek istiyoruz.
Yine diğer konuya değinerek devam etmek istiyorum. ABD bölgeyi neden kaynatmaya
karıştırmaya çalışıyor? Bu bölgede önemli petrol kaynakları var bu bölgede bunlara sahip
olmak istiyor. Ondan ötesi stratejik olarak önemli bu bölge. Buraya yerleşerek hakim olmaya
çalışıyor. Hal böyleyken iki gün önce bağımsızlık için Kurtuluş Savaşı’nın startının verildiği
gün olan 19 Mayıs’ı kutladık. Peki atılacak her adımı ABD başta olmak üzere Dünya Bankası
kimlerin istediğine göre giriyor bölgemize, birileri yapmıyor mu? İncirlik'te ABD bayrağı
sallanıyor peki bu nasıl bir bağımsızlık soruyorum size?
Değerli meslektaşlarım; geçen yıl yine bu kürsüden toplam borcumuzu, içinde bulunduğumuz
sıkıntıyı, işsizlik oranını, kap kaç oranı hakkında dem vurduk bunları paylaştık. Bugün tablo
aynen devam ediyor.
250 milyar dolayında ifade edilen borç, bu yıl 350 milyar dolayında ifade ediliyor. Bir de 48
milyar diye ifade edilen sıcak para var ki bu da her an kaçacak bir anlamda borç almış gibi
adlandırılırsa bununla birlikte 400 milyara dayanıyor. Buna rağmen bu ülke ekonomide yüzde
9,9 büyüme masalını anlatmaya devam ediyor. Biraz önce de bir meslektaşımız adeta ulusa
sesleniş tablosunu burada tekrarlar bir şekilde bu iyimser tabloyu ortaya koyuyor. Keşke
inanabilsem böyle olduğuna ben de burada ifade edeyim değerli meslektaşım.
Bakın, bir büyüme söz konusudur doğrudur bir büyüme var ama nerede hangi noktalarda var
onları sizinle paylaşayım.
İşsizlik oranı biraz önce nasıl saptırdığınızı size anlatacağım, büyüme masalı olduğunu ifade
etmiştim Devlet İstatistik Enstitüsü açıklamalarıyla. Kap kaç ve hırsızlık, kişi başına borç
tutarı yüzde 74’lere dayanmıştır. Yoksullukta büyüme, dış ticaret açığındaki büyüme,
toplumsal olaylardaki depresyon. Bunların en iyi örneğini de size bir gazete küpürüyle
paylaşmak istiyorum her şey iyi gidiyor diyorlar vatandaş açım diye bağırıyor, diğer bir
toplantıda da böbreğim satılık diyor, Başbakan burası sakatatçı dükkanı değil diye yanıt
veriyor değil mi? Ankara’da oturan bir vatandaş satılık ceketim var alır mısınız diye
dilenciliğe oturmuş değerli arkadaşlarım. Bu mu iyi tablo. Yine biraz sonra sizinle paylaşmak
istiyorum. Peki, her şey iyi de Devlet İstatistik Enstitüsü bu gelişmeye doğru giden rakamları
vermiyor mu da açıklıyor diye merak ediyor olabilirsiniz. Nereden buluyor arkadaşlarım
biliyor musunuz? Buraya IMF müdahale ediyor. Yani IMF’nin kerameti. Bunu kim söylüyor
biliyor musunuz? Çeşitli istatistiki verilere müdahale etme kabiliyetine sahip olduğunu
IMF’de çalışmış ve politikalarına isyan edip istifa etmiş birisi söylüyor bunu birçok
kürsülerde paylaştım. Çeşitli makalelerde de buna atıfta bulundum. Niçin yapıyor bunu?
Çünkü programını uyguladığı ülkelerde bunun doğru olduğunu anlamını çıkarmak için
raporlar hazırlanıyor değerli meslektaşlarım. Biraz önce bu rakamların nasıl üzerinde ifade
etmiştim işsizlik oranı ve istihdam oranlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine Devlet
İstatistik Enstitüsü’nün paylaştığı bir rakam var 24 milyonun yüzde 64.9 unun istihdam
edildiği buna karşılık sadece yüzde 10’unun işsiz olduğu iddia ediliyordu. Peki, geriye kalan
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yüzde 25 nerede? Yüzde 64 istihdam ediliyor. Herhangi bir işi olmadığı için günlük işlerde
bir gün bile çalışmış olan reel kesim ve resmiyeti olan kişileri ise eksik istihdam grubuna
alarak yüzde 10’luk işsizlik oranının dışında tutulanların oranı yüzde 8.8, yine büyük bölümü
inşaat kesiminde çalışmış mecburiyetten geçici olarak çalışanların bu oran içerisinden
alınarak gösterilmesinin oranı yüzde 16. Bunların toplamı yüzde 33.8, yani işsizlik oranı
yüzde 9.9, yüzde 10 değil yüzde 33 değerli meslektaşlarım.
Değerli meslektaşlarım; işte bu istatistiki veriler bu yöntemlerle belirleniyor.Dolayısıyla halk
ekonomide ivme varsa bize neden yansımıyor sorusunu haklı olarak sormaktadır. Hükümet
ise ilginç yanıtlar vermeye devam etmektedir. Örneğin kapanan işyerlerine ilişkin bakın ne
demiş Sayın Tayyip Erdoğan. İşyerleri kapatılır rekabete dayalı ekonomi demiş. Yine
özelleştirme bütün bunların mesleğimizle ilgisi var değerli meslektaşlarım. Babalar gibi
satarım anlayışıyla hareket eden hükümet, özelleştirme peşkeşini artık bir yağmaya
dönüştürmüştür. Tüpraş, Petkim, Telekom gibi ülkenin öz kaynaklarını oluşturan önemli
işlevlere sahip işletmeleri yok pahasına satılmaktadır. Bütün bu uygulamalar ekonomileri
tekelleşmeye had safhaya ulaştırmış, doğal olarak ta mesleğimizi etkilemektedir. Bu
gelişmeler ışığında en son gelinen stand-by anlaşmasına dikkatinizi çekecek olursak, değerli
arkadaşlar adı anlaşma ama tam bir satış ve teslimiyet belgesidir. Anlaşmada karşılıklı
uzlaşmalar karşılıklı fedakarlar olur, ama bunda tek taraflı teslimiyet IMF’nin dediğinin iki
katını kabul eden bir anlayış söz konusudur. Bunu kabul etmek sindirmek mümkün değil.
Bakın, mektubun son bölümünde ne diyor? 2004 yılında kaydedilen olumlu gelişmeler
sonrasında özelleştirme programının daha da ileri safhalara taşınması amaçlanmaktadır.
Nail Sanlı:
Sayın konuşmacı, ama sözünüzü kesmek zorunda kalacağım.
Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak:
Başkan, toparlayacağım.
Nail Sanlı:
İkinci...
Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak:
Elbette, biraz önce değindiğim nedenlerden dolayı 10 dakikalık süre içerisinde ele almak
mümkün değil ama toparlamaya çalışacağım.
Nail Sanlı:
Sayın arkadaşım, toparlamayın kesin lütfen rica ediyorum.
Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak:
Bu sorunları sıralamak mümkün elbette. Sabrınızı taşırmak istemiyorum ama çeşitli
toplantılarda mesleki sorunlarımız belirtildi. 3 sayfa meslektaşlarımıza toplantılara katılan
meslektaşlarımıza gönderildi. Bunların çözüm yönteminin meslektaşlarım, birlikte mücadele
etmek, tartışmak, çözüm noktalarıyla birlikte hem fikir kalmak, buna ilişkin çalışmalar buna
ihtiyaç olduğunu...
Nail Sanlı:
Teşekkür ediyoruz sayın konuşmacı, teşekkür ederiz sağ olun.
Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak:
Ben teşekkür ediyorum.
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Nail Sanlı:
Abdülaziz Ural, Meslekte Birlik Grubu adına.
Abdülaziz Ural (Meslekte Birlik Grubu Adına):
Sayın Genel Başkan’ım, Sayın Divan, sayın konuklar, saygıdeğer meslektaşlar, İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 16. Olağan Mali Genel Kurulu’nda Meslekte
Birlik Grubu adına söz almış bulunuyorum, hepinizi saygıyla kucaklıyorum.
Genel kurullar meslek mensuplarının görüş ve önerilerini dile getirme fırsatı bulduğu oranda
anlamlıdır.Olaya böyle yaklaştığımızda genel kurullarımızın meslektaşların görüş ve önerileri
dile getirme fırsatına yeterli olmadığını görüyoruz. Genel kurullarımızın iki güne
yayılmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.
Değerli meslektaşlarım; zaman kısıtlı olduğu halde görülüyor ki ilgi alanlarımız öne
çıkabiliyor etki alanlarımız geride bırakılıyor. Oysaki bu Genel Kurul’da etki alanlarımızı öne
çıkarmalı meslektaşlarımızı ve meslek fırsatlarını konuşmalıyız.
Evet genel kurulların zaman olarak yeterli olmadığından olsa gerek ki, arkadaşlarımız genel
meseleleri konuşuyor kendi meselelerini derke uğratıyorlar. Gerçi bunu birazda Odamızın
çalışma raporundaki bir ifadeden oluyor. Odamız çalışma raporunda aynen şöyle
buyurmaktadır. Aynı gün ve aynı saatte İstanbullu meslektaşlarımızın tamamıyla açık
toplantılar düzenlenmiştir. Evet, aynı gün ve aynı saatte İstanbul’un tamamında tüm meslek
mensuplarıyla açık toplantılar yapılmış meslektaşlarımız bu toplantılara görüş ve önerilerini
dile getirmişlerdir. Dolayısıyla bu toplantılarda meslektaşlarımız görüş ve önerilerini dile
getirdikleri için herhalde burada yönetim onları görme gereği duymamıştır. Salonların da boş
olmasını herhalde buna bağlamak gerekir.
Değerli meslektaşlarım; gündelik hayatın telaşı, koşturmaları ile zamanı tüketirken bize
dokunabilecek pek çok duygu ve düşünceyi kıskanıyoruz galiba. Böyle sizlere ekonomimizin
büyüme rakamlarından, tarım sektörünün içinde bulunmuş olduğu durumdan, sanayi
artışlarından, kapasite kullanım oranlarından, cari açıktan, ithalat ve ihracat durumlarından,
yabancı yatırımlardan, bütçe vergi yükü gibi durumlardan bahsedecek değilim. Bu konuda
mevcut yönetimimiz yeterince bahsetmiştir.
Değerli meslektaşlarım; ben mesleki sorunlarımız ve çözüm önerilerinden söz etmek
istiyorum. Bu konuda da meslek yasamız olan 3568 Sayılı Yasa’mıza atıfta bulunmak
istiyorum. Meslek yasamızda yüksek mesleki standartlar temel amaç olarak ifade edilir.
Dolayısıyla yüksek mesleki standartları yakalamak için ne yapmamız gerekir onun üzerinde
durmamız ve onu güncellememiz gerekir diye düşünüyorum. Yine mesleki standartları da
şöyle sıralamaktadır yasamız. Meslek unvanı ile yeterlik ilkesi mesleki eğitim ve bilgi evet
değerli arkadaşlarım gerçekten en önemli standartlarımızdan biridir. Bu konuda bütün
konuşmacılar gerekli hassasiyeti gösterdiler, Oda’mızda bu konuda bütçeden daha fazla katkı
aktarması gerekir diye düşünüyorum.
Değerli meslektaşlarım; gerçekten mesleki bilgi, mesleki konularda eğitim yapılarak
geliştirilir. Mesleki kurumlarda yapacağımız eğitimler teorinin ötesine geçmeli, pratiğe
dayanmalıdır. Pratiğe dayalı eğitimler öncelenmelidir. Artık dünya bilgiyi yönetmeye
yönelmiştir. Biz muhasebeciler de bilgiyi yönetmenin yanı sıra, bilgiyi analiz etme becerisine
sahip kişiler olmalıyız. Ancak bilginin taciz edilmesi ve yönetilmesi zihinsel, sosyal ve
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ekonomik becerinin kazanılmasına bağlıdır. Dolayısıyla bilgi konusunda zihinsel, sosyal ve
ekonomik becerinin kazandırılmasını temenni ediyorum.
Yine mesleki standartlarımızdan dürüstlük, güvenlik ve tarafsızlıktan bahsedilir. Biz bu olaya
tabi devlet durumundayız. Dürüstlük, güvenlik, tarafsızlık mesleğin temelini oluşturur.
Bir diğer standardımız da, sorumluluktur. Sorumluluğu da sosyal sorumluluk meslektaşlara
karşı sorumluluk olarak ikiye ayırıyoruz. Evet, özellikle meslektaşlara karşı sorumluluk
noktası üzerinde durmak istiyorum. Meslek mensupları ilgili yönetmelikler çerçevesinde
birbirlerine her türlü bilgiyi vermek ve aktarmak sorumluluğu taşırlar. Dolayısıyla mesleğin
gelişmesi ve sağlam temellere oturması için aralarında gerekli dayanışmayı kurarlar. Burada
gerekli dayanışmayı kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu dayanışmayı nasıl kuracağız? Ben
sizi tanımıyorum, siz beni tanımıyorsunuz. Ben size ulaşamıyorum, siz bana ulaşamıyorsunuz.
Biz birbirimizle nasıl dayanışmayı sağlayacağız, bir birbirimize nasıl ulaşacağız, mesleğin
gelişmesi ve sağlam temellerine oturması için nasıl bir dayanışma göstereceğiz? Sanırım bu
konuda Odamız sınıfta kalmıştır. Çünkü meslektaşlarımızın birbirleriyle dayanışmasının
önünde set olmuştur. Burada huzurlarınızda tekrar Oda yönetimine sesleniyorum, lütfen
meslektaşların dayanışmasının önünde set olmaktan çekilin ve meslektaşların birbirleriyle
görüşme imkanları için gerekli olanakları sağlayın.
Bir diğer konu, haksız rekabet arkadaşlar. Haksız rekabetten dolayı birçoğumuz defter
kaybediyoruz. Birçoğumuz yapmış olduğu emeğin karşılığını alamıyor. Ücretlerini tahsil
edemiyor. Çünkü burada bir haksız rekabet söz konusudur. Tabii dayanışmanın olmaması da
haksız rekabetin önlenmesinde temel bir unsurdur. Dayanışmanın önünde set olan mevcut
yönetimimizin haksız rekabete set olmasını bekleyemeyiz.
Değerli meslektaşlar; yine Oda’nın görevleri arasında mesleki faaliyetlerin
kolaylaştırılmasından bahsediyoruz. Tabii mesleki faaliyetlerimizin kolaylaştırılması için
nasıl bir gayret gösterdiğini sorunların burada sabahtan beri nasıl sıralandığını hepimiz
biliyoruz. 134 tane sorundan bahsedildi. Bu kadar sorunlar varken meslek nasıl
kolaylaştırılacak, onu sizin takdirlerinize bırakıyorum.
Değerli meslektaşlarım, çalışma grubu kitapçığını incelediğimde komite raporlarını okudum
ve komite raporlarının gerçekten özveriyle çalıştığı, hazırlandığını gördüm. Bu komite
çalışmalarına katılan meslektaş mensuplarına burada teşekkür etmeyi de bir borç biliyorum.
Komite raporlarının içinde en önemli komitelerden biri, meslek yasasıdır. Güncel olması
yönünden de üzerinde fazlasıyla durulması gerekir. Ancak burada ona ayıracak bir zamanımız
yok yalnız şunu ifade etmeden geçemeyeceğim. Kanunu blok listenin kullanılabilmesine
imkan tanıyan ve nispi temsil hükümlerinin kalkmasını talep ediyoruz. Yani biz bu anlamda
nispi temsilin kalkması için gerekli çalışmaları yapacağız ve buna öncülük edeceğiz.
Değerli meslektaşlarım; zamanı fazla aşmak istemiyorum. Görüşülecek çok konular var.
Özellikle yine mesleki komiteler içinde çok önemli olan etik sorumlular, etik meselesi var.
Birçok meslek odasında etik lafı, bu konuda bir etik sözleşmesi var kamu görevlilerine
yönelik yayınlanmış. Oradan bir kısacık paragraf okuyarak sözlerimi sonlandıracağım. Etik
sözleşmesinde şöyle ifadeler var. “halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en
etkin hızlı ve verimli bir şekilde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun
ehemmiyetini artırmak için çalışmak” evet bizde bu maddeleri kendimize prensip kabul
etmeliyiz. Oda’mızın da böyle kaynaklarımızı israf etmemesini diliyorum.
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Demin Başkan’ımız Mali Çözüm Dergi’mizden bahsettiler. Mali Çözüm Dergi’mizin birçok
meslektaşımıza ulaşmadığını biliyoruz mevzuatın karmaşıklığından bahsettik, gümrük
mevzuatının değişiminden bahsettik ancak Mali Çözüm Dergi’miz bizlere 3 ayda bile
ulaşamıyor. Oysa geçen sene başkan burada aylık olarak mesleki çözüm dergisinin Aralık
ayında çıkaracağını ifade etmişlerdi. Bunu da yine kendilerine hatırlatmak istiyorum.
Bir diğer etik, sözleşmesindeki kural, kişilerin dilekçe bilgi edinme ve dava açma haklarına
saygılı olmadır. Bu konuda da yönetime vermiş olduğumuz dilekçelerimiz var ve etik
sözleşmesi istikametinde hareket etmelerini kendilerinden talep ediyorum.
Değerli meslektaşlarım; bizim mesleğimizde işi işte bırakma fikri yoktur. İşi işte
bırakamıyoruz. İşimizin dışına taşıyoruz. Aradıklarımız her zaman büroda masanın üzerinde
beyannamelerden ve tebliğ zarflarından ibaret değildir. Bürolarımızdan dışarı çıkmamız
gerekir. Sizlerle ortak havayı teneffüs etmemiz gerekir. Bir gün bizle tanışmanız gerekir. Bu
konuda yine yönetimin üzerine düşmesi gerektiğini yapmasını buradan talep ediyorum.
Hayallerimizi ve tecrübelerimizi realitemize yansıtabileceğimiz bir Oda dileğiyle hepinizi
saygıyla selamlıyorum
Her şey güzel olacak!
Nail Sanlı:
Son konuşmacımız Sayın Turgay Kanarya, Çağdaş Muhasebeciler Birliği Grubu adına.
Turgay Kanarya (Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu Adına):
Sayın Divan, Sayın Genel Başkan’ım, sayın Oda başkanlarım, sayın konuklar, değerli
meslektaşlarım, Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu adına hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Değerli meslektaşlarım; 16 yılına giren örgütlü meslek mücadelemizde durumumuzun çağdaş,
demokrat, laik, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, insan hak ve hukuk üstünlüğünü savunan
anlayışına bugüne kadar bir santim bile taviz vermeden meslek mücadelesini bugünlere kadar
taşıdık.
Değerli meslektaşlarım; 15 yıldır yılmadan bir gün bile ara vermeden çalışmalarımıza destek
olan üreten bu mesleğin hamallığını yapan Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği
Grubu’nun değerli üyeleri ile birlikte bu mesleğin tarihini yazdık ve yazmaya devam
edeceğiz.
Değerli meslektaşlarım; 15 yıldır iktidar olan anlayışımız ve kadrolarımız sürekli olarak
mesleği ve toplumun çıkarlarını savunmaktadır. Hiçbir zaman küçük hesaplara, kafatasçılığa,
dalkavukçuluk yapmadık. Hiçbir zaman insan ayrımı yapmadık. Hiçbir zaman meslek
mensuplarının farklı davranış içine girmedik. Hiçbir zaman meslek mensuplarına ve ülke
sorunlarına popülist mantıkla yaklaşmadık. Her zaman tüm meslek mensuplarını kucaklamaya
çalıştık. Her zaman meslek mensuplarımızın yanında olduk. Her zaman toplumun değerlerini,
toplumun sorunlarını önemsedik, bu doğrultuda mücadele ettik.
Değerli meslektaşlarım; son seçimlerde alınan oy yüzdeleri az önce anlattıklarımın bir
göstergesidir. Hiçbir zaman çağdaş demokrat muhasebeciler grubu birliği olarak takiyye
yapmadık. Her zaman anlayışların önemli olduğunu, anlayışlar değişmediği sürece kişilerin
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değişmesinin hiçbir anlamı olmadığını, muhalefetin kişi değişikliği yerine anlayışlarını
değiştirmesi gerektiğini anlatmaya çalıştık.
Değerli meslektaşlarım; sözlerimiz muhalefet gruplarının maalesef yanlış konuştunuz.
Maalesef muhalefet grupları anlayışlarını değiştireceklerine isimlerini değiştiriyorlar.
Değerli meslektaşlarım; muhalefet gruplarına bir kez daha sesleniyorum. Gelin şekilciliği
bırakın anlayışınızı değiştirin, çağdaş demokrat muhasebeciler birliği grubunun politikalarını
örnek alın, ancak o zaman göreceksiniz ki meslek mücadelesine katkı olacak meslek
mensupları sizleri dikkate alacaktır. Aksi takdirde yedi seçimde geçse, 17 seçimde geçse
sonuç değişmez.
Değerli meslektaşlarım; sabrınız yeterince zorlandı. Ben zorlamayacağım ve sözlerimi
bitirmek üzereyim.
Değerli meslektaşlarım; Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu bugüne kadar olduğu
gibi bugünden sonra da çağdaş, demokrat, laik, Atatürkçü meslek ve Türkiye mücadelesine
yılmadan devam edecektir. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu’nun anlayışı
doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sayın Yahya Arıkan’a ve Oda kadrolarımıza yaptıkları
güzel çalışmalardan dolayı tüm meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum, saygılarımı
sunuyorum.
Nail Sanlı:
Teşekkür ediyorum Sayın Kanarya.
Divan olarak da buradan açıklamadan edemeyeceğim. 4 grup konuşmacıları verdi. Bütün
konuşmacı arkadaşları zaman zaman ikaz etme ihtiyacı duydum. Son konuşmacı temsil ettiği
grubun bir konuşmacısı tam 3 dakika fazla süre kullanmıştı o 3 dakikayı bıraktı sizler adına
teşekkür ediyorum.
Gündem tamamlandı. Bu konuda tam 11 kişisel konuşmacı, gruplar adına 3'er kişiden bir grup
12 kişi söz aldı ve konuştu. Bir takım eleştiriler var mı, cevaplanması gereken hususlar var mı
bilemiyorum ama Oda yönetimi herhalde kendince görev dağılımı yapmıştır, ben oda
yönetime söz vermek istiyorum bunların cevaplanması için. Buyurun efendim.
Yücel Akdemir: Sayın Genel Başkan’ım, Divan yöneticileri, Türkiye’nin dört bir tarafından
gelen Oda başkanlarım, sevgili konuklar, sevgili meslektaşlarım. Hepinizi Yönetim
Kurulu’muz adına saygıyla selamlıyorum.
Yaklaşık 3 saattir değerli konuşmacılar çalışmalarımızla ilgili kimi övgülerini, kimi
eleştirilerini getirdiler. Genel Kurul’un bir geleneği bu uyulması gereken bu bu görüşlerden
dolayı tüm konuşmacılara teşekkür ediyorum. Saat bir civarında fuayeye çıktım bir avukat
arkadaşımla karşılaştım. Dedi ki ben sizin genel kurullarınıza gelmek istemiyorum. Niye
dedim bir hatamız mı var? Hayır dedi geldiğimde imreniyorum. Baronun Genel Kurul’una
gitmek istemiyorum dedi. Aynen bunu söyledi. Eğer bu Oda’yı değerlendirecekseniz eğer bu
Oda’yı kıyaslayacaksanız eğer bu Oda’nın yerine bu çalışmaların ölçüsünü koyacaksanız
değerli arkadaşlarım bu noktadan başlayacaksınız.
Bugünkü Genel Kurul’a 1700 arkadaşımız katılmış. Bana Türkiye’de bir mali genel kurula
1700 kişinin katıldığı başka bir mali genel kurul gösteremezsiniz. Gösterdiğinizde biz bu işi
bırakırız arkadaşlarım. Ona göre kıyaslayın.
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Değerli meslektaşlarım; sizlerden ricam var. Bizim Odamızı başka odalarla kıyaslamayın.
Bizim Odamızı hele ticaret odalarıyla hiç kıyaslamayın. Bizim Odamızı ne Ankara Ticaret
Odası’nın popülist politikalarıyla, ne İstanbul Ticaret Odası’nın seçimleriyle kıyaslamayın.
Kıyaslarsanız yanılırsınız. Bizim Odamız bunu hak etmiyor. Bizim Odamızda popülist
politikalar yok. Bizim Oda’mız sadece aidat alan bir Oda değil. Bizim Odamız siyasi parti
grupçuluğu yapmıyor. Bizim Odamız meslek mensuplarıyla 24 saat iç içe. İddia ediyorum.
Geçtiğimiz hafta yurtdışından heyetler geliyor görüşüyoruz. Dünya Bankası yetkilileriyle de
görüşüyoruz, İngiltere’den gelen meslek örgütleriyle görüşüyoruz. Dediler ki hayretler içinde
kaldık. Niye dedik, ya biz Türkiye’de böyle bir meslek odası, böyle bir meslek camiası
beklemiyorduk. Standartlarınız bırakın Balkanları ve Ortadoğu'yu burayı aşmış, İngiltere
seviyesini yakalamış. Eksiğimiz yok mu var, tabii ki var. Bunları hep birlikte gidereceğiz.
Tabii ki eleştirilere cevap vereceğiz, sevgili Turgut Arığ üstadımız geleneğini bozdu. Eskiden
Genel Kurul’un ilk günü gelirdi kitabını alırdı giderdi. Bu Genel Kurul’da gelmedi. Ben
kendisini severim bir telefon etse kargoyla adresine gönderirdim. Bizim Oda’mızda kimseye
Genel Kurul’un ilk gün kitapçığın verilmemesi söz konusu değil. İsteyene 3 tane verdik,
isteyene 5 tane, isteyene 10 tane verdik. Gelemeyen arkadaşlarına ulaştırırlar diye. 69 kişi
imza attı. Bizim görevimiz gelenlere vermek. Yine hazirun kitabı konusunda üyelerimizin
temel görevi bize getirme zorunluluğu kadar onların görevi de gelmek. Genel Kurul’a gelip
faaliyet kitabı alamayan var mı değerli arkadaşlarım? Alamayan var mı yok ilk günde yok
ikinci günde yok. Onun için bu eleştirileri anlamsız buluyorum.
Bir arkadaşımız komitelerin çalışmadığını söylüyor. Beyefendi keyfiyet size ait değil. Bırakın
buna meslek mensupları karar versin. Bırakın o komiteleri görevlendiren o yönetim karar
versin. Bizim komitelerimiz çok güzel çalışıyor. Muhalefet gruplarından birinden de övgü
aldık. Kendisine teşekkür ediyorum. Sosyal etkinlikler komitesi 8 Mart ile ilgili etkinlik
yapmış. Duyurmuş bütün meslek mensuplarına, 50 kişi gelmiş. Oturup kendimizi
değerlendireceğiz. Sizde değerlendireceksiniz, biz de değerlendireceğiz. Kaldı ki
komitelerimiz bugün Oda’mızdan öneri gelen şekliyle gerek TÜRMOB’a, TÜRMOB
vasıtasıyla da parlamentoya giden vergi ile, TTK ile diğer durumlarla ilgili her türlü
çalışmanın altında bizim komitelerimiz var. Huzurlarınızda tüm meslek mensupları adına
gönüllülük bazında geceleri gelip Oda’da çalışan komitelerimize teşekkür etmek istiyorum,
onlara saygılarımı sunuyorum.
Mali Çözüm ulaşmıyor deniliyor. Enteresan. Değerli arkadaşlarım; Oda öyle hale geldi ki
arkadaşlarım Oda’nın çalışmalarını yakından takip etmiyorlar. Yaklaşık bir yılda Odamıza
kişisel olarak işler yaptırmak için gelenlerin sayısı 76 bin. Son aylarda ortalama bekleme
süresi 4,6 dakika. Biz bunları hesap ediyoruz. İki dönem ilçelerde büro ziyareti yaptık. İş
hanlarına girdik baktık ki kapanan büroların, sahipsiz büroların önünde dergilerimiz yığılmış.
Bu sizin paranız değerli arkadaşlarımız. Dedik ki biz kimseden aylık ücret istemiyoruz,
ücretsiz abonelik formunu dolduralım gönüllü olarak meslektaşlarımız bunu talep etsin.
Bugüne kadar bir yıllık süreçte maalesef 12 bin civarında üyemiz bize müracaat ettiler,
dediler ki biz ücretsiz abonelik formunu doldurduk sizin yayınlarınızdan faydalanmak
istiyoruz. Burada eleştiren arkadaşım önce dönüp ücretsiz abonelik formu verip vermediğine
bakacak, bu 12 bin gönderiden geriye dönen gönderi sayısı 200–300 arkadaşlar. Geriye
dönenlere Oda’da kurduğumuz sistemle cep telefonundan dönüyoruz diyoruz ki, kargo
firması sizi bulamamış neredesiniz? Derginizi size göndermek istiyoruz bu kadar da titiz
çalışıyoruz. Tamam bence teşekkür etmeye diliniz varmıyor ama eleştiri yaparken de
yapacağınız eleştirinin altını bir araştırın, gerçeği var mı yok mu buna bakın.
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Dayanışmadan, mesleki sorunlardan arkadaşlarımız söz ediyorlar. Eğitimlerimizi çok fazla
söylemeye gerek yok, birçok arkadaş teşekkür etti. Hatta sağ olsunlar bazı muhalefet grupları
geçen dönem dediler ki Oda çok güzel eğitimler yapıyor, bu meslekte ayrı bir eğitim
çalışması yapmanın anlamı yok. Bizim o dönem eğitim çalışmaları yetersiz de onun için mi
bazı arkadaşlarım alternatif eğitim çalışması düzenliyorlar, nerede kaldı dayanışma? Hani
dayanışma? Yer mi yok salonlarda?
Mesleki sorunlarımız var. Sayısını söylediniz. Eleştiren arkadaşlara söylüyorum şeffaf olun
diyorlar şeffaf olduk, kim hangi sorunu bölge toplantılarında ilettiyse sorunların hepsini aldık,
hiç ayrım yapmadık. Sorun olarak görsek de, görmesek de, sorun olarak belirtilenlerin
birçoğu halledilse de halledilmese de hepsini aldık. Mantığımıza ters gelenleri de aldık.
Defter tasdik ücreti alınmalı diyenler var, işte yıllardır bağırıyoruz biz buna inanmıyoruz.
Dedi ki, elektronik defter gelecek bu konuda çok fazla ısrarcı olup, müşterilerinizle karşı
karşıya gelmeyelim diye arkadaşlarımızı uyardık, elektronik defter geldi 2005 yılında çalışma
tamamlanacak Bakanlık düğmeye bastı, 2006 yılında elektronik deftere geçeceğiz hangi defter
tasdik parasını alacağız? Anlatmaya çalıştık yanlış anlaşıldı. Bazı arkadaşlarımız bunu
sömürü konusu yaptılar meslek mensuplarının gelirleriyle oynuyor dediler.
Biz her zaman söylüyoruz biz geçmişi bugüne getiren bir elçiyiz. Üç günlük hesap
yapmıyoruz değerli arkadaşlarım neyin geleceğini görüyoruz.
Yine burada sorun olarak belirtilen dikkat ederseniz birçok sorunun halledildiğini
göreceksiniz. Biz ama yazdık bunları yine vergi levhaları geliyor, büroları ziyaret ediyoruz.
Vergi levhalarını tasdik etme yetkisi aldık maalesef birçok meslektaşım kendi vergi levhasını
dahi vergi dairesine tasdik ettirmiş, aldığımız bu yetkiyi kullanmıyoruz sorunlar bölümünde
diyoruz ki vergi levhası vergi dairesi tasdik etmesin diyoruz. Biz öyle deyip dururuz. Meslek
mensuplarımız aldığımız haklara sahip çıksın vergi levhalarını vergi dairelerine götürmesin.
Biz böyle bakıyoruz.
Yine bir arkadaşım hizmet binasını eleştirdi. Enteresan. Sadece alt katına girmiş diğer binada
9 tane İngilizce dershanesi var, acaba bu arkadaşım İngilizce kursuna yazıldı da yer mi
bulamadı? Oda’nın konferans salonu bir yıldır başta enflasyon muhasebesi olmak üzere
sürekli eğitim yapıyoruz. Rezervasyon yaptırdı da yer mi bulamadı? Üst katta toplantı
salonumuz var çeşitli etkinlikleri burada yapıyoruz. Galeri salonumuz var şu anda sakatlar
haftasıyla ilgili bir sergimiz var. Oda’nın alt katında. Yerini bilmiyoruz diyen arkadaşım
acaba galeri salonuna çıkmak istedi de Oda görevlileri mi engelledi bilmek istiyorum yani.
Elinizi vicdanınıza koyacaksınız Oda’nın 5 bin metre karede üretim yapılmayan bir metre
karesi yok arkadaşlarım. Sadece mesai saatleri içinde değil, komite katlarında komite üyesi
arkadaşlarım mesai saatleri dışında sabahlara kadar çalışıyorlar. Bir eleştiri getirirken bunu
düşüneceksiniz.
Yine bu eleştiriyi getiren arkadaşım eğitimlerin dışarıda yapıldığını söylüyor bu Oda’nın 20
bin üyesi, 10 bini aşkın stajyeri var. Hiçbir kurumun 30 bin kişilik eğitim yapma salonu da
yok. Şikayeti olan meslektaşım da yok. Demek ki bu arkadaşımın rezervasyonlu eğitimlerden
haberi yok. Biraz daha dikkatli takip etmesi gerekiyor.
Meslektaşlarımın bütçe üzerinde eleştirileri oldu notlarımı aldım. Değerli meslektaşlarım; biz
hepimiz muhasebeciyiz. Muhasebeci olduğumuz için bütçeye bakarken sadece bakmak için
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bakmamamız gerekiyor. Belli şeyleri görmemiz gerekiyor. Bunları görerek bir takım önerileri
getirmeniz gerekiyor. Bütçe yapacaksınız neredeyse arkadaşlar şunu diyecekler, hiç aidat
almayalım diyecekler dilleri varmıyor. Değerli arkadaşlarım muhasebeciyiz eleştiren
arkadaşlarım bütçeyi incelesinler sadece kişi üye, kişi başına düşen personel gideri 100
milyon lira. 40 tane personel çok değil az, personel arkadaşlarım yeri geliyor bir kişi iki
kişinin görevini yapıyor. Bu Oda’nın 30-35 bin tane üye stajyeri var. 40 tane personel fazla
değil kimse bize personelin fazla olduğunu söylemesin. Biz personelin ne kadar fedakarlıklar
zorluklar içinde çalıştığını biliyoruz. Sadece 100 milyon lira.
Yine notlarımda var, 75 milyon lira dışarıdan sağlanan hizmetler yani dergi basım, birlik
payları kişi başına 25 milyon lira, diğer giderler kişi başına 30 milyon lira, huzur hakları kişi
başına 7 milyon lira bazılarına çok gelebilir. Kuru para olarak hiçbir proje gerçekleştirmeden
dediğiniz gibi. AR-GE’ye. Hiçbir yatırım yapmadan kişi başına almanız gereken ücret 160
milyon lira aidat. Üyelerimizin yarısı bağımlı bunlar geçen sene 150 milyon lira aidat
ödemişler. Tahsilatımız yüzde 40’larda, 50’lerde, ekonomik sıkıntılardan siz bahsediyorsunuz
gruplara. Bu güne kadar hiçbir üyemize icra göndermedik. Bir takım yazılar gönderiyoruz her
türlü ödeme kolaylığını da sağlıyoruz. Yüzde 40 tahsilatı da ortaya koyduğunuzda yaklaşık
bir üyenin ödemesi gereken para 600 milyon lira.
Bu ücretleri almadan bu noktaya nasıl geleceğiz arkadaşlar, niye popülist politika
yapıyorsunuz, niye kendinizi kandırıyorsunuz? Kendinizi kandırabilirsiniz bu salondakileri
kandıramazsınız değerli arkadaşlar. Bırakın hangi aidatın yüksek olduğuna, fazla olduğuna bu
Genel Kurul karar versin. Bu Genel Kurul’a katılanların hiçbiri kendi haklarını size vekalet
vermediler. Bir daha almadığınız vekaleti kullanmaya kalkmayın.
Yöneticilerin görevi popülist politika yapmak değildir yasa ve yönetmelikleri uygulamaktır.
Ücret tarifesi bizim de içimize sinmiyor. Defalarca anlatmaya çalıştık vefat eden üyelerimizin
haricinde yasa ve yönetmeliklerde yazan her türlü ödemeyi üyelerimizden istemek
zorundayız, almak zorundayız. Bu bizim görevimiz aksi takdirde kurumsallaşamayız. Burası
dernek değil, burası meslek odası değerli arkadaşlarım.
Yine bir arkadaşım üye konusunda planlama yapılmadığını söyledi. Ülkemizin şartlarına göre
konuşmamız lazım. Örneğin bu şeyi şu kurumsal hale getirmiş gibi görünen İngiltere’de
meslek yasası yok. Bir kültür birliği var, 5 tane meslek örgütü var, mesleğe kimlerin
alınacağına sadece meslek örgütü karar veriyor, meslek örgütünün yöneticileri karar veriyor.
Ülkenin şartlarından dolayı biraz da demokrat yapımızdan dolayı demokratik davranıyoruz.
Odaların üzerine aldığı yetkiyi devletin kurumlarına devrettik. Staja başlama sınavını devletin
kurumları yapıyor. Ayrımcılık yaptığımızı söyleyebilir misiniz? Adil davranmadığımızı
söyleyebilir misiniz demeyeyim. Ayrıca bu konudaki çalışmalarından dolayı TÜRMOB
yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum.
Üye sayımız fazla değil değerli arkadaşlarım, geçen yıl rakamlarını vereyim. 30.04.2004’te 20
bin 155 üyemiz varmış. 30.04.2005’te 20 bin 827, bazı arkadaşlarım faaliyet raporunun
işlerine gelen taraflarına bakıyorlar. Artış sayısı 672, mesleğe yeni 978 üye girmiş 350'si
kaydını sildirmiş sayısı 672. Yaklaşık stajdan 1500 üyemiz geliyor bunun yaklaşık bin tanesi
mesleğe meslek mensubu olarak dönüyor, bizim iddiamız şudur fazlalık yoktur, ülkenin bu
sayıya ihtiyacı vardır, sıkıntının kaynağı kayıt dışı ekonomi ve haksız rekabettir. Kayıt dışı
ekonomiyle haksız rekabeti yok etmediğimiz, düzenli dediğimiz bu sorunu çözmediğimiz
takdirde meslek mensubunun sayısını 150-200’e de indirsek bu sorunu çözemeyiz değerli
arkadaşlarım. Sorunun sıkıntının temelinde bu yatıyor, bu konuda da hepimize görevler
düşüyor.
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Bizim işimiz biraz Nasrettin Hoca’nın işine dönüyor. Meslekte Birlik Grubu’ndaki
arkadaşlarım hazırladıkları beyanname sürelerinden, geçici vergi sürelerinden, enflasyon
düzeltmesinden ve mesleki sorunlardan bahsediyorlar. Yine aynı gruptan başka bir arkadaşım
çıktı bir konuşmacıya cevaben hükümetin yaptıklarını savundu. İyi güzel değerli arkadaşlarım
Nasrettin Hoca’nın hesabı bu sürelerde bu mesleki sorunlarda bu sıkıntılarda bütün suç bizim
de bu yasaları çıkaran bu düzenlemeleri yapan bu hükümetin hiç mi suçu yok onları niye
eleştirmiyorsunuz?
Değerli arkadaşlarım; e-oda yolunda çalışmalarımız devam ediyor sonuçlanmak üzere,
telefonlarda sıkıntımız var biz eksiklerimizi biliyoruz. Çağrı merkezimizin çalışmalarını
bitirdik bir haftaya kadar telefon sorununu çözüyoruz. Birçok kurum ve kuruluşta uygulanan
DÖKÜART sistemi denilen elektronik oda konusundaki anlaşmamızı yaptık çalışmalarımız
devam ediyor artık Oda’yla ilgili her türlü çalışmamızı elektronik ortamda yapacağız.
Bugüne kadar açıklamadım. Değerli Yönetim Kurulu üyelerimin verdikleri bilgiyi açıklamak
istiyorum.
Oda’mız ISO–9000–2000 kalite yönetim sistemi belgesini aldı değerli arkadaşlarım. Bu
belgeyi Türkiye’de alan ilk meslek odasıyız. Aldığımız belgenin mesleğimizi daha ileriye
götüreceğini, meslek sorunlarımızın çözümüne yardımcı olacağına inanıyor aldığımız
belgenin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum
.
Tabii eleştiri geldiği için birazda meslek siyasetine değinmek istiyorum. Bazı arkadaşlarım
Oda başkanımız Yahya Arıkan’ın mevcut durumunu tartışıyorlar. Tartışan arkadaşlarımızın
Yahya Arıkan’ı tartışırken biraz düşünmeleri lazım. Biraz dikkat etmeleri lazım. Yahya
Arıkan, Sevgili Yahya Arıkan 15 yıllık meslek mücadelesinde bugüne kadar şahsi olarak
hiçbir yere üye olmamıştır. Aday gösterilmiştir sadece. Görev verilmiştir o görevi geri iade
olmuştur. 3568 Sayılı Meslek Yasası’nın antidemokratik hükümlerini hepiniz biliyorsunuz.
Sayın Yahya Arıkan’ın TÜRMOB Yönetim Kurul’una aday olması bırakın Çağdaş Demokrat
Grubu bırakın İstanbul’daki meslektaşları Türkiye’nin talebidir değerli arkadaşlarım.
Yıllardan beri özenle savunuyoruz. Serbest kökenli bir meslek mensubunun TÜRMOB’a
genel başkan olmasını mesleğin sorunlarını, çözümünü bir bölümünü bu noktada görüyoruz.
Türkiye iki kutuba ayrılmış bir tarafta serbest kökenli bir meslek mensubunun TÜRMOB
genel başkanı olmasını isteyenler diğer tarafta geçmişten gelen çıkarlarını korumak için buna
engel olanlar. Siz neredesiniz değerli arkadaşlarım? Bir karar verdiniz mi? Neredesiniz? Nasıl
bir ortamda karar verdiniz değerli arkadaşlarım önce bunun bir kararını verin ondan sonra
gelip Yahya Arıkan’ın neden hem İstanbul Odasında hem de TÜRMOB’ta görev aldığını
tartışın.
Değerli arkadaşlarım; görev süreleriyle ilgili zaman zaman eleştiriler geldi. Yine deminki
söylemimi yenileyeceğim. Bırakın bunlara meslek mensupları karar versin. Hayır, lütfen
sataşmayın ben size müdahale etmedim. Ben Almanya’daki örgütün başında da bulunan
başkanın kaç yıldır olduğunu biliyorum, İngiltere’de ICC’nin başında olanın da kaç yıldır
olduğunu biliyorum bana öğretmeyin bunu. Ben bunu biliyorum. Önce öğrenin.
Değerli arkadaşlarım; Avrupa gelecek, Avrupa Birliği gelecek. Avrupa Birliği geldiğinde o
kriterler geldiğinde bir şeye yer yok arkadaşlarım, böyle muhalefet anlayışına yer yok.
Muhalefet yapmayı meslek haline getirenlere yer yok değerli arkadaşlarım. Çünkü dünyada
böyle bir meslek yok. Çalışanlar üretenler meslek için çaba sarf edenler tabii ki görevlerine
devam edecekler. Sadece genel kuruldan genel kurula üç kişiyle gelip, üç kişiyle konuşup
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gidenler gelecekte olmayacak değerli arkadaşlarım çünkü muhalefet mesleği diye bir meslek
yok.
Değerli arkadaşlarım; geçen dönem Genel Kurul’da söyledim bazı arkadaşlarım siyasi
iktidarın gücüne güvenerek çok tehlikeli bir ateşle oynuyorlar. Onları demokrat olmaya
çağırıyorum, onları kendi deyimleriyle adil olmaya çağırıyorum. Eğer nisbî temsil olacaksa
gelin Bakanlar Kurulu’ndan başlayalım. Gelin dürüstseniz adilseniz demokratsınız Bakanlar
Kurulu’ndan başlayalım. Yüzde 33’le tüm bakanları almayı içinize sindiriyorsunuz da
gözünüzü 5 kişilik İstanbul Odası’nın yönetimine mi diktiniz değerli arkadaşlarım. Adillikten
bahsediyorsunuz. Yüzde 25 oy almışsınız bütün BİT’lerde, KİT’lerde yönetim kurullarına
danışmanlıklarında sizin katkılarınız var. Diğer meslek mensuplarının içinde muhasebeden
anlayan yöneticilikten anlayan hiç mi kimse yok değerli arkadaşlar?
Değerli arkadaşlarım; bir kez daha altını çizmek istiyorum. Siyasi gücünüze dayanarak
yukarıda bir takım şeylerle oynamaya kalkmayın. Belki nispi temsili çıkarabilirsiniz, belki
yönetime bir veya iki kişi sokabilirsiniz, ama bu meslek camiası olduğu müddetçe Odanın
kapısından içeri giremezsiniz bunu size hatırlatıyorum.
Değerli meslektaşlarım; biz mesleğimizi seviyoruz, bu ülkeyi seviyoruz, bize görev verdiniz
biz sizleri de seviyoruz. Meslek adına ülke adına çalışmaya devam edeceğiz hep birlikte
yapacak çok daha işimiz var, işimize bakalım değerli arkadaşlarım hepinize saygılar sevgiler
sunuyorum.
Nail Sanlı (Divan Başkanı):
Bu gündemde son söz Oda başkanı Yahya Arıkan’ın, sonra oylamaya geçeceğiz. Buyurun
Sayın Başkan’ım.
Yahya Arıkan:
Sayın Divan, Sayın Genel Başkan’ım, değerli Oda başkanları, sevgili meslektaşlarım; bir kez
daha sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu saate kadar beklediğiniz için sizleri kutluyor,
saygılarımı sunuyorum.
Sevgili Yücel Akdemir yönetimle ilgili getirilen eleştirilere geniş bir şekilde yanıt verdi. Ben
tüm arkadaşlarımın şunu bilmesini istiyorum. Burada mesleğin geleceğiyle ilgili, mesleğin
saygınlığıyla ilgili öyle yargısız her türlü öneriyi yönetim olarak gündemimize alacağımızı
bilmenizi istiyoruz. Bu nedenle katkı sunan söz alan tüm arkadaşlarıma içten teşekkür
ediyorum.
Sevgili meslektaşlarım; bir önemsediğimiz konuyu size açıklamak istiyorum TÜRMOB
Yönetim Kurulu’na geldiğimizde yeni yönetim olarak bunu TÜRMOB’un Genel Kurul’unda
da mesaj olarak vermiştik, dedik ki 15 gün bir envanterini çıkaracağız. Öyle döküm olarak
önümüzde yeni bir yol haritası çizeceğiz. Bu nedenle tüm odalarımıza birer yazı gönderildi
mesleğin sorunlarını güncelleştirelim ve bir yol haritası olsun dedik. Burada tüm odalarda
toplantılar oldu İstanbul Odamızda da aynı gün 30 ilçede eş güdümlü toplantılar yapıldı, o
toplantıyı yöneten arkadaşlarım hiçbir kaynağa başvurmadan meslek camiamız neler
önermişse bunları not aldılar ve bize söylüyorlar. Biz de bunu TÜRMOB yönetimine aktardık,
başkanlar kuruluna götürdük ve burada o on altı tane proje oluştu.
Şimdi, bu proje şudur. Geçmişte meslek kararlarını çıkartırken bunu bir özeleştiri olarak
algılayabilirsiniz eğer yasalar yönetmelikler Türkiye’nin yapma hazırlığında olduğu gibi
tartışılmıyorsa tabanın görüşleri alınmıyorsa bu yasayı uygulama şansı yoktur. Bu nedenle 16
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tane projenin işleyeceği yol şudur. Önce şu anda odalar düzeyinde bu çalışmalar sürdürülüyor.
YMM ve SMM odaları arasında bir konsensüs oluşturulmaya çalışılıyor, ama dedik ki bu
yapılan çalışmaların nihai şekli odalara geri dönecek, odalar toplantılar yapacak ve buradaki
sonuçlar tekrar mutabakat halinde TÜRMOB’ un Genel Kurul’una götürülecektir.
Bu nedenle, şu ana kadar ortaya konan hiçbir görüşe lütfen itibar etmeyin. Her odanın kendi
kişisel düşüncelerini Sayın başkanlarımız buradalar biz TÜRMOB yönetimi olarak bu
demokratik süreci sonuna kadar işleteceğiz.
İstanbul’daki genel kurulu yapma nedenimiz ortada konsensüs olmadan bu toplantının bir
anlamı yok sevgili arkadaşlar başka bir nedeni yok bunu bu sürecin böyle olması gerekli
olduğunu tüm arkadaşlarımızın bilmesini istiyorum. Bu nedenle meslek yasasıyla ilgili
getirilen eleştirilerin hiçbirisine yanıt vermeyeceğim.
Ben size bir arkadaşta, söz alan arkadaşlarda eksik gördüğüm bir hususu sizlerle paylaşmak
istiyorum. Şimdi tabii ki muhalefet olarak burada çıkacaksınız övmeyeceksiniz bizi buna
hiçbir itirazım yok. Zaten Türkiye’nin muhalefet anlayışı hep eleştiri üzerine dayalıdır.
Yapılan olumlu çalışmaları ön plana çıkarmak muhalefet mantığına ters gelen bir görev.
Sadece sizlerle bir şeyi paylaşmak istiyorum. Siz emek nasıl üretilir bilir misiniz Sabahlara
kadar o CD’lerin nasıl hazırlandığını, o dergilerin ve kitapların nasıl yayınlandığını, nasıl?.
Bilir misiniz sevgili arkadaşlar? Siz teşekkür etmediniz ama ben hem o CD’yi çıkartanlara,
hem o dergiyi çıkartanlara, hem o yayınları çıkartanlara içten teşekkür ediyorum.
Enflasyon CD’si nedeniyle farkında değilsiniz ama, İstanbul Odası’nın girişimiyle
TÜRMOB’un oraya sahiplenmesiyle bizim sırtımızdan 50 trilyon lira rant kazanması
engellenmiştir. Bunu muhalefet arkadaşlar merak ediyorlarsa rakamlarla izah ederim. Bizim
başlattığımız o ilk CD programcıların bin, iki bin dolar hayal ettikleri rakamları neredeyse
bedava verme noktasına getirmişlerdi. O yüzden bu emeği her zaman göreceğiz ve genel
kurullardan talebimiz isteğimiz şudur. Burada sevgili arkadaşlar projelerle konuşacağız.
Klasik her genel kurulda sarf edilen laflarla bir yere varmak mümkün değil. Bu meslek bizim.
Bu sorunlar ortak, bu mesleğin bu ülkede bir yere gelmesindeki hayaller ortak ama, bu
mesleğin olması ortak bölgelerden geçmektedir. Ve de bu genel kurulların sakin geçmesinden
geçmektedir.
Bir arkadaşım dedi ki bu Genel Kurul’da katılım geçen Genel Kurul’dan daha düşüktür. Sayın
Akdemir rakamı verdi. 1630 arkadaşımız sadece haziruna imza atıp atmayanlarla 1700 sayı
geçen sene katılımdan daha fazladır. Ama sıkıntı şu sayın muhalefet sayın seçime giden
arkadaşlarım sizin tabanınız nerede? Nerede sizin tabanınız? 15 yıldır bu meslek bir yere
gitmişse, bu meslek bir yere gidiyorsa ÇDMB’nin sahip çıkmasıyla gitmiştir. İşte yine onlar
buradalar. Selam olsun sizlere, saygılar sevgiler sunuyorum.
Nail Sanlı:
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli Arkadaşlar; gündemin 7’nci maddesi Yönetim
Kurulu kesin hesaplar, Denetleme Kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi, Disiplin
Kurulu Faaliyet Raporu okunması gündemiydi.
Başta raporların okunmadan görüşülmesi oylandı, oy birliğiyle kabul edildi. Bu konuda söz
alan arkadaşlarım oldu, hepsini dinledik, gelen sorulara arkadaşlar cevap verdiler ve
tamamladır.
Normalde Denetim Kurulu Raporu’nun oylanmış olmasına rağmen okutmak isterdim. Ama
Oda ve TESMER Şubesi’nin Denetim Kurulu faaliyet raporu 8 sayfa vaktinizi almak
istemiyorum ama etik kurallarda da okunması lazım, ama vaktinizi almamak için oylamaya
sadık kalıp okutmuyoruz ve bu gündemin bahsini böyle kapatıyoruz.
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Gündemin 8’inci maddesine geçiyoruz.
Mevcut faaliyet raporu, kesin hesaplar görüşüldü. Bunlarla beraber faaliyet raporu ve kesin
hesapları kabul edip denetim kurulunu ibra edenleri oylarınıza sunuyorum. Oybirliği ile kabul
edilmiştir.
Denetleme Kurulu’nun faaliyetlerini ve raporunu kabul edip Denetleme Kurulu’nu ibra
edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Kurullar aklanmıştır teşekkür ederiz.
Yönetimin bir teşekkürü olacak herhalde.
Yahya Arıkan:
İbra eden tüm arkadaşlara içten teşekkür ediyorum. Ama izninizle iki teşekkürüm var.
Gerçekten bu mesleğimiz bir yere geliyorsa bir takım gibi çalışan Oda kurullarımız ve
çalışanlarımızdır. Ben izninizle Oda çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten onlarla
çalışmaktan büyük gurur duyduğum, güzel şeyler ürettiğine inandığım Yönetim Kurul’um
lütfen ayağa kalkar mısınız?TESMER, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu hepsine yürekten
teşekkür ediyorum. Bu güzel insanlara, hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum.
Nail Sanlı: Değerli arkadaşlar; gündemin 9’uncu maddesi, değerli arkadaşlar bir 5 dakika.
Yeni dönem bütçesinin görüşülmesi ve oylanması. Bu konuda yine ortak bir önerge var.
“Divan’a, 9’uncu maddede yeni çalışma bütçesi faaliyet kitabında yayınlanmış ve dağıtılmış
olduğundan okunmadan görüşülmesine geçilmesini öneriyoruz” diyorlar.
Önerenler: Yahya Arıkan, Abdülaziz Ural, Hamdi Balcı.
Yayınlanmış olduğu şekliyle görüşülmeye açılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler?
Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Görüşmeye açılmadan söz isteyenlere söz vermeden önce Oda yönetiminin 5 yöneticisinin
imzasını taşıyan bir tarih hatasını düzeltiyorlar. Faaliyet raporu 275’inci maddesinde yer alan
2005–2006, sehven 2004–2005 dönemi olarak yazılmıştır. 2004-2005 bütçesi 2005-2006
olarak Genel Kurul’un görüşlerine sunulmasını arz ediyoruz diyorlar. Böylece 2004-2005
değil, 2005-2006 bütçesidir sunulan bütçe. Oda bilgilerinize sunulur değerli arkadaşlar.
Bütçe konusunda söz almak isteyen var mı? Söz almak isteyen olmayınca o zaman
yayınlanmış dağıtılmış ve açıklanmış şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler?
Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Gündemin 10’uncu maddesi dilek ve temenniler. Dilek ve temennilerde söz almak isteyen var
mı?
Oktay Yeşilyurt:
Teşekkür ederim arkadaşım. Değerli arkadaşlar... Değerli arkadaşlarım; hepinize iyi akşamlar.
Sayın Divan Başkanı yoruldu yüzden belki henüz okuyor hepimiz şunu söylüyoruz: Oda
sekreterimiz dediler ki, tahsilatta zorluklarımız var, buna ilişkin de teknik bazı hesapları
sizlere sundular. Biz de tahsilatın kolaylaştırılmasına yönelik olarak halen Oda’mızın yaptığı
gibi bir çalışmanın önümüzdeki süreçte yapılması dileğiyle bir önerge verdik. Yani aidatların
asıllarının defaten yana 5 taksitte ödenmesi koşulu ile gecikme zamlarının yüzde 50 oranında
düşürülmesini önerdik, bu değerlendirilsin diye bilerek normal gündem içerisinde değil dilek
ve temennilerde verdik bu bir.
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İkincisi kısaca şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar bakın adil yarışta adil olmak şuradan da
geçer. Listelere tüm gruplar ulaşılır o zaman nerede sizin tabanınız diye sorduğunuzda herkes
size rahatlıkla hodri meydan diyecektir.
Teşekkür ederim.
Nail Sanlı: Değerli Arkadaşlar, Odamızın 17. Olağan Genel Kurulu’nda tekrar bir arada
olmak üzere hepinize teşekkür ve saygılar sunuyoruz.
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