İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
“17.GENEL KURUL” TOPLANTISI
20 Mayıs 2006
Yücel Akdemir:
Sayın konuklar, değerli meslektaşlarım; Odamızın 17. Olağan Genel Kurulu’nu açıyorum.
Genel Kurul’umuzu yönetmek üzere Divan için önerilerinizi bekliyorum. Gelen bir önerge
var, sanıyorum başka önerge yok; önergeyi okuyorum.
“17. Olağan Genel Kurul üyelerine, 17. Olağan Genel Kurulu'muzu yönetmek üzere Divan
Başkanlığı’na Rıfat Toruntay Nalbantoğlu’nu, Başkan Yardımcılığı’na Serpil Bostancı’yı,
üyeliğe Hacer Tekinel’i, üyeliğe Veysel Ekmen’i öneriyoruz.
Önerenler; Yahya Arıkan, Hamdi Balcı, Abdülaziz Ural”
Başka önerge? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Divanı kürsüye bekliyorum.
Rıfat Nalbantoğlu (Divan Başkanı)
Sayın Genel Başkan’ım, Sayın Onursal Genel Başkan’ım, Sayın Bakan’ım, değerli oda
başkanları, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda’mızın çok değerli üyeleri,
sevgili meslektaşlarım; öncelikle 17. Olağan Genel Kurul’un yönetilmesi konusunda Divan’a
gösterdiğiniz güvene teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak için elimizden gelen her
gayreti göstereceğiz.
Gündemimizin ikinci maddesini izin verirseniz tamamlayalım. Yapmakta olduğumuz 17.
Genel Kurul’un tutanaklarının imzalanması konusunda Divan’a bir yetkinin aktarılması
gerekiyor. Arkadaşlar lütfen işaret etsinler: Kabul edenler? Kabul etmeyen?. Yoktur.
Oybirliğiyle bu yetki de verilmiş oldu.
Genel Kurul’umuza başlarken sizleri ulu önder Atatürk, silah arkadaşları, bugünleri
göremeden aramızdan ayrılmış meslektaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşuna davet
ediyorum, arkasından İstiklal Marşı.
Değerli arkadaşlarım; gündemimizin dördüncü maddesinde Odamızın hazırlamış olduğu bir
multivizyon gösterimiz var, şimdi onu izleyeceğiz. Ardından Genel Kurul’umuza devam
edeceğiz.
(Multivizyon Gösterimi)
Değerli arkadaşlarım; ilan edilen gündem dışında verilen bir değişiklik önergesi var, bunu
oylarınıza sunacağım.
Diyor ki öneri, “21 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde katılımın yüksek olacağı, bu
nedenle saat 18.00’den sonra oy kullanmanın olacağından, gündemin 11. sırasındaki seçimde
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kullanılacak oy pusulalarının şekli konusunun görüşülmesi ve 12. sırada seçime katılacak
adayların ve listelerin divana bildirilmesi ve tanıtılması maddelerinin 7’nci maddeden sonra
gelmek üzere, 8 ve 9. sırada görüşülmesini talep ediyorum” diyorlar. Yani, seçimlerle ilgili 11
ve 12. maddenin 7. maddeden sonra görüşülmesini öneriyor önerge.
Söz konusu önerge hakkında görüş bildirmek isteyen arkadaşımız var mı? Yok.
Peki, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler? Kabul etmeyen? Yok. Önerge
oybirliğiyle kabul edilmiş oldu. 11 ve 12. maddeleri de 7. maddeden sonra görüşeceğiz.
Efendim, şimdi Genel Kurul açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanı'mız Sayın Yahya
Arıkan’ı davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan.
Yahya Arıkan (İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı):
Sayın Divan, saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım, değerli basın mensupları;
Odamızın 17. Olağan Genel Kurulu'na hoş geldiniz.
Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım; bugünkü konuşmamı iki bölümde sunacağım.
Birinci bölümde Türkiye ekonomisi hakkındaki tespitlerimiz, görüşlerimiz ve çözüm
önerilerimiz; ikinci bölümde de mesleğimizin geleceği.
Değerli meslektaşlarım; 2005 yılında ekonomimizin büyüme performansı bir önceki yıla göre
düşmüştür. 2004’te yüzde 9.9 olan büyüme, 2005’te yüzde 7.6 olmuştur. Yine tarım sektörü
bir önceki yıla göre daha hızlı büyümüştür, ancak 2005 yılının dördüncü çeyreğindeki
küçülme dikkat çekicidir. Sanayi üretimi 2005 yılında, 2002 ve 2004 yıllarındaki yüksek
ivmeye ulaşamamıştır. 2006 ocak ayında büyümenin negatif çıkması kayda değerdir. Yine
dayanıklı tüketim malları, beyaz eşya ve otomotivde talep artışında 2004’ten 2005’e ciddi bir
gerileme vardır. Bu verilere göre ekonomik büyüme açısından biraz kötümser döneme doğru
gidildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Değerli meslektaşlarım; cari açığın artma eğilimi tehlikeli bir biçimde devam etmekte olup,
ekonomimizin yumuşak karnını oluşturmaktadır. Dış ticaret alanındaki artış, dış finansal
bağımlılığını artırmakta, iç ve dış şoklara karşı ekonomimizin istikrarı yönünde çok ciddi bir
riskin henüz aşılamadığını göstermektedir. Dış borç bileşiminde kısa vadeye doğru bir gidiş
vardır. Bu sonuç, borç yönetiminde zaaf anlamına gelmektedir. 2005 yılı doğrudan yabancı
yatırımlarda başarılı bir yıl olmuştur. Ancak, yabancı sermaye özelleştirme yoluyla yerli
şirketleri ucuza kapatmamalıdır. 2005 yılı doğrudan yabancı sermaye girişi açısından rekor bir
yıl olmuştur. İlk defa 8 milyar doların üstünde bir gelir elde edilmiştir. 2006’da beklenen
özelleştirme geliri yaklaşık 7 milyar dolardadır. 2006 ve daha sonraki yıllarda sırasıyla
elektrik dağıtım, elektrik üretim şirketleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Altın Borsası,
Türk Hava Yolları, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Pektim, Milli Piyango, oto yolları ve boğaz
köprüleri özelleştirme portföyünde bulunan bu işletmelerin devir bedelleriyle Türkiye’nin
özelleştirme gelirlerinde daha da ileriye gitmesi mümkündür.
Değerli arkadaşlarım; ancak sormak gerekiyor; son dönem özelleştirmeleri orta gelir
gruplarına ne sağladı; özelleştirmelerin gelir dağılımındaki eşitsizlik üzerinde etkisi nasıl
oldu? Bu sorular mutlaka cevaplanmalıdır. Ayrıca, özelleştirme gelirlerinin borç
ödemelerinde kullanılması açıkça halkı ve ekonominin ana problemlerini dikkate alınmadığını
göstermektedir. Elde edilen özelleştirme geliri yatırıma dönüşmediği için büyümeye,
dolayısıyla da istihdama katkısı olmayacağı için satılan tesislerin ortak sahipleri olan halk
hem mal varlığını kaybetmekte hem de işsiz kalmaktadır.
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Değerli arkadaşlarım; ekrandaki tablodan görüldüğü gibi, enflasyonla mücadelede başarılı bir
şekilde yürütülmektedir. Ancak bu başarı diğer hususlarda beklenen sonuçlara
ulaşılamamasından dolayı zayıf kalmaktadır, işsizlik artmaya devam etmektedir. İşsizlik oranı
2006 Ocak ayında yüzde 11,8; işsizlik sayısı da 2,8 milyona çıkmıştır. Bütçemiz 2005 yılında
diğer yıllara nazaran daha az açık vermiştir. Bu boyutu itibarıyla bir başarı söz konusudur.
Ancak daha derinden bakıldığında, son yılların temel zaafının devam ettiği görülmektedir, o
da yatırım harcamalarının oldukça düşük düzeyde kaldığıdır. Bu yönüyle bütçenin ekonomik
kalkınma ve refaha hizmet etmediği çok net bir şekilde görülmektedir.
Sonuç olarak; Türkiye ekonomisinde büyüme yavaşlamakta, mevcut büyüme tabana
yayılamamakta, işsizlik artmaktadır. Özelleştirme, ülke kaynaklarının yabancı sermaye
tarafından yağmalandığı izlenimi vermektedir. Bunlar acıdır, ama gerçektir. Rakamlar
ortadadır, bizim yaptığımız ise sadece rakamları yorumlamaktan ibarettir. Hükümetin en kısa
zamanda bu gidişe müdahale etmesi ve elini taşın altına sokması gerekmektedir. Önerimiz
IMF boyutlarından en kısa zamanda vazgeçilmeli ve yerel kalkınma stratejileri
geliştirilmelidir. Bu konudaki çözüme gelince; ekonomimizin borç bağımlılığı ortadan
kaldırılmalıdır. Bunun yolu da kayıt dışı ekonominin önlenmesiyle vergi gelirine dayalı bir
kalkınma finansmanından geçmektedir.
Bu bağlamda değerli meslektaşlarım, kayıt dışılığı ile ilişkili de şunları söyleyebiliriz.
Ülkemizde vergi yükü sanılanın aksine yüksek değildir. Türkiye’deki vergi yükü Avrupa
Birliği ve OECD ülkeleri ortalamalarının altında kalmaktadır. 2004 yılında Türkiye
ekonomisinin yüzde 53,6’sının kayıt dışı olduğu kabul edilmektedir. Bunun doğurduğu vergi
kaybı ise yaklaşık 20 milyar dolardır. Türkiye’de vergi gelirleri içinde KDV ve ÖTV gibi
dolaylı vergilerin payı diğer vergilere oranla daha fazladır. Bugün bu oran yüzde 73’lere
varmıştır. Bu vergiler yapıları itibarıyla vergi adaletine hizmet etmeyen vergilerdir. Üzerinde
durulması gereken bir diğer gerçek ise, ülkemizde son yıllardaki mükellef sayısının hızla
giderek azalmakta olduğudur.
Değerli konuklar; ülkedeki kayıt dışılık vergi yüküyle disipline, vergi yükü disiplini ise vergi
gelirinde yetersizliğe, gelir yetersizliği ise bütçe açıklarına yol açmaktadır. Ekonomik
sorunların özünde devletin borcunu ödemeyecek kadar borçlanması ve bu borcu ödeyebilmek
için borçlanma dışında kaynak yaratmaması bulunmaktadır. Sağlıklı gelir yaratılamayınca
bütün vergi gelirleri borcun geri ödenmesinde ana para ve faiz giderlerine tahsil edilmekte,
yatırıma, istihdama ve diğer sosyal harcamalara kaynak ayrılamamaktadır. Yapılan yasal
düzenlemeyle adil bir vergilendirmeyi sağlayıcı, kayıt dışılığı azaltıcı ve vergi gelirini arttırıcı
etkin bir vergi sistemi kurmak olanaklıdır. Bunun için toplumun tüm kesimlerinin tatmin
olabileceği bir vergi sistemi üzerinde ve mutabakat sağlanarak ivedilikle yapılması gereken
başta siyasi otorite olmak üzere, tüm toplumun görevi olarak görülmelidir.
Bu konudaki çözüm önerilerimize gelince; dolaylı vergilerin payı azaltılarak, gelir ve servet
üzerinden alınan dolaysız vergilere yönlenmelidir. Vergisel teşvikler tutarlı olmalı, vergi
teşviki tanımada seçici davranmalıdır. Mükelleflerin vergi düzenine uyması sağlanması için
fatura ve diğer belgelerini kullanmak cazip kılınmalıdır. İşlemler hamiline yazılı olmaktan
çıkartılıp, nama yazılı hale getirilmelidir. Yine ticari kazancının tespitinde uygulanan, bir
anlamda mesleğimizin baş derdi olan basit usul uygulaması da kaldırılmalıdır. Vatandaşların
tamamının beyanlarını veren mükellefler olması hedeflenmeli, vergi kimlik numarası ve
sosyal güvenlik numaraları vatandaşlık numarasına dönüştürülmelidir. Vergi yasalarının
tamamı baştan sona gözden geçirilerek, birbirleriyle uyumlu ve anlaşılır hale getirilmelidir.
Ancak, gerçek olan durum şudur ki; mali idaredeki çalışanlara yeterli yatırım yapılmadan,
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özlük hakları iyileştirilmeden başarı elde etme şansı düşüktür. Bu anlamda yapılacak
yatırımın, en iyi yatırımın insana yatırım olduğu asla unutulmamalıdır.
Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarım; ülkemizin ekonomik politikasını ve durumu
böylece özetledikten sonra, sözü mesleğimize, daha da önemlisi mesleğimizin geleceğine
getirmek istiyorum. Bizim mesleğimiz, herkesin de bildiği gibi, insanlık tarihi kadar geriye
giden bir meslektir. Böyle olduğu için de sürekli gelişen, insanlarla ülkeler arasındaki ticari
ilişkilerin aldığı yeni biçimlere uyum sağlamak üzere her geçen gün yeni özellikler kazanan
bir meslektir. Mesleğimizi geçmişte basit araçlarla yürütmek mümkündü, bugün artık bu
noktadan çıkalı çok oldu. Artık globalleşme adı verilen bir olgu var. Globalleşmenin sözünün
bile birçok arkadaşımı, gerçekleri biliyorum, globalleşmeye değişik açılardan farklı yorumlar
getirildiği de doğrudur. Herkes tarafından benimsenen bir anlayış da değildir. Globalleşmenin
yerel kültürleri yok ettiği, yerel ekonomiler üzerinde yıkıcı etkilerde bulunduğu, eşitsizliğin
yaygınlaşarak sömürünün katmerleşmesine, yoksulu daha da yoksul yaptığına dair pek çok
gösterge vardır. Ancak ben konuya ülkemizin yaşadığı tarihsel koşullardaki tercihler
konusunda baktığımı belirteyim. Bugün burada globalleşmeye ilişkin siyasi görüşlerimizi bir
tarafa bırakarak, bir olgu olarak mesleğimizin ve onun geleceğine olan etkilerini anlatmak
istiyorum.
Değerli arkadaşlarım; biz istesek de istemesek de globalleşme ile birlikte ortaya çıkan
gelişmeler bizim mesleğimizi derinden etkiliyor ve de etkilemeye devam edecektir. Başta
bilgisayar ve ona bağlı olarak internet ve bu ikisiyle bütünleşebilen diğer haberleşme
teknolojileri, dünyamızı hızla global ülkeye dönüştürmektedir. Böylece ulusları birbirinden
ayıran sınırlar giderek anlamsız hale gelmektedir. Globalleşme ve bilişim teknolojisi hem
bilgiye erişimi kolaylaştırmış hem de bilgi edinmenin maliyetini düşürmüştür. Eskisinden
farklı bir biçimde ülkeler arasındaki ticaretin hız kazanması, ülke sınırlarını aşan yeni finansal
kaynak aktarımı yaratan, dış yatırımları artıran, büyüyen, çok uluslu işletme ve ortak
girişimlerin artması globalleşmenin yarattığı sonuçlardandır.
Bütün bu yaşananlar ekonomik hayatın hücresel organizmaları olan işletmeleri hızla ve
sürekli olarak kendilerini yenilemeye zorlamaktadır. Araştırmalar, değişim hızının
önümüzdeki 25 yıl içerisinde bugünkünün dört katı olacağını öngörmektedir. Globalleşen
dünyada şirketler uluslar arası pazarlarda çalışarak ve bölümlerini genişleterek globalleşmiş
gruplarına kendilerini kabul ettirmek için çalışmaktadırlar.
Bu çerçevede baktığımızda, ülkemizdeki işletmelerin yabancı şirketlerle ortaklık, işbirliği,
hatta birleşme yönüne girmesi, aynı şekilde uluslararası şirketlerin sayılarının artması,
yabancı sermaye akışının hızlanması ülkemizin gerçeği haline gelmiştir.
Değerli arkadaşlarım; globalleşmenin mesleğimize etkileri bu dolayın içinde
gerçekleşmektedir. Tüm zamanlarda ve toplumlarda oynadığı rol konusunda kimsenin
kuşkusu olmayan mesleğimizin günümüzde gerçekleşen bu değişime de ayak uydurması ve
ortaya çıkan ihtiyaçları karşılaması gerekmektedir. Bunu sağlamanın yolu ise, meslek
mensuplarımızın iş yaptığı işletme ve kuruluşların içinde faaliyet gösterdiği koşulları
öğrenmeye yönelip, global bir bakış açısına sahip olmasından geçmektedir.
Teknolojiden önemli ölçüde etkilenen mesleğimiz, artık basit bir defter tutma ya da rapor
üretme aşamasından çıkalı çok olmuştur. Mal ve hizmet üretiminde kullanılan ileri teknoloji
özellikle maliyet muhasebesi, denetim ve yönetim muhasebesinde önemli değişiklikler
gerektirmektedir. Mesleğimizin bu değişime ayak uydurması meslektaşlarımızın teknolojik
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gelişmelere paralel olarak gelişmesine bağlıdır. Çünkü, muhasebecilik uzmanlığa dayalı
olarak yürütülen bir meslektir. Dolayısıyla bir meslek mensubunun gerekli uzmanlık
bilgisiyle bu bilgisini en iyi şekilde değerlendirecek donanıma ve bu donanımı kullanma
yeterliliğine sahip olması gereklidir.
Değerli meslektaşlarım; mesleğimiz buraya kadar sıraladığım iç içe geçen iç ve dış etkenlerin
zorlamasıyla bir dönüşüm sürecindedir. Yakın gelecekte muhasebeciliğin, globalleşme ve
Avrupa Birliği nedeniyle kaçınılmaz olarak defter tutmanın ötesine geçip muhasebe
bilgilerinin, raporların yorumlanacağı danışmanlık ve denetim mesleği kimliğine
bürünecektir. İç ve dış rekabetin son derece keskin yaşanacağı bu süreçte meslektaşlarımızın
teknoloji ve yabancı dil bilgisiyle donatılması yerine getirilmesi gereken en acil görevdir. Biz
bu görev ve sorumluluğumuzun bilincinde olarak meslektaşlarımızı bugün bulundukları
noktadan daha ileriye götürecek projeleri programlamış vaziyetteyiz. Ticaret sicil işlemleriyle
muhasebe kayıtlarının tutulması herkes için rutin hale geldi. Bundan böyle,
meslektaşlarımızın bilgisayarı daktilo gibi kullanmaktan tamamen kurtulup, onun sunduğu
geniş imkanlardan yararlanır hale gelmesi gerekiyor. Bu nedenle önümüzdeki süreçte
bilgisayar ve teknoloji eğitimi gündemimizin en sıcak başlığını oluşturacaktır. Hem
Türkiye’deki yabancı sermaye yatırımlarının artması hem de teknolojinin sağladığı yeni
fırsatları dış dünyaya açılırken en az bir yabancı dil bilmemizi zorunlu kılmaktadır. Dil
öğrenmek isteyen meslektaşlarımız ve stajyerlerimize yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da
dil öğrenme olanakları yaratılacak, ayrıca başlatmış olduğumuz işletme ağırlıklı İngilizce
kurslarına daha çok meslektaşımızın katılımı sağlanacaktır.
Meslektaşlarımızı sürekli meslek içi eğitime tabi tutarak çeşitli açılardan becerileri
geliştirilecektir. Alanında uzmanlaşma, kendisini daha da geliştirip uzman denetçi olarak iş
alanlarını genişletmek isteyen meslektaşlarımıza eğitim imkanı yaratılacaktır. Türk Ticaret
Kanunu mesleğimizin en önemli başvuru kaynaklarından birisidir. Yenisi hazırlanan Türk
Ticaret Kanununa ilk günden itibaren verdiğimiz katkımızı ve desteğimizi sürdüreceğiz.
Değerli meslektaşlarım; 21. yüzyılın gereklerine ve beklentilerine cevap veren birey bilen
kişidir. Meslektaşlarımızın başarısı da bilginin hazır ve kolay erişilebilir olmasıyla artacaktır.
Meslektaşlarımızın gün içinde ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi, belge, yasa ve mevzuat internet
sitemizdeki e-kütüphanemizde yer almaktadır. Her gün güncelleşen e-kütüphanemizi daha da
zengin hale getireceğiz. Sağlam bir eğitim ancak ve ancak edinilmiş bilgiyi sürekli güncel
tutarak mümkün olacaktır. Bu da her şeyden önce gerekli bilginin nerede olduğunu, nasıl
erişileceğini bilmekle mümkündür. Hedefimize ulaşmak için kurulacak bilgi erişim
merkezinde, ülkemizde denetim muhasebe bilgi ve istikrar konusunda yayınlanmış kitap,
süreli yayın, mevzuat ve makaleleri üniversitede yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerini
derleyip düzenleyerek meslektaşlarımıza ve mesleğimiz hakkında araştırma yapmak isteyen
tüm kullanıcıların yararlanacağı Türkiye’nin örnek bir merkezi olacaktır. Muhasebe mesleği
alanında dünyada yaşanmakta olan sorunları izleyip, Oda web sitesi, dergi ya da kitaplar
aracılığıyla meslektaşlarımız bilgilendirilecektir. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerindeki
meslektaşlarımızın bugün ve uyum sürecinde yaşadığı durum ve sorunları değerlendirip
meslektaşlarımızın yararına sunacaktır.
Değerli meslektaşlarım; dünyada ve ülkemizde gelişen ve değişen koşullar bilginin,
dolayısıyla da eğitimin ne kadar büyük önem kazandığını tekrar tekrar göstermektedir.
Meslek örgütü olarak sahip olduğumuz imkanları hiç şüphesiz son derece gelişkindir, ancak
hem sayımızın hem de eğitim konularımızın her geçen gün arttığı da bir gerçektir.
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Meslektaşlarımızı yarınlara hazırlayacak büyük ve kapsamlı bir mesleki gelişim, eğitim ve
kültür merkezinin kurulması artık kaçınılmaz hale gelmiştir.
Sevgili arkadaşlar; hem eğitim öğretim çalışmalarımızın tamamlayıcı unsuru hem de
meslektaşlarımızı bilgilendirmek üzere sürdürdüğümüz yayın etkinliğimiz daha da gelişerek
bütün hızıyla sürecektir. Mali Çözüm iki ayda bir yayınlanmaya devam edecektir. Mali
Çözüm ile dönüşümlü olarak yayınladığımız yaşam, kültür, güncel haber dergisi İSMMMO
Yaşam daha da geliştirilip güçlendirilecektir. Üyelerimizin sürekli el altında bulundurma
ihtiyacı göz önüne alınarak tasarlanan başvuru niteliğini taşıyan yasa, yönetmelik gibi
konulara ilişkin VCD’mizi de yayınlamaya devam edilecektir. Sık sık değişen
mevzuatlarımızı iş yoğunluğu içerisinde bulunan meslektaşlarımızın düzenli olarak
izleyebilmesi son derece güçleşmektedir. Bu açığı kapatan mevzuattaki değişikliklerin
karşılaştırmalı olarak sunulduğu yayınlarımız da devam edecektir. Yeni mesleki bilimsel
yayınları da hazırlamayı sürdüreceğiz.
Her ne kadar bir meslek örgütlenmesi içerisinde yer alsak da ülkemizi ve toplumumuzu
ilgilendiren sorunlardan uzak durmamız da beklenemez. Dün olduğu gibi yarın da
geleceğimizi ilgilendiren sorunlarımıza neşter vuran toplumsal raporları hazırlamaktan
vazgeçmeyeceğiz. Mesleki sorunlarımız ve gelişimine ilişkin mesleki raporları da
yayınlamayı sürdüreceğiz.
Değerli arkadaşlarım; “Gelecek iki yıl mesleğimizin gelişiminde önemli bir dönüm olacaktır”
cümlesinden açmak istiyorum.
Multivizyon sunumunda da gösterdik, önümüzdeki iki yıl içerisinde Türkiye’de iki önemli
kanun; birisi Türk Ticaret Kanunu, birisi BASEL l–2. Birisinde işletmenin yıllık faaliyet
raporları ve finansal tabloları meslek mensupları tarafından denetlenecek, bunun sonucunda
şeffaf ve denetlenen bir Türkiye yaratılacak, BASEL l-2’de de yıllardır dile getirdiğimiz
batık kredilerin tarihe karışması sağlanacak. Bu iki uygulama meslek mensubunun saygınlığı
açısından son derece anlamlı ve önemli olduğunu biliyoruz. Ama bu konuya tüm
arkadaşlarımın bu iki konu hayata geçmediği zaman mesleğimizin değil Türkiye’nin
kaybedeceğini kimse unutmaması gerekiyor.
Sevgili arkadaşlarım; konuşmamı bitirirken, ülkemizde son günlerde tasvip etmediğimiz
konular yaşıyoruz. Bu yaşadığımız konuları zaman zaman demokrasinin hoşgörüsü içerisinde
sağ duyulu olmaya çalışıyoruz. Ama bir konu var ki, Danıştay’a yapılan saldırı Cumhuriyet
devrimlerine, demokrasiye, laikliğe yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Bu konuda sessiz ve
tarafsız kalmamız mümkün değildir; bu olayı şiddetle kınıyoruz.
Sevgili arkadaşlar; protokol konuşmaları bittikten sonra dışarıda bir stant oluşturuyoruz. Bu
stantTa siyah kurdeleler var, eğer bu saldırıyı Cumhuriyet’e, demokrasiye, laikliğe karşı
olarak görüyorsanız üç gün boyunca bu kurdeleleri yakamıza takmaya davet ediyorum
hepinizi; var mısınız?
Genel Kurul’umuzu onurlandıran başta TÜRMOB Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu
üyelerine, ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı’ma, Onursal Başkan’ıma, İstanbul Vergi
Dairesi Başkanı’ma, Yüksek Ticaretliler’in Sayın Genel Başkanı’na, Mali Müşavirler
Muhasebeciler Birliği Sayın Genel Başkanı’na, Türkiye’nin dört bir yanından gelen oda
başkanı ve değerli yöneticilerine, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcilerine Genel
Kurul’a katıldığınız için, bize güç verdiğiniz için Yönetim Kurulu adına, Disiplin Kurulu
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adına, Denetleme Kurulu adına, TESMER adına, Oda çalışanlarım adına en derin
teşekkürlerimi sunuyorum. Genel Kurul’un başarılı geçmesi dileğiyle hepinize saygılar
sunuyorum.
Rıfat Nalbantoğlu:
Sayın Başkan’a açılış konuşması, gerek mesleki konulardaki işaret ettiği konulara, gerekse de
ülkemizin özellikle son günlerde yaşadığı problemlere bir kez daha çektiği dikkat vesilesiyle
teşekkür ediyoruz.
Değerli arkadaşlarım; gündemimizin altıncı maddesinde İstanbul Odası’nın geleneksel hale
getirdiği yılın en iyi ödüllerinin ödül sahiplerine takdim edilmesi olarak tespit edilmiştir. Evet,
söz konusu gündem maddesiyle ilgili olarak Oda Sekreteri'ni davet ediyorum.
Yücel Akdemir (İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Sekreteri):
Sayın konuklar, değerli meslektaşlarım; bildiğiniz gibi bu yıl da yine yılın en iyi ekonomi
muhabiri ödülünü ve en iyi bilim insanı ödülünü veriyoruz.
Yılın “En İyi Ekonomi Muhabiri Ödülü”nü bu yıl iki arkadaşımız paylaştı. Ödülü paylaşan
arkadaşlarımız, Anadolu Ajansı’ndan Sayın Yıldız Taşdelen; buraya davet ediyorum. Diğer
arkadaşımız Hürriyet Gazetesi’nden Sadi Özdemir; kendisi görevli, yerine Sayın Ceyhun
Kaburlu’yu davet ediyorum.
Yine bu alanda, bildiğiniz gibi jüri özel ödülümüz var. Jüri özel ödülü sayın Osman Arolat,
kendisi görevli, yerine Sayın İbrahim ilktuğ Gökmen.
Ödüllerini vermek üzere Oda Başkanı'mız Sayın Yahya Arıkan.
(Ödül töreni yapıldı)
Rıfat Nalbantoğlu:
Teşekkür ediyorum. “En İyi Bilim İnsanı Ödülü”, Bilgi Üniversitesi Sayın Ufuk Mısırlıoğlu.
Ufuk Mısırlıoğlu:
Sayın Divan, sayın konuklar, sayın hocalarım; hepinizi öncelikle saygıyla selamlamak
istiyorum.
Çok heyecanlıyım, gerçekten bana çok büyük onur veren bu ödülü bugün sizlerle
paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Daha nicelerini hep beraber gerçekleştireceğimize
eminim. Bu vesile ile sayın jüri üyelerine bu ödülü bana layık gördükleri için, sayın jüri
üyelerine, sayın İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı ve Yönetim
Kurulu üyelerine, bana bugünlere gelmemde büyük katkı sağlayan saygıdeğer hocalarıma, her
zaman bana destek olan çalışma arkadaşlarıma ve aileme, ülkeme, TÜRMOB Başkan ve
Yönetim Kurulu üyelerine sizlerin huzurlarınızda teşekkürü bir borç bilirim.
Bu vesile ile 17. Genel Kurul’unuzu en içten dileklerimle kutlar, sayın haziruna saygılarımı
arz ederim efendim.
Rıfat Nalbantoğlu:
Teşekkür ediyorum.
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Değerli arkadaşlarım; gündemimizin yedinci maddesinde konukların tanıtılması ve söz
isteyen değerli misafirlerimize tabii ki sırasıyla söz verilmesi maddesi var.
Bu çalışma sürerken Sayın Genel Başkan’ım Mehmet Timur; buyurun efendim sizi kürsüye
davet ediyorum.
Mehmet Timur(Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği/TÜRMOB Genel Başkanı):
Sayın Divan, Onursal Genel Başkan’ım, Sayın Bakan’ım, Sayın Vergi Dairesi Başkan’ım,
değerli konuklar, oda başkanları ve değerli meslektaşlarım; hepinizi TÜRMOB ve şahsım
adına saygıyla selamlıyorum.
17. Genel Kurul’umuz ülkemiz için hayırlı, uğurlu olsun.
Değerli meslektaşlarım; gerçekten 17 yılda büyük bir başarı sağladık, daha nice 17 yıllar
diliyorum.
Değerli meslektaşlarım, Türkiye’nin ekonomisi ve dış politika konusunda Sayın Oda
Başkanı’mız Arıkan, o kadar güzel bir anlatım çizdi ki, benim bu konulara girmem sizlere
karşı saygısızlık olur. Ancak ben size son iki yılda yaşanan olaylardan ve çektiğimiz
ızdıraplardan bahsetmek istiyorum.
İlki vergi barışıyla başladık. Büyük bir gayret sarf ettiniz, çaba sarf ettiniz, olmayanı
başardınız ve dünyanın hiçbir yerinde hiç kimsenin yapamayacağı şekilde ROKS raporu
enflasyon düzeltmesi kalıbında çok başarıyla sağladınız ve yerine getirdiniz ve bunda da
büyük başarı sağladınız. Beyan süreleri sizi en çok üzen bir konuydu ve bu beyan süreleri
dolayısıyla da epey bir sıkıntı çektiniz. Yeni TL konusunda büyük bir sıkıntı çektiniz ve
bunlar yetmiyormuş gibi, e-bildirge, e-beyanname ve bunların dışında bir de büyük bir sorun
yaratan ROKS Raporu çıktı karşınıza. Bunların hepsini büyük başarıyla atlattık. Ve
mesleğimize de gün geçtikçe de saldırılar başlamaya başladı. Bunların en başında SPK ile
başladı. SPK bir “Denetim Standardı Tebliği” adı altında kendi mensuplarına meslek unvanı
vermeye dağıttı. Sadece o mu; daha sayacağım birçok şeyler var. Ama biz bunların hepsinin
de üstesinden geldik ve gerekenler yapıldı ve bunları size pek mal etmedik ama biz bunlara
çok üzüldük.
Yine Türk Ticaret Kanunu’ndaki çalışmalarımız sıkı bir şekilde devam etmektedir. Bizim en
büyük özelliklerimizden bir tanesi olmalıdır ki, her gün biraz daha azalan ülkede faaliyetine
göre defter sayısı da azalmaktadır, bunun için yeni talepler yaratmaktır. Bu talebi en büyük
yaratacak olan ise Türk Ticaret Kanunu’dur ve bunu da ümit ettiğimiz şekilde çıkacağını
sanıyorum.
Değerli meslektaşlarım; 17 yıl evvel bu salonları dolduran meslek mensubumuzun tamamı
Türkiye çapında 20.400 idi. Bugün ise 70.200 adettir ve hepsi birbirinden iyi yetişmiş
mükemmel birer meslek mensubudur.
Değerli meslektaşlarım; biraz önce sinevizyonda izlediniz, İstanbul Odamız en başarılı
gösterdiği bir konunun başında hep “eğitim” dedi. Evet TÜRMOB olarak da sadece İstanbul
Oda’mız gibi diğer illerde de eğitimin üzerinde çok titizlikle durduk. Çünkü, eğitim
gerekliydi, her çıkan kanun bizi ilgilendirdiği için biz eğitim yapmalıydık ve bunun için de
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başarı sağladık. Eğitim tesislerini kurduk ve 54 ilimizde eğitim tesisleri mükemmel bir şekilde
çalışmaktadır.
Değerli meslektaşlarım; sadece eğitim olarak değil de, meslektaşlarımızın ufuklarının
gelişmesi için de bu son günlerde bizim en çok meşgul olacağımız konuların başında ise
denetim standartları ve muhasebe standartları ve BASEL l–2 ve Uluslararası Raporlama
Standartları. Bu konuda eğitim yapan odalarımıza TÜRMOB olarak ve diğer büyük
Odalarımız büyük destek vermekteyiz. Maksat istediğimiz, çağdaş, yetişkin birer meslek
mensubu olmanızı sağlamaktır.
Değerli meslektaşlarım; gördüğüm kadarıyla salon hemen hemen boşalmak üzere, bunun için
daha fazla sizin zamanınızı almak istemiyorum. Ancak siz o kadar kibar insanlarsınız, o kadar
özverili insanlarsınız ki ben buradan inerken dahi büyük bir alkış yapacaksınız, onun ben
farkındayım. Bana yapacağınız alkışı Danıştay’a yapılan saldırıda Türkiye’de ilk defa bir
Cumhuriyet şehidi verilmiştir; o alkışı onun için yapın. Hastanede yatan diğer Danıştay
üyeleri için o alkışı yapın.
Değerli meslektaşlarım; gerçekten ülke olarak çok üzgünüz. Dilerim ki bir daha böyle bir şey
olmasın. Ben ülkemizin bu konuda yaptığı tepkiyi hepinizi gördünüz ve bizzat kendim de
yaşadım. Ve meslek mensubu olarak da gereken tepkiyi gösterdik. Her yerde vardı, her yerde
onlara destek verdik. Ama bunları unutmayalım, bu desteklerimizi devam ettirmemiz
lazımdır.
Hepinizi saygıyla selamlar, yarın seçim günü, seçilecek kişiler veya mensuplarımızı ve yeni
seçilecek meslektaşlarımızı ben şimdiden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Ve şu
andaki yönetime de sonsuz saygılarımı sunuyorum, çünkü gerçekten mükemmel bir çalışma
yaptılar, örnek oldular; tekrar her birini ayrı ayrı da kutluyorum ve sizleri kutluyorum. Ben
sizleri ayrıca alkışlıyorum.
Saygılar.
Rıfat Nalbantoğlu:
Genel Başkan’ımıza teşekkür ediyoruz efendim.
Değerli arkadaşlarım; müsaade ederseniz şimdi sizlere Genel Kurul’umuza katılan değerli
konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Sonra sırasıyla söz vereceğiz.
TÜRMOB Onursal Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Sayın
Mustafa Özyürek, hoş geldiniz efendim.
Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı'mız Sayın Masum Türker, hoş geldiniz efendim.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Sayın Mehmet Akif Ulusoy, hoş geldiniz.
TÜRMOB Genel Sekreteri Sayın Nail Sanlı, hoş geldiniz efendim.
TÜRMOB Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ahmet Akın hoş geldiniz efendim.
TÜRMOB Yönetim Kurulu üyesi Sayın Musa Pişkin, hoş geldiniz.
TÜRMOB Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ertan Akbaş, hoş geldiniz efendim.
TÜRMOB Genel Saymanı Sayın İrfan Hüseyin Yıldız, hoş geldiniz efendim.
TÜRMOB Denetleme Kurulu Başkanı Sayın Masis Yontan, hoş geldiniz.
TÜRMOB Denetleme Kurulu üyesi Sayın Latif Taş, hoş geldiniz.
TÜRMOB Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Tahir Perek, hoş geldiniz efendim.
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Uğur Büyükbalkan, hoş geldiniz efendim.
TÜRMOB Eski Genel Saymanı Sayın Sami Kazıcı, hoş geldiniz.
Yüksek Ticaretler Derneği Genel Başkanı Sayın Sabri Tümer, hoş geldiniz efendim.
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Yüksek Ticaretliler İstanbul Şube Başkanı Sayın Hikmet Kabuk, hoş geldiniz.
Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği Genel Başkanı Sayın Süleyman Bilge, hoş geldiniz
efendim.
Muhasebe Uzmanları Derneği Genel Sekreteri Sayın Ülkü Sönmez, hoş geldiniz efendim.
Antalya Oda Başkanı Sayın Akif Hikmet Cengiz, hoş geldiniz efendim.
Adana Oda Başkanı Sayın Ahmet Coşar, hoş geldiniz efendim.
Eskişehir Oda Başkanı Sayın İlker Özokcu, hoş geldiniz efendim.
Ankara Oda Başkanı Sayın Mehmet Koç, hoş geldiniz efendim.
Samsun Oda Başkanı Sayın Ahmet Havyalı, hoş geldiniz efendim.
Konya Oda Başkanı Sayın Ahmet İçer, hoş geldiniz efendim.
Van Oda Başkanı Sayın Yakup Simeklioğlu, hoş geldiniz.
Mersin Oda Başkanı Sayın Dursun Göktaş, hoş geldiniz efendim.
Edirne Oda Başkanı Sayın Enver Çevik, hoş geldiniz.
Yalova Oda Başkanı Sayın İslam Doğan, hoş geldiniz.
Kocaeli Oda Başkanı Sayın Ender Şenol, hoş geldiniz efendim.
Sakarya Oda Başkanı Sayın Selahattin Çakırsoy, hoş geldiniz efendim.
Tekirdağ Oda Başkanı Sayın Şahabettin Kurt, hoş geldiniz.
Bolu Oda Başkanı Sayın Hasan Dedevi, hoş geldiniz.
Kayseri Oda Başkanı Sayın Ahmet Kalıpçı, hoş geldiniz.
İzmir Odası Yönetim Kurulu üyesi Sayın Vedat Ada, hoş geldiniz.
Prof. Dr. Ömer Gebizlioğlu Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı, hoş geldiniz efendim.
Değerli arkadaşlarım; bize iletilen konuklarımızın listesi bu. Hata yaptığımız olduysa
okurken, özür dilerim. Şimdi ilk sözü Sayın Onursal Genel Başkan’ımıza vermek istiyorum.
Buyurunuz efendim.
Mustafa Özyürek (CHP Mersin Milletvekili/TÜRMOB Onursal Başkanı):
Sayın Başkan, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım; hepinizi saygıyla, sevgiyle
selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.
Değerli arkadaşlarım; Vergi İdaresi Başkanı’mızı saymazsak meslek camiamız dışında hiçbir
konuk kongremize katılmıyor. TÜSİAD’ın kongresi olsaydı, TOBB’un kongresi olsaydı
burada en az 10 tane bakan olurdu. Ne yazık ki bu iktidar, bu hükümet sadece sermayeye ve
sermaye kuruluşlarına önem veriyor, emeği ile geçinen, alın teriyle para kazanan kuruluşların
kongrelerine itibar etmiyor. Sadece mali müşavir odalarının kongrelerine değil, sendikaların
kongrelerine, emekli işçilerin, emekli memurların yaptıkları toplantılara da katılmıyorlar. Ben
bunu huzurunuzda tespit etmekle getiriyorum. Ama biz camia olarak birbirimize sahip
çıkarak, dayanışmamızı, dostluğumuzu sürekli kılarak var olmaya, daha önemli mevziler
kazanmaya devam edeceğiz.
Değerli arkadaşlarım; Sayın Arıkan, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu ayrıntılı bir
şekilde değerlendirdi. Ekonomiyle ilgili gelişmeleri rakamlarıyla ortaya koydu. Bu noktalarda
ayrıntılı bir değerlendirme yapmaya gerek kalmadı. Ama değerli arkadaşlarım, şunu
görmemiz lazım: Bu rakamların hepsi hiç yoksa nisan sonuna ait rakamlardı. mayıs ayından
itibaren Türkiye’de pek çok şey değişmiştir. Hükümet büründüğü ekonomik istikrar ve mali
istikrar konusunda büyük yanlışlar yapmış ve var olduğuyla övünülen ekonomik istikrar geniş
ölçüde kaybolmuştur. mayıs ayı içinde kurlarda yüzde 15 den fazla artış olmuştur. Enflasyon
Nisan ayı itibarıyla yüzde 8’in üstüne çıkmıştır. Faizler önemli ölçüde artma eğilimine
girmiştir. Hükümet bu gelişmeleri, uygulanan ekonomik politikanın doğal sonuçları gibi
değerlendirmek suretiyle kendini avutmaya çalışmakta, belki kamuoyuna güven vermek için
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bu tip açıklamalar yapılabilir ama gerekli önlemleri de mutlaka almak gerekir. Ama
görüyoruz ve biliyoruz ki hükümet hiçbir önlem almamaktadır.
Ekonomide ipin ucu kaçmak üzeredir. Sayın Başbakan kurlardaki bu artışı Türk lirasındaki bu
düşüşü “devalüasyon” diye niteleyenleri cahillikle suçlamıştır. Pek çok televizyon
programında ve çeşitli konuşmalarımda ben de yaşadığımız bu olayın bir devalüasyon
olduğunu söyledim, söylemeye devam ediyorum. Ama ekonomi konusunda izin verirlerse,
Sayın Başbakandan çok daha bilgili olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim.
Değerli arkadaşlarım; Sayın Başbakan diyor ki, “dalgalı kurda devalüasyon olmaz.” Dalgalı
kurda hükümet kararı ile devalüasyon olmaz ama, dalgalanma normal boyutların ötesine
geçtiği zaman yaşanan olayın adı devalüasyon’dur. Merkez Bankası’nın internet sitesine
sayın danışmanları vasıtasıyla Başbakan’ımız girerlerse, orada devalüasyonun bizim
kullandığımız anlamda tanımlandığını kendileri de görecektir.
Şimdi, Türkiye düşük kurla belli bir düzen tutmaya çalışmıştı. Ama ne yazık ki yaşadığımız
olaylar artık kurların tırmanmaya başladığını göstermiştir. Elbette Türk lirasının aşırı değerli
olduğunu biz hep söyleye geldik ve gerçekçi bir kur politikası uygulanması gerektiğini
söyledik, ama bunu on günde yüzde 15’e varan bir devalüasyonla sağlarsanız ekonomide
yarattığınız istikrarın kaybolduğunu hep birlikte görürsünüz. Ve en önemlisi değerli
arkadaşlarım, faizlerdeki artış. Hükümet hep ne ile öğündü? Faizler düştü, bütçe açıkları o
nedenle azaldı, faiz ödemelerimiz azaldı diyordu, ama şimdi faizlerde de önemli bir artış
başlamıştır ve bu da bütçemizi çok yakından ilgilendirecektir. Şunu söylemek istiyorum
değerli arkadaşlarım: Var olan istikrar, işte kurları belli ölçüde istikrarlı şekilde elde tutan
istikrar, faizleri düşüren istikrar yok olmuştur. Hükümet bunu bütünüyle dışarıdaki
gelişmelere bağlamak suretiyle kendini rahatlatmaktadır. Dışarıda elbette bazı gelişmeler var,
olacak, ama hiçbir ülkede bizim gibi gelişmekte olan ülkeler dahil hiç birinde yüzde 2-3’ün
üzerinde dövizlerde, kurlarda bir oynama olmamıştır. Türkiye’de yüzde 15’e yakın oynama
olmuştur. Bunun nedenleri, en önemli nedeni değerli arkadaşlarım, cari açıklardır. Hükümet
2006 yılında 22 milyar dolarlık bir cari açık öngörmüştür, ama daha yılın ilk üç ayında 8
milyarın üzerinde cari açık meydana gelmiştir ve bizim hesaplarımıza göre de yıl sonunda en
az 28 milyar dolar bir cari açıkla Türkiye karşı karşıya kalacaktır. Hükümet yetkilileri ve
ekonomiden sorumlu Bakan sürekli finanse edildiği sürece cari açık önemli bir sorun değildir
yaklaşımı içinde olmuştur.
Değerli arkadaşlarım; finanse edilmeyen cari açık olmaz zaten. Bütün açıklar finanse edilir,
kapatılır, ama ne ile kapattığınız ve bedelinin ne olduğu önemlidir. Bu hükümet “sıcak para”
dediğimiz kısa vadeli sermaye ile bu açıkları kapatmıştır ve bu sıcak paraya dolar bazında
yüzde 25’lere, yüzde 30’lara varan faiz ödenmiştir. Yani cari açık karşılanmıştır, ama bedeli
çok pahalı olmuştur. Cari açıktaki sorunları yok sayan hükümet, şimdi karşı karşıya kaldığı
sorunla yine görmezden gelmektedir. Korkarım bu artış, bu tırmanış, bu dalgalanma, bu kriz
devam eder ve bedeli çok ağır olur.
Değerli arkadaşlarım; hiç kimse ülkesinde ekonomik kriz olsun istemez, hiç kimse yüksek
faiz ödemek istemez, ama bunların hepsinin önlemini almak gerekir. Eğer bugünkü tavrı
hükümetin aynen devam ederse, korkarım ki hepimizi çok rahatsız edecek, ekonomimizi,
ülkemizi perişan edecek daha büyük bir krizle karşı karşıya kalırız.
Değerli arkadaşlarım; bazı konularda size bilgi vermek istiyorum.
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Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden yangından mal kaçırılır gibi bir sosyal
güvenlik reform paketi geçirildi. Yangından mal kaçırılır gibi geçirildi, çünkü hükümet
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda o tasarıyı madde madde görüşmemize izin
vermedi. Temel yasa uygulaması yaptı, yani 130 maddelik tasarıyı 6 madde halinde
görüştürdü ve her maddeye 10 saniyelik görüşme, konuşma süresi kaldı. İyi ki
Cumhurbaşkanı’mız var, iyi ki Çankaya’da Ahmet Necdet Sezer gibi değerli bir hukukçumuz
var. Sayın Cumhurbaşkanı yasanın 15 maddesini veto etti, şimdi gelecek hafta plan ve bütçe
komisyonundan başlayarak bu 15 madde üzerinde görüşmeler yapacağız, tartışmalar
yapacağız. İktidar her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı’mızın ayrıntılı, makul gerekçelere
dayanan geri göndermelerini, vetolarını daha gerekçeyi bile okumadan, virgülüne
dokunmadan geri göndereceklerini söylüyorlar.
Değerli arkadaşlarım; Sayın Cumhurbaşkanı’nın veto gerekçesini okumanızı hepinize
öneririm. Bir yasa öylesine ayrıntılı incelenip ve makul hukuk kapsayan, Türkiye gerçeklerini
kapsayan ve en önemlisi Anayasa’mızda öngörülen sosyal devlet ilkesini özümseyen bir
gerekçe böylesine güzel ortaya konur. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı’mızın da gerekçelerinde
ifade ettiği gibi, bu yasanın, sosyal güvenlikle ilgili yasanın en önemli tarafı Türkiye gibi
ortalama ömrün 66 olduğu bir ülkede, 65 yaşına kadar çalışma mecburiyetinin getirilmiş
olmasıdır. Sayın Başbakan diyor ki, şimdiden memurlar 65 yaşında emekli oluyor, dilerse 65
yaşına kadar çalışıyor, yoksa çok daha önce emekli olma şansı var.
Şimdi, buna geçmişte biliyorsunuz 5–6 yıl önce de bu tasarı gündeme geldiğinde bütün
sendikalar demişlerdi ki, bu mezarda emeklilik öngörüyor. Şimdi de öngörülen sistem
mezarda emekliliktir değerli arkadaşlarım. Ne diyor yasa, 25 yıl çalışacaksınız diyor,
kesintisiz, 9 bin iş günü prim ödeyeceksiniz diyor. Sizler özel sektörün kayıtlarını tutan,
denetimini yapan meslektaşlarımsınız. Kesintisiz bir şekilde özel sektörde kaç kişiye 9 bin
gün SSK primi yatırılıyor; çok az kişiye yatırılıyor.
Onun için değerli arkadaşlarım; bu yasa yürürlüğe girerse, artık Türkiye’de emeklilik hayal
olacaktır. Ama diyor ki hükümet, bugün çalışanlara bu hükümleri uygulamıyoruz. Biz 2007
başından itibaren işe girecekler için bunları uyguluyoruz diyorlar.
Değerli arkadaşlarım; bizim görevimiz sadece kendimizi korumak mı? Biz çocuklarımızı
düşünmeyecek miyiz, torunlarımızı düşünmeyecek miyiz, gelecek nesilleri düşünmeyecek
miyiz, Türkiye’de siyaset yapan insanlar, sadece bugünü yarını değil, gelecek günleri, gelecek
yılları, gelecek yüz yılları düşünmek zorundadırlar.
Şimdi bir diğer önemli nokta değerli arkadaşlarım, bu sosyal güvenlik tasarısında biliyorsunuz
emeklilere şu anda bir enflasyon kadar, tabii bu enflasyon kadar sözcüğü de iktidarın takdir
ettiği enflasyon kadar oluyor. 2006 yılında emeklilerimize yüzde 2.5 ilk altı ay için sadece
yüzde 2,5 zam öngörülmüştür. Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir zaman yüzde 2.5 gibi
sembolik bir zam öngörülmemiştir. Bir de yine yürürlükteki mevzuata göre enflasyon artışı,
ona ilave olarak da büyümeden kalkınmadan pay verilmesi uygulaması vardı. Şimdi yeni
tasarıda artık kalkınmadan büyümeden emeklilere pay verilmesi söz konusu olmayacaktır. Bu
yasada açıkça hükme bağlanmıştır.
Değerli arkadaşlarım; bir ülke düşününüz ki, ekonomide yaratılan değerlerden, kalkınmadan
büyümeden emeklilerine bir kuruş vermeyecek, onları kaderiyle baş başa bırakacak. Bu
sosyal devlet ilkesine aykırıdır. Bu insan haklarına aykırıdır. Eğer Meclis’te AKP çoğunluğu
aynı şekilde karar verirse, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın haklı gerekçelerinin hiçbirini dikkate
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almazsa, Türkiye’de bir de Anayasa Mahkemesi var. Hukuka saygılı, insan haklarına saygılı,
Anayasamızın bütün temel hükümlerini değerlendiren bir Anayasa Mahkemesi var,
Cumhuriyet Halk Partisi olarak o yasayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağız değerli
arkadaşlarım. Bu tasarının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen şeklini gören
arkadaşlarım varsa, orada Cumhurbaşkanı’nın onayladığı tek çatı yasasıdır. Ayrıca emeklilik
ve genel sağlık sigortasını düzenleyen tasarı var, 15 maddesini sayın Cumhurbaşkanı veto etti,
o önümüzdeki hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelecek, daha sonra genel kurula gelecek.
Bu konuda iki ayrı tasarı var değerli arkadaşlarım.
Değerli arkadaşlarım; benim de bu konularda bir iki tane kanun teklifim vardı, o da o paketin
içinde görüşülmüş oldu. Benim kanun teklifim şu idi değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz BağKur’dan emekli olan arkadaşlarımız daha sonra gelir vergisi mükellefi olurlarsa onlardan
yüzde 10 destek primi kesiliyor. Bunun kaldırılması yönünde benim bir kanun teklifim vardı,
pek çok muhasebeci mali müşavir arkadaşımdan da bu noktada telefonlar almıştım, fakslar
almıştım, hep ne zaman bu yasalaşabilir diye bir beklenti içindelerdi. Şimdi ne oldu biliyor
musunuz, eğer Bağ-Kur’dan emekli olan birisi gelir vergisi mükellefi olursa, asgari ücretin
yüzde 33’ü kadar prim ödeyecek, yüzde 10’luk kesinti 50-60 milyon lira ediyordu, şimdiki
kesinti 120 milyon lirayı geçiyor. Ve bunun adı da değerli arkadaşlarım sosyal devlet oluyor,
bunun adı da fakir fukarayı, garip gurabayı düşünmek oluyor. Şimdi bu yasa tasarısına karşı
direnmek Türkiye’de sosyal devlete inanan herkesin görevidir. TBMM’de bu görevimizi biz
yerine getirmeye çalışacağız, sivil toplum örgütlerinin de bu noktada kamuoyuna desteklerini
göstermesi lazım, tepkilerini ortaya koymaları lazım.
Değerli arkadaşlarım; yine TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmekte olan mesleğimizi
çok yakından ilgilendiren Türk Ticaret Kanunu Tasarısı var. Ben Adalet Komisyonu üyesi
değilim Plan ve Bütçe Komisyonu’nun üyesiyim, ama TÜRMOB dan gelen komisyonu takip
eden arkadaşlarımdan ve Adalet Komisyonu’ndaki milletvekillerimizle sürekli temas etmek
suretiyle özellikle muhasebecilerin mali müşavirlerin haklarını koruyan, onlara yeni haklar
yeni olanaklar tanıyan maddelerin değişmeden yasalaşması noktasında elimden geleni
yapıyorum, yapmaya devam ediyorum ve meslek mensubu milletvekillerimizin pek çoğu da
bu noktada her türlü desteği veriyorlar. Öyle inanıyorum ve bekliyorum ki meslek camiamıza
tanınan, tasarıda tanınan haklar TBMM inde aynen kabul edilecektir.
Değerli arkadaşlarım; şu anda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Kurumlar Vergisi
Tasarısı’nı görüşüyoruz. Kurumlar Vergisi Tasarısı esas itibariyle Kurumlar Vergisi oranının
yüzde 30’dan yüzde 20’ye düşürülmesini öngören bir tasarı. Diğer noktalar tasarıyı yeni
baştan, kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun yeni baştan yazmaktan kaynaklanan
düzenlemeler. Yani esasa dönük büyük düzenleme yok, belki bir transfer fiyatlaması
anlamında bazı düzenlemeler var. Şimdi, vergi oranlarının Türkiye’de çok yüksek olduğunu
hep söyleye geldik. Vergi oranlarının düşürülmesinden bu mesleğin bir mensubu olarak,
CHP’nin bir milletvekili olarak biz büyük mutluluk duyuyoruz. Bütün oranlar Türkiye’de
yüksektir, ÖTV oranları da yüksektir, KDV oranları da yüksektir, kurumlar vergisi de
yüksektir, gelir vergisi de yüksektir. Bunların elbette düşürülmesi lazım. Ama yapılan şu
değerli arkadaşlarım: Kurumlar Vergisi 10 puan aşağıya düşürülürken yatırım indirimi
kaldırılıyor. Biliyorsunuz Gelir Vergisi’yle ilgili düzenlemede, gelir vergisi mükellefleri için
kaldırıldı, şimdi de kurumlar vergisi mükellefleri için bu kaldırılıyor. Şimdi yüzde 10 vergi
indiriminden kim yararlanacak? Finans kurumları, bankalar, işte özelleştirilmiş Telekom gibi
kuruluşlar, Öger’ler yararlanacak. Ama Türkiye’de yatırım yapan, istihdam yaratan, ihracat
yapmaya çalışan Anadolu kaplanları dediğimiz Anadolu aslanları dediğimiz KOBİ’ler,
sanayiciler, yatırım indirimi kalktığı için kurumlar vergisi oranındaki düşüşten
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yararlanamayacaklar hatta zarara girecekler. Biz dedik ki geliniz oranları düşürünüz ama, bu
indirimden, yatırım indiriminden vazgeçmeyiniz. Çünkü Türkiye’nin yatırıma ihtiyacı var,
Türkiye’nin kalkınmaya ihtiyacı var, Türkiye’nin büyümeye ihtiyacı var değerli arkadaşlarım.
Bir diğer önemli nokta, 2006 yılının yarısına girdik hala 2006 yılında geçerli olmak üzere
Kanunlarda değişiklik yapmaya çalışıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde değerli arkadaşlarım, yıl
içinde kanun değiştirilip yıl içinde uygulanmaz. 2005 yılı içinde ne kadar değişiklik varsa
yapılmalıydı, 2006 yılında artık 2006 yılı beyanlarını, sonuçlarını etkileyecek kanun
düzenlenmesine ihtiyaç olmamalıydı. Burada somut konuştuğumuz konuya dönersek, eğer
kurumlar vergisi yüzde 30’dan yüzde 20’ye indiriliyorsa, bunu bir maddelik kanunla Bayın
Başbakan Kasım 2005 de açıklamıştı, aralıkta bu kanunu çıkarırdı, işte geçici vergi yüzde 30
ödemek durumunda kalmazdınız. Bu ne yazık ki Türkiye’de vergi kanunlarının yaz boz
tahtası haline getirilmesinin, 1980’den beri 200 den fazla değişiklik yapılmasının çok önemli
bir sonucudur. Şimdi, kanunların yeniden yazılması gerektiği hep buralarda sizlerle
konuşmalarımda ben hep dile getirdim. Bundan büyük mutluluk duyuyorum ancak, olaya
tersinden başlanıyor, değerli arkadaşlarım hepiniz benden çok daha iyi bilirsiniz Kurumlar
Vergisi’nin oturduğu vergi kanunu hangisidir, Gelir Vergisi Kanunu’dur. İşte indirilecek
gelirler, indirilmeyecek gelirler, pek çok düzenleme gelir vergisi kanununa atıf yapılmak
suretiyle düzenlenir. Şimdi biz ne yapıyoruz, gelir vergisiyle ilgili düzenlemeyi sonraya
bırakıyoruz, daha sonra yapacağız diyoruz, ama kurumlar vergisiyle ilgili düzenlemeyi
yapmaya çalışıyoruz. Oysa bir ay daha beklenir, biraz daha hızlı çalışılır, önce gelir vergisi
gelir, onunla ilgili düzenlemeleri yaparız ve ona dayanan kurumlar vergisini de daha sonra
yaparız.
Şimdi değerli arkadaşlarım; vergi sistemiyle ilgili, Oda’mızın özellikle kayıt dışı ekonominin
önlenmesi noktasında çok değerli çalışmaları var. Başta Sayın Arıkan olmak üzere emeği
geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerçekten kayıt dışı ekonomi, Türkiye’nin en
temel sorunudur ve özellikle mesleğimizin çok önemli bir sorunudur. Kayıt dışı ekonomi
büyüdükçe, yaygınlaştıkça muhasebeciye ihtiyaç kalmaz, mali müşavire ihtiyaç kalmaz,
yeminli mali müşavire ihtiyaç kalmaz değerli arkadaşlarım. Onun için biz sürekli kayıt dışı
ekonomiyle mücadele etmek ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin yöntemlerini gündeme
getirmek durumundayız. Tabii kayıt dışı ekonomiyle mücadele sadece rapor meselesi, sadece
önlem öneri meselesi değil, siyasi güç meselesidir. Eğer siyasi iktidar kayıt dışı ekonomiyi
önlemek isterse kayıt dışı ekonomi önlenir değerli arkadaşlarım.
TÜRMOB’un pek çok raporları var, İSMMMO’nun raporları var, üniversitelerimizin var,
Maliye Bakanlığı’nda pek çok raporlar var, ama ne yazık ki gelmiş geçmiş hiçbir hükümet
kayıt dışı ekonomiyi önleme noktasında bir iradeyi ortaya koyamamıştır, bir siyasi irade
ortaya konulmamıştır. Kayıtdışı ekonomiyle mücadele ediyormuş gibi yapılıyor, konuşuluyor,
zannediyorum 2004 yılını hükümet kayıt dışı ekonomiyle mücadele yılı ilan etmişlerdi, ama
benim bildiğim, belki benim gözümden kaçmıştır ama, sizin bildiğiniz, kayıt dışı ekonomiyle
mücadele noktasında atılmış bir somut adım yoktur.
Değerli arkadaşlarım; ekonomiyi rakamlarla sunan bir meslek olması yönünde hızlı
ilerlemeler var. Daha çok alınması gereken mesafeler var, kat edilmesi gereken yollar var.
Ama bunların hepsini siz değerli meslektaşlarımızın kararlı çalışmalarıyla aşılacağına ben
inanıyorum.
Değerli arkadaşlarım; Türkiye hepinizin de yakından gördüğü ve büyük bir üzüntüyle
kaygıyla karşıladığı bir ortamdan geçiyor. Geçtiğimiz çarşamba günü Danıştay’ımıza bir
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silahlı saldırı gerçekleştirildi ve bir katliam uygulaması yapıldı. Ben hemen o gün genel
başkanımızla birlikte Danıştay’a gittik ve olayın meydana geldiği toplantı salonuna girdik.
Değerli arkadaşlarım her taraf kan gölüydü. Ve oradan koridorlara kadar giden kan akmıştı.
Şimdi 139 yıllık tarihi içinde ilk kez Danıştay’a dönük bir saldırı gerçekleşiyor. Elbette
saldırgan yakalanmıştır, arkasında önünde kim var onlar ortaya çıkacaktır. Ama değerli
arkadaşlarım bu ortamı bu iklimi kim hazırladı? Bunu oturup ciddi şekilde görmek,
düşünmek, değerlendirmek zorundayız.
İkinci daire görevi gereği pek çok konunun yanında bu türbanla ilgili konulara da bakan bir
daire. O daire önüne gelen kararları konuları inceliyor, yasalara, Anayasaya uygun olarak
kararını veriyor. O Anayasa orada durdukça, o Anayasa Mahkemesi orada durdukça, o insan
hakları mahkemesi yürürlükte oldukça siz de hakim olsanız ben de hakim olsam türbanla
ilgili, yani türbanla üniversiteye girilmesi noktasında farklı bir karar verilemez. Görevini
yapmış bu insanlara karşı adını vermekte bir sakınca yok, Vakit gazetesi, o üyelerin teker
teker resmini basarak, işte o hakimler diye doğrudan hedef göstermiştir değerli arkadaşlarım.
Ve bu cinayet işleninceye kadar o gazeteyle ilgili hiçbir önlem alınmamıştır. Ve ne yazık ki o
gazetenin yöneticilerini Sayın Başbakan özel uçağına alıp dış gezilere çıkmaktadır. Şimdi bir
ülke düşününüz ki Danıştay’ı, Yargıtay’ı, YÖK’ü hedef gösteren yayınlar yapılıyor,
resimleriyle isimleriyle hedef gösteriliyor, o gazeteye dönük hiçbir önlem alınmıyor, aksine o
gazetenin yöneticileri ödüllendiriliyor.
Bir diğer önemli nokta değerli arkadaşlarım, türbanla ilgili ikinci daire kararını verdiğinde,
Sayın Başbakan benim seçim bölgem Mersin’de bir kongrede konuştu dedi ki, efendi efendi
türban konusunda karar vermek senin işin değil, bunu diyanet karar verir dedi. Şimdi
Anayasaya göre karar veren bir mahkemeyi böylesine aşağılayan, eleştiren bir Başbakan nasıl
bir ortam hazırlar ve o ortamda çıkıp bu sonuçlar meydana gelir.
Değerli arkadaşlarım; Ankara’da yaşadığımız cenaze töreninde ben 1960 yılından beri sürekli
Türkiye’de olup biten bütün olayların içinde bulundum bir yurttaş olarak değerlendirmeler
yaptım, ama inanmanızı isterim ki artık Türkiye farklı bir noktaya gelmiştir. İnsanlar laik
demokratik Cumhuriyet’e sahip çıkma konusunda büyük bir kararlılık içindedirler ve bu laik
demokratik cumhuriyete tehdidin tehlikenin nereden geldiğini çok iyi görmektedirler. Sayın
Genel Kurmay Başkanı’nın bir açıklaması var diyor ki, bu tepkinizi bir gün göstermeyin, bu
tepkinizi sürekli gösterin. Gerçekten laik demokratik Cumhuriyet’e yönelik tehditlere karşı
eğer başlangıcından beri halkımız, laik demokratik Cumhuriyet’e inanan insanlar tepkilerini
tavırlarını koymuş olsalardı, bugünkü cesaretlenme meydana gelmezdi.
Değerli arkadaşlarım; hepimize büyük görevler düşüyor, hepimize büyük sorumluluklar
düşüyor. Anayasa’mızda ifadesini bulan, değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen laik
demokratik cumhuriyetten yanaysak, ona uzanan ellere dur diyeceğiz. Laik demokratik
Cumhuriyet’in kemirilmesine, yok edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Şimdi Sayın Başbakan,
bütün Ankara cenaze törenindeyken, o Cumhuriyet şehidine ağlarken, Antalya’da açılışlar
yapıyordu. Sayın Başbakan bir başbakan, bu ülkenin başbakanı, 70 milyonun başbakanı,
milyonlarca insanın bulunduğu törende bulunması gerekmez miydi? Ne yazık ki bunu
yapmamıştır ve arkasından da ana muhalefet partisi lideri de bu komplonun içindedir gibi akla
mantığa sığmaz suçlamalar yapmıştır. Evet ben hep şunu söyledim değerli arkadaşlarım. Siz
buralarda beni çok dinlediniz, hep söylediğim şudur, biz günlük konularda, günlük politika
yapmıyoruz fakat Anayasa’nın laiklik ilkesi, Cumhuriyet ilkesi ve laik demokratik
Cumhuriyet konusunda hassasız.
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Şimdi bir başbakan yardımcısının bugün gazetelerde açıklaması var, diyor ki Vakit
Gazetesi’ne karşı çıkanlar Cumhuriyet Gazetesi’ne de karşı çıkmalıdırlar.
Değerli arkadaşlarım; Vakit Gazetesi laik demokratik cumhuriyeti yıkmak için uğraşıyor,
Cumhuriyet Gazetesi laik demokratik cumhuriyete sahip çıkıyor.
Evet değerli arkadaşlarım, kongremizde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum.
Belli konularda görüşlerimi açıklama fırsatı buldum. Anlayışınıza, müsamahanıza teşekkür
ediyorum.
Konuşmalarımı tamamlamadan önce değerli insan, sosyal demokrasiye büyük hizmet vermiş
Bülent Ecevit’in sağlığıyla ilgili olarak da kendisine acil şifalar diliyorum, tüm halkımıza acil
şifa dileklerimi iletiyorum, inşallah sağlığına kavuşur ve Türkiye’de yol gösterici
fonksiyonunu görevini yerine getirmeye devam eder.
Ben tekrar hepinize saygılar sunuyorum, kongrenizin başarılı olmasını diliyorum. Yarın
demokratik seçimde göreve gelecek arkadaşlarımı da şimdiden kutluyorum. Sağ olun, var
olun değerli arkadaşlarım.
Rıfat Nalbantoğlu:
Sayın Onursal Genel Başkan’ımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi eski Devlet Bakanı’mız Sayın
Masum Türker bize seslenecekler. Sayın Onursal Genel Başkan’ımıza konuşmasını
tamamlarken acil şifalar dilediği Bülent Ecevit hakkında umarım bilgi verecektir Sayın
Türker.
Masum Türker (Ekonomiden Sorumlu Eski Bakan):
Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli Divan, değerli milletvekilim, değerli meslektaşlarım,
değerli konuklar; sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Aslında bu kongrede sizlerle 25 Nisan 2006 yılında revize edilen ve bizi yakından meslek
olarak çok ilgilendiren Avrupa Birliği 8. direktifin detaylarını paylaşacaktım. Çünkü bu
direktifte bizim yeni bir konsept içinde biraz evvel Sayın Arıkan’ın konuşmasında yer alan
mesleğe ilişkin perspektifi belirlememiz gerekiyor. 25 Nisan’a kadar Türkiye’de alacağımız
kararlar, kendi çerçevemizden ve kendi yolumuzda belirleyeceğimiz kurallar, ulusal bağlamda
Türk muhasebecisini, Türk denetçisini korumaya yeterliydi. Ancak yeni yayınlanan 8 Nolu
direktifte bu konuda dayatılan bazı olgulara uyulmadığı takdirde tek taraflı olarak kendi
değerlerini kullanacaklardır. Ama öyle bir noktaya geldik ki, ancak size bu konunun başlığını
dile getiriyorum, belki bir başka zamanda, başka bir toplantıda bu konuları anlatacağım.
Biraz evvel burada tartışılan ve Danıştay’a yapılan saldırının cenazesine katılmıştım, biz
cenaze törenindeyken cep telefonumuz çaldı. Televizyondan izleyenler hatta bize kızdılar,
Sayın Ecevit’in ne işi var cenazede, şu anda cenazeye geliyor, siz mi söylediniz gelsin diye,
haberimiz yoktu. Cenazenin bitiminde bir arkadaşımla birlikte biz Sayın Ecevit’i hangi
bölümde olduğunu aramak üzere ve bulunduğu yere ulaştık. Ulaştığımız zaman son 6 yıl
hemen hemen birlikte olma imkanı bulduğum Sayın Ecevit arabaya binerken yüzünü hiç bu
kadar çökmüş avurtları bu kadar dolmuş görmemiştim. Kendisi gördü bizi, selamladı, eşine
döndü “Bak Masum Bey burada” dedi. Eşi de diğer arkadaşımla el sıkışıyordu. Araba ayrıldı
bizden. Biz yürürken arkadaşıma dedim ki, niye geldi bu saatte, bir de acaba kim tahrik etti
gelsin diye, arkadaşım dedi ki dikkat ettin mi yüzüne, ben önce yüzü çok iyiydi dedim, sanki
80’lerde gördüğümüz Ecevit’in yüzüydü. Ama ben iyi görmedim dedi arkadaşım. Akşam saat
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9 sıralarıydı, biraz evvel size konuşmak üzere söylediğim ve şu anda TÜRMOB’un hem genel
başkanı hem genel sekreterine benden istediği bir çalışma var, çünkü önlem alınması
gerekiyor, çalışıyordum, haber geldi ki Sayın Ecevit hastanede. Çalışmayı bırakıp hastaneye
gittim ve o saatte, burada bulunmayacaktım. Akşam, Sayın Arıkan burada olmamda fayda
var, 15 yıldır bizim aile efradından birisi zor durumda kaldığı zaman bile bırakmadın dedi,
ben sizin konuşmanızdan sonra zaten hemen Ankara’ya döneceğim. Sayın Ecevit beyin
kanaması geçirmiş ve hastaneye getirildi. Gece yapılan ameliyat, beyin suyuna karışmış kanı
yani ayıklamak ameliyatıdır. Ya o ya da hangi saatte gerekirse uyutulmaktan vazgeçilip bir
hasar var mı bakılacak. Yani sağlığıyla ilgili durumun ne olduğunu yarın sabahtan itibaren
yapılacak tetkiklerden sonra, uyandırılma kararı verildikten sonra olacak. Biz tabii
arkadaşlarla görüştük.
Anlatacağım şimdiki bölüm önemlidir. Belki de bugün buraya gelmişken bu bölümü
anlatmamızda fayda var. Çünkü bu bölümü dün sayın Cumhurbaşkanı’na, Meclis Başkanı'na,
Başbakan’a, Başbakan yardımcılarına geçmiş olsun ziyaretine geldikleri an birebir yüzlerine,
bu olanın ve söylenen sözleri söyledik. Bazıları da bugün, sanıyorum bir iki gazetede Rahşan
hanımla görüşme imkanı bulan bir iki gazetede ortaya çıktı. Sayın Ecevit cenazeyi görüyor,
diyor ki bu cenazeyi görmeliyim Rahşan Hanım önce itiraz ediyor bir doktora soralım diyor,
doktor gitmemelisiniz efendim diyor, Kocatepe Camii’nin bir de bir mimari eksikliği var,
merdivenlerle çıkacaksınız. Hayır diyor bu cenazeye gideceğiz diyor. Koruma müdürleri,
doktorun hayırına rağmen Rahşan Hanım da peki gidelim diyor ve geliyorlar. O cenazede
gitmeden önce de bir bu bildiride, böylesi bir olayın karşılıksız kalmaması adına hükümeti
suçluyor ve hükümetin istifa etmesi gerektiğini söylüyor. Yani parlamentoyu karıştırmamak
gerekir. Ve oraya geliyor, orada bize beraber olan arkadaşın anlattığına göre, ilk önce
üzülerek geliyor fakat buradaki halkın ilgisine verdiği demeçten dolayı sempatisini görünce
heyecanlanıyor ve zaten o yüzünün böyle çok dolu olmasının nedeni, beyin kanaması o saatte
yüze vurmaya başlıyor.
Değerli arkadaşlar; bu saldırı Danıştay’a veya yargı organlarına değil, bu saldırı devlete,
toplum düzenine, rejime meydan okuma saldırısıdır, onun için herkes bugün bu işin takipçisi
olması ve suskun olmaması gerekir. Bu konudaki Türkiye’de olanları salt Türkiye’deki iktidar
ve muhalefet kavgasına da indirgememek lazım. Türkiye’deki mevcut yapının şu veya bu
şekilde oluşmasından yararlanmak isteyen dış güçlerde vardır. Türkiye’yi soymak isteyenler
vardır. Nitekim bunu muhtelif zamanlarda söyledik, doların bugünkü gerçek değeri 2150
liradır. 2150 lirayı engellemek kadar bir inecek bir çıkacak, bu bastırılmıştır. Bunun çeşitli
şekillerde Türkiye aleyhine istismar etmek isteyenler vardır. Ve Türkiye’de rejimin çeşitli
şekillerde aksamasını isteyenler vardır. Ben sizlerle birlikte olduğum noktada, ne meslek şu
anda, ne ekonomi ne bir şey hepimiz, siyasi görüşümüz ne olursa olsun, ister sağda, ister
solda, ister ortada, bu devletten, devleti de yöneten hangi siyasi görüş olursa olsun, bu
rejimden bu çağdaşlıktan, bu demokratlıktan, rahat nefes almaktan memnunsak,
çocuklarımızın özgürlük içinde yaşamasını istiyorsak, biz devlete ve topluma, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’ne sahip çıkmalıyız. Sayın Ecevit bize bunu söyledi. Ben birazdan
sizden ayrılmak zorundayım. Bu meslek örgütünde şu anda ne emrederseniz yaparım, ama bir
de ilk defa bir şey istiyorum. Herkes Cumhuriyet’in temel ilkelerine, çocuklarımızın
geleceğine sahip çıksın ve bu olayların takipçisi olalım. İster bugünkü iktidar ister muhalefet
isterse bugüne kadar fikrini beyan etmeyen rengini belli etmeyen olsun. Türkiye hiçbir zaman
bugün kadar birlik ve uzlaşı içinde olma ihtiyacını hissetmemiştir ve böyle bir ihtiyaç belki de
cumhuriyetin tarihinde çıkmayan bu ihtiyaç iyi teşhis edilemezse bizi asla
düşünemeyeceğimiz ve buna meydan okuyan aktörlerinde sonradan sahneye çıkacağı bir oyun
olur.
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Ben hepinize başarılar diliyorum. Tanrı sizi doğruluktan, Cumhuriyet’in yolundan,
çağdaşlıktan, demokratlıktan ve bu mesleğin yücelmesinden ayırmasın.
Hepinize başarılar diliyorum ve bu konuda sizinle birlikte sayın Ecevit’in sağlığı için
dualarınıza ihtiyacımız olduğunu söylüyorum. Çünkü Tanrı bize örnek olanları yaşattıkça,
ömürlerini uzattıkça bizler de o yolda devam ederiz. Hepimizin seçmek istediği tek bir yol
vardır. Bugünkü iktidar bile Avrupa yolu diyor, çağdaşlık yolu diyor, söz söyleme
özgürlüğünü bu kürsünün kim olursa olsun sözünün kesilmeden kullanıldığı bir demokratik
yoldur. Tanrı bizi bu yollardan asla ayırmasın.
Hepinize sağlıklar dilerim, saygılar sunarım.
Rıfat Nalbantoğlu:
Sayın Türker’e teşekkür ederiz. Genel Kurul’umuzun sayın genel başkana acil şifalar
dilediğini de iletirseniz seviniriz.
Efendim, şimdi İstanbul Vergi Dairesi Başkanı’mız Sayın Mehmet Akif Ulusoy bize
seslenecek. Buyurunuz.
Mehmet Akif Ulusoy (İstanbul Vergi Dairesi Başkanı):
Sayın Divan, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın değerli mensupları,
saygıdeğer meslektaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
17. Genel Kurul’un, Odamıza, camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını, faydalı sonuç
getirmesini temenni ediyorum.
Tabi demokratik ortamlarda seçim tek ve yegane meşruiyet kaynağıdır. Yeni seçilecek,
seçimlerden sonra görev alacak arkadaşlarımızı da şimdiden tebrik ediyorum. Oda
yönetiminin şimdiye kadar İdaremizle olan ilişkilerindeki iletişimdeki güzellik ve faydalılık
nedeniyle onlara müteşekkirim. Bundan sonra da idaremizle Odamız arasındaki ilişkilerin
daha iyi bir düzeyde devam etmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla
selamlıyorum, saygılar sunuyorum.
Rıfat Nalbantoğlu:
Sayın Başkan, teşekkür ediyoruz efendim. Çok kısa bir süre için Sayın Başkan,
meslektaşlarımız hala unutmadılar kendisini. Efendim, şimdi de Yüksek Ticaretliler İstanbul
Şube Başkanı Sayın Hikmet Kabuk, buyurun efendim.
Hikmet Kabuk (Yüksek Ticaretler İstanbul Şube Başkanı):
Sayın Başkan, Sayın Divan, değerli meslektaşlarım, değerli basın mensupları; Genel Kurul’un
mesleğimize olumlu katkı yapması dileklerimle hepinizi şahsım ve Yüksek Ticaretler camiası
adına selamlıyorum. Bu vesile ile sizlere hitap etmekten onur duyuyorum.
Değerli meslektaşlarım; İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası muhasebe
meslek mücadelesinde önemli yeri olan kurumlarımızdan birisi. 1990 yılında meslek
yasamızın çıkmasından sonra, bilgi birikimi,ve insan kaynakları açısından önemli görevler
üstlenmiştir. Meslek odalarımızla birlikte meslek politikalarının belirlenmesinde, mesleki
birikimi ve örgütlülüğü ile mesleğimizin gelişmesinde önemli katkılar vermiştir, vermektedir.
Mesleğimize İstanbul’un merkezinde, Kurtuluş’ da tam donanımlı çok az merkez örgütünün
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sahip olduğu bina kazandırdılar. Kurumsal işleyişi ile meslek mensuplarına en temiz
ortamlarda en iyi hizmeti veriyorlar. Eğitim çalışmaları ile meslektaşların daha donanımlı
düşünmesine, daha donanımlı olmasına destek veriyorlar. İletişimde en son bilişim
tekniklerini kullanıyorlar. Yani her şeyiyle muhasebe mesleğinin lideri olan İstanbul serbest
muhasebeci mali müşavirler odasını ve değerli yöneticilerini kutluyorum.
Çağdaş demokrat değerli meslektaşlarım; marifetli olanı başarı göstereni takdir etmek gerekir.
Çünkü başarının altında yoğun bir emek, yaratıcılık ve herkesin yaptığından farklı bir şey
yapmak özellikleri yatar. Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. Bizim görevimiz başarılı olanı
öne çıkartmak, başarıyı alkışlamak olmalıdır. Bu nedenle çağdaş yönetime teşekkür
ediyorum, böyle bir Oda yaptıkları için bize.
Değerli meslektaşlarım; bu dönem Türkiye’nin önemli sorunları, kayıt dışı ekonomi,
yolsuzluk, işsizlik, cari açık, döviz açığının sıcak parayla finanse edilmesi, yatırımların
yetersizliği, eğitim sisteminin düşünen araştıran yaratıcı meslek sahibi bireyler
yetiştirmemesidir. Öte yandan son dönemlerde terör olaylarını toplumda huzursuzluğu had
safhaya çıkardı. Bu vesile ile geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Gazetesi’ne ve Danıştay
üyelerine yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye’yi farklı bir siyasi rejime ve hayat
tarzına doğru götürmek isteyenlerin adım adım bu hedeflerine doğru ilerleme çabası içinde
olduğunu görüyoruz. Laiklik ilkesiyle barışık olmayan adımların iktidardan kaynaklanan
sıkıştırma her zamankinden daha yoğundur. Çok dinamik bir ülkeyiz. Avrupa’ya baktığımızda
bunların refah bakımından doyduğunu görüyoruz. Arayış ve beklentileri kalmamıştır. Biz ülke
olarak sürekli arayış içindeyiz. Ve beklentilerimiz var, bu avantaj, ancak oy ve iktidar kaygısı
ile her türlü tavizi veren siyasi anlayış, ülkeyi süratle çıkmaza sürüklemektedir.
Değerli meslektaşlarım; ülkemiz yıllardır az gelişmişlik çemberini kıramıyor. Türkiye’nin
kalkınmasının gecikmesinde birinci hata matbaanın geç gelmesi, ikinci hata sanayi devriminin
karar verme durumlarının geç kalınması. Eğer şimdi ülke ekonomisinin böyle sürmesi halinde
gelecek kuşaklar da bizleri suçlayacaktır. İktisadi gelişimin altında ilim var, teknoloji var ve
yetişmiş insan var. İlim ve teknolojiyi yaratan iyi eğitim görmüş beyinler. Bir zamanlar
dünyanın en yoksul ülkesi Çin, şimdi dünyayı ekonomide tehdit ediyor. Çünkü ilime,
teknolojiye inanıyorlar. Eğitim sistemlerini ona göre şekillendirmişler. Biz ise bilim ve
teknoloji yerine vatandaşlarımıza ezberci, düşünmeyen, sorgulamayan, yaratıcı fikre açık
olmayan vatandaş olma yönünde eğitim veriyoruz. Sanki bir boynuzun dünyayı oynattığını
sanan insanlar için çaba gösteriyoruz. Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri tüm genç
nüfusuna yüksek eğitim sağlamak olmalıdır. Eğitimde herkese ulaştırmak, eğitimde fırsat
eşitliği sağlamak, eğitimin kalitesini artırmak için çalışmalıyız.
Diğer taraftan, toplumun yarısını oluşturan kadınlar ekonomiye kazandırılmalı. Kadınların
eğitimi ve meslek sahibi olmaları için daha çok çaba sarf etmeliyiz. Ayrıca kadınlar,
çocuklarla daha çok temas halinde olduğu için cahilliği, yok eden olumlu kültürü gelecek
kuşaklara daha çabuk taşıyıcı işlevi görürler.
Değerli meslektaşlarım; Yüksek Ticaretliler Derneği olarak İstanbul, Ankara ve Giresun
şubelerimize kayıtlı binlerce üyemiz, fakültemizde okuyan binlerce öğrencimiz, okulumuzdan
mezun olan on binlerce mezunumuzla gençliğimize, mezunlarımıza ve topluma açık yoğun
çalışmalar yapıyoruz. Şişli Perihan Sokak’ta 5 katlı eğitim merkezinde öğrenciye dönük staj,
meslek seçimi, uzmanlık ve turizm turlarına hazırlık kursları, güncel konularda eğitimler,
kişisel gelişim eğitimleri, bilgisayar eğitimi ve kurs verilmekte ve bu kurslardan her yıl
yüzlerce öğrenci yararlanıyor. Fakültemizden mezun olanların önemli kısmı mesleğimizi
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yapıyor. Mesleğimize çağdaş, düşünen, sorgulayan, ülke sorunlarına ilgili bireyler olarak
tutunmaları için onları daha öğrenci iken yetişmelerine destek veriyoruz. Mezunlar iş
dünyasına ve topluma açık, uzmanlık, kişisel gelişim, teknolojiye ve yeniliklere uyum
eğitimlerimizden yüzlerce mezunumuz ve vatandaşımız faydalanıyor. Nisan 2006’da 8’inci
vergi kongresi düzenledik. Sosyal güvenlik, orta doğu, insan hakları, kayıt dışı ekonomi
konularında Ankara ve İstanbul’da paneller düzenliyoruz. Kongre panelleri sonuçlarını kitap
haline getirip, parlamenterlere, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına dağıtıyoruz. Burada
tartışılan konuların toplum gündemine girmesi ve savunulan düşüncelerin ilgili yerlere
ulaşmasını önemsiyoruz.
Değerli meslektaşlarım; ülkemizde mesleğimiz her geçen gün önemini hissettirmektedir.
Önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin gerektireceği mevzuat değişiklikleri,
BASEL-l–2 kriterlerinin uygulanmaya başlanması, değişecek olan Türk Ticaret Kanunu’nun
getireceği, başta denetim olmak üzere, şeffaflık, güvenilirlik ve pay sahipleri hakları olmak
üzere, çeşitli alanlarda düzenlemeler mesleğimiz önemini daha da artıracaktır.
Ülkemiz kaynaklarının daha verimli kullanılması, işsizliğin önlenmesi ve yeni yatırımların
hızlanması için kayıt dışı ekonomi önümüzdeki süreçte azalmak zorunda. Hukuk sistemi hızlı
ve herkese eşit uygulanmaya başlayacak. Bu süreçte meslektaşlarımıza önemli görevler
düşecektir. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası Başkanı Sayın Yahya Arıkan’ın
her zaman ısrarla söylediği gibi, bizlerden denetim ve raporlama, yatırım kararları analizleri,
vb. konularda bilgi talep edileceğini düşünüyorum. Bizler bu taleplere cevap verecek bilgi ve
donanımı hazırlamalıyız. Mesleki sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz oranda toplumda
saygınlığımız artacaktır. Yaptığımız çalışmalarla geleceğe umutla bakacağız. Bir dizi eylem
görüyorum bu konularda. Ülkemizde muhasebeciler dünyanın fonksiyonu değişiyor, düşünce
biçimini sürekli yeniliyor. Yüksek Ticaretliler olarak mezunlarımızın önemli bir kısmının icra
ettiği muhasebe mesleğinin ülke menfaatlerini koruyan, gelişmiş, çağdaş, demokratik
ülkelerin meslek standartlarını yakalaması için İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Odası’yla birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. Mesleğimizin hak ettiği yerlere gelmesi için
her türlü işbirliğine ve çalışmaya açığız. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası’nın
17. Olağan Genel Kurul’unun ülkemize, mesleğimize olumlu katkıları olması dileklerimle
başarılı genel kurul olmasını temenni ediyorum.
Bugüne kadar emeği geçen tüm Oda yöneticilerine teşekkür ediyor, yeni seçilecek yönetime
başarılar diliyorum. Şahsım ve Yüksek Ticaretliler Derneği adına en içten dileklerimi
sunuyorum.
Rıfat Nalbantoğlu:
Efendim, şimdi de söz sırası, Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği Genel Başkanı Sayın
Süleyman Bilge. Buyurun Sayın Başkan’ım.
Süleyman Bilge (Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği Genel Başkanı):
Sayın Divan, saygıdeğer konuklar, sevgili meslektaşlarım, basınımızın değerli mensupları;
öncelikle hepinizi Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği adına en içten duygularla
selamlıyorum, sevgi ve saygılar sunuyorum.
Yine sözlerimin başında İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 17. Genel
Kurulu’nu tebrik eder, başarılı olmasını diliyorum. Bu anlamlı coşku dolu genel kurulda önem
arz etmesi bakımından genel başkanı olarak mali müşavirler muhasebeciler birliği derneği
hakkında sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum.
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Saygıdeğer arkadaşlar; bilindiği gibi derneğimiz meslek odalarımızın kuruluşundan önce
mesleğe ve meslektaşa sahip çıkan mesleki örgütlülük ihtiyacını gönüllü bir sivil toplum
kuruluşu olarak sağlayan, meslek yasasının çıkmasında, meslek odalarının kurulmasında
önderlik eden, 1976 yılında 30 yıldır onurlu bir geçmişe sahipti. Üyeleri 3568 sayılı yasadan
yetki alınmış serbest muhasebeci serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali
müşavirlerden oluşmaktadır. Ülkemizin dört bir yanında kurulu 28 şubesi bulunan büyük bir
camiadır. Mesleğimizin ve meslek örgütlüğümüzün bağımsızlığının ve demokratikliğinin
sağlanması derneğimizin temel amacıdır. Değerleri ise Atatürkçü, çağdaş demokrat, laik,
hoşgörü sevgi saygı ve barıştır. Ayrıca bu kurumun meslek önderlerimizin ve
yöneticilerimizin yetiştiği bir okuldur, bir fidanlıktır. Mensupları ise meslek odalarımızda ve
toplumun çeşitli kademelerinde çok saygı görevler üstlenerek başarılı hizmetler
vermektedirler. Ayrıca üyelerinden mesleki kalite ve tesis kazandıran, daima zor günlerin
insanları olmuş, zor günlerin adamlarını yetiştirmiştir. Mesleki her platformda önemli ve
saygın bir yeri vardır. Kapısı aynı duyguyu hisseden bütün meslektaşlarımıza sonuna kadar
açıktır.
Saygıdeğer arkadaşlarım; odalarımızın kuruluşunda ve bugüne çağdaş demokrat anlayışı
taşıyan derneklerimizde yetişmiş meslektaşlarımız görev almışlardır. Bu ulvi görevi üstlenen
arkadaşlarımız geceli gündüzlü can siperane çalışarak mesleğimiz, meslektaşımız, çok
sevdiğimiz ülkemiz adına büyük işler yapmışlardır. Bütün bu işlerin yanında, yapılan en
büyük iş nedir biliyor musunuz, bakın ben size söyleyeyim. Büyük ecdadımızın kanıyla
canıyla kurarak bize emanet ettikleri cumhuriyetin temel değerlerine sahip çıkmak olmuştur.
Seçim duruşunda ifade edildiği gibi, bu değerleri tartışmadınız tartıştırmadınız, ödün
vermediniz, toz kondurmadınız. İşte yapılan işlerin en büyüğü budur. Selam olsun size!
Yüzünüzün akıyla inançla bu işi bugüne kadar yaptınız, yapıyorsunuz da. Şimdi buradan
soruyorum arkadaşlar, bundan daha büyük daha onurlu daha şerefli daha başarılı bir iş var
mıdır? Bu duruşunuzdan dolayı ne kadar öğünseniz azdır. Bugün tekrar talip olduğunuz
görevden dolayı, yüklenmek istediğiniz bu sorumluluk hakkınızdır. Bu camianın güveni size
tamdır. Vermiş olduğunuz emeklerden dolayı teşekkür ve şükran borçluyuz.
Saygıdeğer arkadaşlar; son günlerde olup bitenleri ibretle izliyoruz. 3 gün öncesini bir
hatırlayın, bugüne kadar cumhuriyetimize karşı beslenen çirkin heves ve emekler dışa
vurularak, Cumhuriyet’imizin saygın kurumlarından biri olan Danıştay’a ve yargıçlarına karşı
girişilen kanlı saldırıları herkes derinden üzmüştür. Bu hareketin laik demokratik
cumhuriyetimize, kurumlarına karşı hedef gösterilerek alçakça yapılması çok düşündürücü ve
vahimdir. Ancak bu durumu bu güzel ülkemize, burada yaşayan güzel insanlara asla reva
görmüyoruz. Emanet edilen cumhuriyetin yılmaz bekçileri olan gerçek sahipleri karşısında
kötü emelli bu saldırılar asla amacına ulaşmayacaktır. İlelebet yaşayacak olan bu Cumhuriyet
sahipsiz değildir. Saldırıyı bir kez daha camia olarak kınıyoruz. Görevi başında hayatını
kaybeden Sayın Mustafa Yücel Özbilgin’e, Danıştay 2. Daire Başkanı, Tanrıdan rahmet,
yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileriz. Camiam adına Türk ulusunun başı sağ
olsun diyoruz. Ayrıca bu olaydan duyduğu üzüntü ve heyecandan dolayı sağlığı bozulan
büyük devlet adamı Sayın Bülent Ecevit’i de acil şifalar diliyoruz.
Saygıdeğer arkadaşlar; toplumun ortak paydası Cumhuriyet’in ve temel niteliklerine sahip
çıkma bilincini taşımayan hiçbir unsur birlik beraberlikten söz edemez. Tersine var olan birlik
ve beraberliği bozar. Gaflet ve delalet içerisinde olur. Bu ülkede yaşayan herkesin en önde
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gelen görevi Cumhuriyet’i korumak olmalıdır. Cumhuriyet’e, bütün vecibelerine sahip
çıkmak olmalıdır. Başka bir şey düşünülmemelidir.
Saygıdeğer arkadaşlar; bu camia az zamanda büyük işler yapmıştır. Fakat bunlar yeterli
bulunmamalıdır. Daha az zamanda daha büyük işler yapılması gerekli asla unutulmamalıdır.
Ülke olarak da çok çalışmalıyız. Bizi çalışmak kurtarır.
Bu duygu ve düşüncelerimle sözlerime burada son verirken İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir Odası’nın kuruluşundan bugüne emek vermiş katkı sunmuş herkese bir de şu çılgın
Türk Sayın Yahya Arıkan’ın şahsında teşekkür ve şükranlarımı sunmak istiyorum.
Buradan demokrasinin neferleri olarak seçime katılacak, yarışan diğer grup arkadaşlarımıza,
saygıdeğer mensuplarına buradan başarılar diliyorum. Ayrıca görevi devreden arkadaşlarıma
da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Saygıdeğer arkadaşlar; çok umutluyuz. Ülkemizin geleceği çağdaşlık simgesi Atatürk’ün
aydınlık yolunda yürüyen gençlerimizle daha parlak olacaktır.
Son söz olarak da bakın şurada Mustafa Kemal Atatürk var, bize bakıyor ve “Ne Mutlu
Türk’üm Diyene”, ne diyor Mustafa Kemal biliyor musunuz, “Türk, Öğün, Çalış, Güven”
diyor.
Yüce heyetimizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, Genel
Kurul’unuza başarılar diliyorum.
Rıfat Nalbantoğlu:
Sayın Başkan, teşekkür ederiz.Efendim şimdi de söz sırası Ankara Odamızın Başkanı Sayın
Mehmet Koç’ta, buyurun Sayın Başkan.
Mehmet Koç (Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı):
Sayın Divan, Sevgili Genel Başkan’ım, değerli TÜRMOB yöneticileri, değerli
meslektaşlarım; hepinizi Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası adına saygıyla
selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım; bu Genel Kurul toplumsal duyarlılığımızın en yüksek olduğu bir
dönemde yapılıyor. Konuşmacılara verilen tepkilerden de anladık ki, gerçekten Danıştay 2.
Daire Başkanlığı’na yapılan bu karanlık saldırı toplumu olduğu kadar toplum öncüleri olan
bizleri de, sizleri de derinden etkilemiştir. Bu yüzden bu saldırıları ben de nefretle kınıyorum.
Önümüzdeki süreçte gerek Cumhurbaşkanlığı seçimi gerekse erken seçim ortamına girilmesi
ve terörle mücadele yasalarından dolayı bu olayla toplum bir kaos ortamına sürüklenmektedir.
Biz onlarca yıldan beri kaos ortamlarının sonucunu çok ağır bedellerle ödedik. Ve yine bu
bedellerden sonra en sonunda 12 Eylül’den sonra toplumda ırkçı, şoven, gerici bir birikim
yaratılarak adeta gelecek umutlar çökertilerek, şeriat yanlısı bir toplum yaratılmaya
çalışılmıştır. Bugün bunun meyvelerini vermektedir. 12 Eylül’ün sonuçlarının meyveleri
alınmaktadır. Toplum bir bedel ödemektedir. Bu bedeli ya ödeyeceğiz ya bu hesaplaşmanın
içerisinde galibiyetle çıkacağız. Bir tarafta gerici güçler bir tarafta demokrasi güçleri. Ya
demokrasi güçleri kazanacak ya demokrasi güçleri kazanacak. Toplum temelinden
parçalanmak isteniyor. Bir çatışma ortamına çekilmek isteniyor. Hem masumane demokrasi
talepleriyle ortaya çıkanlar linç edilmek isteniyor. Bunu Türkiye’nin hemen hemen her
yerinde birlikte yaşıyoruz. Bu tertipleri boşa çıkartmak, çatışma ortamına dur demek, toplumu
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eşitlik, özgürlük talepleri doğrultusunda bir araya getirmek, bağnazlığa, gericiliğe, karanlığa
karşı, özgür eşit demokratik Türkiye’de bir arada yaşamı savunmak en devrimci insanı görev
olarak önümüzde durmaktadır. Bir sınav veriyoruz. Ya bu görevlerimizi yerine getireceğiz, ya
karanlık güçlerin sonuç almasına seyirci kalacağız.
Yine toplumun bir kesimi bu kaos ortamında mücadeleyi sivil ve siyasal zeminlerden ziyade
askeri zeminlere çağrı yapmak isteyenlerde en iyi cevabı bu taleplerimizde almış olacaklar.
Bu toplum bu kaos ortamı sonrasında gelen gerek 12 Mart’larla gerek 12 Eylül’lerle tekrar
söylüyorum, ciddi bedeller ödedi. Şimdi bu bedelleri yeniden ödetmek isteyen insanlarla
mücadelede, bu taleplerimiz öne çıkarsa onlar bir adım geri atacaklar. Bu talepleri bizler
haykıramazsak eşitlik, demokratik ve özgürlük taleplerini haykıramazsak elbette ki sonuç
alacaklar değerli arkadaşlarım. Sizlerden vermiş olduğunuz tepkilerden şunu görüyorum ki,
bu toplumun aydınlık yüzü olan mali müşavirler asla ve asla bu rövanşı vermeyecekler.
Değerli arkadaşlarım; gerçekten çok büyük bir toplumsal duyarlılığa sahibiz bu dönemlerde.
Bu yüzden konuşmamı da çok fazla uzatmadan mesleki sorunlara da çok fazla değinmeden ve
genel kurulun bu sabrını da fazla taşırmadan şunu söylemek istiyorum, mesleğimiz bir
değişim sürecinde, bu değişim süreciyle birlikte toplumsal sorumluluğun, şeffaf bir ticari
yaşamın, güvenilir sermaye piyasalarının. Sonuçta güçlü bir kamu düzeninin bu meslek
mensupları teminatı olacaklar.
Sözlerime son verirken, uzun yıldan beri mesleğe yapmış olduğu katkılardan dolayı Sayın
Arıkan’ın nezdinde İstanbul Odası yöneticilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Yarın seçilecek
yönetime de önümüzdeki süreçte aynı katkıları vermesi dileğiyle hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Rıfat Nalbantoğlu:
Saygıdeğer arkadaşlarım; şimdi söz sırası İzmir Oda Başkanı Sayın Feyzullah Topçu’da.
Feyzullah Topçu (İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı):
Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası adına hepinizi saygıyla
selamlıyorum.Burada ülkemizin ekonomisiyle ilgili son derece doğru değerlendirmeler
yapılmakta. Biz biraz önce sinevizyon gösterisinde de gördüğümüz gibi Sayın Bakan bize
2004 yılında beyannamelerin 2005 yılında eski haline getirileceğiyle ilgili bir söz vermişti.
Ama maalesef bakıyoruz ki ülkemizi yönetenler bugün korkunç bir aymazlık içerisindeler.
Verdikleri sözlerin dahi arkasında durmuyorlar, bunu görüyoruz. Nasıl ki biraz önce Sayın
Genel Başkan’ımız, Onursal Genel Başkan’ımız bir şeyin altını kalın çizgilerle çizdi, laik
demokratik Cumhuriyet’e uzanan elleri durduracağız.
Hayır değerli arkadaşlar, laik demokratik Cumhuriyet’e uzanan eller geçmişte olduğu gibi
bugünde kırılacağının göstergesini toplumumuz meydanları zaptederek gösterdi. Ben diyorum
ki, nasıl ki devletin kalbine sıkılan kurşun karşısında hukuk devletine sıkılan kurşun
karşısında halkımız meydanları doldurdu, karanlık güçlere dur diyecek cevabı verdiyse, biz de
hem yolumuzun hem mesleğimizin geleceği için artık bundan sonra fazla söze gerek yok
eylem zamanıdır dememiz gerekiyor. Ve mesleğimizin özlük hakları ülkemizin sorunlarıyla
ilgili bizde meydanları dolduralım diyorum. Ve özellikle de Maliye Bakanlığı’na bu
beyannamelerle ilgili ilk adım olarak atalım diyorum. Genel kurullarımızın arkasından
özellikle Maliye Bakanlığı’nın önünde bu durumun düzeltilmesiyle ilgili bütün
meslektaşlarımızı aynı angaryalara hayır mitinginde olduğu gibi çağıralım diyorum. Bunu
niçin burada söylüyorum değerli arkadaşlar, çünkü İstanbul Odamız nasıl ülkemizde
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sanayinin, ekonominin, siyasetin, politikanın kalbi burada atıyorsa, meslek örgütümüzün,
meslek mücadelemizin de nabzı İstanbul’da attığına inanan bir arkadaşınızım. Ve İstanbul
Odası’nda İstanbul Odası’nın sadece kendi üyeleriyle ilgili değil, Türkiye’nin dört bir yanıyla
paylaştığı ürettikleri değerleri yaşayan bir arkadaşınız olarak da bunları biliyorum.
Ben sözlerimi fazla uzatmadan İstanbul Oda’mızın 17. Genel Kurul’unu yurtseverlik,
çağdaşlık, demokrat ve devrimci dayanışma duygularıyla selamlıyorum ve bu yolda
yürüyeceğine yürekten inanıyorum.
Rıfat Nalbantoğlu.
Teşekkürler Sayın Başkan.
Değerli arkadaşlarım; şimdi de söz sırası Mersin Odamızın değerli başkanı Sayın Dursun
Göktaş’ta. Buyurun Sayın Başkan.
Dursun Göktaş (İçel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı):
Sayın Divan, değerli meslektaşlarım, hepinizi Mersinli meslektaşlarımız adına selamlıyorum.
Yıl 1990, Türkiye’de ışıklar yanıyor. İlk ışık İstanbul’da yandı, ondan sonra Anadolu’ya
yayıldı. İşte bu ışıklardan birisi de Mersin’di. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu olarak
1990 yılından beri, geçen cumartesi pazar genel kurulu yapmış ve güvenoyu tazeleyerek
huzurlarınıza gelmiş bir başkan olarak, İstanbul Odamızın Türkiye’de bir marka olduğunu, bu
markanın Türkiye’de muhasebe hareketinin öncülüğünü yaptığının herkesçe bilinmesi
gerektiğini ifade etmek istiyor, fazla kürsüyü işgal etmek istemiyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle genel kurulunuzun mesleğimiz adına güzel fikirlerin oluşturulduğu,
güzel düşüncelerin çıkarıldığı bir platform olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Rıfat Nalbantoğlu:
Teşekkürler.
Değerli arkadaşlarım son konuk konuşmacımız, bize gelen bilgiye göre son konuşmacımız
Van Odası’nın Değerli Başkanı Sayın Yakup Simeklioğlu. Buyurun Sayın Başkanım.
Yakup Simeklioğlu (Van, Hakkari, Ağrı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Başkanı):
Sayın Divan, Sayın Genel Başkan’ım, TÜRMOB’un değerli yöneticileri, değerli oda başkan
ve yöneticileri, değerli İstanbullu meslektaşlarım, Van, Hakkari, Ağrı Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Oda Başkanı olarak hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Kardeş İstanbul Odası’nın 17. Seçimli Genel Kurulu’nun başarılı geçmesini diler, yarınki
seçimlerde başarı sağlayan tekrar yönetime gelecek olan yönetim kurulu başta olmak üzere
tüm kurullara başarılar diliyorum değerli arkadaşlarım.
Değerli meslektaşlarım; sözümü fazla uzatmayacağım. Birkaç konuya değindikten sonra
sözlerime son vereceğim. Meslek yasasıyla ilgili birkaç konuya değinmek istiyorum.
Meslekte yaşanan haksız rekabet sürecinin mutlaka önünün alınması gerektiğini düşünüyorum
değerli arkadaşlar.
İkinci husus beyana dayanan mükellef sayısı neredeyse üçte birini tekabül eden yani basit
usul mükellefiyetinin mutlaka son bulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü basit usul
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mükellefler kayıt dışı ekonomiyi körüklediği gibi müşteriler arasında da haksız rekabete
neden olmaktadır değerli arkadaşlar. Basit usulün tamamen kaldırılarak gerçek usule
dönüştürülmesi için gerekli çalışmanın yapılmasının şart olduğunu düşünüyorum.
Değerli arkadaşlar; beyan sürelerinin uzatılmaması hem meslek mensuplarını hem de
müşterilerimizi bir beklemeye sokmaktadır. Mutlak suretle bu beyan sürelerinin mutlak
suretle eski sürelerine çekilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca bilgisayarlı muhasebe programları standartlarının biz meslek mensuplarına büyük yük
getireceğini huzurunuzda sizlere buradan söylemek istiyorum. TÜRMOB Başkanlar Kurulu
toplantısında dile getirilmiş olup, o toplantıda Van Oda Başkanı olarak söz almış, daire
başkanına şunu söyledim, ben Van’da 60 bilanço usulü ve işletme toplam 60 tane mükellefim
mevcuttur. Bu bilgisayarlı muhasebe, uygulaması başladığı takdirde 60 mükellefin ancak 10
mükellefin mümkün olacağını kendilerine ilettim. Ve 10–15 mükelleften de alacağım ücret 60
mükelleften aldığım ücret kadar olması gerektiğini düşünüyorum. Bu kayıt dışı ekonominin
had safhada olduğu bir dönemde, bu raporun olduğu bir dönemde bu bilgisayarlı muhasebe
programları standartları aklından çıkaracağımız mümkün değil. Bunun mutlak suretle
ertelenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Değerli meslektaşlarım; ayrıca 24 Eylül 2005 tarihinde Van Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Bölge Hizmet ve Eğitim Binası’nın açılışı yapılmış. Biz 600 metre kare alan
içerisinde 200 metrekare alana sahip ve 180 kişilik konferans salonumuzun tüm teftişini
İstanbul Odası üstlenerek bu taahhüdü yerine getirmiştir. Biz zaten Van Odası olarak 16. Mali
Genel Kurul’da İstanbul Odası’nı kardeş Oda ilan ettik. Biz kardeşiz bölge odası olarak
sizlerle kardeşiz değerli arkadaşlar.
Bu eğitim ve hizmet binasına, bu konferans salonuna katkısı bulunan ve ayrıca tüm
Türkiye’deki odalara İstanbul yayınlarını gönderen İstanbul Odası Değerli Başkanı Sayın
Yahya Arıkan ve yönetim kuruluna Van Bölge Odası adına huzurunuzda teşekkür ediyorum.
Yarınki seçimlerde tekrar göreve gelecek olan yönetim kuruluna şahsım ve Van Odası adına
şimdiden başarılar diliyorum saygılarımı sunuyorum.
Teşekkür ederim.
Rıfat Nalbantoğlu:
Evet değerli arkadaşlarım, Sayın Başkan’a teşekkür ediyoruz. Konukların konuşması, bize
bildirilen çerçevesinde tamamlanmış oldu. Ben de İstanbullu meslektaşlarım adına Genel
Kurul’a katılan ve değerli görüşlerini bizlerle paylaşan tüm konuklarımıza bir kez daha
teşekkür ediyorum.
Şimdi Genel Kurul’un açılışında bir gündem değişikliği önerisini oybirliğiyle kabul etmiştik.
Gündemin 7. maddesinden sonra 11 ve 12. maddeyi görüşmeyi hep birlikte kabul etmiştik.
Söz konusu 11. madde seçimde kullanılacak oy pusulalarının şeklinin görüşülmesi, 12. madde
de seçime katılacak adayların ve listelerin divana bildirilmesi, adayların tanıtılması üzerine.
Şimdi öncelikle hemen oy pusulasını seçime katılacak gruplardan alalım rica edelim ve 11.
maddeyle ilgili olarak seçimde kullanılacak oy pusulalarının şekliyle ilgili olarak iki tane
öneri var. Bu önerileri bilginize sunmak istiyorum ve ayrı ayrı oylatacağım.
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Sayın Yahya Arıkan, Sayın Hamdi Balcı, Sayın Oktay Yeşilyurt, Sayın Abdülaziz Vural
imzasıyla gelen 11. maddeyle ilgili, seçimlerin yapılış biçimine ilişkin önerilerden bir tanesi
şöyle diyor değerli arkadaşlarım;
“21 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde seçime katılacak grupların birden fazla olacağı ve
atılımın yüksek olacağı beklendiğinden yönetim, disiplin ve denetleme kurullarıyla, delege
listelerinin elle yazılma olanaksızlığı nedeniyle, basılı yedekli blok listelerin kullanılması ve
oy verecek kişilerin kullandıkları yedekli oy pusulasında istedikleri ismi çizerek yerine
yenilerinin elle yazılabilmesini öneriyoruz” demişler,
Sayın Arıkan, Sayın Hamdi Balcı, Sayın Oktay Yeşilyurt ve Sayın Abdülaziz Vural.
Söz konusu önergeyle ilgili herhangi bir görüş bildirmek isteyen arkadaşım var mı? Yok,
önergeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler lütfen işaret etsinler. Kabul etmeyen yoktur.
Oybirliğiyle bu öneri, öyle mi peki genel sekreterimizin deyimiyle bir karşı oyla oybirliğiyle
kabul edilmiş olsun efendim.
Yine söz konusu seçimlerle ilgili diğer öneri, yine Sayın Yahya Arıkan, Sayın Hamdi Balcı,
Sayın Abdülaziz Ural, Sayın Oktay Yeşilyurt imzasıyla Divan’a verildi.
“Seçimlerin sağlıklı yürütülebilmesi, oy kullanımında kolaylık sağlanması için, seçime
katılacak grupların kullanılacağı aday listelerinin renginin, Çağdaş Demokrat Muhasebeciler
Grubu için turuncu, Meslekte Birlik Grubu için sarı, Ulusal Muhasebeciler Grubu için beyaz
renkte olmasını öneriyoruz” demişler.
Kabul eden arkadaşlarım lütfen işaret etsinler efendim. Kabul etmeyen yoktur. Oybirliğiyle
bu öneri de kabul edildi.
Yarın yapılacak olan seçimde, Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği turuncu, Meslekte
Birlik Grubu sarı, Ulusal Muhasebeciler Grubu da beyaz renkte oy pusulalarını vereceklerdir.
Oy pusulaları, önümüzde çok vakit var, değerli arkadaşlarım üç adet liste biraz önce
konuştuğumuz şekilde üç adet liste geldi, ben Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin
Kurulu adaylarımızı takdim edeceğim. Sonra diğer maddelere geçeceğiz.
Ulusal Muhasebeciler Birliği Grubu adayları;
Yönetim Kurulu: Oktay Yeşilyurt, Berna Sabuncu, İlhami Ulu, Cihan Çelik, Abdullah Kınalı.
Denetleme Kurulu: Ülker Koç, Recep Vural, Abdurrahman Taşçı
Disiplin Kurulu: Çetin Ergüder, Ülker Yaman, Metin Turgut, Ayşe Öztürk, Metin Gürel.
Meslekte Birlik Grubu;
Yönetim Kurulu: Abdülaziz Ural, İmdat Köseoğlu, Salih Çakır, Bahri Güler, Erol Bayram.
Denetleme Kurulu: Rasim Sezer, Şafak Biçer, Ayla Sobacı.
Disiplin Kurulu: Emine Aydın, Hayri Öztürk, Mehmet Dinç, Dursun Ali Akgün, Murat
Yüksel.
Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu adayları;
Yönetim Kurulu: Yahya Arıkan, Yücel Akdemir, Hüseyin Fırat, Mehmet İhsan Yalçın, Kazım
Mermer.
Disiplin Kurulu:Necati Kalkan, Mustafa Gürses, Erol Öngen, Hüseyin Kaleli, Atiye Göreke.
Denetleme Kurulu: İsmail Hakkı Baliç, Aslı Hanife Gültekin, Habip Kullukçu.
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Evet değerli arkadaşlarım; yarın seçimlere katılacak üç grubun adaylarını da Genel Kurul’a
tanıtmış olduk. Söz konusu maddelerle ilgili önergeleri de görüşmüş olduk. Şimdi, gündemin
Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, kesin hesaplar ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması
ve görüşülmesi, Disiplin Kurulu faaliyet raporunun okunması maddesine geçiyoruz.
Söz konusu maddeye ilişkin olarak Sayın Yahya Arıkan, Sayın Hamdi Balcı, Sayın Abdülaziz
Vural, Sayın Oktay Yeşilyurt tarafından Divan’a verilen, gündemin 8. maddesinde bulunan
Yönetim Kurulu faaliyet raporu, kesin hesaplar ve Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlarının
faaliyet kitabında yayınlanmış ve dağıtılmış olduğundan, okunmadan görüşmelere geçilmesini
öneriyoruz, önergesini oylarınıza sunuyorum.
Kabul eden arkadaşlar lütfen işaret etsinler efendim. Kabul etmeyen? Yoktur, oy birliğiyle
okunmadan görüşmelere geçeceğiz.
Söz almak isteyen arkadaşlarım lütfen işaret etsinler. Yine bu maddeyle ilgili olarak Sayın
Yahya Arıkan, Sayın Hamdi Balcı, Sayın Oktay Yeşilyurt ve Sayın Abdülaziz Ural tarafından
verilen, konuşma düzenine ilişkin olarak verilen bir önerge var.
“Konuşma sayısı fazla olması, seçimli genel kurullara katılan grupların 3’er konuşmacıyla
sınırlandırılmasına, gruplardan bir kişinin 10 dakika ve konuşacak diğer bütün konuşmacıların
5’er dakika ile sınırlandırılmasını genel kurulun onayına sunuyoruz” demişler.
Söz konusu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar lütfen işaret etsin efendim.
Kabul etmeyen yoktur? Var mı, peki, gerçekten görmüyorum. Olur 3 dakikada çok şey
anlatabiliriz.
Evet şimdi, tamam konuşma düzenini de bu şekilde sağlamış olduk. Evet arkadaşlar.
Şimdi söz almak isteyen arkadaşlar lütfen işaret etsinler. Not alayım efendim.
Evet önce münferit olarak söz almak isteyen, bağımsız olarak söz almak isteyen arkadaşlar
işaret etsinler.
İsminizi alabilir miyim? Ben seni tanıdığım için yazdım, arkaya sesleniyorum müsaade
edersen. Başka evet bağımsız söz almak isteyen arkadaş,
Evet değerli arkadaşlarım, Divan'a, konuşacak arkadaşlar, söz almak isteyen görüşlerini
paylaşmak isteyen arkadaşlar, 3 grup adına arkadaşlar üçer kişi konuşma yapacak. Bunlardan
bir tanesi 10’ar dakika, diğerleri 5’er dakika yapacaklar. Münferit olarak da 7 arkadaşın,
gruplar dışında 7 arkadaşım söz istedi, ilk sözü Sayın İsmet Uğurlu’ya veriyoruz. Buyurunuz.
İsmet Uğurlu:
Sayın Divan, değerli arkadaşlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarım. Ben İsmet Uğurlu,
mali müşavir. Efendim 75 yaşındayım, öğretmenlik yaptım, en son Galatasaray’da hocaydım,
Ali Tanrıyar zamanında, ondan sonra, efendim İtalyan bankasına geçtim, İtalyan bankasında
kambiyo, ithalat ihracat grubu başkanıydım. 6 lisan biliyorum, hepinize takdim ettim.
Şimdi ben şunu söylemek istiyorum, fazla bir şey konuşmayacağım, çünkü ben liberal bir
kişiyim ve ben sevdiğim için arkadaşları hiç kimseye kırılmam ama kısa bir müddette olsa 2
senede bir toplantı yapılıyor. Çocuklarla görüşüyoruz, çalışan bir arkadaşın hakkını yememek
lazım. Burada iyi veyahut kötü bir şeye hizmet görmüştür. Siz bu hizmeti
değerlendiremezseniz, ancak içine girdiğiniz zaman konuşuyorsunuz. Biraz evvelki bizim
meslektaşlarımız, mebus olanlar konuştular, efendim siz böyle konuşamazsınız diyemezsiniz,
iyi yahut kötü, çünkü bu kürsü serbesttir. Mademki serbestlikten bahsediyorsunuz, bu
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serbestliği ben de kendim kullanacağım, ama kullanmayacağım. Şimdi bu arkadaşlarımız
çalıştılar, bir şey hizmet gördüler ve binayı diktiler. Siz daha evvelce, hatırlarsınız 20 sene
evvel 30 sene evvel benim başıma bir olay gelmiştir. İstanbul Defterdarlığı’na bir sual
sormaya gittim. İkinci katta Cağaloğlu’nda. Şu numara, şu numara, 308, 310 bilmem ne, en
nihayet verdikleri numara bodrum katta oldu. Yani demek istiyorum ki hiçbir şeye cevap
verilmedi ve en nihayet bodrum katta, yahu ne oluyor, dediler ki son gele gele, good by,
anladınız mı, ben bu lisanla konuştuğum için biliyorum.
Şimdiki, biz teşekkür ediyoruz arkadaşlara, Oda’mız kuruldu, kitaplar yapılıyor, dağıtılıyor,
seminerler yapılıyor, bunları görüyoruz. Benim yaşım geçti ama bundan sonra gelecek
arkadaşlarımıza bir ibret olsun, ama hizmeti buyurun diyor, şimdi sen az yaptın çok yaptım
demek hiçbir manası yoktur. Ben fazla konuşmayacağım, arkadaşlar herhalde çok konuşacak
vardır. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlarım.
Rıfat Nalbantoğlu.
Evet Sayın Turgut Arığ buyurun efendim.
Turgut Arığ:
Mesleğimizin örgütlenmesinde kurucu başkanı olarak sizlerin hepinizi sevgi ve saygıyla
selamlarım. Hatırlarsanız burada bir yığın eski delege arkadaşlar da var. İlk genel
kurulumuzda Ankara’da, TÜRMOB’da yaptığımızda, bize gönderilen gündem ile, orada
uyguladığımız gündem arasında korkunç fark vardı. Bu gündemin sözcüsü olarak önerisi ve
sözcüsü olarak hepiniz ayakta alkışlamıştınız. Bugün saf dışı ediliyorum, neden, çünkü krallar
çıplak, insanlar istemiyorlar, tahrip istemiyorlar. Önemli olan mesleğin gelişmesi değildir,
sandalyede oturmaktır. Sandalyede oturmak için her şey lazım. Bu Genel Kurul 17. Genel
Kurul’dur İstanbul’da, aynı antidemokratik anlayışla uygulanıyor. Burası üyeler Genel Kurulu
mu, yoksa konuklar Genel Kurulu mu? Konukların üçte ikisinden fazlası üç dakikadan fazla
konuştu, bütün genel kurulların var, dakika dakika, ama üyeye gelince sen konuşma, üye
oylamaya geldiği zaman görülmez, hep oybirliği kararı alınır. Bu zihniyet devam ettiği
müddetçe arkadaşlar, meslek geri gidecektir ve hepiniz daha geriye dolayısıyla ülke geri
gidecektir.
İş hayatında en önemli meslek muhasebe mesleğidir. Ancak tartışıyoruz, hak verdim, hiçbir
meslek çok yönlü olarak işlev görmez, bu mesleği yapan her insan önce devleti düşünür,
kendini düşünür, iş sahibini düşünür, iş göreni düşünür, alacaklıyı düşünür, satıcıyı düşünür.
Diğer meslekler tek taraflı düşünüyor, doktoru da, avukatı da hepsi de. Ama biz buraya
gelince aman üye konuşmasın. Peki, konuşmaya konuşmaya nereye gidilir? Atalar ne diyor
konuşa konuşa nerelere varılır. Ben kısa konuşuyorum. Bu zihniyetle gidemeyiz arkadaşlar.
Genel kurullar, mesleğin geçmişindeki, geçen zamanda ve gelecek için sorunların rahatlıkla
tartışılabildiği bir yer olması lazım. Sandalyede oturmak ve susma yeri değildir. Bir yığın
örnekler verebilirim ona, yeteri kadar zaman yoktur. Elimize verilen kitap, şu kitap 17 yıldır
ancak bir gün veya o gün sabahleyin dağıtılıyor, ama buraya daha evvel dağıtıldığı için
okunmuş olarak kabul edilmesi, ben her seferinde aleyhte oy kullandım. Okumadığım bir
kitabı okumuş gibi nasıl kabul ederim, bu kadar saçmalık mı olur? Emsal kanunlar vardır,
bizim meslek yasasında yok ama emsal kanunlarda vardır. En az 15 gün 20 gün bir ay evvel
dağıtılması lazım bunun, dağıtılmıyorsa bari okunmuş gibi kabul ettirmeyin. İnsanlara kazık
atıyorlar burada. Hala basit bir hukuk işini öğrenemedik, yıllar yılıdır. Divana tutanakları
imzalama yetkisi ve bunu adı çağdaş olan, kendini demokrat sanan insanlar yapıyor. Bir yerde
Divanın onun görevi onu imzalamak zorundadır, hatta tanıklar da imzalar. Görevlisi yoksa
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veya katkı olarak. Ama biz burada ayrı bir yetki veriyoruz. Yetki vermedik farz edelim,
reddettik, o tutanak imzasız mı kalacak, meslek yasasında veya demokratik sivil bir toplumda
Divana tutanaklara imza yetkisi verme gibi saçma bir şey var mı, biz saçmalıklarla
uğraşıyoruz.
Konuklar meslek için önemlidir. Ama yönümüzü batıya çeviriyorsak, atalarımız bize bir
şeyler öğretmiyorsa, o zaman konuklar için ayrı bir gün veya en az belirli bir zaman ayırmak
lazım. Şurada komşumuz Yunanistan’da bile genel kurullar bir iki gündür. İkinci günü
üyelerin Genel Kurul’udur, üçüncü günü seçim günüdür. Biz hepsini bir günde, Aydın havası
şişirme yapıyoruz, ondan sonra meslek gelişmiyor, geçmiş genel kurullarda bulundum, bakın
bakalım salona, bu salon başında toplantı başladığı zaman tribünlerde kimse var mıydı,
balkonlarda kimse var mıydı arkadaşlar, Geçen genel kurullarda vardı. Demek yönetime
güvensizlik var. İnsanlar gelmiyor, ama yarın nasıl oy alacaklar o ayrı bir mesele. Geçmişte
rastlandı, İstanbul Üniversitesi’ndeki toplantıda benim oy kullandığım sandıkta bir isim dört
defa yazılmış. Bazı arkadaşlarla konuştum, bizzat yönetim birden fazla oy kullandıklarını
söylüyorlar veya biliyorlar. Ben bu kütüklerin sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Dolayısıyla
önce denetime ve oyumu şimdiden ilan ediyorum. Denetime red oyu verdiğim için de
yönetime de red oyu veriyorum. Büyük Millet Meclisi’ndeki konuşmalarda konuşmacılar
isterlerse önceden söyleyebiliyorlar. Ben hayıra elimi kaldırdığım halde, yanımdakiler
bağırdığı halde görmemekte divan başkanları. Böyle birbirimize mi kazık atıyoruz, yoksa
toplanıp bu ülkenin yararına bir şeyler mi yapmaya çalışıyoruz. Eğer biz görevimizi vatandaş
olarak yapmazsak, başkasının görevini yapmamasını da suçlayamayız. Kusurlar varsa o
zaman kınayamayız.
Bir yığın notlar aldım, ama bunlar 3 dakikaya sığmaz. Birazdan da Sayın Başkan diyecek ki 3
dakikanız doldu diyecek. Doldu değil mi doldu. Bu devlet bir hukuk devletidir, hukuk devleti
işleyecektir. Bundan birkaç dönem öncesinde de aynı listenin yedekleri, yedekler asıldan fazla
oy alıyordu, ama asıl adı altında olanlar yine görev yapıyordu. Seçim kanununda asıl, yedek
diye bir ayrım yoktur arkadaşlar. Ayrım şudur, açın seçim kanununu okuyun, unutmuş
olabilirsiniz bir daha okuyun. Adaylar aldıkları oy sıralamasına göre asıl ve yedek olabilir,
ama elimizdeki listelerde, dağıtılan listelerin çoğunda birkaç tane ismin başına asıl yazılıyor,
asıl da yazılmıyor asil yazılıyor, noktalı, bu soylu demek öteki soysuz oluyor veya soylu
olmaya aday oluyorlar. Asıllar yedekten az oy alıyor fakat seçilmiş oluyor.
Sonucu önceden belli olan seçim, seçim değildir arkadaşlar. Dolayısıyla hukuksal itiraz
haklarımı da kullanacağımı da bilmenizi istirham ediyorum. Tutanağı da şimdiden hem
yönetim hem denetime aleyhte oy kullandığımın herkesçe bilinmesini istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
Rıfat Nalbantoğlu:
Teşekkürler efendim. Evet Sayın Oktay Yakartepe.
Değerli arkadaşlarım zamana riayet ederseniz, çok konuşmacı arkadaş var. Buradaki kararları
da, ne kadar konuşulacağı, kaç dakika konuşulacağı kararlarını hep birlikte siz aldınız. Evet
hep birlikte siz aldınız. Müsaade buyurun efendim lütfen müsaade buyurun.
Oktay Yakartepe:
Toplantıya katılarak Genel Kurul’u onurlandıran değerli misafirlerimize, saygıdeğer
meslektaşlarımıza hoş geldiniz diyorum.
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Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği’ne, Ulusal Muhasebeciler Birliği’ne, Muhasebe
Dünyasında Demokrat Platform Grubu’na, Meslekte Birlik Grubu’na iyi ki varsınız diyorum,
başarılarınızın devamını diliyorum. Allah hepinizin yardımcısı olsun inşallah.
Arkadaşlar yaka numaranızı gördüm çok duygulandım. Bugüne kadar katkılarından dolayı
kendilerine teşekkür ediyorum.
Mesleğin kurulmasına, saygınlık kazandırılmasına, saygınlık kazandıranlara, ben serbest
muhasebeci mali müşavir olarak şükranlarımı sevgilerimi, saygılarımı ayrı ayrı sunuyorum.
Vefat edenlere de Cenab-ı Allah’dan rahmetler diliyorum.
Eğer yanlış anlaşılma olmazsa Yahya Arıkan Bey bir şey söylemişti. Meslek sorunlarıyla
ilgili çözümler bölümünde usul uygulaması ile basit usul uygulaması kaldırılması demişti,
aynı fikirdeyim. Mesela basit usulde çalışan minibüsçüler için, taksiciler için başvuruda
bulunuldu, bulunulacak, bunu bir tenkit olarak değil de, bilgi olarak not etmelerini değerli
başkandan rica ediyorum.
Değerli konuşmacılardan bir tanesi dedi ki, Başbakanımız Sayın Tayip Erdoğan beyefendiden
daha çok ekonomik bilgiye sahibim. Veyahut da ben öyle anladım. Kabul ama siz Başbakan
değilsiniz ki, sorumluluğunuz var mı, özgürlüğümüz daha çok azalacak, ithalatçılar daha çok
kazanacak, cari açık kapanacak. Tersine yükümlülük artacak. Yani gelenler var gidenler var.
Hep yükleri görüyoruz fakat nimetlerini görmezlikten görüyoruz. Lütfen konuşurken gelenleri
ve gidenleri de terazinin bu tarafına koymayı unutmayalım.
Sosyal güvenlikte de 9 bin gün ifadesini kullandı. Beyefendi SSK’nın Unkapanı’nda bir
İhtiyarlık Sigortası var. Bunun en üst katında da yabancılar servisi var. Ben gittim buraya
dedim ki emeklilik şartları ne oluyor. Dediler ki Avrupa’da 15 yaşından sonra çalışmaya
başlıyor, 65 yaşında olanlar yüzde yüz üzerinden emekliye ayrılıyor ve 50 yıl çalıştırılıyor. 50
yıl 18 bin gün yapıyor arkadaşlar.Mesela 20 yıl çalıştınız yüzde 40 ile emekliye
ayrılıyorsunuz. 40 yıl çalıştınız yüzde 80 ile emekliye ayrılıyorsunuz. Artı bir de size şey
veriliyor,turizm parası gibi bir ilave yapılıyor.
Değerli arkadaşlarım; eğer ben yanlış hatırlıyorsam, özür dilerim efendim yani hemen
topluyorum. Emeği geçenlere de başkanlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum efendim.
Değerli Başkan’ım, Divan Başkan’ım, yöneticilerimiz, denetçilerimiz, Disiplin Kurulu,
Odamız çalışanları, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyoruz, ayrıca
ülkemizi dışarıya açan, komşularımızla barış kapılarını aralayan, rahmetli Turgut Özal’a da
buradan rahmetler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum,beni affedin sağ olun.
Rıfat Nalbantoğlu:
Evet, teşekkür ederiz Sayın Yakartepe. Affedilecek bir iş yapmadınız, süreyi bir dakika
geçirdiniz sadece.
Ben müsaade ederseniz özel bir şey söylemek istiyorum. Bu ekonomi konusunda. Herkesin
bunu iddia etme hakkı hep vardır. Mesela ben diyorum ki ben de Başbakan’dan daha iyi
biliyorum. Kesin.
Yaşar Kirman:
Sayın Divan, değerli misafirler, çok değerli meslektaşlarım.
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Her yıl bu kürsülerden çok değerli arkadaşlarımız konuşur. Meslekle ilgili bilgilerini
aktarırlar, sorunların çözülmesini isterler. Ancak konuşmalar sadece burada kalır. Herkes
buradan gider ertesi yıl yine buraya geliriz, aynı sorunlar devam eder. Sorunlarımız önden
gelmekte, biz sorunlarımızı karşılamaktayız. Ancak arkadan sorunlarımız çözülmemektedir
arkadaşlar.
Şu anda bedenlerimiz burada, aklınız muhasebe bürolarında ve pazartesi günü yapılacak
işlemlerdedir. Bizim sorunlarımızı çözmek için seçtiğimiz yönetimler, Oda Başkan’ımız,
bizim sorunlarımızı çözmek yerine, iki senedir buradan ülkenin ekonomisini çözmeye
çalışmaktadır. Ülkenin ekonomisini çözmek için birçok insan çalışıyor arkadaşlar. Biz Oda
yöneticilerimizi ülkemizin ekonomisini çözmeye değil, mesleğimizin sorunlarını çözmek için
seçiyoruz.
Değerli arkadaşlarım, şimdi ben Oda Başkanı'mıza buradan cevap vermek istemiyorum, ancak
şöyle bir şeye de değinmeden edemeyeceğim. Sayın Oda Başkanı’mız –bunları lütfen
dakikalarıma ekler misiniz- Sayın Başkanımız Türk ekonomisiyle ilgili bir demeç vermiştir,
bunları hepimiz dinledik. Her demecinin sonunda da Türk ekonomisinin bir şekilde bütün
değerleriyle kötüye doğru gittiğini ifade etmiştir.
Değerli arkadaşlarım; 2004 yılıyla 2005 yılının karşılaştırılmasında, 2004 yılında büyümenin
yüzde 9,9 olduğunu söylemiştir. Siz hiç Türkiye’nin 5 yıl üst üste yüzde 9,9 büyüdüğünü
gördünüz mü arkadaşlar, bu dünya standartları mıdır, Avrupa standartları mıdır? Sadece ve
sadece geçmiş 5–6 yılın istikrarsız hükümetlerinin sonunda 2004 yılında Türkiye’nin siyasi
bir istikrara kavuşmasının neticesidir. 2005 yılındaki yüzde 7,6 büyüme de sürdürülemez.
Değerli arkadaşlarım; Başkan konuştuğu zaman siyaset olmuyor da biz konuştuğumuz zaman
mı siyaset oluyor? Değerli arkadaşlarım; denk bütçe konusunda, Sayın Başkan'ımız denk
bütçenin iyi olduğunu ifade ettiler, ancak bunun ekonomiye bir faydası olmadığını söylediler.
Burada yaşlı ağabeylerimiz de var. Allah hepsinin ömrünü uzun etsin. Hangi biriniz denk
bütçeyi gördünüz. Bütçe yarısına kadar açıklar veriyordu. Ben burada hükümet yanında
konuşmuyorum. Gelip hükümet yetkilisi burada konuşsaydı.
Arkadaşlar; ben bir şey daha söyleyeceğim size, arkadaşlar devletimiz 1999 yılında depremde
inim inim inleyen vatandaşlarımızın, depremzedelerin paralarını memurlara maaş olarak
vermişti bunları unutmayın. Bugün aynı devletimiz istenmediği halde, hiçbir zarureti olmadığı
halde ve hiçbir hükümetlerin göze alamadığı 12 katrilyonu tasarruf fonu olarak çıkarıp
işçisine ödemiştir. Bunları unutmayın diye konuşuyorum.
Sayın Başkan’ımdan ben bir şey daha ifade etmesini istiyorum. İç borçlardan çok az bahsetti.
Lütfen bu kürsüden çıksın, iç ve dış borçların 2002 tarihinden bu yana GMSH ya oranını
açıklasın, artma oranını açıklasın, o zaman daha iyi anlarım. Ben 10 gün önce verdi
televizyonlar onu da açıklasın.
Arkadaşlar; 11 Kasım 2004 tarihinde olanları incelememizde meslektaşlarımızla görüşmüş ve
meslektaşlarımızın 2005 yılı faaliyet raporunu okuyun. 61 tane sorunu var, bunlar hepsi 2005
faaliyet raporunda yazılmıştır. Daha fazladır da, bir kısmı eğitim seminerleriyle ilgilidir
arkadaşlar. Bu 61 sorunu 2006 mali çalışma raporlarını okuyun, çözdük diyebiliyorlarsa,
çıksınlar buradan peşinen buradan biz çözdük desinler. Arkadaşlar bir şey daha söylüyorum.
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Rıfat Nalbantoğlu:
Arkadaşlar lütfen sukünetle dinlemeye çalışalım. Siz de lütfen süreye riayet edin, süreniz
doldu, son cümle lütfen.
Yaşar Kirman:
Arkadaşlar, benim söylemek istediğim şudur, bakın başkanımız buradan çok güzel geleceğe
yönelik misyonlar söylüyor, ancak bunların hepsi yarın pazartesi günü sorunlarımızı
çözmüyor arkadaşlar. Bizim sorunlarımızı Oda’mız tespit etmiş, ben diyorum ki faaliyet
raporlarını 2005’i okuyun, 2006’yı da okuyun, Oda’mız bizim sorunlarımızı çözsün ve ben
büroları dolaşıyorum arkadaşlar, hiç kimse kafasını kaldıramıyor. Yani böyle gösterilerle,
hepsi güzel bunların geleceği yönelik hepsi güzel, ama yarın sorunlarımızın çözülmesi lazım.
Bu yönetim bu sorunları çözemez, teşekkür ediyorum.
Rıfat Nalbantoğlu:
Sayın Ahmet Arık. Lütfen konuşmacı arkadaşlarım süreye, dinleyen arkadaşlarım da
konuşmacı arkadaşa sabretmeye gayret etsinler.
Ahmet Arık:
Sayın misafirler, değerli Divan Heyeti ve sevgili meslektaşlarım. Sözlerime Danıştay’a ve
basına yapılan saldırıyı kınayarak başlıyorum. Değinmek istediğim konuları iki bölüme
ayırmak istiyorum. Bir, mevzuatla ilgili konular. Arkadaşlar mevzuatlar çok sık değişiyor. Sık
sık vergi reformu altında değişiklik yapılıyor. Doğrusu takipte zorluk çekiyoruz. Neyse ki
bilgisayar teknolojisi sayesinde nispeten kolaylandı.
Meslektaş şamar oğlanı gibi oldu, her gelen mevzuatta değişiklik yapıyor. Daha da önemlisi
meslektaşlara yeni angaryalar getiriyor. AB ile uyum sağlamak amacıyla ceza vs. yasalarda
yapılan değişiklik nedeniyle, ki bizdeki değişikliklerin yanında devede kulak kalır, birçok
hakim ve savcı öğrenmemiz zor olur diyerek emekliye ayrılmışlar ve ayrılmayı düşünüyorlar,
basından izlediğimiz kadarıyla. Fakat neyse ki meslektaşlarımız ve uygulamacılar bu duruma
alıştılar. Nasrettin Hoca’nın hikayesindeki gibi ölmeyiz inşallah.
Değerli arkadaşlar; vergi kanunları yetmezmiş gibi ayrıca birçok kanunda ilgili ilgisiz
vergiyle ilgili düzenlemeler yapılmakta. Mevzuat iyice içinden çıkılmaz hale gelmekte. Bir
sorun da beyanname verme zamanları. Artık her beyan döneminde acaba uzatılacak mı veya
kaç gün uzatılacak diye strese giriyoruz. İnternetten verilen beyannamelerin birleştirilmesi ve
her ay birleşik bir beyan gönderilmesi, uygulamayı daha da kolaylaştıracağı inancındayım.
Beyanname verme süresi ayın 25’i ile ödemenin de ay sonuna alınmasının her kesime uygun
olacağını umuyorum.
Dördüncü dönem geçici vergi beyannamesinin de uygulamada angaryadan başka bir işe
yaramadığı hepinizce malumdur. E-beyanname ve e-bildirge uygulaması bizler için güzel
faydalı olduğunu düşünüyorum. Uygulamanın daha da genişletilmesini arzu etmekteyim.
Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi, Gelir Vergisi, stopaj oranlarının yeni indirimlere uygun
olarak düzeltilmesi gerekmektedir. Yukarıda bahsettiğim konular bizler fert olarak elbette
düzeltemeyiz. Ama Türkiye’nin en büyük SMMM odası olan Odamız ve yönetimimiz
TÜRMOB ile birlikte hareket edebilir veya çözüme katkı sağlayabilir ve çözmelidir
umudundayım.
Oda’mız ile ilgili bir konuya değinmek istiyorum. Ücret tarifelerindeki yükseklik hemen her
meslektaşı zor duruma sokmakta. Birçok meslektaş aidat borçlarını ödemekte zorlanmaktadır.
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Oda tarafından alınan ücretlerin düşürülmesini arzu ediyoruz. Geçmiş dönem alacakları bütçe
gelirlerinin, bütçe rakamlarında var bu, bütçe gelirlerinin yarısına yakındır. Odamız daha önce
borcunun tamamını taksitlendirerek ödeme kolaylığı getirmişti ama, pek başarılı olduğu
söylenemez. Vergi idaresi ve daha birçok kurum alacakların tasfiyesine yönelik oldukça
başarılı uygulamalar yaptılar. Odamız da bir defaya mahsus borç aslına dokunmadan gecikme
zammına uygun bir indirime giderek, böyle bir uygulama yapabilir. Ancak indirim formülü
SSK veya Bağ-Kur'daki gibi karışık olmazsa daha iyi olur. Hepinizi saygıyla selamlar, Genel
Kurul'a başarılar dilerim.
Rıfat Nalbantoğlu:
Sayın Arık teşekkür ederiz. Gerçekten zamanı tam kullandınız sağ olun. Aynı özeni Sayın
Yasin Yılmaz’ın da göstermesini de bekliyoruz. Buyurun Sayın Yılmaz.
Yasin Yılmaz:
Yapılacak demokratik yarışın sonuçlarının mesleğimize yeni vizyonlar kazandıracağı
kanaatindeyim. Buradan söylenecek sözlerden çıkarılacak sonuçlar, mesleğimizin gelişiminde
ve değişiminde inşallah etkili olur. Artık bilgi üzerine inşa edilen bir dünyada yaşamaktayız.
Bilgi teknolojileri gelişmekte, mesleğimiz üzerinde kısmi bir etki göstermektedir. Mesleğimiz
toplumda gerçekleşen değişimlere ayak uydurmalı ve ortaya çıkacak gereksinimleri
karşılamak zorundadır.
Meslek mensuplarının bu gelişmelere ayak uydurmasını sağlayacak faaliyetler biran önce
yerine getirilmelidir. Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin ve mesleki eğitime verilecek önem
ve destek daha etkin kılınmalıdır. İhtiyaç duydukları bilgileri en kısa zamanda ve hatasız
olarak elde eden meslek mensupları verimliliklerini artırabilecek ve rekabet avantajı
kazanacaklardır.
Meslek mensuplarının teknolojik alt yapılarının hazırlanmasında, niteliklerinin ve bilgiyi
kullanma becerilerinin geliştirilmesinde, bizleri temsile yetkili olan sivil toplum örgütlerimiz
üzerine düşen görevleri zamanında ve liyakat bilinciyle yerine getirmek zorundadır. Sahip
olduğu kaynakları bu alanlarda etkin ve verimli kullanmak zorundadır.
Mali kaynaklarımızın ihtiyacımız olan alanlarda kullanılmaması, harcamaların kontrol altına
alınmaması ve gelişi güzel sarf edilmesi, mali disipline uygun olmadığı gibi mesleğimiz ve
meslek mensuplarına zararlar vereceği kanaatindeyim.
Bizi temsile yetkili olan Odamızın temel amacı, meslek mensuplarının çıkarlarını muhafaza
etmek, ihtiyaçlarını gidermek, sahip olduğu imkanları mesleğin ve mensuplarının gelişiminde
kullanmak olmalıdır. Bu doğrultuda Ar-Ge harcamalarının, eğitim harcamalarının bütçeden
alacağı pay artırılmak zorundadır. Ancak mevcut mali tablolara baktığımızda, bu kaynakların
bu alanlara yeterince kanalize edilmediği görülmektedir. Bu yılki açıklanan gelir tablosuna bir
takım rakamlar okuyacağım. Eğitim şart diyoruz ya, evet eğitim şart, AR-GE şart. Dolayısıyla
bu anlamda alınan oyların ve toplanan aidatların da hakkını vermek lazım.
Şimdi 2005–2006 döneminde AR-GE giderleri 60 bin 554 YTL, faaliyet temsil giderleri 242
bin 908.08 YTL, temsil ağırlama giderleri 113 bin 271.71 YTL, seyahat ve konaklama
giderleri 64 bin 187.03 YTL, toplantı giderleri 278 bin 587.81 YTL, balo giderleri 73 bin
810,09 YTL. Temsil ağırlama giderlerinin AR-GE giderlerinin 5,8 katı olduğunu
göreceksiniz. Toplantı giderleri yine araştırma geliştirme giderlerinin 2.95 katıdır. Şimdi
mesleğimizin gelişiminde AR-GE’nin ve eğitimin önemli olduğu noktasında sanırım hepimiz
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aynı fikirdeyiz. Ancak kaynakların kanalize edilmesine baktığınızda, daha temsil ağırlama
giderlerini dahi yakalayamamış, yani başkalarına gösterdiğimiz misafirperverliği maalesef
mesleğin gelişimine göstermemişiz.
Sivil toplum örgütleri para kazanma yeri değil hizmet etmek yeridir diye düşünüyorum.
Meslek mensuplarının Oda’ya borcu varken, gecikme zamlarını ödeyemezken, parasal
kaynakların altında tutulması sanırım çok iyi bir ekonomi anlayışının sonucu olmaması lazım.
Oda’mızın madem bu kadar fazla geliri var, neden merak ediyorum aidat oranları aşağıya
çekilmiyor. Neden bu anlamda bir takım çalışmalar yapılmıyor, hiç merak edilmedi mi ki bu
meslek mensupları acaba neden bu aidatlarını ödeyemiyor, nedir sıkıntıları, hiç aranıp soruldu
mu? Bu anlamda çözüm üretildi mi? Sanırım ekonomiyi bilmek sahip olduğumuz mali
tabloları en iyi yönetmekten geçer. Biz eğer kendi mali yapımızı iyi kontrol edemiyorsak,
başkalarının ekonomik anlayışını da eleştirmeyi de çok doğru bulmuyorum. Bu anlamda
Oda’mızda şeffaf, hesap verebilir, sorumluluğun bilincinde olan bir yönetim anlayışının
hakim olması dileğiyle, mesleğimizin oluşumuna, gelişimine ve değişimine katkı sağlayan
bütün üstatlarımıza ve meslek mensuplarına teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım.
Rıfat Nalbantoğlu:
Sayın Mustafa Harputluoğlu. Peki sağ olun. Sayın Mustafa Harputoğlu,
Mustafa Harputluoğlu:
Sayın Divan, sayın konuklar, değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım. Odamızın 17.
Olağan Kongre’sinin mesleğimize, ülkemize faydalar getirmesi dileğiyle hepinize saygılar
sunuyorum. Sözlerime başlamadan 17 Mayıs günü Danıştay üyelerine sıkılan kurşun, laik
Cumhuriyet'e, Mustafa Kemal devrimlerine sıkılan kurşundur. Yurtsever tüm güçlere, bu
gerici zihniyete, her zaman her alanda mücadele etmesi gerektiğini hatırlatıyor, bu hunharca
saldırılarda hayatını kaybeden Kubilay’ı, Bahriye Üçok’ları, Muammer Aksoy’ları, Uğur
Mumcu’ları, tüm Cumhuriyet şehitlerini saygı ile rahmet ile anıyorum.
Değerli meslektaşlar; mesleğin 17. yılına geldik. Mesleği bugüne kadar getirenlere hepsine,
emeği olan herkese teşekkür ediyorum, ama gelinen 17. yılda yapılanları ve yapılamayanları
sorgulamak, sormak zamanı geldi geçiyor bile. Kısacası bugünkü durumumuzu, meslektaşın
durumunu özetlersek, dününü arayan, emeğinin karşılığını alamayan, angarya üzerine angarya
ile boğuşan, sıkça değişen mevzuat, artı neyi takip edeceğini bilmeyen, beyan sürelerinin
uzatılmasını bekleyen, çalışanların yeterli olmadığı, maliye çalışanlarınca hakir görülen,
global korsan muhasebeciler, yeminli muhasebeciler, Maliye Bakanlığı’nın insafına bırakılan
meslek, F tipi bürolarında mahkum edilen meslek mensupları. Bunları uzatabilirim. Benim
bütün çabam, bu Genel Kurul’da ve diğer genel kurullarda tarihe iz düşmek. Yarın bu
mesleğe kendi çocuğum ya da meslektaşlarımdan herhangi birisi gittiği zaman Sayın
Harputluoğlu bu meslek için ne yaptın dediği zaman, benim yapacağım bu ve bu görevimi
yapacağım.
Değerli meslektaşlarımız; bunlar söylediklerimiz, katılırsınız katılmazsınız. Bir de sayın
TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Odası Başkanı Yahya Arıkan’dan iki örnek.
Kendi yazısı ve iki örneğiyle, bir bakalım. Sayın Başkan 69 sayılı Mali Çözüm Dergisi’nde
mesleki sorunların 18 başlıkta 123 mesleki sorunun olduğunu, bu sorunların; haksız rekabet,
kayıt dışı ekonomi, angarya, mali tatil, mesleki kimlik, ücret tarifesi, eğitim, müşteri
tahsilatlarını da sayıyor, bu sorunlarla ilgili 26 Ocak 2004 tarihinde 40’ıncı Başkanlar
Toplantısı'nda 15 proje ile sorunların çözüleceğini, 2004 yılında 69 sayılı Mali Çözüm
Dergisi’nde söylüyor. Şu an elinizde dağıtılmış olan seçim bildirgesinin 13. sayfasını açın.
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Burada 13. sayfada yapılacak projeler aynı. Yani 2004 yılındaki toplantıda alınmış karar,
çağdaş grubun bildirisi, 13. sayfada da hala proje olarak gözüküyor.
Arkadaşlar; 2 yılda bu mesleğin sırtına ne kadar sorun eklendiğini hep beraber bir daha
görelim. Burada 67 sayılı yine Mali Çözüm Dergisi’nde TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı
İstanbul Odası Başkanı Yahya Arıkan’ın yazısından okuyorum. Dünya Ticaret Örgütü 1 Ocak
1995 tarihinde yürürlüğe giren 2007 tarihinde 9 meslek grubunun serbest kalacağını,
mesleğimizin bu sektörler içerisinde olduğunu, yazısında yaratılacak yeni fırsatlar konusunda
yazıda soruyor. Ve burada atlayarak geçiyorum, burada bugün ve yarın bu konuda fırsat
yaratılacağı söylüyor. TÜRMOB’un internet sayfasına girdiğiniz zaman kamuoyuna ve
Başbakan'a mektupta bu bahsediliyor, fırsatlar değil, biz bunu elimizden kaybettiğimizi. Evet,
Dünya Bankası Türkiye’ye gelen ekip başkanlığında yapılan toplantıda 8 No'lu şirketler
hukuku yönergesinde bir öğretim ve deneyim sahibi kurumların denetim yetkisi verilmesi,
kısaca denetim odalarının kurulması kararı alındı. Bununla ilgili TÜRMOB’un kendi basın
açıklaması, kendi sayfasında okuyabilirsiniz.
Kısacası şunu söylüyorum, bu konuda ama yine Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği’nin
seçim bildirgesinin 10. sayfasında, serbest muhasebeci ve yeminli mali müşavirlik sayfasında,
evet okuduğumu sizlerle paylaşacağım, evet 10. sayfası, atlayarak yarısını söylüyorum, sizlere
10. sayfada Avrupa Birliği ile ilgili çağdaş grubun 10. sayfada sizlerle ilgili yazmış olduğu
katkı şu; serbest muhasebeci ve mali müşavir nedir sağlıklı yaşam projesi vermiş olduğunu,
ön projeyle uğraşmasını, yine bu arada ülkemizi bölmek isteyen Sevr’i getirmek isteyen ve
hazırladığı bildiriyi imza atan ve ulu önderin resminin arkasına sığınarak oy bezirganlığı
yapan, sizin bu ülkenin parça parça satılması, özelleştirilmesinde, soyulmasında, kayıt dışı
ekonomisinde, yoksulluğuna, adaletsiz gelir dağılımında, işsizlikten keyfi denetimlerden
rahatsız olmayan ve bu mesleğin bu duruma gelmesinde katkı veren diğer sorumluların
sorumluluklarını hatırlatıyor beni dinleme zahmetine ve sabrınıza teşekkür ediyor, hepinize
saygılar sunuyorum.
Rıfat Nalbantoğlu:
Sayın Hasan Akdemir.
Hasan Akdemir:
Sayın Divan, sayın konuklar, sayın üyeler, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bugün mali konularda konuşacağım. Odanın dağıtmış olduğu kitapçığı inceledim. Tespitlerim
olumlu ve olumsuz olarak iki görüş halinde toparladım.
Önce olumlu konulara değineceğim. Mali tablolar, özellikle Denetim Kurulu Raporu önceki
yıllara göre daha detaylı hazırlanmış. İlan reklam gelirleri, faiz ve komisyon gelirleri artmış.
İlan reklam gelirleri bir önceki dönemde bin altı yüz YTL iken, cari dönemde 74 bin YTL,
faiz ve komisyon gelirleri bir önceki dönemde 4400 iken, bugün cari dönemde 65 bin YTL
gerçekleşmiş. İSMMO iktisadi işletmesi, basın yayın dağıtım ve TÜRMOB, TESMER,
İstanbul iktisadi işletmesi kar amacı gütmeden çalışmış. İSMMMO’nun öz kaynakları artarak
14 milyon YTL’ye ulaşmış. Ayrıca Sayın Yahya Arıkan’ın konuşmasından ve raporların son
kısmından, bütçe kısmından öğrendiğim kadarıyla muhasebe enstitüsü kurulması düşünülüyor
bunu da olumlu buluyorum.
Şimdi olumsuz görüşlerimi beyan ediyorum. İSMMO bilançosundan anlatıyorum, üyelerden
alacaklar 6 milyon 750 bin YTL. Diğer bir deyimle 6.75 trilyon TL. 1990 yılından başlayarak

35

her yıla ait alacak bakiyesi var. Demek ki toplamak için yeterli enerji gösterilmemiş. Büyük
yük, Oda’nın mali yükü genel olarak aidatları ödeyen üyelerin üzerinde kalmış. Stoklar
konusuna değiniyorum, esas itibarıyla bilançodaki stoklar vergi, yayın ve sözleşmelerden
ibaret. 30.04.2006 itibariyle 14 milyon YTL’dir. Bugün sözleşmeyi İSMMMO sayfasından
girip temin edebiliyoruz, vergi levhasını da bilgisayarımızdan yapabiliyoruz. Bu nedenle
hatalı olarak stok birikimi yapılmış. Öz kaynaklar, geçmiş dönem gelir-gider farkı özellikle
2001 yılından itibaren milyon YTL, diğer deyimle trilyon düzeyinde artmış. Bugün toplam 10
milyon 500 bin YTL’dir. Oda’nın kar amacı gütmemesi gerektiğinden dolayı, son yıldaki 3.5
milyon YTL karın ya da gelir-gider fazlasının olmaması gerekiyordu. Bugün bu değerlerin biz
üyelere hizmet olarak dönmesini bekliyoruz.
İSMMMO gelir tablosu, eğitim giderleri içerisinde, AR-GE’lerin 60 bin YTL, önce bu giderin
az olduğunu, ayrıca ne tür harcama yapıldığını öğrenmek istiyorum. Gelir tablosu dip
notlarında bu açıklanmamış. Kurumlara bağışları soracaktım, Anadolu meslek odaları
başkanlarının konuşmalarından bu bağışların nereye yapıldığını öğrendim, bundan da
memnun oldum. Temsil ağırlama giderleri, yönetim faaliyet giderleri içerisinde 113 bin YTL,
diğer giderler içerisinde 243 bin YTL, toplamda 356 bin YTL, tatil günlerini çıkarırsak, bir
güne 1500 YTL düşüyor. Huzur hakkı, seyahat gideri, yurtdışı seyahat gideri, konaklama
gideri vs. hariç. İSMMO mukayeseli bilançosundan, üyelerden alacaklar, önceki dönemde 4.4
milyon iken cari dönemde 6 milyon YTL ye ulaşmış. Demek ki bu dönemde de alacaklarda
tahsilat, yeterli düzeyde tahsilat yapılamamış, artış oranı yüzde 34. İSMMMO gerçekleşme
oranı bütçesinden bahsediyorum, gider bütçesi 11 milyon 400 YTL. İle bağlanmış, 5 milyon
800 bin YTL gerçekleşmiş. Gerçekleşme oranı yüzde 51. Yani yüzde 49 sapma var. Bu da
gösteriyor ki gider bütçesi yüzde 100 şişirilmiş. Gelir bütçesi de yüzde 21 eksiklikle
gerçekleştirilmiş. Gelir bütçesinin düşük temel nedeni, üye alacaklarındaki, geçmiş dönem
üye alacaklarındaki tahsilat oranının yüzde 19’da kalmasıdır. Bu da tahsilat konusunun
üzerine gidilmediğinin tekrar bir göstergesidir. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
Rıfat Nalbantoğlu:
Kişisel konuşma alanında sadece bir arkadaşımız kaldı. Gruplar adına bir turu tamamlayalım.
Şimdi Demokratik Platform adına, hayır diyorum ki şahıslar adına bir kişi kaldı, onu
konuşturacağız arada, şu anda gruplar adına yapılıyor. Şimdi de Demokratik Platform adına
Abidin Bozkaya konuşacak. Buyurun Bozkaya.
Abidin Bozkaya (Demokratik Platform Adına):
Sayın Divan, değerli arkadaşlar; Türk Ticaret Kanunu yaklaşık 49 yıldır yürürlükte
bulunmakta. Bu süre içerisinde dünyada ve Türkiye’de toplumsal ve ekonomik koşullar
önemli ölçüde değişmiştir. Buna bağlı olarak Türk Ticaret Kanunu da eskidi ve
gereksinimlere ihtiyaç vermediği için ve AB uyum yasası çerçevesinde değiştirilmek
istenmiştir. Tasarı ile getirilen anonim şirketlere ilişkin en önemli değişikliklerden biri de
mevcut kanunun yasal denetçilik müessesesini şirket organı olmaktan çıkarılmasını ve
şirketlerin denetiminin bağımsız denetim kuruluşlarınca veya küçük ölçekli şirketlerin
denetiminin ise en az iki yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından yapılmasına ilişkindir. Söz konusu denetimin kapsamı, finansal tablolar ile sınırlı
tutulmamış, denetim yıllık raporlar, envanter, tüm muhasebenin denetiminin yanı sıra şirketin
varlığını ve devamını ilgilendiren risk faktörlerinin tespit ve önlemlerini de içermektedir.
Tasarıda sürekli denetim dışında işlem denetçileri de düzenleme alanı bulmuş olup, kuruluş,
sermaye artırımı, azatlımı, birleşme, bölünme, tür değiştirme, menkul kıymet ile denetiminin,
mahkeme tarafından değil meslek mensupları ya da denetçiler tarafından yapılmasını
önermektedir. Bu, mesleğimiz açısından çok önemli bir gelişmedir. Türk Ticaret Kanunu
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Tasarısı mesleğimizi önemli ölçüde ilgilendiren tasarının 400. maddesi denetim ancak, birinci
paragraftan, bağımsız denetleme kuruluşu olabilir demiş. Bu tanımlama eksik bir
tanımlamadır. Denetçi ancak öncelikli olarak bizim meslektaşlarımız olmalıdır. Denetleme
elemanlarının niteliklerini Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlendirilerek çalıştırılacak
elemanların meslektaşlar olması gerektiğini düşünüyorum. Şirket ile denetçi arasında görüş
ayrılıkları hakkında Yönetim Kurulu veya denetimin talebi üzerine şirket merkezinin
bulunduğu mahkemede dava açılır, diyor. Burada bir açıklık yok. Denetçi yani
meslektaşlarımız açacağı davayla ilgili yapılacak masrafları ne şekilde karşılayacak, buna
ilişkin de bir açıklama yok. Mesleğimiz bu açıdan, bu taslağın yasalaşmasıyla birlikte önemli
ölçüde çalışma alanı olacak bir meslektir.
Teşekkür ediyorum.
Rıfat Nalbantoğlu:
Teşekkürler Sayın Bozkaya. Meslekte Birlik adına Sayın Haydar Öztürk efendim.
Haydar Öztürk (Meslekte Birlik Grubu Adına):
Sayın Divan, mesleğimizin değerli mensupları; Odamızın 17. Olağan Genel Kurulu’nda
Meslekte Birlik Grubu adına söz almış bulunuyorum. Şahsım ve grubum adına hepinizi
saygıyla selamlıyorum. Seçimli Genel Kurul’un, ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza
hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
Değerli meslektaşlarım. 26 yıldan beri bu mesleğin fiili olarak içerisindeyim. Mesleğimizin
sorunlarını çok iyi biliyorum. Çözümünde demokraside ve insan sevgisinde olduğuna
inanıyorum. Ulaşabildiğimiz her meslektaşımızın görüş ve düşüncelerine önem veriyor ve
katılımcılığa inanıyoruz. Bizler her şeyden önce insana ve meslektaşlarımızı çok seviyoruz.
Sevgili meslektaşlarım; halen yönetimde bulunan meslektaşlarımız gibi antidemokratik
yapılanmadan yana değiliz. Bu yönetimin mesleğimize ve meslektaşlarımıza verecekleri
başka bir şeyleri kalmamıştır. Odamız bir meslek odasıdır. Meslek kuruluşu olması gereken
Oda’mızı siyasi parti edasıyla idare etmeye çalışmak, ülkemize ve meslektaşlarımıza
yapılacak en büyük haksızlıktır. Mevcut yönetimdeki meslektaşlarımızın, mesleğimizin
sorunlarına yönelik hiçbir fikirlerinin ve projelerinin olmadığını gördükten başka, 16 yıldan
beri Oda’mızı nasıl yönettiklerini gördük. Bu ideolojik saplantıları yüzünden mesleğimize ve
meslektaşlarımıza hizmet etme çabaları olamamıştır. Biz meslekte birlik mensupları ise
birikimli, azimli ve inançlı kadrolarımızla, projelerimizi herkesle istişare ederek,
mesleğimizin sorunlarına çözümler üretiyoruz. Biz sevginin, dostluğun, demokratlığın,
çalışkanlığın ve üretkenliğin gerçek temsilcileriyiz.
Sevgili meslektaşlarım; hali hazırdaki yönetimin seçim görüşündeki vasıflarını şöyle
özetleyebiliriz. Meslektaşlarımızın genel görüşü, bu bilgi saklama işini onca yıldan beri
yapmakta deneyimli, meslektaşların yaratıcı anonim bilgilerini mahrem bilgisi sayacak kadar
gizli, bilgi genel kurulunun kararına rağmen bunu dava konusu yapacak kadar eğitici, sizde
olsanız aynısını yaparsınız diyecek kadar pişkin, bu pişkinliğini meslektaşlarından saklayacak
kadar dinamik, korsan muhasebecilerle mücadele etmek yerine kendi grubundan olmayan
meslektaşları illegal gerekçelerle taciz edecek kadar yaptırımcı, meslek ve meslektaşlarımızın
sorunları dışında her şeyle ilgilenecek kadar girişken, yüzde 20 oy ile yüzde 100’ü yönetecek
kadar demokrattırlar.
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Değerli meslektaşlarım; yönetimdeki arkadaşların ideolojik sloganların da etik açıdan asla
uygun bulmuyorum. Onlar kendi zaaflarını despotik oligarşi yapılanma uygulamalarını,
hepimizin ortak değerleri olan Cumhuriyet’imizin temel değerlerini istismar ederek gizlemeye
çalışıyorlar. Bu meslektaşlarım hizmet yarışı yapmıyorlar. Bizler Meslekte Birlik Grubu
olarak, meslek yaşamımızın ışığında demokratik bir seçim yarışı içinde buradayız. Oda’mızı
meslektaşlarımızın hizmetine sunamayanlar, 16 yıldır sürdürdükleri saltanatlarını
kaybedeceklerinin telaşı içindedirler.
Değerli meslektaşlarım; çağdaş insan, meslektaşına ve onun fikirlerine saygı duymasını bilen,
meslektaşının hak ve hürriyetlerinin korunması saflarında yer alan, mesleği paylaştığı kişilerle
birlikte mutluluğu görmek isteyen insandır.
Değerli meslektaşlarım; her şeyden önce kolaylaştırıp zorlaştırmamak, sevdirip nefret
ettirmemek bizim yaşam felsefemiz ve inancımızdır. Bizler eğitimden mahrum bırakılmış
kişiler değiliz. Bizler bilgi çağının kadrolarıyız. Bizler fildişi kulelerinden dünyaya, insanlara
bakan zihniyette değiliz. Şu da bilinmeli ki, Oda yönetiminin yeni fikirler üretmekten ve
üyeleriyle istişare etmekten yoksun yöneticilerinden kurtaracağız. Meslekte Birlik Grubu laf
üreten değil, iş ve hizmet üreten olacaktır. Meslektaşlarımızın bizleri göreve layık
gördüklerinde, öncelikle yapacaklarımız kısaca şunlar olacaktır; her şeyden önce genel
kurullarımızı üyelerimizin en rahat olduğu tarihlerde yapacağız. Beyannamelerin
imzalanmasını temin edeceğiz. Kangren haline gelen haksız rekabeti mutlaka çözeceğiz.
Vergi daireleri arasında uygulama farklılıklarını kaldıracağız. Bu yolla kayıt dışı, haksız
rekabet ve yoksulluk ve yolsuzluk gibi olumsuzlukları kökünden halledeceğiz. Türk Ticaret
Yasası’nı mutlaka çıkaracağız. Mesleki iletişim ve dayanışma amacıyla, bilgi ve duyuruları
kesinlikle internet sitesinde yayınlayacağız, tüm meslektaşlarımıza duyuracağız. Ücret tarife
bedelini yasadan çıkaracak, bunu üyelerimize bedelsiz hizmet olarak sunacağız. Munzam
aidat sınırını kaldıracağız.
Değerli meslektaşlarım; bundan sonra yapılacak Oda seçimlerinde teknolojik imkanları
kullanarak, elektronik ortamda belirli tesislerin kullanılabilmesi yönünde gerekli alt yapı
hazırlıkları hazırlanacaktır. Böylece çok daha demokratik, katılımcı ve meslek yasamızda
öngören bütün grupların Oda kurullarında nispi temsil sistemi yöntemiyle seçimlerin
yapılmasını sağlayacağız.
Bu vesileyle Genel Kurul’umuzun başarılı geçmesi temennisiyle, mesleğimizde katkısı
bulunan herkese teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
Rıfat Nalbantoğlu:
Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği adına sayın Nilgün Saracer.
Nilgün Saracer(Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Adına):
Sayın Divan, değerli konuklar, değerli meslektaşlarım.
Vizyon bir gelecek duygusudur. Bugünün olanaklarını aşan, hayal edilen bir olasılık. Bugünü
yarına bağlayan entelektüel bir köprü. Başkalarından farklı olduğunu gösteren niteliktir.
Vizyon sahibi olmak, bütün söylemek istenenlerin, zaman içinde ve bütün uygulamalarda
görülmesi ve yaşanması demektir. Misyonlarımızı yerine getirdiğimizde, vizyon sahibi olmak
kaçınılmazdır. Başarılı olunabilmek için bu ikisinin bir arada olması şarttır. Ama misyonları
doğru seçmek ve de doğru yönlendirmek. Bu iyi bir yönetim ve de tüm ekibin aynı amaca
kendini adamasıyla mümkündür.
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Çağdaş Demokrat Grup bunu başarmıştır. Bu yüzden vizyon sahibidir. Çağdaş Demokrat
Grup vizyonu, öncelikle isminde saklıdır. Bu ismin ağırlığı, bu gruptaki her bir üye için aynı
misyonu yerine getirme özelliğini beraberinde getirmektedir. Yani arkadaşlar, muhtaç
olduğumuz kudret, içimizdeki çağdaş ve demokratlıkta mevcuttur.
Ülkemizin ve Cumhuriyet’imizin son derece kritik süreçten geçtiği bu günlerde, nerede
durduğumuzu gösteren bir sivil toplum örgütünün içinde olmak ve de bunun bilincinde
olmak, bizim ayrıcalığımız ve farklılığımız değildir. Cumhuriyet’i biz kurduk onu yaşatacak
ve koruyacak sizlersiniz diye bize emanet edilmesinin sonucudur. Ve gelecekte böyle bir sivil
toplum örgütü olarak bugünü yarına taşıyan entelektüel bir köprü olacağımızdan ve hayal
edilen olasılıkları hayata geçireceğimizden hiç kuşkum yoktur.
Vizyon sahibi olmak için farklılık demiştim. Evet mesleki açıdan birçok misyon
üstlenebiliriz, bunları yerine getirdiğimizde sorgulayabiliriz, sorgulanabiliriz de. Ama asıl
başarılması gereken, yaptığımız işle ilgisi yok. Bunun insan kazanmakla ilgisi var. Ve bu
yüzden en önemli misyonumuzun ve hatta değerlerimizden birinin dost kazanmak, birlik ve
beraberlik duygusunu en üst düzeyde bütün meslektaşlarımız arasında sağlamak olmalıdır.
Yalnız olmadığımızı bilmek nasıl bir duygu? Ben biliyorum yalnız olmadığımı. Sizin de
yalnız olmadığınızı biliyorum. Yalnız olmadığım duygusunu hissettiğim için buradayım. Bir
telefon mesajıyla, iyi ve kötü günlerimizde, birçok meslek mensubu bir araya gelebiliyorsa,
bu yalnız değilsiniz demektir.
Hepiniz salona girerken selamlar verdiniz, birbirinizin hatırını sordunuz. Her verdiğimiz
selam, her sıktığımız el, her güldüğümüz göz, yalnız olmadığımızın belirtisidir. Aslında
bunlar alışkanlıkla sıradan yaptığımız hareketler. Her gülümseyerek verdiğimiz selamın ve
sorduğumuz hatırın, karşımızdaki insanda yarattığı mutluluğun bize yansıdığını biliyor
muydunuz? Evet, bir arada olmakla bu kendiliğinden sağlanıyor zaten. Ya burada
olmasaydınız ya da burada olamayanlar, ne yazık, bu kadar pozitif bir enerjiden mahrum
olmaktalar. Yeni bir nesil geliyor arkamızdan, bütün iletişimlerini elektronik ortamda
sağlayan, ama gittikçe birbirinden uzaklaşacak ve de yalnızlaşacak olan. Biz yalnız
birbirimize değil, yarınlarımıza da yatırım yapıyoruz. Çocuklarımızın manevi değerlerine
yatırım yapıyoruz. Onlara arkadaşlığı, dostluğu, birbirine sahip çıkmayı anlatarak değil,
yaşayarak gösteriyoruz, göstermeliyiz. Ki uzmanlar anlatmayın, çocuklarınıza öğüt vermeyin
örnek olun diyorlar.
Benim bütün arkadaşlarımın bunu çok iyi başardığını görüyorum. Ve bu misyonun diğer
görevlerimiz kadar önemli olduğunu da biliyorum. Ve hepimiz için daha çok selam ve daha
çok sımsıcak merhabaların çoğalmasını diliyorum.
Teşekkür ederim.
Rıfat Nalbantoğlu:
Evet Nilgün Hanım’a teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Genel Kurul tek bayan konuşmacısıydı,
haliyle biraz toleranslı davrandık. Ulusal Muhasebeciler adına Sayın Cihan Çelik.
Cihan Çelik (Ulusal Muhasebeciler Grubu Adına):
Sayın Divan, mesleğimizin değerli kuruluşlarının temsilcileri, saygıdeğer basın, değerli
meslektaşlarım; hepinizi saygıyla sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum.
Bugün konuşmama ATO Başkanı’nın bir sosyal mesajıyla başlayacağım. Lütfen 869 rakamını
benim meslektaşlarım bir yere not alsınlar. 869, barkot sisteminde benim ülkemin üretim
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kodudur. Ben bu mesajı ATO Başkanı’ndan değil, kendi Oda Başkanı'mdan isterdim,
beklerdim. Ama önemli değil, tespit yapılmışsa bizler ona sahip çıkarız. Tüketirken lütfen
dikkatli tüketin, 869 ile başlayan barkotlu tüketim ürünleri sizin ülkenizin, ulusunuzun,
meslek içerisindeki ticarethanelerin ürettikleri ürünlerin kodudur. Arkadaşlarım dışarıda kendi
aralarında konuşurlarken, muhasebenin ulusalı olur mu diye soruyorlardı birbirlerine. Bunu
soran arkadaşım dilerim şu anda salondadır.
Değerli arkadaşlarım; sadece 6500 dolarlık bir tüketim, benim ulusumdaki bir çalışanın işine
son veriyor. Her 6500 dolar işine son verdiği benim çalışanım, sizin defterlerini tuttuğunuz,
müşteri diye portföyünü aldığınız benim üreticilerimin bünyesinden gidiyor. Yani benim
ulusal katma değerim, ulusal üretimim yok oluyor. Çok basit sadece 869 ile, bunun
ulusalcılığı olur mu diye baktığınızda, evet bunun ulusalcılığı olur çünkü benim ürettiklerim,
benim katma değerim yok oluyor ise, ben bunun karşısında ulusal duruşumu, dimdik ayakta
karşı duruşumu koyarım.
Değerli meslektaşlarım; kısa süre içerisine çok şey sığdırmaya çalışacağım. Ülkemizin
içerisinde bulunduğu genel duruma baktığınızda, ülkemizin güney doğusunun, ülkemizin
doğusunun, İstanbul’da Balat’ın alt kaynaklarıyla beraber azınlıklara mülk edinme hakları
ismi altında satılmaktadır. Az önceki konuşan arkadaşım, acaba misyon ve vizyon hedeflerini
koyarken, bu satışların karşısında benim Oda’mın, kitle örgütünün misyon ve vizyon duruşu
neydi acaba? Tedbirsizlik benim ülkemin temel sıkıntılarından bir tanesi. 12.5 yıl ortalama
eğitimli olan sizler, eğer sizler de tepki veremiyorsanız, bu ülkenin tepki veren değerleri için
mutlaka kan dökülmesi şehit mi verilmesi gerekiyor. Aynı benzerlik, aynı benzerliği yan yana
koyduğunuzda, siyasi yönetimle Oda yönetiminin ve bizim meslek örgütümüzün tepkisizliğini
benzeştiğini görmüyor musunuz? Yine bu kürsüden 2004 yılında Maliye Bakanı size söz
vermedi mi, 2005 yılında sizin istediğiniz tarihlere beyannameleri çekeceğiz diye. Hiç tepki
verdiniz mi? Verdiniz de ben mi duymadım? Eğer siz eylem yaptınız da benim haberim
olmadıysa ben özür dilemeye hazırım. Gerçek anlamda tepkisizliği oynuyorsunuz. ülkemin
2004 ve 2005 büyüme hızları burada anlatıldı, büyüme hızları paralelinde sizin gelirinize
yansıma ne kadar oldu değerli dostlar. Enflasyon oranında artış yapabildiniz mi? Hayır.
Bunların hiç birisine tek vereceğimiz cevap hayır. Gittikçe küçülüyorsunuz. Gittikçe yok
oluyorsunuz. Bir iki sene daha kaybetmek üzeresiniz. Zira mevcut iktidarla paralel düşünen, o
düşünceyle aynı hareket eden stabil olan bu yönetim şekliyle sizin hiçbir şey kazanma
şansınız yok artık.
Değerli arkadaşlarım; mesleğimiz adına somut önerilerde bulunup, divanın insafına sığınarak
sözlerime son vermek istiyorum.
1. Artık biliyorsunuz, robot şekline geldiniz, beyannamelerin ay içerisinde farklı tarihlerde
verilmesinin hiçbir dayanağı kalmadı, çünkü yazıhanelerinizden beyannameleri veriyor
o zaman önerimiz, bütün beyannamelerin ayın 25’inde verilmesi, ödemelerin de ayın
27’si ve sonrasına aktarılmasıyla ilgili mutlaka çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz.
2. Geçici vergi beyannamelerinden dördüncü dönemi mutlaka kaldırılıp, Mart ve Nisan
ayında nihai vergilendirmeyle beraber verilmesini talep ediyoruz.
3. Angaryalara hayır diye ortaya çıktığımız günleri tekrar hatırlatarak, mevcut angaryaların
daha azaltılması, EK-1’ler EK’2’ler, İŞ-KUR’lar, işçi çizelgeleri gibi şu an neye
yaradığı belli olmayan yapılanmanın, meslek örgütünün, meslek çalışmasının
içerisinden çıkarılmasını talep ediyoruz. Daha önceden yine talep ettiğimiz gibi,
meslektaşımızın vefatı, yatılı tedavisi bizim artık vergi usul kanununa mücbir sebeplere
girmesini talep ediyoruz.
4. Sağlık kuruluşlarımızın, kendimize özel kuruluşlarımızın oluşmasını talep ediyoruz.
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5.
6.

Yardımlaşma sandıklarının oluşmasını talep ediyoruz.
Meslek içi zorunlu eğitimin sadece beyanname düzenleme eğitimi gibi eğitimlerle
değil, alt yapısı oluşmuş kriterleri hazırlanmış projeler şeklinde hayata geçmesini talep
ediyoruz.
Değerli meslek mensupları, değerli arkadaşlarım; bir arkadaşım şunu söyledi, sizin diğer
gruplardan farkınız nedir? Tek bir cümleyle özetleyip sözlerime son vermek istiyorum.
Mevcut iktidar kişiyi iktidar kılmak için yarın sandık başına gidecek, ulusal muhasebeciler
birliği sizleri iktidar kılmak için yarın sandık başına gidecek.
Saygılar sunuyorum.
Rıfat Nalbantoğlu:
Değişim Hareketi adına Sayın Selami Değirmenci.
Selami Erdem (Değişim Hareketi Grubu Adına):
Sayın Divan, değerli meslektaşlarım, sizleri değişim hareketi adına saygı ve sevgiyle
selamlamak istiyorum.
Bugün burada şimdiye kadar yapılan, bilinen klasik genel kurul tartışmalarından öte, bu genel
kurulun misyonu sizce ne olmalıdır diye sormak istiyorum. Hangi mesajı vermelidir diye
düşünüyorum. Bu toplantı ülkemiz açısından hangi tarihsel dönemeçte yapılıyor diye sormak
istiyorum. Dolayısıyla bugün neleri ya da özellikle neyi konuşmalıyız diye düşünüyorum.
Bugün daralan ekonomiden mesleki tekelleşmeden mi, azalan mükellef artan meslek
mensubundan mı, haksız rekabet ortamından mı, yarı kamu personeli konumuna sokulan
aldığı ücretlerle bunalan meslek mensubundan mı, hayır, daha önemlisi bizleri adam yerine
koymayan, ROKS raporundan kurulmak istenen ayrı denetçiler odasından mı söz etmeliyiz.
Peki, muhasebeciler olarak bizim için ülke kaynaklarının yabancı sermaye tarafından
yağmalanması, ülke ekonomi ve maliyesinin IMF tarafından denetlenmesi, cari açık
büyüklüğü, herkesi şaşkına çevirecek ekonomik kırılganlık ve yarın kaygısı daha az mı
önemlidir? Ya da yüzde 53 oranı ile Afrika ülkelerini bile sollayan kayıt dışı ekonomiden
eğitim ve sağlığın çökertilerek ticaretleştirilmesinden, açlık ve yoksulluğun giderek
büyümesinden söz etmeyecek miyiz?
Değerli meslektaşlarım; meslek örgütümüzün yani İSMMMO’nun özellikle mesleki eğitim ve
mesleki yayınlar konusunda attığı olumlu adımları görmezden şüphesiz gelemeyiz. Ancak
mesleki sorunlarımızın çözümünde ve kamuoyu oluşturulmasında potansiyel üye gücünü
harekete geçirebildiğini, demokratik katılımcı ve kalıcı olmayan bir yönetim tarzını
benimseyebildiğini söyleyebilmemiz maalesef mümkün değildir.
Değişim Hareketi’nin mesleki ve örgütsel sorunların çözümüne ilişkin öngörüleri ve kadroları
iktidar olamamasına karşın, sempati yaratmış, kişi ve grupların ufkunu açarak geniş açılımlar
sağlamış ve hatta son yıllarda çıkarılan kimi yasalarda yer aldığı görülmüştür. Değişim
Hareketi, mesleki örgütsel bağımsızlığımızı herkesten kıskanan ve korumaya çalışan bir
iddianın adı olmuştur. Bu bağlamda meslek örgütümüzün geleceğinden maliye bürokrasisi
elini çekmeli ve siyasi iktidarın bu dolaylı müdahalesine mutlak karşı çıkılmalıdır. Bunun
mekanizmaları mutlak yaratılmalıdır. İSMMMO’nun örgütsel bağımsızlığı korunmalı,
İSMMMO’nun hiçbir siyasi partinin bürosu olmasına izin verilmemelidir. Diğer
meslektaşlarımızdan da aynı duyarlılığı ve kıskançlığı göstermelerini bekliyoruz. Bugün işlem
tamam diyen meslektaşlar, dün vakit tamam diyenlerin taşeronluğundan vazgeçmelidir.
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Değişim Hareketi; özgür düşünen, bağımsız davranan, çağdaş bireylerin yaşadığı, demokratik
ve laik Türkiye istiyor. Okyanus ötesinden icazet almadan halkının gücünü harekete geçirerek
sorunlarına çözüm üreten, savaşa karşı çıkarak dünya halklarının kardeşçe ve barış içerisinde
yaşamasını amaçlayan, gerçekten laik ve demokratik yönetimler istiyoruz. İktidarını kalıcı
kılmak isteyen, yönetimdeki siyasi anlayış, büyük orta doğu projesi yedeğinde devlet
kadrolarını da ele geçirerek pupa yelken ülkemizi karanlık bir geleceğe taşımak istiyor. Bunun
yanında meslek odalarının, üretici birliklerinin, sendikaların ve diğer sivil toplum örgütlerinin
yönetimlerini ele geçirerek devleti kuşatma çabası içinde görülüyor.
Değerli arkadaşlarım; Değişim Hareketi aylardır içinde bulunduğumuz koşullardan, mesleği
örgütlülüğümüzü ve ülkeyi değerlendiriyor. Pek çok kişi ve kurum gibi biz de tehlikenin
farkındayız. Bunun gereği olarak Anayasa’nın temel ilkeleri laikliğe her fırsatta karşı
duruşunu ortaya koyan, demokrasiyi ötelemeye çalışan, hukuk tanımaz baskıcı yönetime karşı
demokratların birlikteliği çağrısında bulunduk. Duyarlılık göstererek bu çağrıya olumlu yanıt
veren grup ve kişilere teşekkür ediyoruz. Çabamızın önemli ancak yeterli olmadığının elbette
bilincindeyiz. Demokrasi güçlerinin farklılıklarını, mesleki ve toplumsal zenginliklerimiz
olarak görmekteyiz. Bu nedenle grup bağımsızlıklarını ve düşünsel farklılıklarını koruyarak
birlikte üretme ve davranma ortak iradesini gösterenler, bir çoban ateşi yaktığını
düşünüyorlar. Bu toplumsal sorumluluk bilincinin ülkemizin bu tarihsel kesitinde bizim
dışımızdaki kişi ve çevrelere örnek olmasını diliyoruz. Ve grubum adına genel kurula saygılar
sunuyorum.
Hüseyin Turan:
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sürenin kısa olması meselesini tekrar konuya değineceğim.
Mesleğimizin en temel sorunlarından biri olan haksız rekabetten kurtulmak istiyorum.
Bilindiği gibi 3568 sayılı yasamızın 3’üncü maddesinde, meslek unvanlarının haksız
kullanılmasından söz edilmektedir ve bu yasaya göre tespit edilen unvanları haksız
kullananlar Oda tarafından Cumhuriyet savcılıklarını bildirilmek durumundadırlar. Ve
faaliyet raporlarında da zaten görüyoruz Oda muhtelif olayları, yaşanan suçları, bunlarla ilgili
takibatı yapmış ve Cumhuriyet savcılıklarını bildirmiş, işlem yapılmaktadır. Ancak bu
kişilerin davranışlarıdır yani bir takım olayların sonuçlarıdır. Esas itibariyle bu olaylara neden
olan olgulara ve durumlara ben dikkatinizi çekmek istiyorum.
Bir defa haksız rekabetin ortaya çıkmasının en temel nedenlerinden bir tanesi, tekelleşmenin
yoğunlaşmasıdır. Yani ciddi anlamda uluslar arası şirketlerin hakimiyeti her ülkede, özellikle
bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde artmaktadır. Bir alış-veriş merkezinin açılması, onlarca
küçük orta ölçekli işyerinin kapanmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla buradan meslek
mensupları mükellef de iş kaybına uğramaktadırlar. Bir diğer konu kayıt dışı ekonomi
yoğunluğudur. Faaliyet raporlarında da gördük yani yüzde 50’nin üzerinde, yüzde 50 leri
aşacak nitelikte bir kayıt dışı ekonomiden söz ediyor. Ve bunun ekonomiye faturası çok ciddi
boyutlardadır. Kayıt dışı ekonominin olduğu bir ortamda kayıt olmaz, iş olmaz, dolayısıyla
meslek mensupları da burada mağdur olmaktadırlar.
Diğer taraftan haksız rekabete neden olan en önemli olgulardan biri de serbest ticaret
anlaşmalarıdır. Malların ve hizmetlerin serbest dolaşımı yine yapılan ticaret anlaşmalarıyla
devasa boyuttaki uluslar arası şirketlerin eline geçmektedir. Gelişmiş ülkeler gelişmekte olan
ülkelere çok yoğun bir biçimde gündeme getirdikleri ve imzalattıkları serbest ticaret
anlaşmalarıyla mallarını ve hizmetlerini rahatlıkla sokmaktadırlar ve haksız rekabete neden
olmaktadırlar. Diğer yandan ülkemizde uygulanan IMF programları da haksız rekabetin bir
boyutudur. Bu programlar çerçevesinde hükümetin uygulamak zorunda olduğu bir takım
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ekonomik ve siyasal uygulamalar yine haksız rekabete neden olmaktadır. Diğer taraftan
özelleştirmeler, Oda Başkanı’nın da konuşmasında açıkladığı gibi özelleştirmeler tamamen
borç ödemelerinde kullanılmakta, yatırımın ve istihdama pay aktarılmamaktadır. Bu da
işsizliğe neden olmaktadır. Yani temel olarak haksız rekabete neden olan bu konular
ülkemizde çok yoğun bir biçimde yaşanmaktadır. Böyle bir ekonomide dışa bağımlı,
borçlanma temelli, sıcak para akışının çok yoğun bir biçimde yaşandığı bir ekonomide
yaşıyoruz. Sıcak para geliyor, balon gibi ekonomiyi şişiriyorlar sonra ekonominin havasını
alıp balonu patlatıp gidiyorlar. Dolayısıyla böyle bir ekonomide yolsuzluk da olur, haksız
rekabette olur, başka şeyde olur, yani hastalıklı bir ekonomiden bahsediyoruz burada.
Bütün bunlar karşısında teknolojik uygulamalardan faydalanalım, İngilizce öğrenelim gibi
önermeler çok iyi niyetli önermelerdir. Tabi ki bunlar bir şeydir, bize bir avantaj sağlayacaktır
ama sorunu çözmeyecektir. Esas itibariyle söylemek istediğim sivrisineklerin öldürülmesi
yerine bataklığın kurutulmasıdır, bataklığın önlenmesidir.
Hepinizi grubum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum, beni dinlediğiniz için teşekkür
ediyorum.
Rıfat Nalbantoğlu:
Meslekte Birlik Grubu adına Sayın Aziz Babuşcu.
Aziz Babuşcu (Meslekte Birlik Grubu Ardına):
Sayın Divan, çok değerli meslek mensubu arkadaşlarım, kıymetli hazirun; bugüne kadar
burada benden önceki arkadaşların da ifade ettiği gibi genel kurullar yaşadık, bugünde bir
yenisini hep beraber yaşıyoruz. Yine belki bir tekrar olacak ama, tekrarın zararı olmaz, bu
Genel Kurul’unda mesleğimiz ve meslektaşımız adına yeni ufuklar açmasını dileyerek
sözlerime başlamak istiyorum.
Esasen konuşmayla ilgili bir hazırlık yapmıştım. Ama konuşma metnine bağlı kalmayacağım,
bugün konuşmak istemiyorum daha doğrusu bu Genel Kurul’da. Sadece iki arkadaşıma
teşekkür ederek, belki bir atıf yaparak birtakım şeyleri, sözlerimi tamamlayacağım. Çağdaş
Demokrat Grup adına konuşan, yanlış hatırlamıyorsam Nilgün Hanımefendi'ye teşekkür
etmek istiyorum. Belki bu Genel Kurul’da en çok ihmal ettiğimiz şeylerden, kavramlardan,
değerlerden bahsettiği ve onlara atıfta bulunduğu için, daha insanı, daha bize özgün,
globalleşmenin ve modernitenin insanı yalnızlaştırdığı bir dönemde güzel atıf ve konuşmaydı
diye düşünüyorum ve teşekkür ediyorum. Aynı şekilde genç meslektaşımız Yasin Bey’e
teknik değerlendirmesi için teşekkür ediyorum. Ve bir şeyi bu genel kurulda bir kere daha
yaşıyor olmaktan da üzüntümü ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. O da şudur, biz
farklı düşünen insanlar olarak farklılıklarımızla beraber birbirimizi anlama konusunda gayret
içerisinde olmak gerektiğini bir türlü kabul edemiyoruz. Buraya bir Oda Başkanı'mız çıkıp
Sayın Masum Türker’in çok veciz bir şekilde ve sağ duyu örneği olarak ifade ettiği en son
Danıştay’a yapılan ve Cumhuriyet dönemi birikimlerimizi aslında hedefleyen saldırıyı,
nefretle kınadığımız saldırıyı bir sağduyu örneğiyle, Türkiye’nin geleceğine ipotek koymak
isteyen menfaat şebekelerinin ve çıkar gruplarının maşalarını kullanarak ülkeyi bir kaos
ortamına sürükleme gayretini gördüğü için Masum Bey’e teşekkür ediyorum, böyle bir
değerlendirme yaptığı için, bir oda başkanının buradan hareketle olayı iki taraflı bir kavga ve
bu kavgada mutlaka kazanması gereken bir anlayış olarak rest etmesini de kınıyorum,
protesto ediyorum. Ve bu söylediklerimi, alkış almak falan için de söylemiyorum. Ve bir şey
var o da dikkatimi çekiyor, alkış ya da konuşan insanlara saygının ifadesi olarak belki
algılanabilir, basit bir nezaket kuralıdır. Yani şurada bulunan arkadaşlar bir grubun
temsilcisini, konuşmacısını çok kabul etmesek daha iyi alkışlayabiliyor ve salonun öteki tarafı
kılıçla kesilmiş bir şekilde elini kıpırdatmıyorsa, bu nedir arkadaşlar, ne yapmak istiyoruz,
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neyi anlatıyoruz birbirimize. Ben bu anlayışı kabul etmiyorum, doğru bulmuyorum, objektif
bulmuyorum ve kınıyorum. Ve onların, o düşünce mensubu arkadaşların Türkiye’nin bu
ülkenin gerçeklerini görerek bir de Masum Bey'in atıfta bulunduğu birlik ve bu ülke ile ilgili
hesapların bizim düşüncemizin dışında neler olabileceğine dair en az buradan alkış yapmama
direnci kadar bir vakit ayırarak kafa yormak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu anlayış
hakim olduğu sürece, olayların gerçeğindeki, merkezindeki derinliği göremeyeceğiz hiçbir
zaman, o zaman kendi bildikleri doğrultuda iktidarlarının ve çıkarlarının kayba uğramaması
adına çok Danıştay üyelerini feda edebileceklerini, çok başka kurumlardaki insanları feda
edebileceklerini görmemiz gerekiyor arkadaşlar.
Şimdi süreyi aşmadım inşallah, bitiriyorum. Süre uyarısını yapan arkadaşa ne olursa olsun
ben onun konuşmasının kesilmesini ya da müdahale edilmesini asla tasvip etmezdim. Güzel
bir konuşmaydı, istifade etmek gerekir, tavır koymak gerekmez. O kokuşmuş, ideolojik,
marjinal anlayışlarıyla ne Oda yönetilir, ne ülke yönetilir, ne de başka bir şey yapılır
arkadaşlar, bundan vazgeçin. Ama ısrarla böyle düşünmeye devam edeceğiz diyorsanız,
ısrarla marjinal kalacağız diyorsanız o zaman o düşüncenin literatüründen size hitap ediyorum
ve diyorum ki Nazım Hikmet kadar bu topraklara ait ve Deniz Gezmiş kadar delikanlı olmaya
sizi davet ediyorum. Teşekkür ediyorum.
Rıfat Nalbantoğlu:
Çağdaş Demokrat Grup adına sayın Şenol Kokal
Şenol Kokal(Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Adına):
Sayın Divan, değerli konuklar, mesleğimizin saygıdeğer güzel insanları, sevgili
meslektaşlarım, çağdaş demokrat muhasebeciler grubu adına hepinizi saygı ve sevgiyle
selamlıyorum, hoş geldiniz.
Değerli meslektaşlarım; Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubumuz meslek
örgütlenmemizin daha ilk günden itibaren zaman zaman değişik siyasal iktidarların vaatlerini
bir kenara itip, herhangi bir ayrım gütmeksizin her türden görüş, düşünce ve inanca eşit
uzaklıkta durmayı ilke edinmiştir. Hiçbir zaman herhangi bir siyasi iktidarın arka bahçesi
olmamıştır ve olmayacaktır. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği’nin taraf olduğu tek
konu, ülkemizin ve meslek mensuplarımızın çıkarlarıyla bir yaşama biçimi olarak laik ve
demokratik cumhuriyet değerlerinin ödünsüz korunmasıdır. Hiçbir zaman laik ve demokratik
cumhuriyetten, Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermeyecek ve verdirmeyecektir. Çağdaş
Demokrat Muhasebeciler Birliği 16 yıl önce belirlediği bu duruşuyla meslek örgütlenmesini
başlatıp bugüne taşıyarak, İstanbul serbest muhasebeci mali müşavirler odasının dünü bugünü
ve yarını olacağını kanıtlamıştır.
Değerli meslektaşlarım; meslek örgütlenmemizin ilk günden itibaren grubumuz hep
kendisiyle yarıştı. 16 yıl içerisinde yüzlerce seminer, panel, forum ve kurslar düzenledi. Bölge
eğitim çalışmaları yaptı. Bilimsel yayın, dergi ve bültenler çıkardı. Türkiye muhasebe
denetimi sempozyumlarını düzenledi. Sorunlarımızın çözümlenmesi için yüzlerce mesleki
raporlar hazırladı ve hayata geçirdi. Kamuoyunun aydınlanması için toplumsal raporlar
hazırladı. Görsel ve basılı yayınlarda mesleğimiz adına kamuoyu oluşturdu. Ve uluslar arası
tanıtımına öncülük etti. Meslektaşlarımızın gelişmesi için bilgisayar ve teknoloji eğitimini,
yurtdışı destekli yabancı dil eğitimini, yönetici ve denetim eğitimini, yeni Türk Ticaret
Kanununu ve uluslar arası standartları eğitimini programına almış ve uygulamaya başlamıştır.
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Değerli meslektaşlarım; bu başarıları görmemezlikten gelenler bilsinler ki, biz öncü, yaratıcı,
eğitici ve öğretici, meslek için yeni fırsatlar yaratan son derece nitelikli ve deneyimli
kadrolara sahip, paylaşımcı bir grup olmaya devam edeceğiz.
Değerli meslektaşlarım; demokratik kitle örgütlerinin temel özelliklerinden biri sadece
mesleki sorunları konuşmak, tartışmak değil, aynı zamanda dünyanın ve ülkenin içinde
bulunduğu sorunlarla ilgili görüş ifade edebilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun
temel ilkelerinden birisi olan laiklik ilkesi büyük savaşımlarla elde edilmiştir. Kurtuluş Savaşı
sadece topraklarımızı işgal eden emperyalist güçlere karşı değil, aynı zamanda gerici
isyancılara karşı da olmuştu. Özellikle son günlerde kamuoyunun gündemine taşınıp
tartışılmaya çalışılan ve toplumun bir arada tutulmasının temel taşlarından birisi olan laiklik
ilkesini yok sayanlar siyasal varlığını tarihin gerilerinde kalmış anlayışın örgütlenmesine
ortam hazırlayan koşulların yaratılmasında, geçmişte olduğu gibi bugün de katkı koymayı
sürdürenler unutmamalıdırlar ki Türkiye Cumhuriyeti’nin yıllardır devam eden temel çizgisi,
1923 ten beri Mustafa Kemal Atatürk tarafından çizilmiş ve Anayasa’mızda da yerini almış
olan laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olmasıdır. Cumhuriyet’in bu temel ilkelerine
saygılı olmayan, bu temel ilkeleriyle çelişen davranış ve düşünce içerisinde bulunanlar
unutmamalıdır ki Türkiye laik bir ülkedir, Türkiye bir hukuk devletidir, Türkiye bir sosyal
devlettir. Türkiye’den Cumhuriyet ve demokrasi vazgeçilmez ilkelerdir.
Değerli meslektaşlarım; dünyanın geçmekte olduğu süreçte emperyalist güçlerin Türkiye’nin
hassas bölgelerinde oyunlar oynamaya çalıştıkları oyunlara karşı gerekli tedbirler alınmalı ve
bu tür oyuna karşı uyanık olunmalıdır. İç barışın ve istikrarın zaafa uğratılmaya çalışıldığı bir
süreçte, Türkiye’nin temel değerlerinin tartışılması ve gündeme getirilmesi ülkemize zarar
verir.
Sevgili meslektaşlarım; son günlerde basına yapılan bombalı saldırıyı ve yüksek yargının en
önemli kurumlarından biri olan Danıştay’a yapılan kanlı silahlı saldırıyı lanetliyoruz.
Demokratik laik Cumhuriyet kurumlarına saldırılarla hedeflerine ulaşmak isteyenler, geçmişte
olduğu gibi bugün de hedeflerine ulaşamayacaklardır.
Değerli meslektaşlarım; çağdaş demokratlar en doğru yerdeyiz. Dolayısıyla bugün aynı
zamanda yarın için bir başlangıçtır. Geçmişi doğru değerlendirenler, geleceklerini sağlam
temeller üzerine kurarlar. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği, geleceği bugüne taşıyan,
mesleğin geleceğini gören, güçlü, kararlı, azimli, hak ve özgürlüklere saygılı, çağdaş, laik ve
demokratik bireylerin oluşturduğu ve geleceğin mesleki tarihini yazacağı grubudur. 17.
Olağan Genel Kurul’umuzun ülkemize ve mesleğimize yeni kazanımlar sağlamasını
diliyoruz, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.
Rıfat Nalbantoğlu:
Teşekkür ederiz.
Değerli arkadaşlarım; 5’er dakikalık konuşmalardan son konuşmacımız kendi kişisel
görüşünü ifade edecek ondan, sonra 10’ar dakikalık gruplar konuşmasına geçeceğiz. Sayın
Gültekin Bekar buyurun efendim.
Gültekin Bekar :
Sayın Divan, değerli meslektaşlarım hepinize saygılar sunuyorum. Bugün 20 Mayıs 2006, dün
19 Mayıs 2006’ydı, yani 19 Mayıs 1919’un 87. yıldönümü.
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Değerli arkadaşlarım, düşüncelerimi ifade etmeden önce kısa bir kronoloji yapmak istiyorum.
87 yıl önceki bilinç Mustafa Kemal ve arkadaşlarında, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı
mücadele etmekti. Ve bu nedenle ulusal Kurtuluş Savaşı başlatıldı. Yine Mustafa Kemal ve
arkadaşlarından saltanata ve gericiliğe karşı çıkmaktı. O nedenle Cumhuriyet kuruldu, saltanat
kaldırıldı. Yine Mustafa Kemal ve arkadaşlarında ulusal bir ekonomi kurmaktı, o nedenle
1924 te İzmir İktisat Kongresi’ni topladı. Şu çok iyi biliniyordu, ulusların ekonomisi bağımsız
olmadığı koşullarda, siyasal bağımsızlık da olmaz. Gelelim 19 Mayıs’tan günümüze yavaş
yavaş. Biliyorsunuz 1938-1940’lara kadar Cumhuriyet’in kuruluş süreci, 1940’larda ikinci
dünya savaşı, 1950’lerde iktidar değişimi ve Türkiye’nin NATO’ya girişi, Marshall Yardımı.
1940’ların ortalarında kurulan Köy Enstitülerinin 1950’lerin başlarında kapanması. Ben de
Köy Enstitüsü mezunu bir öğretmenin oğlu olarak Köy Enstitülerini çok iyi biliyorum. Köy
Enstitüsünden mezun olana bir öğretmen mezun olduğunda bir köy kurtulmuş gözüyle
bakıyorlardı. Ne yazık ki 1950’lerin ortasında bu köy enstitüsü NATO’ya girdik, ABD ile
ikili anlaşmalar yaptık, 1954 yılında ne işimiz varsa Kore’ye gittik, köy enstitüleri kapandı,
köylülerin aydınlanma süreci engellendi, İmam Hatip Okulları’nın açılış tarihleri 1950’lerin
ortalarına denk geldi değerli arkadaşlarım. Şunu kesinlikle kabul ediyorum, Türkiye’nin imam
ihtiyacı varsa, kesinlikle İmam Hatip Okulları olmalıdır. Türkiye’nin öğretmen ihtiyacı varsa
öğretmen okulları olmalıdır. Türkiye’nin sanatkarlara karşı ihtiyacı varsa sanat okulları
olmalıdır, uzatabiliriz örnekleri. Ama eğitim Anayasa’da laik olması gerektiği halde, ihtiyaç
dışı fazla dini eğitim yuvaları kurmaya kalktığınızda bu sefer amaç farklı yollara sapmaktadır.
Birçok arkadaşımın konuşmasında izledim, Danıştay’daki menfur olayı lanetledi.
Değerli arkadaşlarım; Danıştay’daki menfur olayı lanetlemek yetmez, onun nedenlerine
girmek gerekiyor. Uğur Mumcu da lanetlenmişti. Bahriye Üçok da lanetlenmişti. Ahmet
Taner Kışlalı da lanetlenmişti ölüm olayı. Bunlar neden öldürüldü. Onların nedenine
girmeden ben bu olayı lanetliyorum demek yetmez. Bu olayda kimse sayın Başbakanın dediği
gibi siyasi rant çıkarmaya kalkmasın, yok öyle bir şey. Bu olayın gerçek nedenlerine girilmesi
lazım. Ne ekersen toplumda onu biçersin.
Bakın değerli arkadaşlarım; bir avukatı bile silah haline getirdiler. Tekrar ediyorum, halbuki
bir avukat yüksek okul mezunu, üniversite mezunu ki ailesine bakıyorsunuz bir ilköğretim
müfettişinin oğlu. Bunu silah haline getirdiler. Bu üç kuruş, beş kuruş parayla satın alınma
olayı değildir değerli arkadaşlarım. Bu bilinçli bir eylemdir, bu örgütsel bir eylemdir ve
bunun arkasında güçler vardır. Düşünebiliyor musunuz Cumhuriyet Gazetesi’ne bir haftada
aynı kişiler 3 defa bomba atacak, bir hafta sonra gidecek Danıştay’a, ilk önce Danıştay
Başkanı'nı veya Birinci Daire Başkanı'nın odasını basacak ertesi gün gelecek tekrar o
Danıştay’daki toplantı halindeki hakimler kurulunu tarayacak, yok böyle bir şey, böyle bir şey
olamaz arkadaşlar. Bu basit bir olay değildir, bu bir hezeyan değildir. Bu bir türban olayı da
değil. Bu toplumu susturma olayıdır. Bakın şuraya gelmek istiyorum özellikle zaman çok
kısıtlı, çok konuşulacak konular var.
Değerli arkadaşlarım; değişim bilime göre mutlaka olması gereken bir olaydır. Değişime
kesinlikle inanıyorum. Şunları kısa geçmek istiyorum. 1950’li yıllarda toplum halkçı ve
demokrat parti olarak ikiye bölündü. 1960’lı yılların gelişen gençlik rüzgarı karşısında
70’lerde özellikle toplum sağcı ve solcu olarak bölündü, bugün de laik, anti-laik olarak
bölünmek isteniyor.
Değerli arkadaşlarım; biz burada Fenerbahçe-Galatasaray maçı yapmıyoruz. Biz burada bir
meslektaşız. Bu ülke batarsa hep birlikte batacağız, çıkarsa hep birlikte çıkacağız. Gerçekleri
görerek adım atmak zorundayız.
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Son olarak şunları söylemek istiyorum, değerli arkadaşlarım, Deniz Gezmiş’in delikanlılığını
takdir edenler, delikanlılığın onun öz düşüncesinden kaynaklandığını görmelidirler. Deniz’in
delikanlılığı emperyalizme karşı olmaktır. Deniz’in delikanlılığı ülkesini sevmekti. Deniz’in
delikanlılığı ekonominin paylaşımcı bir ekonomi olmasını istemekti. Bundan dolayı
delikanlıydı. O anlamda meseleleri soyut olarak değil, öz olarak almakta çok büyük yarar var
diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, sağ olun.
Rıfat Nalbantoğlu:
Evet teşekkürler.
Şimdi öncelikle Sayın Çetin Ergüden. Çetin Bey, dilekçeyi imzalamanız lazım, seçim
kuruluna gidecek. Evet bu gruplar adına son konuşma turunu yapacağız. Ulusal
Muhasebeciler adına sayın Oktay Yeşilyurt.
Oktay Yeşilyurt (Ulusal Muhasebeciler Birliği Grubu Adına):
Sayın Divan, değerli misafirler, çok değerli meslektaşlarım. Hepinizi saygıyla sevgiyle
içtenlikle selamlıyorum. Bugün Genel Kurul’a damgasını vuran Danıştay’a yapılan saldırıydı.
Elbette burada duyarlı insanların reflekslerini dile getirmesinden doğal bir şey yoktur. Ben de
bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Diğer taraftan Cumhuriyet Gazetesi’ne yapılan bombalı
saldırıyı da aynı şiddetle karşı çıkıyorum, kınıyorum.
Değerli arkadaşlar, bir tespitimizi net ortaya koymak zorundayız. Olayların nedenlerini doğru
tespit edemezsek, doğru sonuçlara varamayız. Sadece o andaki öfkelerimizi, o andaki karşı
duruşlarımızı ifade ederiz. Bu kalıcılık taşımaz, bir süre sonra sabun köpüğü gibi uçar gider.
Buradan baktığımız zaman olaya, şunu görmemiz lazım. Bu saldırı Türkiye’nin kurumlarına,
laik cumhuriyete karşı yapılan bir saldırıdır, doğrudur, Atatürk devrimlerine karşı yapılmıştır,
doğrudur, ama niçin yapılmıştır. Bu saldırının arkasında öyle genel anlamda derin devlet
diyerek kafa karışıklığına meydan vermemek gerekiyor. Bunun arkasında bir kuvvet vardır, o
süper NATO’dur değerli arkadaşlarım. Bu saldırının arkasında ABD ve AB emperyalizmi
vardır değerli arkadaşlarım. Bu saldırının amacının Türkiye’ye biçilen Ilımlı İslam Modeli’ne
doğru bir adım daha atabilmek için yol almaktır, deneme yanılmadır, sınamadır değerli
arkadaşlarım.
Yoksa bu saldırı toplumun top yekununa mal edilmesi gereken, onları karşı saflarda görmeyi
gerektiren bir saldırı değildir. Tespitleri doğru yapmamız lazım. Büyük Ortadoğu Projesi
ortada, bu projenin gereği olarak Türkiye’ye çizilmiş voleler var, bu projenin temelinde,
ülkemiz etnik ayrımcılığa götürülmek isteniyor. Diyarbakır başkent yapılmak isteniyor. Bu
ülkenin asli kurucuları olan Türk ve Kürt halkı ki bunlara Atatürk Türk Milleti demiştir,
birbirine boğazlatılmak isteniyor değerli arkadaşlarım. Önce bunları öyle yuvarlak laflarla
değil, net tespit edeceğiz, net ortaya koyacağız ve bu sorunlar herkes tarafından biliniyor,
ondan sonra çözüm üreteceğiz değerli arkadaşlar. Çözümü de nerede arayacağız biliyor
musunuz, bakınız burada bir genel kurula başladık, girişti divan oluşurken kalabalık bir
meslek mensubu, sonrasında konukların konuşmaya başlamasıyla birlikte seyrekleşen bir
salon. Değerli arkadaşlarım, toplantılarımızda herkese mümkün olduğu kadar söz hakkı
tanımalıyız. Zamanı da yok saymamalıyız, ancak ben kısaca ve grubum adına son konuşmacı
olduğum için divanın da toleransına sığınarak kısaca bir iki satır başı açmak istiyorum.
Değerli arkadaşlar, Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği benim de üye olduğum dernek.
Kadıköy şubesinde başkanlığını yaptığım dernek. Ben dilerdim ki, derneğimizin sayın başkanı
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bu kürsüye çıktığı zaman dernek genel başkanı olarak konuşsun. Aksi takdirde diğer illerdeki
o konuşmayı yapacaksa, grubu olan grubu adına söz verseydi.
Değerli arkadaşlar; diğer bir nokta, çok değerli konuklarımız hoş geldiler sefa geldiler, ama
eskilerin deyimiyle buraya geldikleri zaman, onların biz bilgilerinden, birikimlerinden kendi
birimlerinde yaşadıkları olaylardan faydalanmak isteriz. Yoksa eskilerin tabiriyle iş sahası
bulmaları için bulunmalarını istemiyoruz değerli arkadaşlar, birkaç oda başkanımız maalesef
buradan açıkça yanlı taraflı bir tutuma girdi. Bu Genel Kurul anlamına uygun değildir.
Şimdi değerli arkadaşlar, bakın, ben çok geniş bir dosyayla geldim, çok da geniş konular var
konuşulacak, ama bu konuların hepsine girmek zaman açısından ne yazık ki mümkün
olamıyor.
Değerli arkadaşlarım; bakınız ben şunu yapıyorum sizler adına. Artık bu saatten sonra
dostluklarımız, arkadaşlıklarımız, grupsal bağlar içerisinde birbirimize dayanışma refleksleri
sunmamız falan hepsini kabul ediyorum, hepsini saygıyla karşılıyorum, ama gün o gün değil.
Artık üretemeyen, artık sorunlara çözümler getiremeyen, artık kendini tekrar eden bir yönetim
anlayışı var karşımızda değerli arkadaşlar. Bunu tespit etmek çok zor değil. Şimdi elimizde
2004-2006 dönemine ilişkin çalışma raporu var, bir de 2002-2004 çalışma raporu var, belki
sizin arşivinizdedir, bugün yanınızda getirmemiş olabilirsiniz. Ben bunları araştırdım, baktım,
inceledim. Buralarda gördüm ki hep kendini tekrardan ibaret bir durum var, yeni bir şey
üretemiyor, yeni bir şey diye sunulan ne biliyor musunuz? AB’den fon alacağız, niçin, sağlıklı
cinsel yaşam için. Bu mu değerli arkadaşlar.
Sevgili meslektaşlarım; beni çok iyi tanırsınız, yeni arkadaşlarımız belki bilmeyebilir, ben
hiçbir zaman olayın politikasına, manevrasına, genel geçer ortalama tutumlarına kaçan bir
anlayışa sahip olmadım, doğruları konuşacağız, doğru sonuçlara geleceğiz değerli
arkadaşlarım. Bakın iki örnekle bitireceğim. 2002–2004 broşürü sayfa 3 sorunların çözümü
için onlarca rapor sunduk. 2004–2006 broşürü sayfa 29-30 aynı başlık aynı kelimeler aynı
cümleler. Buna benzer burada sayfalarca var elimde değerli arkadaşlar. Ben buna tek tek
girmek istemiyorum. Açın bakın değerli arkadaşlar.
Değerli arkadaşlarım; bakın Sayın Nalbantoğlu biz birbirimizi yıllardır tanıyoruz. Şimdi bu
konuşmadan sonra kim ne yapacak, sonra çağdaş gruptan arkadaşımız bir konuşma yapacak,
sonra bir başka arkadaşımız ki muhtemelen Oda Başkanı, aynı zamanda grubun da başkanıdır,
çıkacak, bir de oradan teşekkür adı altında ya da eleştirilere cevap adı altında, faaliyete
eleştiriler adı altında, çok özür dilerim, bakın bir yere varmak istiyorum, bütün bunlar olduğu
zaman, bizim kendi imzalarımızla da size verdiğimiz onay ortada bunu biliyorum, o zaman
divanın bu sunduğum durum karşısında, gerçek karşısında biraz toleranslı olması lazım, en
azından son konuşmacılara. Bu anlamda mesleki mücadeleyi uzun süredir sürdüren bir
arkadaşınız olarak rica ediyorum. Toparlayıcı olmaya çalışacağım.
Değerli arkadaşlar; yine faaliyete bakınız. Orada, deniliyor ki işte küresel dayatmalar ve AB
müktesebatı nedeniyle, mesleğimiz istesek de istemesek de defter tutmaktan, danışmanlığa
doğru gidecekmiş. Peşin kabule bak arkadaş. Sonra insan ayrılıyor, küreselleşmeyi
tanımıyorsunuz, globalleşmeyi tanımıyorsunuz sadece geçiştiriyorsunuz. Diyorsunuz ki, onun
için üyeler böyle düşünse de böyle düşünse de o olsa da, bu olsa da bu önüne geçilmez bir
gerçek, o halde ne yapacağız, biz bunu engelleyemediğimize göre içinden nasıl sıyrılırız
değerli arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim küreselleşmenin adı emperyalizmdir,
sömürüdür, yenidünya düzeni budur, globalizm budur. O halde dünya halkları ve Türkiye’de
bunun bir yarar getirmesi mümkün değildir. AB kapısına bağlandık, gümrük birliği
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anlaşmasıyla bizi kapıda tutuyorlar, etnik temelde bölünüyoruz. Bütün bunları görmek lazım,
ondan sonra da karşı çıkmak, önlemek için uğraşmak varken, peşin kabule gitmemek lazım.
Bunlar son derece yanlıştır. Böyle yaparsanız ne oluyor bakın arkadaşlar, şimdi iki seneden
iki seneye, laikliği, Cumhuriyet'i hatırlıyorsunuz, tartışmayız, tartıştırtmayız, iki senede bir
buralarda seçimde oy’a tahvil etmek için laiklikten bahsederseniz, bu mücadele tarzı doğru bir
mücadele tarzı olmaz. İnandırıcı olamazsınız değerli arkadaşlarım. Bunu böyle yaptığınız
zaman, defalarca uyardık yine uyarıyoruz, ülkemizin bölünmesine hizmet eden, Türk Silahlı
Kuvvetleri'yle bölücü terör örgütünü eşit gören kirli savaş adı altında tanımlayan bir bildirinin
altına imza attığınızda, şahsen atmış olabilirsiniz ama kurumsal nitelikten dolayı attığınız
herkesçe malumdur, bu durumda şunu göremezsiniz, Vakit Gazetesi’nde bu Danıştay’daki
insanların profilleri yayınlandı, o gazetenin başyazarı Abdurrahman Dilipak, o bildiride
imzası olan sizinle birlikte Abdurrahman Dilipak, diğer taraftan bakınız, Abdullah Öcalan’ın
avukatı Yusuf Alataş aynı bildiriye imza atıyor. Ben yine uyarıyorum benim Oda’mın
yöneticileri ve benim arkadaşlarım, dostlarım böyle bir bildirinin altına imza atmamalılar,
öneriyorum imzalarını derhal geri çekmeliler, çünkü laiklik, çünkü Atatürkçülük, üniter
yapıyı muhafaza anlayışından geçer değerli arkadaşlar. Bu nedenlerle, son sözüm, sayın
Nalbantoğlu son sözüm özür dileyerek, rahatsız ediyorsam özür dilerim ama, sizin
sorunlarınızı konuşuyorum, onun için sizin saygınıza sevginize sığınıyorum.
Değerli arkadaşlar, müsaade edin, bakınız son cümleler, burada 17 yıldır yönetimde olanlar
yarın yine başınıza aday diye çıkacaklar. Bakın serbest muhasebeci arkadaşlarımızı
bilgilendiriyorlar tabi ben de öyle demek istemiyorum ama bir tedirginliği söylüyorum yüksek
okul mezunu olup serbest muhasebecilik sınavına girmişler, telefonda da şey geliyor, işte
diyorlar ki, 5 Haziran’da açıklayacağız bu bilgiyi ama, bu bilgi nedeniyle sırf benim
listemden delege olmaya çekinenler oldu, niye, ortalamayı tutturamazlar diye.
Değerli arkadaşlar; bakın 17 yıldır yönetimde olan ve halen TÜRMOB yönetiminde adaylar.
Değerli arkadaşlar; belki yarın yine olacaklar. Ben sizlerin bunu içinize artık sindirmemenizi
istiyorum. Çözemezler çünkü yeni bir meslekleri var, meslek örgütü yöneticiliği. Onlar da
diyecek ki yeni bir meslek var muhalefet mesleği falan. Şimdi bakın değerli arkadaşlar, biz
ulusal muhasebeciler birliği olarak, meslekte birlikteki arkadaşların da faaliyet raporlarını
okudum. Aynı şeyleri söylüyorlar. Seminer yaptık, panel yaptık, onu yaptık bunu yaptık.
Dönün beri tarafa 17 yıllık iktidar da aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla gerçek çözüm alternatifi,
Ulusal Muhasebeciler Birliği’dir. Yarın gerçekten arkadaşlık şu, bu duygularını bir yana
bırakarak, gerçekten tam bağımsız Türkiye için, gerçekten tam bağımsız bir meslek için ve
gerçekten ülkemizin laik üniter yapısını korumak için, Ulusal Muhasebeciler Birliği olarak
oylarınıza talibiz ve desteğinizi bekliyoruz. Bu vesile ile genel kurulumuza tekrar başarılar
diliyorum, hepinize saygılar sunuyorum değerli arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
Rıfat Nalbantoğlu:
Evet, bari başlarken söyleseydin başkan 10 dakika yetmez diye. Değişim Hareketi adına sayın
Kenan Uğur. Süre gerçekten 10 dakika Kenan Bey ona göre. Ama tabii siz bilirsiniz.
Kenan Uğur (Değişim Hareketi Adına):
Değerli dostlar; sizleri 17 yılın biriktirdiği meslektaşlık ilişkilerinin yarattığı dostluk ve
kardeşlik duygularımla, kendim ve Değişim Hareketi adına sonsuz saygılarımla
selamlıyorum.
Meslek ve meslektaş profilinde pek çok olumlu değişikliklere damgasını vuran bu 17 yılın
yeterlikleriyle yetinmeden, dünyanın gerisinde kalmamanın mücadelesini üstlenen bir grup
olarak bizler hem mesleki bilgi ve birikimlerimizle, hem de sosyal, siyasal, insani ve ahlaki
etik değerlerimizle, gücümüz ölçüsünde her türlü olumsuzluğa karşı durmaya ve her türlü
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olumlu gelişmelere omuz vermeye devam ediyoruz. Bugün burada tekelcilerin ve tröstlerin
yeni dünya düzeni diye adlandırmaya çalıştıkları ve böylece yumuşatmaya çalıştıkları sömürü
dünyasının kıskacı altındaki çelişkilerle dolu mesleğimizin verimli yönlendirilmesi için uğraş
veren insanların düşünceleri dile getiriliyor. Şunu herkes iyice biliyor ki, mesleğimizin
sorunları da toplumsal yaşamın temel çelişkisi ile birlikte ele alındığında ancak kalıcı
çözümlere ulaşacaktır. Her türlü devlet teşviklerinin ve devlet hizmetlerinin, ülkemizin tüm
sathına yayılmadığı, bu nedenle de bu hizmetten yararlanamayan insanların zorunlu olarak
büyük şehirlere göç ettiği ki bu herkesin de gördüğü gibi ucuz iş gücü yaratma politikasının
bir sonucudur, böyle olunca bugünkü çarpık, sosyal ve siyasal toplum yapısı kaçınılmaz oldu.
Kan ve gözyaşına çeşitli bahaneler yaratıldı. Hukuk rafa kaldırılıp, hukukçular da çeşitli
yollarla susturuldu. Cumhuriyet’in kaleleri topa tutuldu. İşte bizlerin birliktelik arayışımızın
bizim değişim hareketinden gelmiş olmasının temel amacı da bu kötü gidişe dur demesi
gereken demokrasi güçlerine örnek bir mesaj vermektir. Umarım yerini bulacaktır.
Bizler bu emek-yoğun işin yükünü, bir yandan ailemizin en iyi şekilde yaşaması için
üstlenirken, diğer yandan da ülkemizin bağımsızlığı, demokratikliği ve bu değerlerin
gelişmesi ve kalıcı olmasının yolu olarak gördüğümüz adaletli gelir ve adaletli hizmet
dağılımının sağlanması mücadelesini de gönüllü ve seve seve yüklenmekteyiz.
Adaletsizliğin, fırsat eşitsizliğinin doğal sonucu olarak yaşanan huzursuzlukların, kan ve
gözyaşının durdurulması talebi de yine tüm demokrasi güçleriyle birlikte bizim vazgeçilmez
görevimizdir. Seyirci kalamayız. Görevlerimiz içinde, kayıt dışı ekonominin sebep ve
sonuçlarını en doğru şekilde sorgulamak, yargılamak, yönetenleri uyarıp, halkı da
bilinçlendirmek gibi sürekli olarak değişim mücadelesi vermeye muhtaç konuma ki, bunu da
ertelemeyeceğiz. Sosyal güvenlik ve vergi mevzuatıyla ilgili çıkan toplumsal hak kaybı ve
sonucunda huzursuzluk yaratan yasalar karşısında olduğu gibi, terörü önlemek iddiasına
sığınılarak çıkarılmaya çalışılan, özgürlüklerin ve insan haklarını daha da geriye götüren
yasalara da karşı duruş göstermek bizim sosyal sorumluluğumuz içinde yer almaktadır.
Bütün bu değerli görevlerin üstesinden gelebilmenin yolu, hepimizin bildiği gibi sağlıklı ve
güçlü bir örgütlülük başta olmak üzere, sürekli eğitim, kararlı mücadele ve yaptığı işi en iyi
yapma çabasından geçer. Kısa yoldan ve daha çok para kazanmak hırsı yerine, daha güzel ve
daha doğru işler yapmak, meslek ve ülke sorunlarına daha duyarlı olmak çabası içinde
olduğumuzda ve paylaşma kültürünü olmazsa olmazlarımız arasına aldığımızda, mesleğimizi
de huzur ve güven içinde yapacağımıza inancım tamdır. Sürekli olarak yakındığımız haksız
rekabetin de tahsilat sorununun da ortadan kalkmasının yolu, yine bu yukarıda sıraladığım
çabaları göstermekten geçer. Söylemlerimizdeki amaç, ortak bir dil ve güçlü bir yapı
yaratmaktır. Bunları gerçekleştirmek çok zaman alsa da bu uğurdaki çabamız kararlı bir
şekilde sürecektir. Sorunların üstesinden gelebilmenin yolunu birlikte mutlaka bulacağız, orta
yerde bir sorun varsa ki var ve sorunlar hepimizin sorunudur, bencil davranarak, görmezden
gelerek, çözümleyemeyiz. Bu mesleğin mensupları yani sizler ülkemizde ve mesleğimizde
yaşanan olumsuzlukların kaynağının, en iyi tespit edip, çarelerine katkı sunabilecek
düzeydesiniz.
Biz diyoruz ki, meslek topluluğumuzun örgütlü gücünü harekete geçirmenin zamanı gelmiştir.
Meslek yasamızın tüm eksikliklerine rağmen kazanılmış hakları korumak, geliştirmek
görevimizdir. Denetim de bizim işimizdir, yönetim de. Bu ülkede insanca, kardeşçe, savaşsız
ve sömürüsüz bir toplumsal bir yaşam, vazgeçilmez arzumuzdur.
Hepinizi yürekten sevgi ve saygılarımla, kendim ve Değişim Hareketi adına selamlıyor, Genel
Kurul’umuzun mesleğimize ve ülkemize yararlar getireceğini umuyorum, saygılarımla.
Rıfat Nalbantoğlu:
Teşekkürler. Divan da sizi selamlıyor sayın Uğur. Sağ olun. Tam 10 dakikada bitti.
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Şimdi Demokratik Platform adına sayın Hamdi Balcı.
Hamdi Balcı (Demokratik Platform Adına):
Saygıdeğer misafirler, çok değerli meslektaşlarım. Sizleri Demokratik Platform Grubu adına
selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum.
Şimdi tabii son konuşmaların, son konuşmacıların şöyle bir çıkmazı demeyelim ama eksikliği
olduğu doğrudur. Söylenecek şeyler çok önemli oranda söylenmiş oldu. Ama son
konuşmacının bir avantajı da şudur, bazı kavramlar konuşmalar üzerinde sonuçlar
çıkarabilmek, sentezler yapabilmek gibi bir avantajı da vardır. Bir, meslek meselesini
konuşalım, memleket meselesi bizim işimiz değildir diye bir şey çok dillendirildi. Bizim
demokratik platformla 1991’den bu yana söylediğimiz ve arkasında durduğumuz en önemli
sözlerden birisi şudur. Mesleğin sorunları ülke sorunlarından ayrı tutulamaz. İki, mesleğin
sorunları dünya sorunlarından da ayrı tutulamaz. Niye tutulamaz, şimdi değerli başkan,
milletvekilim konuşmalar yaptılar. Bir yere geldik. IMF’den alınan kaynaklar ve onun
aracılığıyla alınan kaynaklar, verimli kullanılırsa iyi olur, verimli kullanılmadığı için bu
sorunlar çıkıyor diye, 5–6 sene önceki genel kurulda da söylenen sözler vardı. Biz o zamanda
diyorduk ki, IMF ve dünya bankası uluslar arası tekellerin finans kurumlarıdır. Onlar can
çekişme durumunda olan, zora düşen ekonomiler kendilerine başvurduğunda, koşullar
dayatırlar, o koşulları kabul ederseniz kredi için düğmeye basarlar diyorduk. Bugün
geldiğimiz yer itibariyle, kürsülerden diğer konuşmacılar da buna kabule yanaşan bir tavır
içine girdiler. Çünkü alın bununla fabrika yapın demiyor, buna bu parayı verin bu ülkeye, o
bununla yatırım yapsın istihdam yaratsın, katma değer yaratsın diye vermiyor. Çünkü
merkeze karşı kaynakları uluslar arası dengeler, küreselleşme, daralan dünya kapitalist
sisteminin önünü açan bir projedir bu. Katılıyorum adı emperyalizmdir. Projede yan ülkelerin
geri ülkelerin kaynakları merkeze taşınıyor. Şimdi bu proje onaylanabilir mi, gerçekten
onaylanamaz. Şimdi hep daraltıcı, altını çiziyorum hep daraltıcı bir politika dayatmıştır
Türkiye’ye. Bir ara kürsülerde şunu söylemiştim, mükellef sayısı azalıyor, muhasebeci sayısı
fazlalaşıyor. Bu tabii haksız rekabet falan diyoruz ya, yani bir şeyi hep neden sonuç ilişkisi
içinde değerlendirerek sağlıklı sonuçlara ulaşabiliriz.
Mükellef sayısı azalırken, muhasebeci sayısı artarken elbette ki tahsilat sorunu yaşanacaktır,
elbette ki haksız rekabet yaşanacaktır, elbette ki sınıf bile yapamayacağız. Çünkü senin
ülkende üretim yaptırmıyor. Fındığını sök 2 milyar dolar var, fındığı Karadenizli arkadaşlar
bilirler 2 milyar dolar civarındadır fındığın ihracat hacmi ve Türkiye’nin 5 tane geleneksel
üretiminden birisidir, o yerden olduğum için bu şeyleri iyi biliyorum. Şimdi bunu sökün,
yerine ne ikame edilecek, Amerika’nın fıstığı bilmem kimin bilmem nesi ikame edilecek.
Şimdi daraltıcı bir şey, doğrudan gelir desteği gerekiyor, işte işsiz kalan güçsüz kalan ya da
geçimini teminde zorluk çekenlere bir parmak bal çalarım falan diyor, onu da bir iki sene
sonra da sen de fındıktan yani geleneksel ihraç ürünlerimizden bile vazgeçer duruma geldik.
Aynı zamanda özelleştirmeleri hızlandırın diyor. Şimdi özelleştirmeler konusunda, tarihin bu
safhasında ve 17. Genel Kurul’umuzda, bizim artık çok daha net konuşmamız lazım. Şunu
artık dememeliyiz, iyi fiyata satılsa iyi olur falan gibi bir söz kafa karıştırır. Bunu
yapmamalıyız. Hatta şunu demeliyiz diyorum, özelleştirilen ve yağmalanan kamu kurumları
geri alınmalıdır. Niye mi, TÜPRAŞ 20 katrilyonluk bir ciro olduğu bir firma ve Türkiye
ekonomisine katma değerin yüzde 3’ünü katan bir firma. TELEKOM vergi rekortmeniydi, bu
sene zarar mı verdi, yanlış anlamadıysam zarar etti Telekom. Şimdi bakın Telekom gibi,
Tekel gibi, Tüpraş gibi, Petkim gibi firmalar bir de Cumhuriyet geleneğinin bize miras
bıraktığı kurumlardır bir defa işin maddi yanı bir yana, böyle imaj olan, Ereğli demir çelik
gibi bizi dünyada tanıtan ve bizim onunla kendimizi bir anlamda ulusal ekonomi diye ifade
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ettiğimiz kurumların en azından kamuda kalması lazım. Bir de zarar eden firmaları satıyoruz,
kamuya yük oluyor satışı falan dememeli. Kar ediyor, zarar etmiyor ki Tüpraş ve 20 katrilyon
cirosu olan firma, 18 katrilyon olan sözüm ona ulusal sermaye diyorlar, hiçbir zaman
katılmadığım bir tabir, ona gidiyor. Ve Danıştay şeyi bozunca, daha sonra yüksek fiyatla
satıldığı için işte böyle yağmalanan bir sistemle karşı karşıyayız.
Onun için memleket meselesinden, ülke meselesinden bizim meslektaşlarımızın sorunları ayrı
değildir. Daralan ekonomi, küçülen firmalar, ayakta zor kalan firmalar, artı meslekte ve
ekonomide tekelleşme, bizim iş alanlarımızı sürekli daraltmaktadır. Soruyorum size, bir
marketin, süper marketin, grosmarketin her neyse muhasebesini tutan kaç arkadaşımız var,
zaten onlar dışarıya da iş de vermezler, iş alanımızı daraltan olması sıfatıyla, meslekte ve
ekonomide tekelleşmeye karşı çıkmamız lazım.
Bir de arkadaşlar, şimdi Sivas’ta Madımak Oteli’nde memleketin önemli aydınları, cayır cayır
yakıldığı zaman, şöyle bir slogan atılmıştı, Cumhuriyet burada kuruldu burada yıkılacak
denmişti Sivas’ta. Şimdi onunla Danıştay 2. Dairesi’ne yapılan saldırı arasında bir bağ
kuramazsak eksik yaparız. Bakın aydınlanma devrinde Fransız ihtilali, İngiliz devrimi,
aydınlanma 1400–1500’lerde, ne zaman tam 500-600 sene önce. Onlar bu sorunu çoktan
çözmüşler. Gericilik gerçekten tehlikeli şey denirken şunu kastetmek lazım, iki ayrı kampa
bölünmek isteniyor, bu çok tehlikelidir. Şimdi bunun üzerinden proje yapan birçok güç
odakları var.
Bir, Kenan arkadaşım bahsetti, terörle mücadele yasasıyla mevcut özgürlükleri, hakları yok
etme zihniyet var, şimdi buradan nemalanmak istiyor. İki, bürokratik despot yönetimle ülkeyi
uzun yıllar idare etmiş olan zihniyet bu son dönemde biraz deforme olmuş gücünü imajını
biraz buradan güçlendirmek istiyor. Bir başkası, daha gerici, daha tutucu rejimler getirmek
isteyen güçler buradan hareketle hedef saptırarak başka bir şey yapmak istiyor. Ekonomi
bilen, siyaset bilen, memleketini seven, sorumluluk alan, barışın ve kardeşliğin korunmasını
talep eden ve savunan, bu insanlarca doğru yapılmıştır. Bu memlekette halk birbirine
boğazlatılmak isteniyor. Bin yıldır kardeşçe yaşayan halklar birbirine boğazlatılmak isteniyor,
buna müsaade edilemez. Bunu önleyici her şeyin arkasında biz de varız. IMF, dünya bankası
bahsedildi, bunun üzerinde durmayacağım. Bir de yalnız, şimdi tabii egemenlik kullanırken,
adama derler ki cebinde kaç kuruş var kardeşim. Şimdi bizim Türkiye’de böyle bir soru
sorulur. Kardeşim 350 milyar dolar borcun var senin, konuşurken biraz dikkatli ol derler. Bir
arkadaşım diyordu. Şimdi 350 milyar dolar borcu olan bir ülkedeyiz. 3 yılda 120 milyar dolar
civarında da borç ödenecek şimdi arkadaşımız konuşuyorlar, denk bütçe gördünüz mü, iyi de
düşük kur, yüksek faizi kim istedi, sabit kuru isteyenler istedi. Sabit kur ne yapıyor 2001’de,
çöktü. Peki düşük kur yüksek faizle de biz sıcak parayı tutuyoruz, 60–65 milyar dolar
civarında dış ticaret açığı ve cari açık nedeniyle, para ülkede köpek balığı gibi karı nerede
görürse oraya koşan sıcak paranın üzerinde oturuyoruz biz. Peki, bizim egemenliğimizi
korumada, kendimizin durumunu ifade etmede, bu ateş üzerinde oturduğumuzu bunlar
bilmiyorlar mı, biliyorlar hep bu dayatmaları yapıyor. Şimdi bakın, İran olayı, buna kimse
değinmedi, Suriye ve İran saldıracak ona gelelim şimdi. Rahmetli oldu hepsi, Sayın Bush
şimdi İran’a ve Suriye’ye ya da birini ona saldırtacak. Arkadaşlar bakın bu yani gerçekten çok
uyanık olalım. Kazanmış olduğumuz değerleri koruyarak, ama daha fazlasını isteyerek, daha
fazla özgürlük, daha fazla demokrasi, daha fazla hak isteyerek, bundan vazgeçmeyerek,
olacak gelişmeleri çok yakından izlememiz lazım. Bu belaya bulaşmadan ama 350 milyar
borcun var. Bu kur üzerindeki şeyler bile bunun göstergesidir. Sayın Abdüllatif Şener genel
sağlık sigortasına emir geldiği gibi çıkaracağız demek zorunda kaldı. Yani iki gün piyasanın
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sağlı sollu oynaması nedeniyle. Onun için ülkenin ekonomik gidişatıyla, ülkenin sorunlarıyla
meslek sorunları arasında kopmaz bir bağ vardır.
Şimdi değerli arkadaşlar; sürem doluyor galiba, yani bir sürü konu konuşulabilir, bunun
üzerinde yorum yapılabilir. Çok yapıldığı için ben grubum adına, demokratik platform adına
sizlere bu genel kurulumuzun mesleğimize ve ülkemize barış huzur güvenlik getirmesini
diliyorum.
Rıfat Nalbantoğlu:
Evet, Sayın Balcı’ya da teşekkür ederiz. Kürsüde zamanın nasıl geçtiği bilinmiyor değil mi
Sayın Balcı. Su gibi akıp geçiyor dakikalar. Peki şimdi Meslekte Birlik Grubu adına sayın
Aziz Ural.
Aziz Ural (Meslekte Birlik Grubu Adına):
Sayın Divan, Sayın Genel Başkan’ım, basınımızın değerli mensupları, sayın konuklar ve çok
değerli meslektaşlarım.
Meslekte Birlik Grubu adına söz almış bulunuyorum. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası 17. Seçimli Genel Kurulu’nun ülkemize, mesleğimize, meslektaşımıza ve
tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.
Bugünkü gündemimizin en önemli konularından biri, Danıştay’a yapılan saldırıydı. Ben de
buradan grubum adına hem basına hem de Danıştay’a yapılan saldırıyı kınıyor, aynı zamanda
eski başbakanımız Sayın Bülent Ecevit’e de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Değerli meslektaşlar; genel kurullar bizlerin görüş ve önerilerinin dile getirildiği oranda ve
katılımın yüksek olduğu oranda anlam kazanır. Ancak birçok konuşmacı arkadaşımın ifade
ettiği gibi maalesef bizler bu imkanları bulamıyoruz. Biz meslek mensupları, dönem sonu
işlemleri veya beyan döneminin yoğunluğunu atmadan, 2006 yılı geçici vergi 1. dönemine
ilişkin çalışmalara başladık. Arkasından KDV ve muhtasar, hem de kamuoyunda prim affı
olarak bilinen 5458 sayılı sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması ve bazı
kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanunun uygulamasının getirdiği iş yoğunluğuyla
beraber. Her ay biz, hatta neredeyse her günümüz dolu geçmeye başladı. Bu anlamda meslek
mensuplarımızı takdir etmemek mümkün değil. Çünkü gün geçmiyor yeni bir düzenleme
yapılmasın, gün geçmiyor mevzuat değiştirilmesin. Aynı takdiri mevcut Oda yönetimimize
yapmayı çok arzulardım. Bu iş yoğunluğunu görmezden gelecek kadar meslektaşına nezaket
örneği göstermiş, Genel Kurul’umuzu işimizin en yoğun olduğu 20–21 Mayıs'a denk getirme
becerisini göstermiştir. Şu anda bu salon en güzel örneğidir. Meslek yasamız hakkında meslek
mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamada, mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılmasında, bu
meslektaşların mesleğe uygun olarak yetişmesini sağlamaktan, meslek mensuplarının
birbirleriyle ve iş sahipleriyle olan işlerinde dürüstlüğü ve şeffaflığı hakim kılmak üzere,
meslek disiplini ve ahlakını korumaları. Şimdi 16 yıllık Oda yönetimine bakalım. Meslek
yasamızda belirtilen ve biz meslektaşları yakından ilgilendiren hangi ihtiyacımızı karşıladılar.
Hangi faaliyetimizi kolaylaştırdılar. Kaç bölgede hizmet binası var. Yeni büro açan
meslektaşımıza hangi imkanı sağladılar. Ben söyleyeyim, kendilerine bir defaya has
kendilerine oy verme sözü aldılar. Meslektaşa sahip çıkılabildi mi? Herhalde belirtilen
kurumlara yapılan bağışlardan ve siyasi çalışmalardan bu meslektaşlarımıza yardım yapma
imkanı bulamamışlardır.
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Yine meslek yasamızda, genel mesleki standartlardan bahsederken, meslek mensupları
meslek unvanlarının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket etmek
zorundadır, denmektedir. Maalesef yönetici arkadaşlarımız, meslekleriyle ilgilenecek zaman
bulamadıklarından meslektaşlar onlara güvenlerini kaybetmişlerdir. Mesleki bilgi ve mesleki
konularda yapılan eğitimlerin yeterli olduğundan bahsetmek mümkün değildir. Bir muhasebe
fakültesi kurabilecek güce sahip Oda’mız, meslektaşı mevzuat konusunda birçok yayın
kuruluşundan mahrum etmiştir. Meslektaş hem mahkum bırakıldığı yayın kuruluşuna ödeme
yapıyor. Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsız olma şartı mesleğimizin temel konusudur. Ancak,
arkadaşlarımız tarafsızlıklarını tamamen yitirmiş, birçok meslektaşımıza bizden değilsiniz
ibaresini reva görmüşlerdir. Meslek mensupları olarak bizler, mesleğimizi ifa ederken,
topluma karşı, devlete karşı, meslektaşımıza karşı sorumluluk sahibi insanlarız. İlgili
yönetmelikler çerçevesinde birbirlerimize her türlü bilgiyi vermek ve aktarmak
zorunluluğumuz bulunmaktadır. Mesleğimizin gelişmesi, sağlam temellere oturması ve
geleceği için aramızda gerekli dayanışmayı kurmak zorundayız. Buna öncülük etmesi gereken
Oda’mız, meslektaşları arasında dayanışmayı sağlamayı bırakın, meslektaşlar arasında
dayanışmanın önünde 16 yıldır adeta duvar örmüştür.
Değerli meslektaşlar, bu tutum Oda’mıza layık görülmüştür. Oda’mız çözüm merkezi
olacağına, sorunun parçası olmuştur. Meslekte birlik olarak, duvar ören bu zihniyete
meslektaş olarak en güzel cevabı vereceğiz. Bağımsızlık mesleğimizin temeli ve vazgeçilmez
bir unsurudur. Meslek mensupları olarak bağımsızlığımıza gölge düşürecek işlerden ve
davranışlardan kaçınmak durumundayız. Hele yöneticiysek bunda daha hassas olmak
durumundayız. Haksız rekabet bugün en büyük sorunlarımızdan biridir. Mesleki
dayanışmanın zorunluluğunun bilincinde olarak haksız rekabete neden olacak durum ve
davranıştan kaçınmak ve bu mücadeleyi hep birlikte vermek zorundayız. Ancak mesleki
dayanışmanın önünde set olan zihniyetten bu konuda çözüm beklemek herhalde hayalcilik
olacaktır.
Değerli arkadaşlar; mevcut yönetim 16 yıldır icraatlarında, meslek yasamızda belirtilen
hususlarda gerekse genel mesleki standartlar konusunda yapılması gerekenleri yapmamıştır.
Meslektaşını memnun edememiştir. Ve bize göre yapacakları, bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da vaatlerden ibaret kalacaktır. Gelin hep birlikte meslek ihtiyaçlarımızı
karşılamak ve günlük yaşamımızı kolaylaştırmak, mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak ve
hizmet kalitesini yükseltmek, toplumun ve meslektaşın menfaatini artırmak, mesleğimizin
genel çağa uygun olarak gelişmesini sağlamak, mesleki disiplin için en önemlisi var olan
kaynakları israf ettirmemek için meslekte birliğe destek verelim. Bu prensipler doğrultusunda
meslek Oda’mızda demokrasi, katılımcılık ve çoğulculuk ilkelerini görmezden gelinmesi gibi
hayati yanlışlara karşı çıkalım. Başka listeler üzerinde manipülasyon uygulama suretiyle uzun
süre yönetimde kalmalarına son verelim. Bu tablo sivilleşme ve demokratikleşmeyi
sağlamadığı gibi, meslek örgütümüzün işlevinin zamanla kaybolmasına neden olmaktadır.
Oda’mızın mevcut yapısı ve yönetimi, çağın gerçeklerine terstir ve bir antidemokratlığı ifade
etmektedir. Şöyle ki, çağın yönetim tarzı demokrasidir, hepimiz buna vurgu yapıyoruz ve
doğrudur. Demokrasi en sade tanımıyla, yönetimin seçimle değiştirilebilir olmasıdır. Çağın
geride kalan yönetim anlayışlarından biri isi monarşilerdir. Monarşilerde yönetenler hatasız,
değişmez, değiştirilemez kişilerdir. Onlar hep efendi ve yönetenler, geri kalanlar ise
yönetilenlerdir. Oda’nın görünümü tam da böyle bir şeydir. Bu ülkede ve hatta dünyada bu
mesleğin mensuplarına yönetilen muamelesi yapılamaz. Bu meslek mensupları iktisadi ve
sosyal hayatın her alanında yönetim deyince ilk akla gelen kişilerken, kendi örgütlerinde
emperyalist bir düşünce olan yöneticiler sizin ise göreviniz vardır anlayışını yaşatamazlar.
Evet, sadece bu sebep bile mevcut yönetimin değiştirilmesi için yeterli bir sebeptir. Meslekte
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birlik düşüncesi, temel özgürlüklerin öne çıkarıldığı, hukukun üstünlüğünün yaşama
geçirildiği, bilgi toplumunun temelinin atıldığı, güçlü ve istikrarlı, modern bir ülke
oluşturmaya odaklanan bir anlayışı temsil etmektedir.
Meslekte Birlik Grubu, dürüst, dinamik, bilgili, cesur ve tertemiz kadrolarıyla mesleği yeni
ufuklara taşımaya, güven dolu bir geleceği yeniden tesis etmeye hazırdır. Aracın kendisi
önem taşımayacaktır. Eğer bunun arkasındaki karasörü koymazsanız, terazi bir zatıhi kendi
kendini kontrol edemez. Bu teraziyi tutan elin adalet anlayışıdır onu anlamlı kılacak olan.
Eğer sizin zihninizde bir eşitlik yoksa eğer sizin zihninizde bir adalet felsefesi yoksa
tuttuğunuz terazinin fazla bir anlamı yoktur. Etik davranışı görev yapmayı ve hizmet sunmayı
buradan taahhüt ediyorum. Meslek yasamızın çıkışından bu yana, mesleğimize ve
meslektaşımıza katkı sunan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Her şey güzel olacak diyerek
sözlerime son veriyorum, saygılar sunuyorum.
Rıfat Nalbantoğlu:
Sayın Ural konuşmasının belli bölümlerine, konuşması bitiyormuş havası veren cümleler
vardı, onları iyi serpiştirmiş, müdahaleyi 13’üncü dakikada yapabildik. Hep bitiyor gibi
geliyor ama tekrar başlıyor. Peki evet 22 arkadaş söz aldı, şimdi son konuşmacı, 23’üncü
konuşmacı arkadaşımız Çağdaş Demokratlar Grubu adına sayın Erol Demirel.
Erol Demirel (Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu):
Sayın Dian, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım, hepinizi Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği grubu adına saygıyla selamlıyorum.
Genel Kurul’umuzun başta mesleğimize ve ülkemize yararlı sonuçlar getirmesi dileklerimle
sözlerime başlıyorum.
Evet, biz polemiğe girmeyeceğiz, yine bildiklerimizi söylemeye devam edeceğiz. Doğruları
söylemeye devam edeceğiz. Ne yazık ki her yıl dünyada 7 milyon çocuk açlıktan ölüyor,
dünya nüfusunun yarıya yakını olan 3 milyar insan yoksulluk sınırının altında yaşıyor.
Yaklaşık 6 milyar olan dünya nüfusunun bir milyarı işsiz, bir yılda silahlanmaya harcanan
para bir trilyon doların üstünde demek ne kadar acı. İnanıyorum ki sizler içinde öyle.
ABD’nin Irak Savaşı’na girerken 10 bin insanın öleceğini planladığını bilmek, bunun 5
bininin çocuk olduğunu planladığını bilmek, Irak savaşında 100 bin insanın öldüğü
belirtiliyorken, bizim limanlarımızın bu katliama lojistik destek verdiğini bilmek, şimdi hangi
ülke sırada diye beklemek içimizi acıtmıyor mu? Nasıl bir globalleşme çarkında dönüyor
dünyamız. Acaba buralardan uzakta yaşayanlar daha ne kadar kayıtsız olmaya devam
edebilirler. Daha ne kadar rahat oturmaya devam edebilirler. Bir avuç çok uluslu şirket
zenginliğin büyük bir kısmını kontrol etmekte ve dünyanın geri kalanına da kendi çıkarlarını
dayatmaktadır. Ulusal hükümetler, çok uluslu şirketlerin arkasındaki çıkar gruplarının etkileri
altında kalmakta ve dağılmaktadırlar. Sosyal devlet anlayışı küçümsenip yok edilmeye
çalışılmakta, ulusal ekonomiler gün geçtikçe iç içe geçmekte ve uluslar çeşitli biçimde
dağılmaktadırlar. Aslında bütünleşmiş bir dünya ekonomisi iç içe geçmiş bir dünya
ekonomisi, güçlenip büyümesi hiç de kötü bir şey değildir. Bu büyüme insanlığın ortak
çıkarları için kullanılabilse, insanlık için bir fırsat bile sayılabilir. Emperyalizmin bir başka
versiyonu olarak söyleyebileceğimiz globalleşme olgusunun, dünyayı daha nerelere
götüreceği ve sonunun nasıl geleceği bugünden pek bilinememektedir. Globalleşmenin dişleri
ne kadar sağlamdır bilemiyoruz ama uygarlığımız etik açıdan orta çağı aratmayacak gerileyiş
içindedir. Bunun mimarları ise dünyayı kanla yıkamaktadırlar maalesef.
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Değerli meslektaşlarım; ülkemize gelince, çarşamba günü Danıştay üyelerine sıkılan
kurşunun, aslında laik Cumhuriyet’e sıkıldığını çok iyi biliyoruz. Gerçekten bunun
temelindeki, bunun arkasındaki, ülkemizin geleceğini aslında ipotek altına almaya çalışan
düşüncenin yok sayılması mümkün değil. Ama kendisine soruyorum, Danıştay’ın hedef
gösteriliyoruz uyarılarına, bunları çok dinledik diye dudak bükenlerin, burun bükenlerin bu
işte sorumlulukları yok mu?
Gerekçesi ne olursa olsun diye başlayıp, aslında gerekçeye atlayan açıklamalar, timsahın
gözyaşlarına benzemiyor mu? Son birkaç yıldan beri ülkemizin IMF tarafından yönetildiğini
biliyoruz. IMF tarafından programlanan ve ülkemizin geleceğini biçimlendiren, ne hükümetin
ne de diğer siyasi partilerin gündeminde dahi, programında dahi bulunmayan, kamu
yönetiminden sosyal güvenlik yasasına kadar uzanan yasal düzenlemeler, kapanacak banka
şube sayısından, işten çıkarılacak kamu personelinin sayısına kadar uzanan kararlar süratle
hayatımıza geçirilmekte. Peki, hükümetin planlayıp yaptığı şeyler yok mu, elbette var,
bunların başında da, Cumhuriyet tarihimizde bugüne kadar eşi görülmemiş bir kadrolaşma
hareketi vardır. Kamu yönetiminde kadrolaşma vardır. Bir bakanımız bir ülkeye gizlice enerji
anlaşması imzalayabiliyor, Türk ve dünya kamuoyu bunu CIA raporlarından öğreniyor.
Başbakanımız için özel danışmanı, bu adamı kullanın diye ABD açıklama yapıyor, ama
başkanlarımız susuyor. Aslında hep beraber susuyoruz. Sonra Irak’ta başımıza geçirilen
çuvalın hesabını sinema filmlerinde sorduğumuz gibi, sanal ortamlarda rahatlıyoruz.
Ülkemizin uluslararası alanda itibarının zedelenmesine ses çıkarmayanlar ise kendi
vatandaşına kafa tutuyor. Bu arada yoksulluk sınırının altında yaşayan büyük
çoğunluğumuzun, sağlıktan, eğitimden aldığı pay giderek azalırken, işsizlikten aldığı pay
giderek artıyor.
Sevgili meslektaşlarım; değerli konuklar, Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu
olarak iyiye, güzele, doğruya inancımızın her türlü kötülük ve zorbalıktan daha kuvvetli
olduğuna inanıyoruz. Mesleğimizin sorunlarını ve geleceğini, dünyamızın ve ülkemizin
sorunlarından ve geleceğinden ayrı düşünmüyoruz. Aslında meslek mensupları olarak
ülkemiz kalkınmasında şeffaf ve adil bir toplum yaratılmasında, kaynaklarımızın doğru
kullanılmasında çok önemli bir fonksiyona sahip olduğumuzun bilincindeyiz. Bir taraftan
dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu hala insanca yaşam mücadelesi verirken, hepinizin
bildiği gibi bilgi çağı hayatımıza, insanlığın hayatına damga vurmaya devam etmektedir. Her
türlü olumsuzluğa karşı mücadele etmek, insana yaraşır bir şekilde varlığımızı sürdürebilmek,
bilgi toplumunu oluşturmamızdan geçmektedir. Ancak o zaman insanımız çıkar gruplarının
sömürü aracı olmaktan çıkacak, bir avuç entelektüelin sözüne muhtaç kalmayacaktır.
Bilgi toplumu sürekli eğitimin ön plana çıktığı, iletişim teknolojilerinin baş döndürücü bir
hızla geliştiği, bilginin stratejik bir kaynak olarak ele alındığı, ulusal kalkınmanın ve uluslar
arası rekabetin anahtarı durumundadır.
Değerli meslektaşlarım; saygıdeğer konuklar, bu durum mesleğimizi de yeniden yapılanma
süreci içerisine sokmuştur. Popülist bir yaklaşım içinde günübirlik politikaların peşine
takılmak yerine, mesleğimizin geleceğini, ekmeğimizin kavgasını yapabilmeliyiz. Artık
şunları söylemek yetmiyor, bilgisayarla hakikatten muhasebe yapmak, artık muhasebeyi
bilgisayarla yapmanın ötesine geçiyor toplumlar. 10 yıl önce elektronik beyanname ve
elektronik bildirgeden söz etmek hayalden bile sayılmazdı. Oysa bugün e-defter, e-belge, ekayıt, e-finansal tablo yani e-muhasebe ve e-denetimi tartışıyoruz. Teknolojide yaşanan
gelişmeler, faaliyet sonuçlarının daha anlaşılır, güvenilir, zamanında ve karşılaştırılabilir
olarak ortaya konmasını kolaylaştırdığını hepimiz biliyoruz. Mevcut bilgilerimiz, yeni bilgiler
karşısında süratle eskimektedir. Bu durumda insana, teknolojiye yatırım yapmak
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kaçınılmazdır. Ancak o zaman mesleğimizin her aşamasında kaliteyi bir yaşam biçimi haline
getirebiliriz. Güçlü bir şekilde iletişim kurabilen, stratejik düşünebilen, sürekli öğrenme
sürecine katılan, etik değerlere sahip çıkan, meslek mensubu profilini oluşturmalıyız. Var olan
fırtınaya karşı durabilmek için farklı konularda uzmanlığı olan arkadaşlarımızla bir araya
gelmeliyiz. Ortaklıklar oluşturmayı süratle gündemimize almalıyız.
Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım; Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu
olarak, eğitime, bilginin paylaşımına büyük önem veriyoruz. Oda’mız bu dönemde de hiçbir
meslek örgütünde görülmemiş bir şekilde bütün bölgelerde eğitim seminerleri, mesleki
toplantılar düzenlemiştir. Bu seminerlere binlerce meslek mensubu katılmıştır. Onlarca kitap,
dergi, görsel, yazılı ve pek çok mesleki yayın, sizlere bizlere ulaştırılmıştır. Teknolojik eğitim
adı altında hedeflenen temel bilgisayar eğitimleri başlatılmış ve bir yıl içinde en az bin meslek
mensubunun bu eğitimlerden mezun edilmesi planlanmaktadır. İngilizce eğitimleri hiçbir kâr
amacı gütmeden titizlikle devam etmekte ve mezunlarını vermektedir. Bu arada bir
arkadaşımızın finansal tablomuzu analize ettiğinde, eğitime harcanan 100 bin YTL yi
gösterirken, ona şunu özellikle söylemek istiyorum, finansal tabloya biraz daha objektif
bakarlarsa bu rakamın 500 bin TL olduğunu görecekler. Ayrıca onlarca gönüllü eğitmen
tarafından bu eğitimler hiçbir bedel alınmadan verilmektedir. Bunun da maliyetini
hesaplasınlar. Ben yapılanlara karşı gözü kör, kulağı ve yüreği sağır olanlara her hangi bir şey
söyleyemeyeceğim. Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz Türk Ticaret Kanununun neredeyse
tamamı değişecektir. 3568 Sayılı Yasa’dan sonra ilk defa yeni Türk Ticaret Kanunu’nda
muhasebe ve denetim olgusuna büyük önem verilmektedir. Finansal tablo, üretim ve denetim
sürecinde meslek mensuplarına daha etkin görev almaları sağlanmaktadır. Bu süreçte
muhasebe mesleğine olan talep azalmamakta, tam tersine denetim olgusunun öneminin
büyümesine paralel olarak kaliteli finansal tabloya olan ihtiyaç artmaktadır. Ancak yeni Türk
Ticaret Kanunu’nun muhasebe denetim işini yapan bizler için anlam ifade edebilmesi için,
Pazar payımızı artırabilmesi için yasalaşma süreci içerisinde mutlaka küçük ve orta
büyüklükteki işletmede uygulanabilir bir finansal tablo standardı ortaya konması
gerekmektedir.
Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım; Odamız böyle bir standarda kaynak eden bir
çalışmayı geçtiğimiz günlerde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’na vermiştir. Eğer
gerçekten bu mesleğin denetim mesleği açısından ve muhasebe mesleği açısından özellikle
Türk Ticaret Kanunu’nun bizim için anlam ifade edebilmesi için bunun takipçisi olmamız
gerekir. Bundan böyle iç denetim olgusunu özellikle iş alanı olarak görmeli, uzmanlaşmalıyız.
Finansal raporlamadan sonra artık, kurumsal raporlama tartışılıyor. Yani finansal olmayan
bilgilerin de raporlanması, buna da önem vermeliyiz. Kamu maliye harcamalarının bağımsız
denetim şirketleri tarafından denetlenmesinin takipçisi olmalıyız. Eğitim, toplumsal
kalkınmaya katkıda bulunmamızda emeğimizin hakkını onurlu bir biçimde almamızda,
mesleğimizi verimli ve etkili bir şekilde yapmamızda olduğu kadar, haksız rekabetle
mücadelede de önemli bir araç olduğuna inanıyoruz. Bizler haksız rekabetle mücadelenin salt
polisiye yöntemlerle değil, eğitimle ve bilgi ile yapılması gerektiğine inanıyoruz. Elbette
gerçekleştiremediklerimiz, yapamadıklarımız da var. Bunları da sizlerin desteği ve
eleştirileriyle gerçekleştireceğiz. Bugün özellikle bugün ülkemiz için mesleğimiz için her
zamankinden daha duyarlı olmalıyız. Sözlerimi bitirirken şairin dediği gibi,
“Kilim gibi dokumada mutsuzluğu
Gidip gelen kara kuşlar havada
Saflar tutulmuş, top sesleri gerilerden
Tabanında depremi kara güllelerin
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Duymuyor musun
Kaldır başını kan uykulardan
Böyle yürek böyle atardamar
Atmaz olsun
Ses ol şık ol yumruk ol
Kara yeller başına indirmeden çatını
Sel suları bastığın toprağı dönüm dönüm
Alıp götürmeden büyük denizlere
Çabuk ol”
Hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ederim.
Rıfat Nalbantoğlu:
Evet değerli arkadaşlarım; 23 konuşmacı görüşlerini ifade ettiler. Görüşlerini bizlerle
paylaşan herkese sonsuz teşekkürler. Şimdi de söz konusu faaliyet raporu ve kesin hesaplarla
ilgili değinilen konular ve yapılan eleştirilere Oda Sekreteri’miz Yücel Akdemir cevap
verecek. Buyurun Sayın Akdemir.
Yücel Akdemir (İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Oda Sekreteri):
Sayın Başkan, Değerli Divan, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım. Hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Konuşmama teşekkürle başlamak istiyorum. Özellikle Anadolu’nun dört bir tarafından ve
Ankara’dan gelen gruplarımıza teşekkür ediyorum.
Özellikle mesleki konularda görüş belirten bütün gruplara teşekkür ediyorum. Bize bu salonu
tahsis eden, hiçbir yardımı esirgemeyen Lütfü Kırdar çalışanlarına teşekkür ediyorum. Genel
Kurul’umuzu başarıyla yöneten başta divan başkanı olmak üzere, divan üyelerine teşekkür
ediyorum. Odamızın üretken, çalışkan, sabırlı, Oda personelimize teşekkür ediyorum. Bu
Genel Kurul’un gerçek sahibi, göstermelik olarak değil, yüreğiyle buraya gelen, sabırla
dinleyen, özellikle Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu'nun üyelerine de çok teşekkür
ediyorum arkadaşlar.
Değerli arkadaşlarım; sözümü tamamlamadım. Ben kimseye müdahale etmedim. Teşekkür
bölümüm bitmedi, sırayla geliyorum. Biraz sabırlı olursanız, ben bu kürsüde hiçbir zaman
takiye yapmadım. Biraz sabırlı olursanız dinlersiniz.
Başta bugünkü Genel Kurul’a katılan tüm üyelere ve yarın oylarını kullanacak tüm
üyelerimize de Oda kurulları adına teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım.
Değerli arkadaşlarım; onlar hak ediyor değerli arkadaşlarım. Liste çıkarıyorsanız, seçimlere
giriyorsanız, hiç olmazsa delegenizi buraya getireceksiniz.
Değerli arkadaşlarım; farklı siyasi anlayışlardan olabiliriz. Farklı mesleki anlayışlardan da
olabiliriz, farklı kültürlerden de olabiliriz. Ama mesleğimiz bir tane ortak paydamız. Odamız
da bir tane. Özellikle meslekle ilgili konuşurken, Oda’yla ilgili konuşurken, seçimle gelen
Oda yöneticileriyle ilgili konuşurken hepimizin biraz daha dikkatli davranması gerekiyor.
Biraz daha hassas davranmamız gerekiyor. Hassasiyetimizi şu genel kurulda da gösteriyoruz
değerli arkadaşlarım. Bugüne kadar seçimlere girmiş, giren her türlü mesleki grubun
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düşüncesini ifade etmesinde hiçbir sıkıntı yaratmadık. Dikkat ederseniz, oyların yüzde 73’ünü
alan grup da aynı sayıyla konuşuyor, geçmişte seçimlere bugün girmeyen arkadaşlarımızda
diğer arkadaşlarımızda aynı, Biz aynı nezaketi saygıyı gösteriyoruz. Eğer bu genel kurullarda
her mesleki grup düşüncesini ifade etme olanağı buluyorsa, genel kurullarımız mesleki
olgunluk içinde geçiyorsa, bunda bizim demokrasi anlayışımızın, yarattığımız geleneklerin
büyük önemi var. Hepimizin de bu geleneklere sahip çıkması gerekiyor.
Öncelikle Oda çalışmaları ile ilgili genel eleştirilere cevap vereceğim. Cevap verirken de bir
ricam var. Yaratılan geleneklere sahip çıkalım, yoksa zarar görürüz arkadaşlar. Gruplardan
rica ettim, dedim ki hep konuşamamaktan yakınıyoruz, grupların düşüncelerini grup
temsilcileri dile getiriyor, sizler gruplara mal olmuş kişileri kürsüye sıradan konuşmacı olarak
çıkarmayın. Ama maalesef arkadaşlarımız anlayışlı davranmadılar. Grup adına danışma
meclisine gönderdikleri arkadaşlarını, buraya sıradan konuşmacı olarak çıkarıyorlar. Bu
geleneklere sahip çıkmazsak, bu gelenekleri yaşatmazsak ileride sıkıntı çekeriz arkadaşlarım.
10 yıl öncesine dönün, 12 yıl öncesine dönün, burada öyle gruplar var ki 20 tane konuşmacı
çıkarır, bir yeterlilik önergesi gelir, hiç kimse buradan düşüncesini ifade etmeden gider
gruplar. Biz bunu istemiyoruz, ama sizlerin de bundan sonraki genel kurullarda yardımlarınızı
rica ediyoruz.
Değerli büyüğümüz Turgut Arığ arkadaşımız yine her dönem olduğu gibi okumadım dedi.
Ben de her genel kurulda olduğu gibi üzmeden söylemek istiyorum. Genel Kurul’un ilk
toplantısı geçen haftaydı, kitaplar orada hazırdı, geleceksin, alacaksın, okuyacaksın, burada
okumadım demeyeceksin. Onun dışında kabul ediyorum, büyüğümüzdür üzmek istemiyorum.
Seçimlerde hile kelimesini hiç yakıştıramadım. Yasalara uygun olarak bu seçimlere katılacak
olan üyelerin hazirunu Oda’da gerekli sürede gerekli zamanda askıya çıkarılır. Çok
meraklıysa gelecek, o listeleri kontrol edecek, o listelerle buradaki listeleri karşılaştıracak. Bu
meslek camiasında yeri ne olursa olsun, sandıkta hileyi hiç kimsenin ağzına almaması lazım,
ben bunları sehven söylenmiş söz olarak kabul ediyorum.
Oda'nın borçlanma yapılandırılmasının başarısız olduğunu söylediler. Değil, merkez hizmet
ve kültür binamızın yapılmasında o dönemde yaptığımız borçlarla ilgili yapılandırmanın çok
büyük katkısı vardır. Gerekli sonuçları almasaydık, o binayı da yapmamız mümkün değildi.
Sayın Harputluoğlu yanılmıyorsam burada mı, Sayın Harputluoğlu’nu burada mı, yanlış bir
şey yapmayayım, eğer bu kürsüde çıkıp konuşuyorsanız, birtakım şeyleri eleştiriyorsanız,
oturup bekleyeceksiniz. Beklemiyorsanız bu kürsüleri işgal etmeyeceksiniz. Değerli
arkadaşlarım, geçen genel kurulda da aynısını yaptınız. Onun için kusura bakmasın kendisine
cevap verme ihtiyacı dahi hissetmiyorum.
Sevgili Hasan arkadaşımız bütçenin şişirildiğini ifade etti. Bütçe şişirilmedi, eğer bütçe
ilkelerinin ilgili maddelerini doğru okursa, bütçenin nasıl bir bütçe olduğunu görür.
Yine son yılın bütçesindeki gelir fazlalığını eleştiren arkadaşımın, tahakkuk esasından
kaynaklandığını görmüş olması lazım.
Üyelerden alacaklarımız var, doğru. Enteresan bir üye yapımız var, meslek yasamız var
değiştiremedik. Kayıp üyelerimiz var, vefatı bildirilmeyen üyelerimiz var, ulaşamadığımız
üyelerimiz var. 8 bin tane büro ziyaret ettik, bin tane büro yerinde yok. Yasa birtakım
konularda kayıt silme yetkisi vermiyor. İstediğiniz üyeyi bulamıyorum diye kayıtlardan
silemezsiniz. Aidatları tahakkuk ettirmek zorundasınız. Bakın bir rakam vereyim, tüm
üyelerimize duyurduk, ücretsiz abonelik formu çıkardık, dedik ki bizim yayınlarımız var,
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eğitimlerimiz var, çalışmalarımız var, eğer ücretsiz yayın abonesi olmazsanız size kitap
göndermeyeceğiz dedik. Şu ana kadar 2 yıllık süreçte 15 bin arkadaşım müracaat etti, 7 bin
arkadaşım ücretsiz yayın abonesi dahi olmadı. Şimdi eleştirirken, diyorlar ki arkadaşlarımız,
ekonomik sıkıntı var alacakları niye takip etmiyorsunuz, bu meslek mensuplarına icra
gönderemezsiniz değerli arkadaşlarım. İcra göndersek bu seferde diyeceksiniz ki meslek
mensubuna icra olur mu? Zorluyoruz, gücü olan arkadaşlarımızın ödediğine inanıyoruz.
Oda’ya gelen herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz, bu konuda da bir sıkıntımız olduğunu
düşünmüyoruz.
Bir arkadaşımız Oda yönetiminin antidemokratik olduğunu, taraf tuttuğunu, taraflı
davrandığını söylüyor. Üzüldüm. Bana bir tane gösteremezsiniz bu Oda’da, giyiminden
dolayı, siyasi düşüncesinden dolayı, bürosundaki işinden dolayı ayrım gören, farklı davranılan
bir tane meslek mensubu gösteremezsiniz değerli arkadaşlarım. Gerek stajda gerek meslekte
bir tane gösteremezsiniz. Bu sizin hüsnü kuruntunuz. Arkadaşlarla demokrasi konusunda
anlaşamıyoruz. Arkadaşlara ne hikmetse 2’nin birden büyük olduğunu anlatamıyoruz. Bir
nispi temsil tutturmuşlar, diyoruz ki nasıl olacak? Arkadaşım almış 2000 oy diyor ki nispi
temsil olacak, hangi meslek odasında var değerli arkadaşlarım, dünyanın neresinde var böyle
bir anlayış. Gücünüz varsa alırsınız seçimi, yönetimde sizin olur, delege de sizin olur. Varsa
gücünüz paylaşırsınız. Örneği yok bunun. Daha önce yine söylendi, ne zamanki mecliste
muhalefet partisine bakanlıkların yüzde 30’unu verirsiniz, o zaman delegenin de yüzde
20’sini alırsınız.
Değerli arkadaşlarım; her grup mesleki sorunlardan bahsediyor. Her grup mesleki taleplerden
bahsediyor. Ama işin enteresan yanı bu sorunlarda bu taleplerde, bu çözüm önerilerinin hepsi
bizim yazdıklarımız, bizim web sitesine koyduklarımız.
Bakıyorum okuyorum inceliyorum, diyorum ki bir tane farklı sorun gelsin, bir tane farklı
talep gelsin, bir tane farklı çözüm gelsin, bir tane farklı proje gelsin, yok. Bu arkadaşlarım
danışma meclisinde de varlar. Yıllardır varlar. Bugüne kadar olanın önüne biz de şöyle
düşünüyoruz, bu bizdeki sorunu da böyle çözelim, bizim görüşümüzde bu diye koydukları bir
tane proje yok arkadaşlarım.
Yakında da yaklaşık 1,5 milyon Euro’luk yabancı dil eğitimi ile ilgili bir fonu almak üzereyiz.
Başladık devam ediyoruz, almaya da devam edeceğiz. Beğenmiyorsanız, bu fonların
uygulamasından, bu fonlarla ilgili yapılacak çalışmalardan yararlanmazsınız.
Genel Kurul çalışmalarıyla ilgili, arkadaşlarım Genel Kurul’u eleştirdiler. Onlar için kolay,
onlar sadece seçimlere hazırlanıyorlar, 30 kişi geliyorlar, 3 kişi yasal konuşuyor, 3 kişi korsan
konuşuyor. İkinci gün sadece seçimlerine bakıyorlar. Bugüne kadar bu genel kurul
çalışmalarının nasıl gittiğini hiç düşünmüyorlar. Bu genel kurul tarihini iki yıl önce saptadık
değerli arkadaşlarım. Onlara göre bu Genel Kurul’u tam 2 yıl önce haziran ayında tuttuk
seçimler biter bitmez. Lütfü Kırdar da dilekçemiz var, başka tarih yok, maalesef İstanbul’da
Lütfü Kırdar’ın dışında bize yakışır genel kurul yapacağımız başka yer de yok değerli
arkadaşlarım. Bizde biliyoruz ayın 27’sinde 28’inde bu Genel Kurul’u yapmayı, sorsalardı
söylerdik. Pardon sordular söyledik ama yine de kullandılar.
Arkadaşlarım mağdur durumda olan meslek mensuplarına yardımcı olmadığımızı söylüyorlar.
Odayı biz yönetiyoruz, şu ana kadar Oda’ya gerek hastalık gerekçesiyle borç silme
konusunda, gerek yangın gerekçesiyle, gerek de bürosu soyulduğu gerekçesiyle Oda’mıza
ulaşıp evraklarını iletip, gerek bilgisayar yardımı, gerek yazılım yardımı yapmadığımız bir
tane meslek mensubu yok değerli arkadaşlarım.

60

Belge, belge dilekçe, sözlü değil. Raporları dikkatli incelerseniz balo yok, gider tarafına bakar
gelir tarafına bakmazsanız sadece gider yönünü söylersiniz.
Şimdi arkadaşlarım, bilginin paylaşılmadığını ifade ediyorlar. Bilginin paylaşılmadığının
gerekçelerini geçen genel kurullarda anlattık. Aldığınız bilgiyi doğru kullanırsanız bilgiyi biz
her zaman paylaşırız. Ama meslek mensubu olmayanlara, bu Oda’nın başkan yardımcısını
aratıp taciz ederseniz bu bilgiyi paylaşmayız. Altını çizerek söylüyorum, bir meslek
mensubunu ancak bir meslek mensubu arar. Meslek mensubu olmayanlara meslek mensubu
aratamazsınız, burası meslek odasıdır, hele aradığınız kişi bu Oda’nın başkan yardımcısıysa.
Yine bu edindiğiniz bilgileri alıp, bilgiye ulaşamadığınızı söylüyorsunuz ama iktidarla da bir
bağlantınız olmadığını söylüyorsunuz, aldığınız telefonları nereden aldınız, bunu niye
açıklamıyorsunuz. Ararken de Oda’nın adını kullanıyorsunuz. Ticari sicilin adını
kullanıyorsunuz, adres düzeltmek için arıyoruz diyorsunuz. Biz meslekte birliği 17 yıldır
tanıyoruz, kendilerini seviyoruz sayıyoruz, bir rahatsızlığımız da yok. Sormak istiyorum, 17
yıldır Meslekte Birlik ne oldu da son 6 ayda İstanbul Mali Müşavirler Muhasebeciler
Birliği’ni oluşturdunuz?
Değerli arkadaşlarım; şunu bilmeniz gerekiyor, saygı duyuyoruz dernek de kursanız,
istediğiniz web adresini de kullansanız, yanıltmaya da çalışsanız, seçimi kazanmadan iktidar
olamazsınız, bu mümkün değil.
Değerli arkadaşlarım; manipülasyondan bahsediyorlar, demokratik olmadığını söylüyorlar. 17
yıldır söylüyorsunuz, gücünüz varsa değiştirirsiniz, gücünüz yoksa değiştiremezsiniz. Bugüne
kadar yapmadınız. Tüm sorunları çözdüğümüzü, bütün problemleri hallettiğimizi hiçbir
zaman iddia etmedik. Biz Türkiye’de yaşıyoruz, Erol Demirel arkadaşım söyledi bu mesleğin
sorunlarını çözmeden bu ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. Özellikle Türkiye gibi bir ülkede
yaşıyorsanız, artık bu ülkede İstanbul’da bırakın geceleri sokağa çıkmayı, bizler artık
gündüzleri bile sokağa çıkamıyoruz değerli arkadaşlarım. Artık İstanbul’da en kısa mesafeye
iki saatten, üç saatten çabuk ulaşamıyoruz. Bütün meslekler bitti, İstanbul gibi metropolde
kaldırımcılık, şişecilik meslek oldu değerli arkadaşlarım, böyle bir ilde yaşıyoruz.
Ulusal değerlerimizin ülkenin neredeyse yarısını sattık bir türlü yaralarımızı kapatamıyoruz.
Borçlar tükenmiyor, cari açık kapanmıyor, bu sorunları olan bir ülkede, bizler tüm
gayretimizle yöneticilik yapmaya çalışıyoruz.
Arkadaşlarımız, meslek odasını, Oda yönetiminin yaptıklarını beğenmiyorlar, neyle
kıyasladıklarını merak ediyorum ben. Hangileriyle kıyaslıyorlar, hangi raporla kıyaslıyorlar.
İddiayla söylüyorum bu ülkede bu kadar eğitim yapan bir başka meslek odası var mı değerli
arkadaşlarım. Bu meslek odasının yaptıklarıyla ilgili belki benim söylediklerim önemli değil.
Ama bu meslek odasının ne kadar üretken olduğunu, ne kadar çalıştığını, Türkiye’deki tüm
meslek odaları söylüyor değerli arkadaşlarım. Bunlar bizim düşüncelerimiz değil. Türkiye’de
bugün devleti yönetenler söylüyor. Sivil toplum örgütleri söylüyor. Dünyadaki meslek odaları
söylüyor. Acaba arkadaşlarım başka bir meslek odasından mı bahsediyorlar. Acaba kendileri
bu Oda’nın üyesi değil mi, bu gerçeği niye görmek istemiyorlar.
Arkadaşlarım, haksız rekabetin önlenemediğinden bahsediyorlar. Bir konuda söz
söyleyebilmeniz için, önce o konuda çaba sarf etmeniz lazım. Haksız rekabetle eşi
görülmemiş bir biçimde mücadele ediyoruz. Denetim komitemiz var, gönüllü ziyaretçilerimiz
var. Yaklaşık bir dönemde 800 tane disiplin kovuşturması açmışız, savcılıkları geçiyorum.
200 tane disiplin kuruluna dosya sevk etmişiz. 72 arkadaşım son iki yılda meslekten men
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cezası almış. Bu nasıl haksız rekabetle mücadele etmeme. Türkiye’de ve dünyada bunun
başka bir örneği var mı değerli arkadaşlarım. Benim merak ettiğim şu, bunu söyleyen
arkadaşlarımın hiç mi etraflarında kaçak muhasebeci yok, hiç mi ruhsatını kiralayan yok, hiç
mi haksız rekabet yapan yok, niye ellerini taşın altına koymuyorlar? Bu güne kadar bununla
ilgili ne yapmışlar, neredeler?
Biz haksız rekabetle nasıl mücadele ettiğimizi biliyoruz. Mücadelemize de bundan sonra
hayırlısıyla devam edeceğiz değerli arkadaşlarım.
Yine bir arkadaşım konuşmasının arasında taraflı tutumdan bahsetti. Bunu da ben yine
yanlışlıkla söylemiş kabul ediyorum. İstanbul Odası'nda özellikle haksız rekabetle mücadele
işlemlerinde kimin ne olduğu, adının ne olduğu, hangi bölgede olduğu bizi hiç
ilgilendirmiyor. Eğer haksız rekabet varsa, disiplin kurulumuz gereğini yapar. Ben bunu
yanlışlıkla söylenmiş kabul ediyorum.
Arkadaşlarımız, bildirilerde, çağdaş demokrat laiklik değerlerinin tükendiğini ifade ediyorlar.
Bu değerler tükenmez değerli arkadaşlarım. Bu değerler bir yaşam biçimidir. Temel
değerlerdir. Hiç kimsenin gücü de bu değerleri tüketmeye yetmez.
İstanbul Oda yöneticilerinin, İstanbul’a küçük geldiğini ifade ediyorlar. Gülmek lazım.
İstanbul Oda yöneticilerinin bu kadroların artık İstanbul’a sığmadığını, tüm Türkiye’ye
hizmet verdiğini, tüm Türkiye için çalıştığını hepimiz biliyoruz değerli arkadaşlarım. Bunu
Türkiye söylüyor.
Yine bildirilerinde çok üzüldüğüm bir husus var. Baştan da söyledim, başka Oda yok mu,
başka meslek yok mu, bu yönetimin dışında seçimle gelmiş başka yönetim yok. Diyor ki
arkadaşlar, cesur ve kirlenmemiş kadrolarla, aynen iade ediyorum. Bizim kadrolarımızda
kirlenmiş yoktur.
Şimdi arkadaşlarım diyorlar ki gönderdikleri mesajda, işlem tamam diyorlar. Tamam kelimesi
çok tehlikeli bir kelimedir değerli arkadaşlarım. Zamanı gelmeden kullanmamak lazım.
Kullandığınızda geri dönüşü yoktur. Telafi edemezsiniz. Eğer işlem tamam diyorsanız, yarın
o sandıkta gereğini yaparsınız, yapamıyorsanız dersiniz ki muhalefette bizim işimiz tamam
dersiniz, bir daha muhalefette olmazsınız.
Genel Kurul’un değerli üyeleri, katkılarınıza teşekkür ediyorum. Katkılarınızın,
çalışmalarımıza verdiğiniz desteğin gelecek dönemde devam edeceğini bilerek, sizden
aldığımız güçle yolumuza devam edeceğimize hepinize saygılar sunuyorum.
Rıfat Nalbantoğlu:
Evet değerli arkadaşlar, gündemin 9’uncu maddesine geldik.
Yahya Arıkan:
Değerli arkadaşlarım; konuşmamı çok fazla uzun tutmayacağım. Ben de sevgili Akdemir gibi
katkı sunan tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Açılış konuşmasında, önümüzdeki iki yılın çok önemli bir süreç olduğunu anlatmaya çalıştım.
Gerçekten sevgili arkadaşlarım işimiz o kadar zor ki, İSMMMO’nun 22 bin üyesi,
TÜRMOB’un 70 bini aşan üyesi içerisinde haklı olarak bir kısım vergi dairesinden tek tip
uygulama derken, bir kısım meslek mensubu ise uluslar arası dolaşım nasıl sağlanır diyen
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üyelerimizden oluşuyor. Ben açıkçası ilerleyen bu saatlerde günlük yaşantımızdaki
yaşadığımız o tek tük olayları tekrar etmek istemiyorum. Çünkü buradaki arkadaşlarım şunu
çok iyi biliyorlar ki, biz o bürodaki yaşanan sıkıntının ne olduğunu çok iyi biliyoruz sevgili
arkadaşlarım. Sayın Genel Başkan burada. Multivizyonda özellikle bir mesaj vermeye
çalıştık. Bu ülkenin Maliye Bakanı burada geliyor bir sene sonra bu işi çözeceğim diyor ve
her görüşmemizde hakikatten devlet idaresi itibar kaybediyor, ilk bunu düzeltelim diyor. Şu
eleştiriyi kabul ediyorum, bu örgüt geçmişte onca güçlü kitlesel tepkisini, eylemini çok iyi
bilen bir örgüttür. Açıkçası gerek TÜRMOB yönetimi gerek İstanbul odalarımız burada
20’nin üstünde başkanımız katıldı, bir geleceği görüyoruz, bu geleceği görürken, bu örgütün
enerjisini, birikimini, çünkü sokağa çıkmak iddialı bir yaklaşımdır, bunu açıkçası bu gelecek
iki yıldaki çok önemli gelişmeler olacaktır sakladım.
Şimdi sevgili arkadaşlar; bizleri defter tutmaya mahkum etmek istiyor. Birileri diyor ki, siz
denetim işini bilmezsiniz. Her yerde bunu anlattık. Bugüne kadar bu meslek örgütünden
denetim boyutu açısından bir talepte bulundular mı, asla, ama şunu çok iyi biliyoruz ki,
sabahleyin anlattığımız Türk Ticaret Kanunu ve BASEL 2 uygulamalarında, hep birlikte
yaşayacağız, TÜRMOB ve tüm odalarımız tüm birikim ve enerjisini, her şeyini bu iki yılı
meslek adına birilerine peşkeş çekilmesini engelleyecektir arkadaşlar.
Şimdi sevgili arkadaşlar; çok mesleki boyutunu arz etmek istemiyorum. Ama bir arkadaşım
serbest muhasebeciyle ilgili bir yaklaşımda bulundu, işte bunu bir seçim yatırımı olarak
anlatmaya çalıştılar. Gerçekten son derece üzüldüğümü belirtmek istiyorum. Tabii gönül
isterdi ki Sayın Masum Türker zamanındaki parlamentoya sevk edilmiş bir yasa yasallaşmış
olsaydı, böyle bir sürece hiçbir zaman gerek olmayacaktı. Bu sınavlarla ilgili, açıkçası bir
seçim yatırımına dönüşmemesi adına genel kurul sonrasına bırakıldı. Şunu çok net olarak
söyleyeyim, İstanbul’da 900 civarında meslek mensubu girmiş bunun 200’ü şu anda SMM
olmuş vaziyette, en az 500 tanesinin de bir veya iki dersi kalmış vaziyette. Ama bunu sakın
sevgili arkadaşlar, bu sınavlara giren arkadaşlarımıza, alın teri döken arkadaşlarımıza bir
kıyak olarak anlatmaya kimse çalışmasın. Biz yönetim olarak, anlayış olarak bir denetim
sürecini yıllardır dile getirmemizden dolayı, en azından lisans mezunu arkadaşlarımızı bu
sürece dahil etmeye çalıştık. Bir şey daha söylüyorum, lisans mezunu olan serbest
muhasebecilerle ilgili burada söylemeyeceğim, genel kuruldan sonra onlarla ilgili çok ciddi
bir çözümü tüm camianın takdirine sunacağız. Ama bir şeyi şiddetle, nefretle kınıyorum,
burada Oda yönetimine, ruhsat alan insanlara, oy verme sözüyle bir suçlamayı şiddetle
kınıyorum, iade ediyorum.
Şimdi geliyorum, ulusal muhasebeci arkadaşlarıma. Bir koca sakız gibi ikide birde
konuşuyorlar. Bakın sevgili arkadaşlar, biz aşağıda imzası bulunanlar, içinde bulunduğumuz
çatışma ortamından derin bir kaygı duymaktayız. Sadece geçen ay, 50’ye yakın insanımızı
yitirdik. 15 yıl süren ve 30 bin civarında insanımızın kaybına yol açan düşük yoğunlu çatışma
veya savaş dönemin acıları, milyonlarca insanımızı derinden yaralamıştır. Artık insanlarımız
ölmesin, barış içinde ve adaletli bir yaşam sürelim. PKK’nın silahlı eylemlere ön koşulsuz son
vermesini istiyoruz. Hükümetin barışı sağlaması ve herkesin demokratik toplumsal hayata
katılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri talep ediyoruz, imza attık.
Bugün de gelsin yine aynı imzayı atacağız.
Şimdi sevgili arkadaşlarım; yine söz alan bir arkadaşım diyor ki, Sayın Başkan’ım diyor
ekonomiyle ne uğraşıyorsun diyor, bırak diyor ekonomik olayları diyor, lütfen sözümü
kesmeyin lütfen, mesleğin sorunlarıyla ilgilenin diyor. Ekonomiyi siz mi kurtaracaksınız
diyor. Sevgili arkadaşlar, bu anlayış nedir biliyor musunuz, takiyye dediğimiz, bize yıkılmak
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istenen, her ne kadar ilişkimiz yoksa meslek odalarında söz sahibi olmak isteyen zihniyetin
tek amacı var, kendisinin dışında düşünen meslek odaları istemiyor. Sadece meslek odaları,
kendi üyelerinin sorunlarıyla ilgilenen, toplumsal olaylara duyarlı olmayan, çözüm üretmeyen
bir anlayışı istiyorlar. Biz asla böyle olmayacağız sevgili arkadaşlarım. Bakın bir örnek
vereceğim, kayıt dışı ekonomi raporunu açıkladık. Raporu birçok arkadaş okumadığı için
yüzde 100’e takılmışlar. Ama o zaman toplam ekonominin yüzde 53,6’sının kayıt dışı
ekonomi olduğunu söyledik. Bu oran siyasi iradeyi rahatsız etmiştir. Siyasi iradenin bundan
rahatsız olmaması gerekiyor, çünkü meslek odaları yaptığı çalışmaları bilime dayandırarak,
ülkesinin çıkarlarını ön planda tutarak doğru gördüklerini siyasi iradenin, iktidarların
gerekiyorsa nasırına basarak anlatmak zorunda.
Şimdi sevgili arkadaşlarım yine bir arkadaşım diyor ki, bu ideolojik sloganları bırakın diyor.
Arkadaşlar çağdaş demokrat laik Türkiye’ye taraf olmak ideolojik mi sevgili arkadaşlarım.
Danıştay’a yapılan saldırıyı kınamak niye rahatsız oluyorsunuz ki? Çağdaş demokrat laik
dünya bir yaşam tarzı sevgili arkadaşlarım, bu ideoloji değil, bu bir yaşam tarzı.
Bir tek inancımla sözümü bitiriyorum. Bu meslek odası ilinde hem Türkiye’de hem de uluslar
arası alanda son derece saygın duruma gelmiştir. Bu saygın duruma gelişimizde, uzaktan
seyreden arkadaşlarım değil, gecesini gündüzüne katarak hiçbir fedakarlıktan kaçmadan alın
teri dökerek bu mesleğe katkı sunularak bu günlere geldik. Demokrasiden bahsediyorsak,
yarın demokrasinin kuralı uygulanacak. İnancımız şudur, bu anlayış mesleğine, ülkesine,
demokrasiye sahip çıkan tüm insanlar tarafından yarın öyle bir cevap alacaklar ki kendilerini
zor toplayacaklar, başarı bizim olacak.
Rıfat Nalbantoğlu:
Evet sevgili arkadaşlarım, Sayın Başkanı da dinlediniz. Şimdi 11’inci maddeye geçeceğiz.
Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporu, kesin hesapları ve bu faaliyetler ve hesaplar üzerine
düzenlenen denetim raporunu ayrı ayrı oylarınıza sunacağız.
Önce Yönetim Kurulu faaliyet raporunu kabul edenler faaliyetleri onaylayan arkadaşlarım
işaretlesinler efendim. Onaylamayan? Yoktur. Oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Kesin hesapları oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar lütfen işaret etsinler efendim.
Etmeyen? Kesin hesaplar oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Söz konusu faaliyetler ve kesin
hesaplar üzerine hazırlanan denetim kurulu raporunu onaylayan arkadaşlar lütfen işaret
etsinler efendim? Onaylamayan? Denetleme Kurulu raporu da oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
Şimdi Oda Başkan’ımız Sayın Yahya Arıkan gösterdiğiniz bu güvenin karşılığı olarak
herhalde sizlere bir teşekkür konuşması yapacak. Buyurun Sayın Başkan.
Yahya Arıkan:
Genel Kurul’a katılan tüm arkadaşlarımın gösterdiği güvenden dolayı, yönetim kurulu adına,
disiplin kurulu adına, denetleme kurulu adına, TESMER yönetimi adına ve de Oda
çalışanlarım adına içten teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.
Rıfat Nalbantoğlu:
Genel Kurul bitmedi arkadaşlar. Bütçe var bütçe. Bitirelim şunu. Evet, gündemin 12.
maddesine geçtik değerli arkadaşlar. Yeni çalışma döneminin bütçesine ilişkin bir madde
bildiğiniz gibi. Söz konusu maddeye ilişkin olarak Sayın Yahya Arıkan, Sayın Hamdi Balcı,
Sayın Oktay Yeşilyurt, Sayın Abdülaziz Vural tarafından imzalanan ve bütçenin okunmadan,
bütçeye ilişkin görüşmelere geçilmesine ilişkin bir öneri var.
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Söz konusu öneriyi kabul eden arkadaşlar lütfen işaret etsinler. Kabul etmeyen? Yok,
oybirliğiyle bütçe görüşmelerine geçeceğiz. Bütçe ile ilgili söz almak isteyen arkadaş var mı,
görüş bildirmek isteyen arkadaş var mı, lütfen işaret etsin. Buyurun.
Hasan Akdemir:
Kusura bakmayın akşam akşam biraz vaktinizi alacağım. Bütçe konusunda ifade etmek
istiyorum. Bütçenin gelirlerini biliyorsunuz, geçmiş dönem gelirlerinden üyelerden
alacaklarından ve aidatlarından meydana gelmektedir. Odamızın gelirleri kanunumuzda
tanımlanmış, Maliye Bakanlığı yönetmeliğiyle de bunların altı doldurulmuştur. Oda’nın
gelirleri yıllık makdu aidat, nisbi aidat, ücret tarifesi, ve mesleğe giriş ücretidir. Maktu aidatın
hesaplanması Maliye Bakanlığı yönetmeliği tarafından memur maaş katsayısına bağlanmıştır.
Odamızın bugünkü aktifleri, kurulduğu günden çok daha ileride. Üye sayısı 24 bin civarında,
Çok üye çok gelir anlamına geliyor. Aidatlar, eski maktu ücret tarifesi, mesleğe giriş ücreti
makul seviyelere çekilmelidir. Bugün yönetmelik değişmeyeceğine göre yönetmeliğe uygun
olmalıdır. Aksi takdirde ayrıca yasal da olmaz. Üyelerden alacaklarının toplanamadığı ortada.
Bunun nedeni bu rakamların yüksekliğidir. Ayrıca bireysel olarak yıllık maktu aidat 180
YTL, ücret tarifesi de 90 YTL olarak onayınıza sunulacaktır.
Sayın üyeler Ocak 2006’da ödediğiniz maktu aidat ve ücret tarifesi ücreti, bu Maliye
Bakanlığı’nın yönetmeliğindeki değerlerin yüzde 55 fazlasıdır. Haziran sonuna kadar da
memur maaş katsayısı 0.533 dür. Bu da değişmeyeceğine göre, sayın Divan uygun görürse,
Oda yönetimi de uygun görürse bütçenin bu şekilde düzeltilmesini öneriyorum. İSMMMO
geçmiş dönem üyelerden alacaklarının tahsil edilmesini rica ediyorum. Bu konuda kesinlikle
düzeltme, düzenleme düşünülmemelidir. İSMMMO’da gelirlerini üyelerine makul ücretlerle
hatta ücretsiz kaliteli eğitim sağlayarak ve mesleğimizin kalitesini itibarını artırmaya yönelik
harcamalıdır.
Son olarak da içinde bulunduğumuz süreci dikkate alarak, İSMMMO yöneticilerine bir sözüm
var. Prof. Nalan Akdoğan hoca, konusunda İSMMMO binasında bize yönelik bir çalışma
yaptı. Bu çalışmanın duyurusu İSMMMO internet sayfasında tanıtıldı ve altında ücret olarak
vardı. Size soruyorum, …ücreti ne demek. Burası Türkiye değil mi, Türkçe konuşmuyor
muyuz? Size soruyorum hem çağdaş hem demokrat hem laik olan arkadaşlar Cumhuriyet
ilkelerine böyle mi sahip çıkacak. Atatürk, Türk Dil Kurumu’nu ne için kurdu? Hepinize
saygılar sunuyorum.
Rıfat Nalbantoğlu:
Teşekkürler. Oktay Bey aldınız mı tamam.
Evet arkadaşlar. Bütçe bir yazılı şekliyle elimizde var, kitaplarda var, bir de sevgili Hasan
Akdemir, bütçe değişiklik önerileri vardı. Şimdi bütçeyi kitapta dağıtılmış şekliyle ve dip
notlarıyla birlikte, önerileri basılı haliyle kabul eden arkadaşlar lütfen işaret etsinler efendim.
Kabul etmeyen? Yoktur, var mı? Evet, o zaman bütçe yazım şekliyle, dağıtılmış şekliyle ve
dip notlarıyla beraber oy çokluğuyla kabul edildi, herkese hayırlı olsun
Evet dilek ve temennilerde tamamlandı. Herkes iyi dileklerini sundu. Yarın inşallah iyi bir
seçim olacak. Listeleri aldık seçim kuruluna ilettik.
Evet, birinci gün çalışmaları tamamlandı arkadaşlar.
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