İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
“18.GENEL KURUL” TOPLANTISI
26 MAYIS 2007
Yücel Akdemir:
Sayın Başkan, değerli Konuklar, değerli meslektaşlarım; Odamızın 18'inci Olağan Genel
Kurulu'nu açıyorum.
Divanı yönetmek üzere önergelerinizi bekliyorum. Gelen bir önerge var. Başka önerge var mı
değerli arkadaşlarım? Yok. Önergeyi okuyorum;
"18'inci Olağan Genel Kurul üyelerine,
18'inci Olağan Genel Kurul’umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığı’na Nail Sanlı'yı, Başkan
Yardımcılığı’na Halise Karakuş'u, üyeliğe Rahime Bayrak'ı, üyeliğe Erol Bayram'ı öneriyoruz."
Önerenler; Yahya Arıkan, Abdülaziz Ural, Hamdı Balcı,
Öneriyi oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler? Etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Divanı göreve davet ediyorum.
Buyurun.
Nail Sanlı:
Sayın Genel Başkanım,Değerli Defterdarım, Odamızın değerli Başkan ve yöneticileri, İstanbul
Odamızın saygıdeğer üyeleri, değerli basın mensupları hepinizi Divan Heyeti olarak saygıyla
selamlıyorum.Divan Heyetinin seçimi sırasında göstermiş olduğunuz teveccühe teşekkür
ediyorum.Birinci gündem maddesi tamamlandı.Açılış ve Divan Heyetinin belirlenmesi.İkinci
gündem maddesiyle devam edeceğiz.Ben öncelikle hemen bir usulü tamamlayayım.Seçilen
Divan Heyetine bugünkü Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanma yetkisini oylarınıza
sunuyorum.Kabul edenler?Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.Ulu önder Atatürk ve silah
arkadaşlarının anısına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.Ardından İstiklal
Marşı.
Değerli Genel Kurul üyeleri,çok sıcak ve yoğun günlerden geçiyoruz. 2007 yılı ülkemiz için
siyasi atmosferi yüksek bir yıl oldu.Hala bu atmosfer havası devam ediyor.Cumhurbaşkanlığı
seçimiyle yükselmeye başlayan bu atmosfer,Cumhuriyet Mitingleri ile demokratik ve laik
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilkeleri muhafazası için devam etti.22 Temmuzda da ülkemiz büyük bir
görev yapacak ve yeniden kendisini yönetecek demokratik laik ilkelere bağlı hükümetini
seçecek.Bu konuda Türk halkının çok önemli bir görevi gereğiyle yerine getireceğine eminim.Dış
güçlerden destek alan terör örgütleri daha bir iki gün önce evine ekmek götürmek için yaşam
savaşı veren insanlara hunharca katledecek şekilde büyük terör olaylarına neden olabilecek
boyutlardadır. Umarım önümüzdeki günler hep beraber birlik ve beraberlik içinde bugünleri
geride bırakır, 80 yıllık Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk insanının layık olduğu batılı ülkelerin
seviyesindeki bir yaşamı hep beraber kurar ve dünya ülkeleri arasındaki yerimizi alırız.
Uluslar arası camianın bir parçası olan TÜRMOB ve Odalarımız uluslar arası gelişmeleri
mesleğimize yansıtmak için çalışmalarına devam ettirmekte ve çağımızın getirdiği yenilikleri hep
birlikte ülkemize ve meslektaşlarımıza taşımaya ve dünyayla örtüşüp uyarlamaya gayret etmek
çabasındadır.
Bugünde sizlerle beraber her zaman olduğu gibi hem mesleğimize,hem odamıza,hem üyelerimize
yakışacak Genel Kurulu hep birlikte gerçekleştirerek muntazam saatinde ilgili kararları alarak
kapatacağız.
Yönetim Kurulu adına Sayın Yahya Arıkan’ın açılış konuşması.Buyrun sayın Başkanım.
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Yahya Arıkan (İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı):
Sayın Divan, Sayın Genel Başkanım, Sayın İstanbul Defterdarım, odalarımızın değerli başkan ve
yöneticileri, değerli konuklar, değerli basın mensupları, Odamızın saygıdeğer üyeleri;
İstanbul Odası Yönetim Kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyor, Genel Kurul’umuza hoş
geldiniz.
Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarım; bugünkü konuşmamı 4 bölümde sizlere sunacağım.
Birinci bölümde Türkiye ekonomisini değerlendireceğiz, ikinci bölümde İSMMMO
çalışmalarımızı, üçüncü bölümde mesleğimizin geleceği ve gündemdeki hedeflerimizi ve
dördüncü bölümde toplumsal duruşumuzu sizlerle paylaşacağım.
Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım; içinde bulunduğumuz 2007 yılı seçimlerin
yapılacağı önemli bir yıl olacaktır. Yıllık 100 milyar dolara koşan ihracatla övünmek, Türkiye
ekonomisinin sürekli büyüdüğünü anlatmak madalyonun sadece bir yüzünü dikkate almak
demektir. Gelir dağılımında derinleşen uçurum ve Türkiye tarihinde hiç göremediği bir
mutsuzluk, bu umutsuzluğun kucağına bırakan işsizlik, buna paralel sokağa hakim olan korku
madalyonun öbür yüzünü oluşturmaktadır.
Bugün bütçe sıkıntısı yüzünden indirilmeyen vergilerin Türkiye'yi kayıt dışı çıkmazına
sokmuştur. Bunu ortadan kaldıracak yeni bir açılıma acilen ihtiyaç vardır. Türkiye'nin iş bulma
ümidini yitirenlere çözüm olacak yeni bir programa acilen ihtiyaç vardır.
Şimdi rakamlarla Türkiye ekonomisinin bugünkü durumunu irdeleyelim. Türkiye ekonomisi
2001 krizinden, ardından sürekli büyümektedir. Ancak bu büyümenin toplumun geniş kesimlere
yansımadığını zengin ile yoksul gruplar arasındaki makasın giderek açılmasından anlıyoruz.
Dünya Bankası rakamlarına göre açıkça göstermektedir ki Türkiye’de gelir dağılımı iyileşmiyor,
giderek bozulmaktadır. 2000 yılında en zengin ile en yoksul arasındaki fark 13 nokta 3 kat iken
2006'da bu fark 17 kata çıkmıştır.
2006'da nüfus 72 nokta 6 milyon kişiye çıkmıştır. İstihdam edilenlerin sayısı 22 nokta 4 milyon
kişidir. Bir başka ifadeyle nüfus artışı 4 milyon, istihdama yeni katılım 3 milyon kişi olmuş.
İstihdamdaki toplam artış ise 1 milyon kişidir.
2006 sonu itibariyle nüfustaki işsizlik oranı yüzde 24'tür. Türkiye ekonomisinde borç ve ithalatla
sağlanan büyüme gelir dağılımındaki uçuruma iyileşme sağlamadığı gibi işsizlik sorununu da
çözememiştir. Sokaklara hâkim olan korkuyu, suç oranlarındaki artışı işsizlik sorunundan
ayırmak mümkün değildir. TUİK'in işsiz olup iş bulma ümidini yitirenlere ilişkin verileri adeta
umutsuzluğun resmi olmuştur.
Vergi yükünün dağılımında yıllardır süre gelen adaletsiz yapı değiştirilememiştir. Son 4 yıldır
yaşanan büyüme ve enflasyondaki düşüşe karşın dolaylı vergilerin bütçe geliri içindeki payı
azalmak yerine artmıştır. Servet üzerinde kapsamlı bir vergileme yapılamamıştır. Denetimde
süregelen çok başlılık, yetki karmaşası mükelleflerin sadece yüzde 2’sinin denetlenmesi
sonucunu doğurmuştur. Vergi kaybı kayıt dışı mücadele konusunda önemli bir sonuç
alınamamıştır. Türkiye'de son 12 yılda vergi yükü yüzde 67 oranında artmış, dolaylı vergilerin
payı da yüzde 72,3’e çıkmıştır.
Türkiye enflasyonla mücadele konusunda önemli bir yol kat emiş bulunmaktadır. Ancak son iki
yılda düşük döviz kuru ve yüksek faiz politikasıyla iç talebin kısılmasıyla sağlanan iyileşmenin
sürdürülebilmesi konusunda kuşkular söz konusudur. 2007'de, yüzde 4 enflasyon hedefini
yakalamamız zorlaşmıştır.
2

Son 4 yılda Türkiye, tarihinde göremediği bir cari açık üretirken 297 nokta 3 milyar dolarlık
ihracat yapmıştır. Ancak ithalattaki artış hızı ihracatın önünde giderken dış alım Türk sanayisini
tehdit eder hale gelmişti. Söz konusu dönemde 412, beş milyar dolarlık ithalat yapılmış, 50 aylık
dış ticaret açığı ise 115.3 milyar dolar olmuştur. Bu rakamlar tasarruf açığının yurt dışından borç
alınarak nasıl karşılandığını da gözler önüne sermektedir. Dış ticaretteki dengesiz tablo
yıllık ihracatın 90 milyar doları aşmasıyla yaşanan sevinci gölgede bırakmıştır.
Bu yılın şubat ayı itibariyle son 12 ayda Türkiye'ye giren yabancı kaynak 40.8 milyar dolardır.
900 milyon dolar civarındaki dış girişleri de hesaba kattığımızda cari işlemler açığının
finansmanında kullanılacak toplam mali kaynakların 41,7 milyar olmaktadır. Türkiye ekonomisi
bu kaynağın 32,4 milyar dolarıyla cari işlemler açığını finanse etmiş, geri kalanı da döviz
rezervlerinin artırılmasında 9,3 milyar dolar kullanmıştır.
Cari açık 31,3 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. Son 12 ayda Türkiye'ye
gelen doğrudan yabancı sermaye 26 milyar dolar olmuştur. Cari açık ekonomi üzerinde bir çeşit
afyon gibi alışkanlık yapmış, işte Türkiye ekonomisi üzerindeki en büyük şantaj budur.
2001 yılında 84,9 milyar dolar olan Türkiye'nin iç borcunu 2006 yılı sonu itibariyle 178,9 milyar
dolara çıkmıştır. 2001 yılında 113,6 milyar dolar olan dış borçlarımız da 2006 yılı sonunda 206,5
milyar dolara çıkmıştır. 2001 yılında iç ve dış borç toplamımız 198,5 milyar dolar iken
2006 yılı sonunda bu rakam 385,4 milyar dolar olmuştur. Soruyorum sizlere
bu 175 artış nereye gitmiştir?
Merkez Bankası’nın uluslararası rezervleri son yıllarda ekonomi için bir emniyet sübobu
olmuştur. Son iki yılda Türkiye'de hızlanan döviz biriktirme cari açığın finansmanında da etkili
olmuştur. Türkiye'nin uluslararası rezervleri 2 Şubat 2007 tarihi itibariyle 2 milyar 598 milyon
dolar artışla 105 milyar 492 milyon dolar ile rekor bir düzeye çıkmıştır. Dünyanın en yüksek reel
faizini ödemeye devam eden Türkiye 1994 krizinden izleyen 12 yılda yıllık ortalama yüzde
l7.6'lık reel faiz ödemiştir. 1995 – 2006 yılları arasında toplam 303,1 milyar dolar olan hazinenin
yaptığı iç borç ödemelerinin yüzde 45'ine yakın bölümü faizin reel kısmını meydana getirmiştir.
Reel faiz 8 düzeyinde kalsaydı 63 milyar dolar, yüzde 5 düzeyinde kalsaydı 87 milyar dolar daha
Türkiye az faiz ödeyecekti.
Maliye Bakanlığı tarafından şubat ayı içinde açıklanan bütçe uygulama sonuçlarına göre 2006
yılı merkezi yönetim bütçesi 175,3 milyar YTL harcama, 171,3 milyar YTL gelir tahsilatı,
sonucunda yaklaşık 4 milyar YTL bütçe açığı gerçekleşmiştir. Ancak 2006 için mahalli idare ve
fon paylarının tahsilat ve ödeme dönemlerindeki kayma düzeltilmesi soncunda bütçe, sonuçlara
baktığınızda toplam bütçe açığının 5,2 milyar YTL düzeyine çıktığı görülmektedir.
2001 krizinin ardından kredi kart borcunu ödeyemeyen on binlerce faizzede oluşmuştur.
Bugünkü verilere bakıldığında kart borcunu ödeyemeyenlerin sayısında tehlikeli bir artış
görülmektedir. Merkez Bankası verilerine göre 2007'nin ilk iki ayında kredi kartı borcu
ödemeyenler ile gecikmeli ödeyenlerin sayısının 2006'ya göre yüzde 70 oranında artmış
durumdadır.
Uygulanan tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması, tüketici güveninde iyimser
durumdur. 100'den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum. 100 olması ise tüketici
güveninde ne iyimser, ne de kötümser durum anlamına geliyor. Bir önceki yılın aynı ayında
ülkemizde yüzde 71, yüzde l.7 olan endeks bu yıl 92,4’e inmiştir. Bir önceki yılda ki iyimser
hava bu yıl kötümsere dönüşmüştür. Maalesef düşüş trendi sürmektedir. YTL'deki aşırı
değerlenme dış borçlanmayı özendirmektedir. Özel sektörün dış borcu son 4 yılda 77 milyar
dolar artarak 121,2 milyar dolara yükselmiştir. Bu dış borcun 48.6 milyar doları bankaların, 72.6
milyar doları ise şirketlerin borcunu oluşturmaktadır. Bunun sonucunda Türkiye'nin toplam dış
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borç stoku yüzde 59,2 oranında artarken, özel sektörün borçlarının artış oranı ise yüzde 175
olmuştur.
Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım; yukarıdaki tablolarda yer alan verileri de katarak
izninizle ekonomiyle ilgili bir özet yapalım. Türkiye'deki büyüme hızı ile iç dinamikler arasında
ilişki sanıldığı kadar güçlü değildir. Yabancı sıcak para girişini yüksek reel faiz vergi istisnası
sağlayan, yüksek kazanç vaat eden ender ülkelerdeniz. Cari açığın finansmanı nedeniyle gelir ve
kazançlar üzerinden alınması gereken vergiler alınamamaktadır. İthalat ve döviz kredilerinin
maliyeti düştüğü için özel sektör dış borçlarında ve cari açıkta patlama yaşanmaktadır. 2006
yılının ikinci yarısından itibaren özel nihai tüketim harcamalarında bir talep daralması
görülmektedir. Bu nedenle yurt içi piyasaya üretim yapan birçok sanayici de tedirginlik
yaşanmaktadır.
Gayri Safı Milli Hasıla’daki artışlar giderek daha fazla cari açıkla finanse edilmektedir. 2006
yılında 38,8 milyar dolarlık Gayri Safı Milli Hâsıla artışı için 31,5 milyar dolarlık cari açık
verilmiştir. Son 5 yılda toplam vergi gelirinin Gayri Safı Milli Hasıla oranındaki yüzde 2'lik artış
sadece dolaylı vergilerde yapılan artışla karşılanmıştır.
İşsizlik önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Gelir dağılımında uçurum derinleşmektedir.
Dış ve iç borç toplamının 385 milyar dolara çıkması son derece düşündürücüdür.
Değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarım; Türkiye bu dönemde ürettiğinden çok fazlasını
tükettiğinden sorunlarının boyutlarını kavramakta güçlük çekmektedir. İstihdam artışı
sağlayabilecek, gelir dağılımında makası daraltabilecek yeni açılımlara ihtiyaç vardır.
Şirketlerimiz büyüyememekte, küçük olanlar kapanmakta, ekonomide oluşun ikili yapı da dar
gelirlileri ezmektedir. Yapılması gereken bu güne kadar sağlanan kazanımları koruyacak genç
halk kitlelerine iş kapılarını aralayacak, ulusal kaynaklan harekete geçirecek, yolsuzluk ve kayıt
dışı ekonomiye son verecek önlemlerin bir an önce alınmasıdır. 2007 yılı risk biriktirme yılına
dönüşmüş, maalesef 2008 yılı daha da zorlu geçecektir.
Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım; İSMMMO yaklaşık üye ve stajyeriyle 30 bin kişilik
büyük bir ailedir. Dünya ve Türkiye'deki gelişmelere paralel olarak meslek mensuplarımızın
bilgi, birikim ve donanım gereksinmeleri giderek daha fazla artmaktadır. Ülke içi ekonomik
yaşamda uluslararası ekonomik ilişkilerde idari ve hukuksal alt yapıda görülen hızlı değişmeler
uzmanlaşmanın önemini daha fazla göz önüne sermektedir. Meslek mensuplarımız artık eskisi
gibi sadece defter tutup vergi beyannameleri düzenleyen ve Maliye Bakanlığı'nın bir memuru
olarak algılanan konumlarından hızla, uluslararası standartlarda denetim ve raporlama yapan,
uluslararası standartlarda kayıt yapan, vergi memuru değil vergi uzmanı olan, finansal ve mali
tablo analizleriyle ekonomideki kaynak akışını da yönlendirici statüde bulunan konumlara
gelmektedir. Meslek mensuplarının bu gelişme ve değişmelere tek başlarına ayak uydurmaları
oldukça zordur. İşte biz bu noktada üyelerimizin hizmetinde olmaya kendimizi, kendimize
misyon edindik. Bu çerçevede meslek camiasına verdiğimiz hizmetler, eğitim organizasyonları,
yayınlar, sempozyumlar, bilgi deniz haline gelmiş web sitemiz, danışma birimi, web televizyonu,
elektronik sirküler, yasa değişiklik önerileri, mesleki ve toplumsal raporlar, toplumsal eylemler
olarak özetleyebiliriz.
Eğitim meslek mensuplarımızın dünyadaki gelişmelere ayak uydurmaları için olmazsa olmaz
koşulların başında gelmektedir. Sürekli eğitim anlayışıyla verdiğimizi bu eğitimleri şu şekilde
özetleyebiliriz; İş Kuleleri'nde düzenlenen seminerlere yaklaşık bu dönem 7 bin kişi katılmıştır.
15 noktada düzenlenen UFRS ve TFRS eğitimlerini yaklaşık bin 500 kişi katılmıştır. 45 noktada
düzenlenen meslek içi eğitimlerimize yaklaşık 3 bin 500 kişi katılmıştır. Oda merkezinde ve
Kadıköy Eğitim Birimi’mizde yaklaşık 200 meslek mensubu işletme ağırlıklı dil kurslarına
katılmışlardır. Teknoloji eğitimine yaklaşık bin meslek mensubu katılarak sertifika almaya hak
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kazanmışlardır. Yaklaşık bin serbest muhasebeci meslek mensuplarımızın serbest muhasebeci
mali müşavir olabilmeleri için ücretsiz kurslar düzenlenmiştir.
Yayınlarımız eğitim hizmetlerimizin bir parçası olarak devam etmektedir. Yayınlarımız
konularında uzman kişiler tarafından hazırlanarak, meslek mensuplarımızın istifadelerine
sunulmuştur. Her ay bir dergi gönderiyoruz. Bir ay Mali Çözüm, bir ay İSMMMO Yaşam. Bilgi
Erişim Merkezi meslek mensuplarının ilgi alanlarıyla ilgili yerle ve yabancı kaynakları izlemek,
uluslararası standartlar, çağdaş bilgi ve belge yönetimi ışığında ilgililere sunmak amacıyla
faaliyete geçmiştir. Bu dönem Danışma Birimi 10 bin 218 sözlü ve yazılı soru cevaplamıştır.
Web Sitemizi günde 40 bin–50 bin kişi ziyaret etmektedir.
Eğitim etkinliklerimizin internet üzerinden canlı ve banttan izlenmesini sağladık. Mesleğimizle
ilgili güncel gelişmeleri elektronik ortamda e-sirküler olarak üyelerimize ulaşmasını sağladık.
Oda'mız meslek camiasını ilk olarak kalite yönetim sistemi belgesini, 10 Kasım 2004 tarihinde
almıştır. İSMMMO bu konuda dünya ile ilgili standartlarda hizmet vermektedir. Oda'mız her yıl
yapılan gözetim tetkiklerini de başarıyla geçmiştir.
Diğer çalışmalarımıza gelince, son yıllardır beyan süreleri bir komediye dönüşmüştü. Beyan
sürelerinin kısalması meslek mensuplarını oldukça sıkıntıya sokmuştu. Meclis ve Hükümet
nezrindeki yoğun çabalarımız sonucunda, meslek mensuplarını beyan kaosundan kurtardık.
İSMMMO olarak en önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de haksız rekabettir. Özellikle
ruhsatsız bazı kişilerin yarattığı haksız rekabetten dolayı yaşadığımız sıkıntıların çözümünü ebeyannamenin yaygınlaşması olarak gördük. Bu konudaki çabalarımızın meyve verdiğini
görmekten mutluluk duymaktayız.
Mesleğimizi üniversitelerde tanıttık. Gençlere mesleğimizin geleceğini, vizyonu ve misyonu
anlattık. Meslek mensuplarımızın hiç bir tatil olanağına sahip olmamaları önümüzde hep Önemli
bir sorun olarak durmaktaydı. İlk defa Türkiye'de uygulanacak olan mali tatil arzu ettiğimiz gibi
olmasa da yasanın çıkması için yıllardır verdiğimizi mücadelenin olumlu sonuçlanmasından
dolayı mutluluk duymaktayız.
Birincisi Nisan 2006, ikincisi Mart 2007 'de Ankara'da yapılan Türkiye Muhasebe Forumlarında
meslek camiamızın sorunlarını tartıştık, geleceğimizle ilgili önemli tespitler yaptık, yasal
düzenlemelerin alt yapısını oluşturduk. Resmi olarak İFAK, TÜRMOB ve Muhasebe Uzmanları
Derneği tarafından düzenlenen ancak fiili olarak İSMMMO’nun ev sahipliğini yaptığı “Dünyada
Ekonomik Büyüme ve İstikrarın Sağlanması” konulu 17’nci Dünya Muhasebe Kongresi'ni
İstanbul'da gerçekleştirdik. 112 ülkeden 3 bin 500 yabancı 2 bin 100 yerli olmak üzere toplam 5
bin 6 kişi katıldı. Bu dev organizasyonu anlımızın akıyla gerçekleştirerek, her türlü
organizasyonun üstesinden geleceğimizi her kesime gösterdik.
2'nci Uluslararası ve 8'inci Türkiye Muhasebe Denetleme Sempozyumu'nu bu sene nisan ayında
Antalya'da başarıyla gerçekleştirdik.
Değerli meslektaşlarım; bizler sadece muhasebeci ve mali müşavirler camiasını doğrudan
ilgilendiren konularla değil toplumumuzun bütün kesimlerinin refah ve huzurunu ilgilendiren her
konuyla da ilgiliyiz. Bu duyarlılığımızı toplumsal raporlarda kendini göstermektedir. Bu anlamda
Türkiye İş gücü Piyasaları, Kayıt Dışı Ekonomiye Çözüm Yolları, Psikolojik ve Sosyal Yönden
Yükümlülerin Vergiye Karşı Tutum ve Tepkileri, Türkiye'nin Denetim, Mali ve Güvenlik
Birimleri'nin Yeniden Yapılanmaları ve Yolsuzluk gibi raporları yayınladık. Ayrıca bu dönem
yasaların oluşmasında ve ekonomi gelişiminde önemli özet raporlar sunduk. Sunduğumuz
raporlar görsel ve yazılı basında geniş şekilde yer almıştır. Türkiye'nin en önemli sorununun
kayıt dışı ekonomi olduğunu, kayıt dışı ekonominin önlenmemesinin, önlenmesinin vergi
düzeninden geçtiğini, vergi iadesinin kalkmasıyla kayıt dışı ekonominin artacağını ve bu
durumda KDV, gelir ve kurumlar vergisi kaybının yaklaşık 5 bin YTL olacağını söyledik.
Bağ-Kur’luların sosyal güvenlik destekleme priminin artırılması, beraberinde birçok iş yeri
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kapanmasını da getireceği için, işsizliğin azalmayıp artacağını bu nedenle sosyal güvenlik
destekleme priminin kaldırılması gerektiğini söyledik. Asgari ücretin net tutarının yüzde70'inin
vergi ve sigorta priminden oluştuğunu bunun da işverenler tarafından ödendiğini, bu durumun
kayıt dışı istihdamı artırmakta olduğunu bu nedenle asgari geçim indiriminin yanı sıra asgari
ücretten vergi alınmamasını söyledik. Meclis’e sevk edilen Gelir Vergisi Kanunu tasarısıyla
sisteme yeni bir oto kontrol sistemi getirilmek istendiğini, bu düzenlemeyle vergi denetiminde
siyasal tercihlerin etkili olabileceğini belirterek buna yol açılmaması gerektiğini söyledik. Bu
teklif bildiğiniz gibi Plan Bütçe Komisyonu'nda çıkartılmıştır. Hem iktidar hem muhalefetin
yasallaştırma sözü verdiği yeni Türk Ticaret Kanunu tasarısının yasallaşması için basın toplantısı
düzenlendi. Tasarının finansal tablolar açısından ticaret erbabının, hukukçuların ve çeşitli
menfaat gruplarının taleplerini ön plana çıkarmaksızın şeffaflığın ve açıklığın bir gereği
olduğunu, bu nedenle yasallaşması gerektiğini söyledik. Tasarı Adalet Komisyonu'nda kabul
edildi ancak erken seçim nedeniyle önümüzdeki sürece kaldı. Yürürlük tarihi Temmuz 2007
olarak belirlenen Sosyal Güvenlik Reformu'nun şubat ayı sonuna kadar Meclis'te görüşülmemesi
durumunda ikinci bir ertelemenin zorunlu hale geleceğini, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve
milletvekili seçimleri, seçimlerden hemen sonra da 2008 Bütçe görüşmeleri nedeniyle hazırlanan
reformun gecikmesi büyük hak kayıplarına yol açacağını söyledik. Bildiğiniz gibi uygulama
2008'e kalmıştır. Aşırı değerli YTL, yüksek reel faiz, sayıları 2 buçuk milyonu aşan işsizler
ordusu, seçim ekonomisi, oluşacak siyasi istikrarsızlık ve ekonomide bekleyen bizi riskleri
açıkladık. 2002 sonunda bu yana kartopu gibi büyüyen cari açığın 200, 2006'da, 31,5 milyar
dolara çıkarak 390 milyar dolar civarındaki Gayri Safı Milli Hasıla’nın yüzde 8.l'e ulaştığını, cari
açık önlenemezse Türkiye'nin en büyük sorunu olan işsizliğin devam edeceğini söyledik.
Değerli meslektaşlarım; globalleşen dünyada ve ülkemizde mesleğimiz muhasebenin yanı sıra
denetim ve danışmanlık mesleği olarak da şekillenmektedir. Gelecekte pek çok ekonomik karar,
meslek mensuplarının raporlamasına dayalı olarak verilecektir. Bu gerçek uzmanlaşmayı
getirecektir. Teknolojik yatırımların, bilgi ve deneyimin daha belirgin şekilde ön plana çıkmasına
yol açacaktır. Meslek mensuplarımızın gelecekte diğer adının güvenilir kişi olacaktır.
Gündemdeki hedeflerimize gelince; eğitimlere ve yayınlarımıza tüm heyecanımızla devam
edeceğiz. Türk Ticaret Kanunu ile ilgili gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Basel 2 ile birlikte
finans piyasası ve kredi mekanizmaları artık meslek mensuplarının denetlediği ve raporladığı,
mali tablolara dayalı olan risk analizine göre karar verecektir. Bu analizleri de meslek mensupları
yapmalıdır. Bu konuda gerekli bilgi ve birikimin sağlanması anlamında lisanslama sınavlarına
yönelik, eğitim ve yönlendirmeleri yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Mesleğimiz artık
uluslararası alanda önem kazanmıştır. Dünyada ortak muhasebe diline ihtiyaç vardır. Gerek TTK'
da gerekse BASEL-1- 2'de UFRS zorunlu olarak uygulanacaktır. Tek bir meslek mensubu
kalıncaya kadar bu konuda sürekli eğitimlere devam edilecektir.
E-TÜRMOB, e-oda projesini hayata geçirebilmek için kağıt ve kalemi ortadan kaldırarak bütün
idari işlemleri elektronik ortamda yapma projesini başlattık. Bu dönem bu projeyi
tamamlayacağız. LUCA projesi işlem maliyetlerinin azalması, işlemlerin hızlanması, bilgi
depolama maliyetlerinin en aza indirilmesi, güvenilir ve uluslararası standartlara uygun raporlar
üretebilmeleri amacıyla meslek mensuplarının hizmetine sunulmuştur. Kısa sürede aldığı ödülle
geleceğe emin adımlarla ilerleyen LUCA'ya tüm meslek camiasının sahip çıkmasını
sağlayacağız.
Bildiğiniz gibi TÜRMOB projelerinden muhasebe mesleğinde etik, haksız rekabet, yönetmelik
haline getirilmiş, Türkiye Muhasebe Formları başarıyla uygulanmıştır. TÜRMOB projelerini
desteklemeye devam edeceğiz. Müşteri alacaklarımızın hızlandırılması, tüm beyannamelerin
elektronik ortamda verilmesi, unvanlar arasında yaşanan sorunlar, Türkiye'deki tüm vergi
daireleri arasında uygulama birliğinin sağlanması konusundaki çözüm önerilerinin takipçisi
olacağız. Bir kez daha belirtmek isteriz ki mesleğimizde daha iyi, daha güçlü olabilmemiz ve
dünyada mesleğimizin gücünü kabul ettirmemiz için yapacağımız en önemli üç şey var. Yaşam
boyu eğitim, yaşam boyu öğrenme ve yaşam boyu paylaşmadır. Bu ilkeden asla ödün
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vermeyeceğiz.
Değerli konuklar; 17 yıllık mesleki örgütlülüğümüzde iki konuya çok önem verdik. Birincisi
savaşlar, ikincisi Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerleri. Savaş karşıtı eylemci diğer örgütlerle
birlikte, barış zincirleri oluşturarak savaşa hayır dedik, savaşa dur dedik. İSMMMO olarak
Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerini sonsuza kadar koruma kararlılığı içerisindeyiz.
Türkiye'nin anayasal ve demokratik düzenini korumak bütün diğer görev ve misyonlarımızın
Önünde gelmektedir. Bu nedenle 14 Nisan'da Tandoğan'da, 29 Nisan'da Çağlayan'da, 13 Mayıs'ta
İzmir'de ve 20 Mayıs'ta Samsun'daydık. Alanlarda ulusal bütünlüğümüze ve demokratik, laik
Cumhuriyetimize yönelik tehditlere karşı direncimizi gösterdik.
Değerli arkadaşlarım; konuşmamı bir dileğimiz ile tamamlamak istiyoruz. Atatürk'ün gösterdiği
çağdaş uygarlık düzeyini aşma hedefi doğrultusunda Türkiye'nin 21'inci yüzyılda, kültür ve
uygarlığın en ileri aşamasına ulaşarak dünya standardını üreten, gelirini adilce paylaşan, insan
hak ve sorumluluklarını güvenceye alan, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, laikliği en üst
düzeyde gerçekleştiren global düzeyde bir dünya devleti olmasıdır. Çağdaş, demokrat, laik
Türkiye'ye taraf olduğumuzu belirtiyor, 18'inci Olağan Genel Kurul’umuzun ülkemize ve
mesleğimize katkı getirmesi dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.
Teşekkür ederim.
Nail Sanlı :
Genel Kurula katılan konuklarımız;TÜRMOB Genel Başkanı Sayın Mehmet Timur aramızda hoş
geldiniz.Devlet Eski Bakanı sayın Masum Türker hoş geldiniz Sayın Bakanım, İstanbul
Defterdarı Sayın Şükrü Dilaver,TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Akın, TÜRMOB
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ertan Akbaş, TÜRMOB Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın
Necmettin Keleş, Ankara SMM Odası Başkanı Sayın Ali Metin Polat ,İzmir SMM Odası Başkanı
Sayın Feyzullah Topçu, Muğla Odamızın Başkanı Sayın Hasan Demir, Mersin Odamızın Sayın
Başkanı Dursun Göktaş, Kocaeli Odamızın Başkanı Sayın Ender Şenol, Kayseri Odamızın
Başkanı Sayın Ahmet Kabukçu,Tekirdağ Odamızın Başkanı Sayın Şerafettin Kurt, Balıkesir
Odası Başkanı Sayın Onur Yılmaz, Yalova Odası Başkanı Sayın İslam Doğan, Edirne Odası
Başkanı Sayın Enver Çevik,Adana Odası Başkanı Sayın Ahmet Coşar, Çanakkale Odası Başkanı
Sayın Cengiz Demirel,Antalya Odası Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Yolcu, Düzce Odası
Başkanı Sayın Remzi Günal, Bursa Odası Başkanı Sayın Ebubekir Şimşek, Antalya Denetleme
Kurulu Başkanı Sayın Fatma Akar, Zonguldak Odamızın Sekreteri Sayın Polat Sezgin,Ankara
Denetleme Kurulu Başkanı Sayın Salim Aydoğan, Konya Odamızdan Sayın Vehbi Çağlar ve
Rafet Baş, Odamızın Üyesi TÜRMOB Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Eren ve Disiplin
Kurulu Üyesi Sayın Coşkun Kozlu aramızda hoş geldiniz dyorum.
Sayın Mehmet Timur’u konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum.Buyrun Sayın
Başkanım.
Mehmet Timur (TÜRMOB Genel Başkanı):
Sayın Divan, Sayın Bakan’ım, çok değerli İstanbul Defterdar’ım, Odalarımızın kıymetli
başkanları ve yöneticileri, birbirinden değerli İstanbullu meslektaşlarım; hepinizi TÜRMOB
Yönetim Kurulu adına ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.
Ne iyi ki sizler varsınız, sizlerle ülkemiz daha da aydınlıktır.
Değerli meslektaşlarım; bir söz vardır, "Körle yatan şaşı kalkar.” Ben aslında en fazla 5 dakika
konuşurum, fakat konuşan üstatlarımızı, yöneticilerimizi gördükten sonra, ben de söz verdim 1
buçuk saat buradayım.
Değerli meslektaşlarım; 2007 yılına girdik, sevinçle girdik, fakat 2007 yılında ekonomiden
ziyade siyaset ön plana çıktı. Cumhurbaşkanlığının seçimi dolayısıyla Türkiye sıcak günler
yaşadı ve yaşamaya da ve her an için neler olacağına dair tahmin günleri yaşamaya devam
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edeceğiz.
Sayın Arıkan son konuşmasının sonunda, meydanları göstererek bilgi verdi. Evet, 14 Nisan'dan
başladık 20 Mayıs’la kadar meydanlardaydık. Niçin? Laiklik için ve aşığı olduğumuz
Cumhuriyet’imiz için. Böyle bir günde hepimiz birlikteydik. Ama hiç teşekkür edilmeyen biri
vardı ki, birileri vardı ki ben ona teşekkür ediyorum. O da bu laikliği ve Cumhuriyet’i bize
hatırlatıp meydanlara dökülmemizi sağlayanlara teşekkür ediyorum. Bize bunları hatırlattılar,
artık bundan sonra da unutmazsınız.
Önümüzdeki 22 Temmuz'da seçim vardır. Bu seçimde mutlaka gereğini halkımız yerine
getirecektir. Halk her zaman için iyi bir hakem oldu fakat onların da aydınlatılması gerekir. Bu
konuda da, halkımıza da sizlerin de aydınlatma konusunda yardımcı olacağınızdan eminim.
Ekonomiye gelince, çok güzel bir tablo çizildi biraz önce. Ben size bir tavsiyede bulunayım mı?
Lütfen konuşma yaparken mümkün olduğu kadar birinci olun. İkinci olursanız konuşmalarınızın
çoğu anlatılır ve bu bakımdan ben ekonomiden çok kısa pasajlarla geçmek istiyorum, çünkü çok
güzel bir perspektif çizildi. Şimdi hep bize sorarlar, müşterilerimiz sorar, dostlarımız sorar;
muhasebecisin, mali müşavirsin, yeminli mali müşavirsin ekonomiyi hep bize sorarlar; "Ne
oluyor? Neler var?" diye sorarlar. Siz de kendinize göre yorum yaparak bilgi verirsiniz. Şimdi bu
bilgiyi vermeden evvel ben hep şunu söylüyorum; "Benim meslektaşlarım çok aydındır ve çok
kültürlüdür, çok bilgilidir".
Şimdi bazı rakamlar vereyim, bundan sonrasının yorumunu siz müşterilerinize ve dostlarınıza
anlatın. Türkiye'de son yıllarda gelen 73 milyar dolar sıcak para var. Peki, bu sıcak para birden
bire giderse ne olur? İşte 2001 krizi yaşanır. Ama ben size söylüyorum, gitmez. Niçin gitmez?
Dünyanın en yüksek faizini veriyoruz da ondan. İki, bu paranın da yüzde 75'i borsadadır.
Dolayısıyladır ki borsada hisse senetlerini satamaz ki, çünkü ülkemizde yerli alıcı olmadığı için
satamadığı için de yerinde sayıyor ve devamlı olarak da bir standartta tutuyorlar ve dolayısıyla da
inşallah bir kriz yaşamayız. Ancak Merkez Bankası'nın stokları da 64 milyar dolardır.
Efendim diğer bir son durum da bu, şimdi bakın biraz gerçekçi olalım, 2005 yılında 360 milyar
dolar olan GSMH'miz 2006 yılında 400 milyar dolara yükseldi. Kişi başına ulusal milli gelirimiz
5 bin 500, 5 bin 400 arasında değişen bir rakamla aştı yani o civardadır. Bütçe açıkları büyük
sorun olmaktan çıktı ve şu anda da bütçe açığı yoktur. Yıllık ihracatımız 92 milyar dolara
yükseldi. Diş ticaret son bir yılda yüzde 20 arttı ve 53 milyar dolara yükseldi. Yılın son 3 ayında,
23 milyar dolarlık ihracata karşılık, 35 milyar dolar ithalatı gerçekleştirmiş. İhracatın ithalatı
karşılama oranı ise yüzde 68 onda 6'dır. Son bir yılda cari işlemler açığı yüzde 39 arttı ve cari
açığımız 31,4 oldu. İç borç stokumuz 260 milyar dolara yükseldi. Çok hızlı bir artış eğilimine
sağlamıyor. Dış borç stokumuz 68 milyar dolar seviyesine yükseldi ve işsizlik de büyük
sorundur. Peki, başkasının bir şey söylemesine gerekiyor mu? Bu tabloyu görün, yorumunu siz
yapın. Bizim dileğimiz şu olsun, olumsuzluklardan kurtulmuş, sürekli gelişen ve büyüyen,
sorunları çözmüş bir ekonomiye kavuşmak bizim en büyük dileğimizdir ve bu dilekle birlikte bir
Çin Filozofu'nun lafını hatırlatmak istiyorum; "Hükümdar veya yöneticiler adilse kanunlara gerek
yoktur. Hükümdar ve yöneticiler adil değilse istediğin kadar kanun değiştir, istediğin kadar
kanun getir, hiçbir faydası yoktur."
Değerli meslektaşlarım; üyelerimizle, odalarımızla TÜRMOB olarak büyük bir değişik ve yoğun
bir dönem geçiriyoruz ve sürekli değişen ve gelişen sürecini hep birlikte yaşamaya devam
edeceğiz. Hem birçok sorunla mücadele etmek hem de mesleğimizi yarınlara güvenle tartışmak
sorumluluğunu da taşımaktayız. Mesleğimiz sürekli kendini geliştirerek, sürekli kendini
yenileyerek dinamik bir yapı sergiliyor. Bir güven ve denge unsuru olarak da saygınlığı da
artmaktadır. Uluslararası entegrasyon mesleğimize, uluslararası yapının bir parçası haline
getirmektedir. Gelişmiş ülkelerde ne uygulanıyorsa bizde de uygulamak zorundayız. Aksi
takdirde uluslararası camiadan dışına itilmiş oluruz. Önümüzdeki 2 yıl, mesleğimizi yeniden
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yapılandırma dönemi olacaktır. Mutlaka finansal raporlama ve muhasebe standartlarının
uygulamak durumundayız. Denetim standartlarını kısa sürede yayınlamak ve uygulamak
durumundayız. Etik ilkeleri genel kurulumuzdan geçirdik, bunu uygulamak durumundayız.
Kalite güvence standartlarını oluşturmak ve uygulamak zorundayız. Kamu yönetim Kurulu'nu
mutlaka hayata geçirmeliyiz. Denetim kuruluşlarının TÜRMOB tarafından yapılandırılması
gerekmektedir ve bunu da gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bu düzenlemeleri yapmazsak ve
bu kurumlan oluşturmasak ne olur? Uluslararası camiadan dışlanırız. Sizlerin yaptığı denetimler,
sizlerin yaptığı finansal raporlamalara itibar olmaz ve kabul görmez. Bu yüzden bu gelişmeleri
ülkemizde uygulamaktan başka bir seçeneğimiz de yok. Bu yapılar ve kurallar, mesleğimize olan
saygınlığı ve güveni daha da artıracaktır. Bunun için de ne yapmalıyız? Bakın Sayın Arıkan
anlatırken, en çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi eğitimdi. Biz eğitime çok önem
vermeliyiz ve bunun için de gerekeni yapıyoruz.
Şimdi müsaade ederseniz Konfüçyüs'ten bir pasaj okumak istiyorum;
"Erdem her insan için ve her zaman sürekli yenileşmeyi gerektiren bir iç niteliktir ve bu iç
niteliklerin de bütünüdür. Kendimize ne yapılmasını istiyorsak başkalarına da onu yapmalıyız.
Bilgeliğe ulaşmanın tek yolu da eğitimdir.”
Ve bu bakımdan biz eğitime gereken önemi verdik ve eğitim yapmak için de eğiticilere
ihtiyacımız vardı. Bunun için de her odalarımızdan eğiticiler almak suretiyle, eğiticilerin
eğitimini sağladık. Bir başkasını da haziran'ın ilk haftasında Uludağ'da gerçekleştireceğiz. Burada
maksadımız, bu eğitimcinin meslektaşlarınım, hocalarımız sizleri biraz daha ufkunuzu açmasını
sağlamaktır. Peki, alt yapı nerede? İşte bunun için de altyapıların üzerinde durduk.
Sevgili meslektaşlarım hemen hemen her odamızın alt yapısı tamamlandı ve mevcut odalara
baktığım zaman TÜRMOB'un kendi binası, hizmet binası onların yanında gecekondu gibi kaldı.
Ama şunu unutmayın ki bir baba yırtık elbiseyle de yarışır ama çocuklarının da en lüks şekilde
yaşamasını sağlar ve bunun için gerekeni yaptık. Evet, eğitim için binalarına kavuştular ve
hakikaten yapıyorlar ve bunun için de tek tek her oda başkanıma ben müteşekkirim. Ama bir
eksikleri vardır, aynı eğrik, eğreti otu gibi yerleştiler. Şimdi sağa sola saldırıyorlar, sağdaki
arsayı da alalım, şu şeydekini de alalım, şu üstümüzü de alalım. Daha çok bu şekilde hareket
ediyorlar. Canları sağ olsun TÜRMOB arkalarındadır diyorum ama cimriliğim de devam ediyor.
Efendim, bir de yönetmeliklerimiz eskimişti. Onun için de sizlerin katkılarıyla yönetmeliklerimiz
yenilendi ve yayınlanmaya gönderildi. Eli kulağındadır, bugün yarın yayınlanır. Evet, Arıkan
beyan sürelerinden bahsetti. Yahu arkadaşlar, bu beyan sürelerini ben hala anlamıyorum niye geri
çekildi. Yahu ödeme süresi ayın sonunda, beyan süresini 15'ine getiriyorsun. Kim beyan
verdikten sonra son gününe kadar beklemeden vergi öder? Hiç kimse, herkes en son, en son saati
bekler. Ama bütün bunlara rağmen biz TÜRMOB olarak sizleri fazla sıkıntıya sokmadan o
çekilen süreleri devamlı olarak sizlerin arzularınız doğrultusunda artırarak devam ettirdik, ama
çok da kolay olmadı. Şimdi rahata kavuştunuz, beyan süreleri düzeltildi.
Evet, mali tatil dediniz 1992'den beri, ben arada sırada genel kurullara gelirim hep mali tatil
derler. Olmaz düşünüyordum, demek ki olabiliyor. İşte burada TÜRMOB Genel Kurulu'nda iyi
bir düzenleme ve organizasyon yapılarak, gerek Başbakan'ı gerekse ana muhalefet partisi
başkanını duygusal bir şeyle birleştirmeye düşündük ve o gün getirdik, mali tatil. Kullanın veya
kullanmayın hiç önemli değildir ama vergi kanunları içerisinde sizin bir mali tatiliniz vardır ve
dünyada da ilktir ve örnektir ve böyle de devam edecektir.
Değerli meslektaşlarım; Ticaret Kanunu da ha geçti ha geçecek. İşte Meclis biliyorsunuz 3'ünde
kapanıyor ve bu şekilde yetişmeyecek ama sizlere layık olacak bir Ticaret Kanunu, sizlere talep
yaratacak bir Ticaret Kanunu için gerçekten büyük bir gayret sarf ettik ve inşallah yeni dönemde
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sizlerin arzu ettiği gibi olmasını sağlamak istiyoruz. Ama bir şeyi de söylemek istiyorum, Sayın
Bakan belki bahseder, parlamento öyle bir şeydir ki, bir şey geldiği zaman herkes istiyor ama ne
istediğini bilmiyor. Hatırlayın edebiyatta Şinasi'nin “Şair Evlenmesi”ni, mahallenin çöpçüsü, o
da "İstemezük" diyor ama neyi istemediğini bilmiyor. İşte bazen de bizim kanunumuza girmek
ve kıskanılan bir meslek olduğu için, girmek isteyenler de çoktur. Bunun için de Ticaret
Kanunu'nda çok dikkat etmemiz ve bir büktün olmamız lazımdır. İnşallah yeni dönemde arzu
ettiğimiz şekilde çıkar. Gelir Vergisi Yasası çalışmaları devam ediyor ve gerçekten iyi
örgütlenme yapılarak bunun üzerinde çalışılıyor. Gelir Vergisi Yasası’nda sizler için lazım olan
giderler, sizler için tahsilat veyahut ta tahakkuk hususları, hepsi teker teker anlatılarak ve sizleri
rahatsız etmeyecek bir şekilde yasalaşması için elimizden geleni de yapmaktayız. Şekerim yoktur
ama niye ağzım kurudu?
Efendim bir şey daha yapmıştık, web tabanlı muhasebe programı LUCA. Bunda bir gayemiz
neydi biliyor musunuz? Ben size dürüstçe söylüyorum, ben size, burada gaye sizlerin bir başka
programcılar tarafından sömürülmenizi engellemekti. Yoksa TÜRMOB'un para kazanma diye bir
derdi yok, ihtiyacı da yok onu da söyleyeyim size.
Bir de hep sizin söylediğiniz bir husus vardı sevgili meslektaşlarım, çok şikayet ediyorsunuz,
tahsilat sorunu. Doğrudur, tahsilat sorunudur. Şimdi Maliye'nin elini atmasına ben karşıyım,
onun memuru gibi oluruz. 6183'le de irtibatlandırmamız mümkün değildir Çünkü onun ikinci
maddesinde, devlete, belediyelere ve özel teşebbüse ait olan bir kanun olduğunu her vesile
vurgular ve bütün maddeleri de böyle geçer ve dolayısıyla da mümkün değildir bu. Ancak
bizlerden ne istiyorsunuz, nasıl istiyorsunuz? Odalardan nasıl bir şey istiyorsunuz, tebligatlar ve
arkadaşlarımız üzerinde, yani mükellefleri üzmeyecek ve onlardan tahsilat yapabilecek ne
gerekiyorsa onu yapmaya hazırız. Ama bir şey daha söyleyeyim, lütfen eğer tahsilde sorun varsa,
kendimizin ve meslektaşlarımızın itibarı için, parasını ödeyemeyenlerin lütfen defterlerini dürün,
bir kere de koltuğuna verin. Bir başkası da aynı şeyi yaparsa ve böylece de haksız rekabet de
önlemiş olur çünkü en büyük bizim virüsümüz, en tehlikeli virüsümüz haksız rekabettir.
Değerli meslektaşlarım; bir de sizden bilgi almak için, bir Ankara'da bir İstanbul'da forumlar
düzenledik. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin oradaki söyledikleriniz her şey teker
teker inceleniyor ve ona göre de biz tartışıyoruz. Dünya Muhasebe Kongresi'ne İstanbul Odası
mensupları büyük ilgi gösterdi ve diğer illerden de gelenlerle beraber büyük coşkuyla yapıldı.
Bunun için sizlere teşekkür etmemiştim, bir defa daha teşekkür ediyorum.
Mesleğe talep yaratılması konusuna gelince, aynı demin Şinasi'nin "Şair Evlenmesi" gibi her
kanun gelince biz hemen gidiyoruz, burada meslek için ne varsa istiyoruz. Düşünebiliyor
musunuz, yurt dışı elzem, şeyler reçetelerin dahi tasdiklisine kadar aldık. Eğer takip ederseniz
gerçekten çok iyi talep yaratıyoruz ve sadece defter tutmak müşavirlik yapmak değil, bunun
haricinde birçok sizlere talep yaratıldı, takip edin ve görün. Bundan sonra da en büyük
TÜRMOB'un en büyük çalışması bu olmalıdır düşüncesindeyim.
Şimdi kayıt dışı ekonomiye gelince, ben her yerde söylüyorum. İstanbul'da 2-3 defa, İzmir'de 2-3
defa, Ankara'da 2-3 defa kayıt dışı ekonomi konusunda panellere sadece meslek mensupları yani
odalarımız tarafından, müşavirler tarafından yapılıyor. Yahu, kayıt dişiyi biz yaratmıyoruz ki.
Kayıt dışının yaratıcıları ortada yok. O halde kayıt dışının ortadan kalkması için sadece bizim ses
çıkarmamız, bağırmamız yetmiyor. Bu artık ülke sorunu oldu. Ülkenin en büyük sorunlarından
bir tanesi kayıt dışıdır. Ben kayıt dişiyi şu şekilde belirliyorum: Şu andaki terör belasıyla kayıt
dışı aynı paralelde gidiyor.
Bir de sizin en büyük şikayetlerinizden bir tanesi de şuydu: Gelir Vergisi konusunda biz
Tahakkuk Yasası, Katma Değer'de Tahsilat Yasası, tersini mi söyledim, bu ikisinin birleşmesi.
Büyük gayret sarf ediyoruz bu konuda, hatta hiçbirinizin haberi olmadan Mecliste önerge bile
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verdirdik. Şimdi yeni Meclise giren meslek mensuplarının özellikle artık ensesinden
yakalayacağız. Diyeceğiz ki, birçok yerde söz verdiniz, buyurun gelin bunu düzeltin. Çünkü
tahsilatla tahakkuk aynı beyanda olması lazım.
Diğer bir hususta şunu söylüyorum: Bizim meslektaşımız en çok incelenen meslektaş olduğunu
biliyor musunuz Türkiye'de? O halde bizim meslektaşı niye inceliyorsunuz, niye kendi kanadınızı
kolunuzu kırıyorsunuz? Üzmeyin ama her mükellef gibi biz de vergi kaçırmasını biliriz.
Kurumlar Vergisi'nin yüzde 20'de tutarsan, Gelir Vergisi'ni yüzde 35'e çıkarırsan, aradaki fark
büyük uçurum. O halde gelin ve geçen gün Vergi Konseyi'nin resepsiyonunda dahi Bakan'a izah
ettim, mutlaka Kurumlar Vergisi seviyesine getirilmesi ve Düz Vergi Sistemi'ne geçirmemiz
gerekiyor. Çünkü arada fark büyük dedim, yüzde 50'ye yakın bir fark vardır.
Değerli meslektaşlarım; son 3 – 4 yıl içerisinde gerçekten yoruldunuz. Her hükümetin, gelen bir
hükümetin bir programı vardır. O programını mutlaka uygular ve onun üzerinde durur. Şimdi
sizden ricam, siyasi partilerimizin programlarını alın, bir bakın mali konularda ne vardır? İşte bu
hükümetimiz de kendi programını uygulamaya başladı. 80 yılından beridir her gelen hükümet,
ilkin bir mali afla çıkar karşımıza. İşte bu hükümetimiz de artık af olmadı da barışla karşımıza
çıktı ve dolayısıyla bizi yormaya başladı. Biz burada gerçekten hükümetimize çok büyük destek
verdik. Peşine de enflasyon düzeltmesi, her yerde söylediğim gibi, ne ticaret erbabı ne sanayi
erbabı enflasyon düzeltmesi istemedi. Kim istedi? Mali müşavirler istedi, biz istedik. Niye
istedik? Ben bir türlü anlamıyorum, bu da bizi yordu. E-bildirge geldi, gerekenler yapıldı, ebeyanname geldi, gerekenler yapıldı, yeni YTL geldi, gerekenler yapıldı. Bütün bunların
hepsinde biz gerçekten yoğun bir çalışma yaptık. Bilmenizi istiyoruz. Ayrıca bununla da kalmadı.
Sosyal Güvenlik Kanunu değişiklikleri bizi ilgilendiriyor ve mükellefimize bilgi vermemiz
gerekiyor. Kurumlar Vergisi değişikliği bizi ilgilendiriyor ve yeniden eğitime tabi tutulmamız
gerekiyor. Gelir Vergisi Kanunu aynı şekilde kısmen değişikliğe uğradı, devamı da değişecektir.
Bunu niye anlatıyorum? Bİz boş durmadığımızı izah etmeye çalışıyorum.
Değerli meslektaşlarım; bilginiz olsun diye. Bakın TÜRMOB olarak neler yapmışız; 1990 yılı ve
91 yılında, dikkat buyurun SM sayısı 16 bin 466, SMM sayısı ise 8 bin 760, 55. Yarı yarıya SM
yüksek. Şimdi 2002 – 2003 yılına yani şu ekibin göreve geldiği tarihe başlıyorum; SM 28 bin
794, SMM 28 bin 816, eşit. Gelelim dün itibariyle SMM 9 bin 294 yani 5 yılda 500 tane artmış,
SMM ise 38 bin 896. 10 bin artış var. Bu niye oldu? Niye bu kısa zamanda SMM birden bir şeye
çıktı, çünkü meslektaşlarım zaman içerisinde rapor yazmanız gerekiyor, denetçi olmanız
gerekiyor, kurumsallaşmanız gerekiyor ve mutlaka SMM olmanız gerekiyor. Bunun için çok
değerli meslektaşlarımızı motive ettik. Adam 15 sene önce yüksek tahsilli hala SM devam ediyor.
Bunları motive ettik, çektik. Buyurun, gelin SMM olun, ne gerekiyorsa yapılır. Bunların hepsini
sağladık ve SMM' ye ve şu anda da imzaladığım ruhsatların yüzde 50'si SM'den SMM' ye
geçişlerdir. Onlar kendilerine iyilik yaptılar ve mesleğimizin de uluslararası arenada daha değer
kazanmasını sağladılar.
Bir de sevgili meslektaşlarım, belki memuriyetten gelen bir huydur, herkese cevap vermek
mecburiyetindeyim, öyle hissediyorum. Ulaşılacak adam olma, ulaşılmayacak bir adam
olmamaya gayret sarf ettik ve son bu imtihanları açıklamadan evvel, bir 10 - 15 tane şey aldım,
mesaj aldım ve hepsini de aradım, yanlış isimlerle veriyorlar. Ne istiyorlar? Sınavlar niye geç
açıklanıyor? 3 bin 500, 4 bin kişi binden imtihana giriyor, her birinin ayrı ayrı kargacık, burgacık
yazıları vardır, bunları okumak kolay olmuyor. Bu bakımdan gecikiyor. Ama bir şey daha
söylemek istiyorum mutlaka meslektaşlarımızın da kendi kanunumuza biraz bakması lazım. Evet,
bir de şikayetlerden bir tanesi nedir? Üniversitedeki sıralar bizsi rahatsız ediyor, daha düzgün
yerlerde imtihan yapın diyorlar. Evet, bazılarınıza maroken koltuk göndermeye çalışacağız.
Efendim; Genel Kurul'a geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Genel Kurul’umuzun birliğimizi,
bütünlüğümüzü bozmaması dileğiyle ve sizlere şunu söylemek istiyorum siz mesleğe sahip
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çıktıkça, sizler sorunlarınıza sahip çıktıkça, sizler odalarımıza ve TÜRMOB'a sahip çıktıkça bu
meslek güçlenerek yoluna devam edecektir. Bu meslek, yani mali müşavirlik, bugün hepimizin
soyadıdır. Bir artık tamamen neyiz? Kardeşiz, hepimizin soyadı müşavirdir. Bu bakımdan birlikte
hareket etmek ve birlikte düşünmek mecburiyetindeyiz. Birbirimizi kıskanmayalım, birbirimizin
elini tutun ve biraz önce söylediğim gibi haksız rekabetlerden uzak durun. Mesleğin daha da iyi
yerlere geleceğine inancım hiçbir zaman kaybetmedik ve kaybetmeyeceğiz.
Güçlü ve özgür bir Türkiye dileğimle, günlerinizin mutluluklar içerisinde olmasını diler, hepinizi
teker teker kucaklar ve saygılarımı sunarım.
Nail Sanlı : Genel Başkanımız Sayın Mehmet Timur’a çok teşekkür ediyoruz ve konuşmalarını
yapmak üzere İstanbul Defterdarı Sayın Şükrü Dilaver’i davet ediyorum. Buyurun Sayın Dilaver.
Şükrü Dilaver: (İstanbul Defterdarı)
Sayın Divan, TÜRMOB'un Sayın Genel Başkanı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası'nın Sayın Başkanı, değerli meslektaşlarım, değerli katılımcılar öncelikle hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Az önce Sayın Başkan konuşmasını yaparken, işte Türkiye ekonomisindeki veriler, onlara ilişkin
analizler yaptı. Yaparken de ben bir taraftan mesleğe ilk girdiğim yılları hatırladım. 89 yılında
hesap uzmanlığına başladığım zaman, karşıma gelen serbest muhasebeci veya mali müşavirle
şimdi mesleğimizi yapan kişileri şöyle bir karşılaştırma imkânım oldu. O zaman hesap adlarıyla
bile anlaşamazken şimdi Türkiye ekonomisi hakkında analizler yapıyoruz, çok güzel
değerlendirmelerde bulunuyoruz, çözüm önerileri üretiyoruz. Bu da mesleğimizin nereden nereye
geldiğinin güzel bir göstergesi. Neyle yapıyoruz bunu? Biz yöneticilerden göreve başladıkları
zaman, böyle hep sihirli bir sopa bekleriz. Gelecek, iki günde ortamı düzeltecek diye. Aslında o
sihirli sopa az önce burada yine belirtildi. 2 tane kelimede saklı bence; eğitim ve teknolojiye
yatırım. Eğer bunların ikisini başarabiliyorsa bir meslek mensubu, çok şeyi de çözüyor demektir.
Benim de gördüğüm İstanbul Oda'mız ve Türkiye'deki diğer odalar da buna katılıyorlar, bu
konulan gayet güzel yürütüyorlar, bundan sonraki dönemdeki vizyonlarının da bu olduğunu
görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz.
Tabi bu eğitimin artması, bu kalitesin yükselmesi maliye teşkilatı için de çok önemli. Çünkü
hatalar azalıyor, kayıt dışı ekonomiyle daha fazla mücadele edebilme şansı ortaya çıkıyor. Tabii
bizlere de aynı zamanda görevler de düşüyor burada. İşte eğitim dedik, başkalarının eğitim
salonlarında değil de belki İSMMMO'nun sahibi olduğu bir eğitim salonunda bunları yerine
getirmek çok daha doğru olacak diye düşünüyorum. Bu konuda daha önceden çalışmamızı
başlatmıştık, burada da sizlere bir müjde olarak onu vermek isterim. Çalışmalarımız son noktaya
gelmek üzere, nasıl ki Oda binamız, maliye tarafından sizlere kiralanmış, uzun müddetli
kiralanmış bir binaysa aynı şekilde bir eğitim yerinin arazisini sizlere kiralayıp, orada istediğiniz
standartlarda ve kalitede bir eğitim yeri yapmanız da bizler için büyük bir mutluluk olacak. Onu
da şimdiden sizlere belirtmiş olayım. Sayın Başkan burada ekonomi konusunda analiz yaparken,
tabii daha çok makro hedeflere, onlara ilişkin verilere değindi. Tabii bundan sonraki süreçte
Türkiye'de bence 2 şeyin üzerinde çok daha fazla konuşulacak ve durulacak, birisi cari açık, bir
tanesi de o cari açığı kapatmak için alınması gereken mikro tedbirler İşte orada da sizlere çok
fazla görev düşecek çünkü bizler artık bir işletmenin sadece kayıtlarını tutanlar değiliz. Bizler
uluslararası muhasebe standartlarını da uygulayacak hale gelmiş ve işletmeleri yönlendiren,
analiz yapan kişileriz. O zaman bundan sonraki süreçte mikro tedbirleri alıp, “hangi sektörde
ithalatı azaltacak ne yapabiliriz, onların Türkiye'de üretimini sağlayacak ne tür tedbirler
alabiliriz”i, işletmelerimize çok iyi bildirmemiz, o konuda bilgi vermemiz gerekir diye
düşünüyorum.
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Ben sizlerin fazla da vaktini almak istemiyorum. Genel Kurul’unuzun hayırlı olmasını diliyor,
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Nail Sanlı : İstanbul Defterdarımız Sayın Şükrü Dilaver’e çok teşekkür ediyoruz.Konuşmalarını
yapmak üzere Devlet Eski Bakanımız Sayın Masum Türker’i davet ediyorum.
Masum Türker : (Devlet Eski Bakanı)
Sayın Divan, TÜRMOB'un Sayın Genel Başkanı, Değerli Defterdar’ımız, değerli Oda başkanları,
değerli meslektaşlarım; sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Şimdi eskiden bu kürsülerde çıkıp konuşacağımız zaman biraz evvel yapılan konuşmaların çoğu
yapılmazdı, dolayısıyla o tür konuşmaları bizler yapardık. Ama meslek örgütümüz, meslek
elemanımız, meslek mensubumuz o kadar çok gelişti ki bu tür toplantılarda eğer konuşma
yapacaksak, konuşulanın dışına çıkmak yeni kavramlar ya da yenilikleri dile getirmen gerekiyor.
Ben biraz size burada konuşulmayan ya da ismi söylenen ama sizi yakından ilgilendiren
hizmetinize de talep yaratabilecek, meslekle ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Şimdi
Öncelikle muhasebe standartlarından başlayayım. Bugüne kadar size önce UFRS dendi, yani
uluslararası muhasebe standartları, derken bugünlerde KOBİ standartlarıyla uğraşıyorsunuz.
Fakat yine tatmin olmuyorsunuz çünkü normal standartlar 3 bin sayfa, KOBİ standartları da 350
sayfa. Oysa birçoğunuzun müşterisi mikro işletme. Eğer büronuzda defter tutuyorsanız, o
firmalar içinde KOBİ dediğimiz işletme düzeyi az. Bundan 2 yıl önce biraz bu konularda
dünyada aykırı görüşler dile getirdiğim, hep geri kalmış ülkelerin yada gelişmekte olan ülkelerin
sorunlarını dile getirdiğimi için muhasebe alanında, Fidel Castro'dan bir davet aldım Küba'ya. Bu
davette şunu söylüyordu Fidel Castro; "İşte Sayın Türker siz uluslararası camiada muhasebe
standartlarıyla uğraşıyorsunuz acaba düzenleyeceğimiz -ki şubat ayındaydı o davetdüzenleyeceğimiz bu toplantıda küçük işletmeler için, yani mikro işletmeler için muhasebe
konusunda bir çalışma yapabilir misiniz, bir bildiri yapabilir misiniz?"diye. Bu davete gidemedik
ama bir çalışma yaptım. Daha sonra Prag'da böyle bir toplantıya katıldık. Fidel Castro'nun kanı
mı çekti ne, oradaki görüşü, büyük şirketlerin olduğu yerde dile getirdim. Ya dedim, biz hep
KOBİ konuşuyoruz, yine tatmin olmuyor üye, mensuplar geliyorlar. Mikro işletmeler yapsak mı
dedik, orada kayda geçti.
Geçtiğimiz ay ben Tunus'a gittim, yine bizim bu küçük ve orta ölçekli muhasebe firmaları yani
burada bulunan hepinizin mensup olduğu firmaların sorunları ve haklarıyla ilgili bir çalışma
yapıyordum. Orada bir İngiliz profesör, karıştırırken Prag'da böyle bir öneriyi dile getirdiğimi
görmüş ve bir karar alındı, şimdi onu hazırlıyoruz. Esas sizin bu güne kadar aradığınız mikro
işletmeler için muhasebe standartları. Yani böyle uzun boylu olmayan ama sizi ilgilendiren eğer
muhasebe bürosunda defterini tutuyorsanız o işletmelerle ilgili, mikro işletmeler muhasebe
standartları gündeme gelecek. Bunu niye size söylüyorum? Çünkü bu standartların hemen hemen
yüzde 75'i Türkiye'deki uygulamalar olacak. Neden Türkiye'deki uygulamalara paralel olacak?
Çünkü yazan 2–3 kişiden birisi benim ve bunları yazarken sizin uygulamalarınızın özetini,
ihtiyaçlarını ortaya koyduğumuz için onlar ilerde Uluslararası Standartlar Kurulu'na tavsiye
edilecek ve bunlar bize geri dönecek. Tabi içinde olduğum için belki de ilk kez bir standart
yayınlanmadan, daha tartışılmadan, tamamlandığı zaman bu diğer 3 arkadaşla birlikte Türkiye'de,
işte başta TÜRMOB olmak üzere bizim Oda yöneticilerinin tümüne dağıtacağız, kendi aranızda
bunları tartışacaksınız. Tabi bu mikro işletmelerle uğraştık uğraşacağımız kadar, aslında bir süre
sonra Türkiye'de hiçbir mikro işletme kalmayacak. Çünkü açılan her büyük bir satış mağazası,
açılan her bir büyük alışveriş merkezi, o yörede en az büyük kentlerde bin, bin 500 adet küçük
işletmenin kapanmasına neden oluyor.
Bu arada Türkiye'de, özellikle Türkiye'yi gelişmiş ülkelerin sömürü pazarına dönüştüren son
yılların ekonomi politikaları dolayısıyla, işsizlik ve üretim yok oluyor. İşsizlik de arttıkça yeni bir
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işsizliğe neden oluyor. Bu işsizlikten de en çok etkilenen kesim biz muhasebeciler oluyoruz.
Diyelim ki bir mahallede 2 berber varsa ve o mahallede 30–40 kişi işsiz kalmışsa, o iki berber
dükkanından bir tanesi kapanmak zorunda. O berber belki gidip başka yerlerde başka işler
yapacak, bir yerde işçi olacak ama onun nihai etkisi bir muhasebe firması için, bürosu için bir
berberin defterinin tutulma işi artık ortadan kalkacak. Ben bunu hiç unutmam, 1991 yılında
Sefaköy'de Metro mağazası ilk açıldığı gün bir toplantıda söylemiştim ve orada bir iki kişi, bizde
böyle Türkiye'de çoktur birisi bir fikir söylediği zaman hemen yerinden fırlar sanki koltuğunda
çivi varmış gibi. "Ya, ne diyorsun sen" falan der ama aklı 10 yıl sonra başına gelir. O gün iki, üç
kişi kalkıp, ne diyor bu adam, bu sermaye düşmanlığı mıdır? Böyle ileri geri konuşmuştu, ben de
bir şey söylememiştim. Geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece'de bir yere gidiyordum, biri koştu
yolumu çevirdi; "Beni tanıdın mı?" dedi. Yüzüne baktım, "Evet tanıdım seni" dedim. "Hayrola"
dedim, "Yine benden 16 yıl önceki işin hesabını mı soracaksın? "Yok, yahu sen haklı çıktın"
dedi. Niye? Çünkü dedi önce Metro'nun civarındaki bakkallar kapandı, şimdi ben o Metro
civarından başka yere taşındım, bizim oradaki bakkallar da kapanıyor, oradaki firmalar
kapanıyor.
Şimdi Türkiye'de bu tür gelişmeler olduğu sürece muhasebe mesleği tehdit altında. O zaman şu
soruyu kendi kendimize sormalıyız acaba bu kadar sayısı artan bir meslek gurubunun bir taraftan
ekonomik nedenlerle yani kendi elimizde olmayan nedenlerle, bir taraftan egemen sermayenin
bastırmasıyla, bir taraftan da Türkiye'nin gerçekten özellikle ABD ve AB menşeli şirketlerin
sömürü pazarı haline gelirken, bizim müşterilerimiz ortadan kalkarken acaba biz nasıl bir yeni
hizmete talep yaratmalıyız?
Şimdi biraz önce, size gelmeden önce İstanbul Yeminli Müşavirler Odası’ndaki Genel
Kurul'daydım ve orada İstanbul Defterdarlığı’ndan alınmış istatistiklere göre Türkiye'de 615 bin
kurumlar vergisi mükellefi şirket var. Bu 615 bin kurumlar mükellefi şirketin, gayri faal olanı
150 ile 200 bin arasında değişiyor zaman zaman ama yaklaşık olarak 4000 bini faal. Bunların
muhasebesini muhakkak birileri tutuyordur ama hepimiz biliyoruz ki, iş alemi gözünden
muhasebeci en son gelen kişidir. Hatta bazen böyle lüzumsuz para veriyor gibi görür işi ve
elinden gelse hiç para vermeyecek. Biraz eli sıkışırsa herkesin parasını öder, bir tek
muhasebecinin parasını ödemez. Bir de hesaplarını biz bildiğimiz için idare ederiz onu, hani bir
ümit ya Allah belki olur diyoruz. Daha battıkça bütün para gider yani o parayı almadıkça
yaptığınız iş, yaptığınız iş adamının biraz daha ömrünü uzatıyorsunuz. Aslında belki paranızı
zamanında alsanız ömrü uzamayacak, o parayı sizin yerinize başkasına vermeyecek.
Şimdi bu düzen, diyeceksiniz ki nereden anlatıyorsun? Haziran’ın 7’sinde benim 40'inci yılım
bitiyor meslekte. Ben ilk başlarken ne bürom vardı ne de bir şey. İlk defterim de yanımda
duruyor, büroları gezer defter yazardım. Aynıydı, parası yoktu almazdım, almazdım bir gün
giderdim dükkân kapanmış. Adamın umurunda değildi; vergiymiş, mükellefıyetmiş, ne olmuş ne
bitmiş. Bizim de 1 yıllık para uçardı, bir daha da gelmezdi hepinizin de başında bu.
Şimdi buradan bir işe ihtiyacımız var, hizmete muhakkak talep yaratılmalıdır. Şu anda da hizmete
talep yaratılmıştır, bu kürsüler şu anda yaratılan, hizmete yaratılan taleplerin uygulatılmasıyla
ilgili olmalıdır. Bunlardan bir tanesi yürürlüğe girmiş olan kredi alacak insanların finansal
tabloların denetimidir. Bu konuyu uygulamayan, denetim raporu almayan bankaları, bu
kürsülerde şikayet etmelisiniz. Kamuoyuna ilan etmelisiniz çünkü parlamentonun, yasa
koyucunun yıllardır verdiği uygulanmayan bu yetkiyi, bu hakkı istemelisiniz. Diyeceksiniz ki
içinizden bazıları; şimdi idare ediyoruz ben mi isteyeceğim? Hiç merak etmeyin o insanları bir
süre sonra bazıları gelip, siz o işi almadan işleri yavaş yavaş alıyorlar. Bu nedenle şu anda
yapılacak en önemli iş, yaratılmış olan taleplerin devreye sokulması için işbirliği yapmaktır.
Şimdi bunu söyledikten sonra biraz da canınızı sıkacak bir iki şey söyleyeyim. Önümüzdeki yıl
bizim mesleğimize artık lise mezunları giremeyecek. Çünkü yeni çıkan Avrupa Birliği 8'inci
Direktifi'ne bu geçiş sırasında üniversite mezunu olması konusunda imza atıldı. Bu meşhur
görüşmeler yürütüyorlar ya, Sayın Babacan'ın başkanlığında. Staj süresi 3 yıla çıkmak zorunda,
bu iş için de bir kanun değişikliği olmak zorunda. Bu nedenle 22 Temmuz günü yalnız Türkiye'yi
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yönetecek insanları seçmeyeceksiniz, sizin kanununuzu yapacak insanları da seçeceksiniz. Bunu
özellikle eve giderken düşününüz. Niçin önemlidir? Çünkü bu dönem, 22'nci dönemde maazallah
bir kanun değişikliği geçseydi en az 100 bin ticaret lisesi öğretmeni hazırdan belge alacaktı, sizin
işinize ortak olacaktı. Şu anda böyle bir maddelik kanun vermiş bir meslektaşımız, baktığınız
zaman bu madde bizim burada yaptığımız seçimlerle ilgili gibi gözüküyor. Kimse itiraz etmesin
diye, özellikle iktidara yakın muhasebeci arkadaşlarımız ne güzel oldu desinler diye. Şimdi ben
size söyleyeyim, o maddeye hazırlanmış 4 tane madde var. Bana geldi gruplar, birisi bu ticaret
lisesinin eski bütün öğretmenlerine sınavsız ruhsat verilmesi maddesi. Bir madde Ticaret
Bakanlığı’nda çalışan bütün personelin, sınavsız belge alması çünkü Ticaret Kanunu'nda denetim
geliyor.
Diğer iki maddeden bir tanesini söylersem intihar etmeniz gerekiyor, hiç söylemeyim üzülmeyin
fazla. Dedim ki; Niye istiyorsunuz bunları? Canım şimdiki biz milletvekilleriyle konuştuk...
Yahu söylemeyeyim ayıp olur...
Masum Türker:
O zaman söyleyeyim size. Geçmişte ne kadar arzuhalci varsa ruhsat alacak. Aklınıza gelen ne
kadar arzuhalci varsa ruhsat alacak. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız dedim? Sıraladı bana, şu
milletvekillerine gittik, şuna gittik, ödüm patladı. Neden diyeceksiniz, ben parlamentodayken,
ben bu mesleğin orada adeta jandarmalığını yaptım, kimse bir yerinden delmesin kanunu diye.
Buna rağmen, bir şey sokuşturabilir miyiz diye sürekli baskıya geliyorlardı. Hatta parlamentoda
hiç kimse böyle fazla mesleğinden olmaz, bugüne kadar tutanaklara bakın çok muhasebeci
gitmiştir oraya hiç kimse kendisine muhasebeci lafını dedirtmez, genel konuşur. Hatta bazen
esnaf sanatkarları da koruyorum ben, orada oy var. Bir tek ben muhasebeciliği koruduğum için
benim adıma sen, buranın milletvekili değilsin, muhasebecilerin vekilisin diye aleyhimde yazılar
vardı tutanaklarda. Ben onlara şunu söyledim; varın deyin bana ne olacak ki? Bak eski
milletvekiliyim ama kimse bana eski muhasebeci diyemiyor. Kimse diyebiliyor mu bana, eski bir
tarafım var mı? Yok. Yani Allah’a şükür hem eskimiyorum hem de hiç yaşlanmıyorum yani.
Aranızda olduğum sürece. Niye yaşlanmıyorum? Ne olursa olsun dönüp muhasebe mesleğindeki
gelişmeleri izliyorum. Yani bir hobi oluyor. Yoksa biliyorsunuz insan seçim kaybetti mi
kanserden gider. Uğraşacak bir şey olursa o kanseri yener. Bunu istiyorsanız zayıflama ile ilgili
uzmanları ziyaret edin size bunu anlatırlar. Yeni uzmanlık şeyleri, biraz ben ziyaret ediyorum,
vücudumun fotoğrafını çekiyorlar, işte şu kadar yağ şu kadar su var. Aman ha bir şeyle uğraş
kanser olacaksın diyorlar. O nedenle hep muhasebe rahatlatır bizi. Bakın sizle ne kadar, kendimle
bile dalga geçiyorum değil mi? Başka yerde dalga geçebilir miyim? Muhasebe mesleği ile ilgili
yapılacak değişikliklerle ilgili Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelere, hiçbir muhasebeci,
muhasebe kuruluşu temsilcisi davet edilmemiştir. Bu Türkiye için büyük bir ayıptır. TÜRMOB
adına talepte bulunuldu, bireysel taleplerde bulunuldu. Üzülerek söylemeliyim; bizim adımıza
yine devletin adamları biz muhasebeciyiz diye oturup, orada bir şeyler imzaladılar.
Bazen de bu ülkede millet yapmak istediklerini, Avrupa Birliği istiyor diye yapıp millete
yutturuyorlar. Sonra dönüyorlar, yahu bir yanlış, hani Avrupa Birliği istiyordu? Aslında böyle bir
şey yok. Bizim meslekle ilgili, bu yapılacak değişikliği sizin varlığınızı kabul ederek, kaleme
almayacak hiç bir milletvekiline, hangi partiden olursa olsun, önemli değil. Kendi partinizden
olan o milletvekili size; ben size danışmadan yapmıyorum demedikçe, ona itibar etmeyin. Onu
yargılayın, niye bunu söylüyorum? Siz 70 bin kişi değilsiniz. Büronuzda çalışan sekreterleri,
stajyerleri, memurları, sizin iş verdiğiniz insanları, defter aldığınız, kırtasiye aldığınız, fotokopi
çektirdiğiniz yerleri düşünün. Siz bu ülkede 200 bin, 300 bin, 400 bin kişisiniz. Bu sayı, Şoförler
Cemiyeti Başkanı'nda olsaydı, millete 5 milyon diye yuttururdu, millete 5 milyon diye
yuttururdu. Ondan sonra sizin ücret tarifinize ahkam keserdi. Bu dönem hangi partiye yakınsanız,
lütfen gidin bunu söyleyin. Şimdi birisi içinizden diyecek ki, vatan millet çok söyleniyor ya; biz
ulusal çıkarları, meslek çıkarlarının önünde tutarız. Hayır, hayır siz meslek çıkarlarını tutun
ulusal çıkarları o zaman önde tutuyorsunuz. Neden? Eğer şeffaflık bir ülkede sağlanmamışsa,
eğer bir ülkede denetim yapılmıyorsa, eğer bir ülkede hesaplar doğru çıkmıyorsa, o ülkenin hangi
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ulusal çıkarlarından söz edeceksiniz? Yani bu ülkede ne zaman ki esnaf grupları yürürken,
tüccarlar yürürken en önde, bunların lideri olarak muhasebeci yürüyorsa bilin ki o zaman bu ülke
adam olmuş, kalkınmıştır. Çok önemli bir şey söylüyorum. Siz öylesiniz, siz bu ülkede hiç bir
adamın ikinci hamleyi sezmediği şeyi seziyorsunuz.
Dünyada hiç bir meslek mensubu yok ki, ayın 23'ü gelince, 100 müşterisi varsa 100 müşterisini
kuyrukları birbirine değdirtmeden beyannamelerini düşünsün. Bana anlatamazsınız böyle bir
meslek yoktur. Bu ülkede hiç bir meslek yok ki, eğer o gün çıkan tebliği okumamışsa, ertesi gün
kendisini de, müşterisini de kaybolma ihtimali olan hiç bir meslek yoktur. Ne olacak ki; doktor
yeni çıkmış ilacı 1 ay sonra öğrense de olur, Aspirinle idare ediyor zaten. Ama siz aspirinle idare
edemiyorsunuz. Şimdi bu görüşle bakarsanız, kendinizi böyle görürseniz bu ülkeye
hükmedersiniz. Bu ülkeye muhasebecilerin hükmetmesi demek; hırsızlığın, yolsuzluğun ortadan
kalkması demektir.
Şimdi gelin size her yerde söylediğim, öyle geçen gün Maliye Bakanlığı müsteşarları oturuyordu,
Gelirler İdaresi Daire Başkanı yardımcıları oturuyorlardı toplantılarda. Maliye Bakanlığı
gözlüğünü değiştirsin artık, bizim kanundaki 41'inci maddenin ne olduğunu öğrensin artık. Bir
zamanlar, siyasal nedenlerle çıkartılmış bir denetim yönetmenliği baktım bu 1. maddeye
dayanarak. Oda'lar kaç lira harcamış, yemek mi vermiş, evrak mı gelmiş, personeli
eksiltmiyormuş? Hadi canım sen de. Önce biz seni denetleyelim öyle. O madde, o madde bugün
SPK'nin elimizden mesleği almak istediği, bugünlerde Türk Ticaret Kanunu görüşülürken
gündeme gelen, egemen çevrelerin dayatmak istediği, muhasebe mesleği kamu gözetim
denetimidir. Artık maliyede bunu algılayacak beyinlere ihtiyaç var. O madde, Anayasa'nın 135
ve 128'inci maddelerinden kaynaklanır. Bugün Maliye Bakanlığı o maddeyi böyle görmezse,
yarın öbür gün muhasebe mesleği elinden kayar. Peki, nereye gider? SPK'nin denetlediği, Türk
Ticaret Kanunu'na göre şimdi sesini çıkarmıyor, Ticaret Bakanlığı'nın ahkam kestiği bir kanun
haline getirdi.
Onun için burada, şimdiki iktidara yakın varsa onlar, yarın gelecek iktidara varsa yakın onlar. Bu
41. maddenin kamu gözetimi maddesi olduğunu söylesinler. İngiliz gibi olmayı bilelim, birileri
bizi yönetmeden, birlikte kendi kendimizi yönetmenin yolunu bulmalıyız. Yoksa Fransa'da
olduğu gibi, mesleğe yön veren şimdi 12 kişi var, 12'si de eski hâkim, avukatlar, baro başkanları
içinde yalnız 2 tane muhasebeci olabiliyor. Bunu örgüt olarak almalıyız, Maliye Bakanlığı da
gözlüklerini değiştirip, bu işi yapmalıyız.
Şimdi Maliye Bakanlığı'na niye bunu söylüyorum? Ben hep söyledim, 10 yıldır söyledim.
Buradaki heyetin,"Denetleyip kabul ettim1' dediği şeyi, onların gelip ayrıca "Ben bakıyorum"
demeye hakları yoktur. Sizden büyük kimse var mı bu meslekte? Niye kendinizi
alkışlamıyorsunuz? Anlamıyorum sizi. Kendinizi alkışlamıyorsunuz. Şimdi Maliye Bakanlığı
desem, alkıştan kesilmez burası. Kendiniz bu işin en büyüğüsünüz, en büyüğüsünüz, bunu
hissetmelisiniz içinizde.
Şimdi bu 41'inci maddeyi, bu 41'inci maddeye göre çıkartılan yönetmenliği derhal gözden
geçirmelidirler. Demokratik kitle örgütleri üzerinde, Demokles'in Kılıcı gibi tutmaya hakları
yoktur. Ben bunu dünyanın her yerinde söylemeye başladım. Her ülkesinde konuşma yapıyorum,
diyorum ki; ülkemde sizin yapmak istediğiniz düzenleme maddesi var ama bizim Bakanlık,
hesaplara kitaplara bakıyor. Hani olur ya, hakikaten bir tane uyduruk belge bulur da yönetimleri
görevden alabilir miyiz? Senin görevden alacağını, ertesi gün biz seçeriz. Seçmez misiniz? Sizin
seçtiğinizi, gelmiş görevden almış, hadi canım ihtilalciden ne farkın var? Ama sen, sana verilmiş
olan o görevi yap. Peki, Masum Türker niye böyle öfkeleniyorsun? Çünkü o yapılmazsa,
çoğunluğunuz işinizi, gelmekte olan daha başlamadığınız işinizi kaybedeceksiniz. Nedir o iş?
Biraz evvel Değerli Genel Başkan'ımız iki laf söyledi, bu yılın sonuna kadar Kalite Güvence
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Sistemi'ni kurmalıyız, Gözetim Kurulu'nun oluşması gerekir. Bu ikisi olmadığı takdirde, bizim
artık ruhsatlarımızın devreye girmesi tehlikeye düşmüştür. Yeni çıkartılan Avrupa Birliği
bildirisinde, yani geçen Kongre'de bununla ben konuşma yaparken daha çıkmamış olan, 15 gün
sonra yayınlanan 8 No'lu Tebliğ’de muhasebeyle ilgili yeni bir kavram getirdiler, "3'üncü Ülke"
kavramı. Diyor ki, "Bir ülkede bu saydıklarım yapılmamışsa, o zaman orada yapılan finansal
tablolar, orada tutulan defterler denetimi geçerli değildir. İşin ibraz edildiği ülkenin
muhasebecisinin imzası şarttır". Yani o zaman biz muhakkak bir tane Fransız, bir tane Hans
Almanya'dan, ya da bir tane Mark bulmak zorunda kalacağız. Bunu, bizi devlet yönetmek
istiyorsa, bununla ilgili olanlar, bizden önce düşünmeleri gerekir. Biz düşünüyoruz, TÜRMOB
düşünüyor birçok toplantıda konuşuluyor ama maalesef, maalesef bunları kimse dikkate almıyor.
Bakın bunlardan bir tane madde söyleyeceğim, biz yapmazsak başımıza ne gelecek. Yeni
muhasebe düzeninde soruşturma ve disiplin başlı başına bir olay. Diyor ki, "Herhangi bir
şikâyeti, herhangi bir insan yapmak isterse derhal o kurumun disiplini ele almak zorundadır ve
artık soruşturmayı disiplinle kararlaştırıp, yargıya açık hale getirmek zorundadır" Şimdi biz bunu,
bu kurumlarla bu hale getirmediğimiz zaman birileri gelir bizim mesleğimizi yönetir.
Şimdi size ikinci, biraz böyle üzülün, böyle üzülün diye bir haber söyleyeceğim, çok üzülün.
Eskiden bu kürsülerde şunu konuşurduk, bizim çok sorumluluğumuz var, sorumluluklar mahvetti
falan bizi. Hiç sorumluluğumuz yoktu eskiden, hiç yoktu. Şimdi yeni çıkarılan Türk Ceza
Kanunu'nu hepinize tavsiye ederim, gidin “Kamu Güveni” diye bir bölümü var, okuyun. Hani
kanun çıkarken l'nci maddeyi kimse fark etmemişti ya, sonra tartışılmaya başladı, şimdi bu Kamu
Güveni bölümüne bakın, herhangi bir olayda devlet adına bir yetkili istediği anda biz
muhasebecileri mıhlıyor, istediği anda. Dün bu Kamu Güveni konusunu, geniş olduğu için şimdi
sözlerime son vereceğim birazdan. Yahya Bey'e de müjde vereyim başlarken konuşmaya salon
boştu, dolmaya başladı. Yani bu kısmı çünkü neden müjde veriyorum? Gerçekten geçen ay
İstanbul SMMM Odası, hepiniz duyun diye söylüyorum. En sona bıraktım, dünyaya örnek
yapılacak bir iş yaptı, Kamu Güveni Esaslı Sempozyum yapıldı, o kitabı okuyun. Dün de ben,
ona dayanarak Muhasebe Eğitimcileri Sempozyumu'nda Antalya'da bildiri sundum, bunu
anlattım. Hiç kimse bugüne kadar fark etmemiş ama burada bakın geçen bir kanun, Türk Ceza
Yasası'nda Kamu Güveni adı altında geçen olay, muhasebeci adı geçmediği halde her yaptığımız
doğru işlemden bile yargılanabilecek hale getiriyor.
Bu size söylediğim olgu çok önemlidir, şimdi bakın biraz evvel dedim ya ben bu 22 Temmuz
seçimlerini, burada yalnız bu salona indirgiyorum. Kimse gelip bizimle konuşmadı, kimse
görüşümüzü almadı, kimse muhasebeciyi yargılayacağı bu düzenlemelerde, muhasebeciyi,"Ya
haberiniz var mı, burada siz de böyle böyle olursunuz" diye. O maddeleri okuyun, normal
bürolarınızda yaptığınız birçok işten dolayı mahkûm ettirileceğinizi göreceksiniz. O maddelere
karşı ne yapabiliriz? Burada, özellikle örgütümüzde önleyici tedbirleri almalıyız. Şimdi ben bunu
söyledikten sonra bir, iki öneride bulunacağım. İster bu Genel Kurul'da kararlaştırın ister başka
bir yerde, şu geçen dönem kabul edilmiş olan yönetmenliklerden. Özellikle Ahlak
Yönetmenliği'ni, Etik Yönetmenliği'ni Maliye Bakanlığı'nın onaylamasını beklemeden hepiniz
alın, kendi kendinize uygulamaya başlayın. Çünkü o yönetmenlikteki hükümler, o kamu
güvenliği ile ilgili bizi koruyacak yegâne silahtır.
Ben geçen gün bir Maliye yetkilisiyle konuşuyordum, dedi ki; "Ya, bize biraz yükleniyorsun bu
maddeden”. Dedim ki; "Kardeşim bu maddenin karşıtı olan yönetmenlikleri yapmışlar, alın
geçirin". Ama bakmamış, neyine bakacaksın? Sen şimdi bunu yapmazsan Avrupa Birliği
tercümesini sana dayatacak. Hazır örgüt kendi içinde yıllardır tartışmış, çalışmış, yapmış. Ne var
içinde bir de sizi ilgilendiren? Haksız rekabet var, ücretin hazırlanma biçimi var, ahlak
kurallarının birbirinizle ilişkilerin, müşterinizle ilişkileri var. İlk defa dünyada yapılan bir
uygulama, burada var. Bağımlı çalışanların, meslek mensubu olarak patronlarına hayır deyip,
tazminat alıp işten ayrılma hakkı veren maddeler var. Hani hep söylüyorsunuz ya, ben bu faturayı
yapıyorum, ediyorum diye.
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Şimdi değerli arkadaşlar; bu kısmı söyledikten sonra size şunu söyleyeyim. Bugünlerde bir şeyi
çok unuttuk, Türkiye'de toprak satılıyor. Bu iki gün içinde çok önemli bir şey satılıyor, kimin eli
değerse gitsin onu durdursun, kimin eli değerse. Çeşme-Aydın, Aydın-İzmir, Mersin-Pozantı,
Pozantı- Adana-Osmaniye, gelin Ceyhan-İncirlik o civardaki otoyollar özelleştiriliyor. Limandan
başlayarak otoyollar özelleştiriliyor, stratejik yerler özelleştiriliyor. Yunanistan'da sahilde ve
sınırlarda bu tür imtiyazlar vermek, toprak satmak yasaktır ve o kanunlar değiştirilemez. O
kanunla garanti altına alınmış olan bölüm, Yunanistan'ın yüzde 55'idir. Bir gün inşallah, mesleği
konuşmadığınız bir yerde sizinle böyle tarih konuşmak için geleceğim ve size bir belge
göstereceğim, tarihi bir belge. Bu belgede, l. Dünya Savaşı sonrası Kurtuluş Savaşı'nda, İngiliz
ailelerinden hangisinin Didim'de, İtalyan ailesinden hangisinin Kuşadası'nda satın almış olduğu
toprakların paftasını, numarasını vereceğim size ve bunları tescil etmek için de gidin İzmirli
varsa sorun, Yunanlılar ilk İzmir'e çıktığı gün İzmir Erkek Lisesi'ni adliye sarayı yaptılar, sırf bu
topraklan tescil etmek için.
Bizim ABD'yle kavgamızın 3 nedeni vardı. Birincisi diyor ki, l. Dünya Savaşı'ndan sonra,
Yunanlıların Anadolu'ya çıkmasının amacı tamamlanmamıştır. İkincisi, Kars, Ardahan'ı içine
alan bir Ermenistan'ın kurulmasına hayır demişiz, üçüncüsü, geçenlerde Başbakan'ın hep
savunmak için anlattığı bir hikâyedir ama işin aslını bilin. Onun için İsmet Paşa döndü
Lozan'dan, bütün kırmızı çizgiler çizilmişti. Üçüncüsü, Türkiye'de toprak satışına izin
verilmemesidir. Şimdi yayınlandı o Meclis konuşmaları Amerikalıların. Diyor ki, “Türkiye'den
toprak alma hakkı yasaklanmıştır, bizim amacımız gerçekleşmemiştir, Lozan'ı tanımamalıyız."
Lozan'ın reddedildiği kapalı tutanakları merak eden varsa, veririm kitabın adını, Türkçe'ye
çevrildi. Bakın o kitabı bulmanız da zor, bir iki yerde söyledim, toplu halde aldılar, adam bir
daha basmıyor, fotokopi çektiririz. Orada tutanaklar var, Türkiye'yi bu hale getiren bizi, biraz
evvel hoşuma gitti ilk defa gördüm, Yahya Arıkan konuşmasında dedi ki; "İşsizlik, cari açığın
diğer adıdır, toprak satışıdır, bizim kaybolmamızdır."
Değerli arkadaşlar; bütün bu anlattıklarımın hepsi muhasebeyle ilgilidir çünkü onların, o belgeyi
de ben bir muhasebe kitabından aldım. Türkiye'de muhasebe mesleğinin kabul göreceği ve
inşallah 3 ay sonra Sermaye Piyasası Kurulu, şu an mühendislerin vermek istemediği, doktorların
vermek istemediği ama Türkiye'de yabancı muhasebecilerin çalışmasına İzin veren
yönetmenliğini değiştirecek gücü vermesi dileğiyle, hepinize saygılar sunuyorum. Bu Genel
Kurul'da başarılı kararlar almanızı ve öyle bir güç, bir imanla çıkmalısınız ki Tanrı'nın da
vereceği güçle hiç kimse sizin varlığınızı inkar etmesin.
Hepiniz sağlıcakla kalın, saygılar sunuyorum
Nail Sanlı :Ankara SMM Odası Başkanı Sayın Ali Metin Polat’ı kürsüye davet ediyorum.
Ali Metin Polat : (Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı)
Evet teşekkür ediyorum Sayın Divan.
Neyse değerli arkadaşlarım size sevindirici bir haber vereyim de ben Masum Abi kadar uzun
konuşmayacağım. Çok kısa bir konuşma olacak.
Sayın Divan, Sayın Genel Başkan’ım, sayın oda başkanlarım ve Yönetim Kurulu üyelerim,
değerli konuklar, sayın basın mensupları, değerli meslektaşlarım Oda'nızın 18. Olağan Mali
Genel Kurul’una katılmaktan ve aranızda olmaktan mutlu olduğumu ifade ediyor, Genel
Kurul'unuzun mesleğimiz ve ülkemiz açısından yeni açılımlar sağlaması dileklerimle hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
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Değerli meslektaşlarım; toplumsal refahın artırılması ve insanımızın yaşam kalitesinin
yükseltilmesi için temel şartlardan biri, eksiksiz demokrasinin yanında güçlü bir ekonomidir.
Yaşanan ekonomik krizler sonucu bugün IMF tarafından yönlendirilen ekonomik program
uygulanmak zorunda kalınmıştır. Bu zorunluluktan kaynaklanan ekonomide yapısal dönüşüm
süreci iyi yönetilemediği için, tarımdan sanayiye pek çok alanda ciddi sorunlar yaşanmaktadır.
Sayın konuklar, değerli meslektaşlarım; ülkemizin ağırlaşan dış politik sorunların üstesinden
gelmesi, ancak demokratik hukuk sistemimizin korunması ve pekiştirilmesiyle mümkündür.
Evrensel değerler ve uluslararası kabul gören standarttan uzaklaşacak olan Türkiye, dünyada
yalnız kalmaya mahkûmdur. Yalnızlaşan ve çağdaş dünyadan kopan bir Türkiye'nin, toplumsal
güvenliğini sağlaması da, uluslararası alanda kabul görecek politikalar üretmesi de, bölgesinde
söz sahibi olması da ne yazık ki mümkün değildir. Komşularımızı zihnimizdeki halleriyle, yani
haddi bildirilmesi gerekenler statüsünden çıkarabildiğimiz ölçüde, uluslararası alanda kabul
gören politikaların sahibi olabiliriz. Bu bakımdan Türkiye kendi iç sorunlarında, adil ve
demokratik bir çözümü benimsemesi gerekmektedir.
Değerli meslektaşlarım; çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmanın ve insanımızın yaşam
kalitesin artırmanın en önemli yolu, kesintiye uğramış olsa bile, Avrupa Birliği'nin ortaya
koyduğu standartları yakalamaktır. Siyasi kriz ortamının getirdiği belirsizlikler, bu standartları
yakalamak için gerekli yapısal reformları gerçekleştirme azmimizi kırmamalıdır. AB ile
müzakere sürecinde ortaya çıkan sıkıntılara bakarak, Avrupa Birliği'ne karşı bir siyasi duruş,
Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma hedefini göz ardı etmek olacaktır.
Çünkü Avrupa Birliği'nin gerek insan hak ve özgürlükleri, gerek siyasi, sosyal ve ekonomik
düzen için ön gördüğü kriterler, bireysel yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve toplumsal refahın
sağlanmasıyla geçerlidir.
Değerli meslektaşlarım; halkın oyuyla yönetime gelen çoğunluğun, farklı düşünen azınlığı yok
sayması, demokratik sistemin işleyişi açısından nasıl bir risk oluşturuyorsa, azınlığın çoğunluğa
dayatması da demokratik sistemin sağlıklı yürümesini sıkıntıya sokmaktadır. Bu anlamda
demokrasi, farklar arasında uzlaşma ve diyalogu gerektirir. İşte bundan dolayı demokrasi bir
kültür ve bunun da ötesinde bir yaşam biçimidir. Zaman zaman kesintiye uğrasa da, 85 yıla
yaklaşan parlamento deneyimine karşı, ülkemizde demokratik tahammül ve kültürün tam
anlamıyla yerleşmediği 11. Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde ne yazık ki bir kez daha ortaya
çıkmıştır. Devleti temsilen bu makama seçilecek kişinin; laik, demokratik, hukuk devletine bağlı
olması yanında, halkın alabildiğince bütününü kucaklaması gerekirken bu unsurlar ne yazık ki
göz ardı edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılması gereken Cumhurbaşkanı seçimi,
ne yazık ki karşılıklı siyasi tahriklerle, toplumsal kamplaşma ve çekişmelerin malzemesi haline
getirilmiş, Cumhuriyet tarihimizde ilk kez bu seçimler Anayasa Mahkemesi'ne taşınmak
durumunda kalmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla Meclis, Cumhurbaşkanı seçemez
konumuna düşmüş, kasım ayında yapılması düşünülen genel seçimler 22 Temmuz'a çekilmiştir.
Ancak bu seçimlerin, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesine yönelik, Anayasa
değişiklikleriyle aynı takvim diliminde yer alması, siyasi kriz ve belirsizliklerin nasıl giderileceği
konusunda kaygılarımızı artırmaktadır. Bugünkü parlamentoyu oluşturan adaletsiz seçim sistemi
değiştirilmeden gidilecek seçimler, yine toplumun farklı kesimlerinin temsilcilerini meclise
taşımaktan uzak olacaktır. Siyaseti bir imtiyaz arama gayretinden kurtarıp, herkes için özgürlük,
eşit ve refah içinde yaşama talebine dönüştürmenin yolu, adaletli bir seçim sisteminden
geçmektedir. Adil, katılımcı, özgür bir seçim sistemi olmadan, biraz daha fazla kadının ve birkaç
gencin genel merkezler tarafından aday listesine konulması, Türkiye siyasetinin halktan kopuk
yapısını, özden saklamayı amaçlayan bir makyaj görüntüsünden başka bir şey değildir.
Toplumsal ve gerilim ve çatışma ortamı giderilmeden, tam anlamıyla Anayasal dayanakları
oluşturulmadan Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi korkarız ki ileride, siyasi
sistemimizde onarılması güç yaralara neden olabilecektir.
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Gelinen bu noktada ne yazık ki büyük bedeller ödeyerek pekiştirmeye çalıştığımız demokrasimiz
adına, büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktayız. Yine de krizleri aşmanın tek çıkış yolunun ancak
demokrasi içinde kalarak mümkün olacağı umudunu canlı tutmak istiyoruz.
Değerli meslektaşlarım; ülkemizin yaşadığı kriz ve gerilim ortamından demokrasinin daha da
güçlenerek, deneyimlerle çıkması ve Genel Kurul’umuzun mesleğimizin tartışılmaz etkinliğine
daha da katkılar sağlaması dileklerimle, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Nail Sanlı: İzmir SMM Odası Başkanı Sayın Feyzullah Topçu’yu konuşmalarını yapmak için
kürsüye davet ediyorum.
Feyzullah Topçu (İzmir SMMM Odası Başkanı)
Sayın Divan, Sayın Bakan’ım, TÜRMOB'un değerli yöneticileri, Oda başkanlarım, sayın
konuklar, değerli meslektaşlarım hepinizi şahsım ve İzmir SMMM Odası adına sevgi ve
saygılarımı sunuyorum. İstanbul Odamızın Mali Genel Kurul’u önce ülkemize,
meslektaşlarımıza, mesleğimize faydalar getirmesini diliyorum.
Konuşmama başlamadan önce, kısa da olsa ekonomiyle ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Bu
hükümet döneminde 2006 sonu verilerine göre toplam dış açık 115 milyar dolar seviyesine
ulaşmıştır. Cari açık ise, 81 nokta 4 milyar oluştur. Yine 2002 yılında ithalat 52 nokta 5 milyar
dolar iken, 2006 sonu verilerine göre 137 milyar dolara ulaşmıştır. İhracat ithalatı karşılamaz
duruma gelmiştir.
Kayıt dışı ekonomi, kayıtlı ekonomiyi geçtiği ve hükümetin bu konuda yaptığı hiçbir çalışma
olmamıştır. Gelir dağılımındaki adaletsizlik gün geçtikçe artmaktadır. Tarım ve hayvancılık
politikası iflas etmiş, tarım ürünü ihraç eden Türkiye ithalat yapmak zorunda kalmıştır.
Yine ülkemizde AB ülkelerine göre en yüksek faiz veren ülke olması sebebiyle yoğun bir şekilde
sıcak para girişi, akışı olmuştur, bu ileride büyük problemler çıkaracaktır. Yine 2006 verilerine
göre 80 milyar dolar sıcak para girmiştir. 4 yıldır hükümetin yaptığı özelleştirmeler sonucu 2006
yılı sonu itibariyle, 5 nokta 8 milyar dolar hazineye aktarılmıştır. Kamuya ve Hazine'ye ait
arazilerin satışından bir bu kadar para intikal etmiştir. İç ve dış açık verilmesinin sebebi, bu
paraların büyük bir kısmının faize gitmesinden kaynaklanmaktadır. Gelen bu paralar, üretim ve
yatırıma aktarılsaydı kayıtlı olarak şu anda açıklanan işsizlik yüzde 12 değil de, daha aşağı
seviyelerde olacaktı. Hatta bu kayıtlı işin dışında şu anda gerçek reel işsizlik yüzde 20
civarındadır. Enflasyon kayıt olarak düştü fakat bu düşüş gerçeği yansıtmadığı gibi vatandaşın
cebine de yansımamıştır.
Mali sektöre baktığımızda Türkiye'deki milli bankaların yüzde 37'si yabancıların eline geçmiştir.
Halk Bankası da özelleştirildiği takdirde yüzde 50nin üstünde bankanın artık yabancıların eline
geçmektedir. Düşünebiliyor musunuz Yunanlı bir vatandaş gelip burada banka kuruyor, banka
satın alabiliyor ama burada bir Türk vatandaş Yunanistan'da şube dahi açamıyor. Böyle bir
çelişki var. Yine bu yıl kurumlar vergisi beyannamesi verdikten sonra yaptığımız bir araştırmada,
ilk 200'e giren firmalar arasında yabancı şirketler ve bankalar yok. Sebebi ne diye
araştırdığımızda, yeni kurumlar vergisine biliyorsunuz bir madde ilave edildi, özellikle ilave
edildi. Bu maddede, bu yabancı şirketler, bankalar yurt dışındaki giderlerini, finansman
giderlerinin zararlarım pay olarak aktardığı için buradaki, Türkiye'deki bu yabancı şirketler ve
bankalar maalesef Kurumlar Vergisi matrahlardan düşmüş oldu.
Değerli meslektaşlarım; şu ana kadar yapılan konuşmalarda ekonomiyle ilgili çok değişik veriler,
çok değişik rakamlar söylendi ve basında izliyoruz, köşe yazarlarına bakıyoruz ekonomiyle ilgili
bilgi veren diğer kurumlara bakıyoruz, çok değişik rakamlar, çok değişik ifadeler var. Gerçek
değerleri bilmiyoruz, enflasyon oranı gerçek kaçtır bilemiyoruz, açığı ne kadar, dış açığı ne
kadar, iç açığın ne olduğunu bilemiyoruz, çünkü çok değişik rakamlar var. Benim burada bugün
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sizlerden bir önerim var, biz Türkiye'nin ekonomisini yürüten, ekonomisine büyük katkıları olan
bir muhasebe işi yapan birim olarak ve TÜRMOB olarak, bu verileri gerçek değerleri yansıtacak,
ayda bir kez hiç olmazsa mali rapor yayınlamamız gerektiğine inanıyorum. Ancak o şekilde
gerçek değerleri öğrenebileceğiz.
Değerli meslektaşlarım; ben de kısaca bu son 4 ay içerisinde yaşanan siyasi gelişmelerle ilgili
bazı bilgiler vermek istiyorum. Bir mesleki örgüt olmamız yanında, aynı zamanda bir sivil
toplum örgütüyüz. Mesleki sorunlara nasıl duyarlılık gösteriyorsak, ülkenin sorunlarına duyarlılık
göstermemiz gerektiğine inanıyorum. O yüzden 1 yıldan beri her platformda ifade ettik,
Cumhurbaşkanı önemli bir rakam dedik. Cumhurbaşkanı seçilecek şahsın bütün çevrelerin
kucaklayacağı ve ilgililerin, muhalefetin, sivil toplum örgütlerinin birlikte uzlaşı kültürü
içerisinde seçilmesinin gerekli olduğunu ifade ettik. Ama ne yazık ki kendi adayını dayatması
sonucunda çözümsüzlüğe ulaşmıştır. Bu nedenle biz İzmir Odası olarak; Ankara'da, İstanbul'da,
Manisa'da, Samsun'da bugün de Denizli'de yapılan bu toplantılara katkı koyduk, katkı koymaya
da devam edeceğiz.
Değerli meslektaşlarım; mesleki sorunlara gelince, sadece başlıklar olarak ifade etmek istiyorum,
çünkü zaten konuşmacılar bu mesleki sorunlarla ilgili konuları detaylı bir şekilde aktardılar.
Önümüzde evet, Sosyal Güvenlik Kanunu biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin iptal etmesi
sonucu 2008'e ertelenmiştir. Bu kanun 2008'de Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği maddeler
düzeltilerek mutlaka yasalaşması gerek. Mali tatille ilgili, evet yıllardan beri söylediğimiz mali
tatil yasalaştı, eksiği var, uygulama problemleri olabilir ama bununla ilgili mutlaka bir uygulama
yönetmeliği çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Mükerrer 227 maddeyle ilgili, bu madde 1997'de
biliyorsunuz yasalaştı ama 97'den bu tarafa bir türlü mali idare bu konuda gerekli çalışmayı
sergilemedi, bu konuyla ilgili beyanname imzalayan, imzalamayan mükellefleri takdire sevk
etmedi. Bu konunun mutlaka önümüzdeki dönem uygulanması için, örgütler olarak gereğini
yapmalıyız. Türk Ticaret Kanunu'yla ilgili, evet son şeklini aldı, Adalet Komisyonundan geçti
ama bu yasama döneminde veya önümüzdeki dönemde mutlaka geçmesini diliyoruz. Yine
burada EK 1, EK 2'yle ilgili problem vardır, bu konuyla ilgili sorunlarımız halen devam ediyor,
bununla ilgili Sosyal Güvenlik Bakanlığı'yla birlikte görüşüp, bu konunun tamamen ortadan
kaldırılmamız gerektiğine inanıyorum.
Bu arada yine Genel Başkan’ımızın da ifade ettiği gibi, yönetmenliklerle ilgili TÜRMOB Genel
Kurulu'ndan geçen 8 tane yönetmenliğimiz var, bu yönetmenliklerin acil olarak yayınlanmasını
bekliyoruz.
Son olarak mesleğimizle ilgili, mesleğimizin geleceğiyle ilgili, eğitim standartlarıyla ilgili kısaca
bilgi vermek istiyorum. Uluslararası Mesleki Eğitim Standartları'na uygun yönetmenlik
değişikliklerini Örgütlerimizle birlikte tartışıp gerekli değişiklikleri yapmamız gerektiğine
inanıyorum. Bunların içerisinde mesleki beceriler, staj şartları, sürekli meslek içi gelişim,
deneticiler için yeterlilik şartlan gibi standartları mutlaka hayata geçirmeliyiz. Yine Kalite
Güvence Sistemleri'yle ilgili bu denetim firmalarının denetlenmesi için bir dış sistem olan Kamu
Gözetim Kurumu'nun mutlaka kurulması ama bu Kurul'da da görev alacak Yönetim Kurulu'nun
ve Kurulu oluşturacak bireyler arasında TÜRMOB'un mutlaka yer almasını.
Yine bu arada değerli meslektaşlarım; gün geçtikçe sayımız artıyor, iş alanları azalıyor. Son
yaptığımız çalışma sonucu 2007’nin sonu, 4 ay içerisinde 30 bin tane iş yeri kapanmış. Bu ne
demektir, demek kİ gittikçe sayımız artmasına rağmen iş alanımız azalmaktadır. Bunun için yeni
iş alanları yaratmamız gerekiyor, bu iş alanlarının içerisinde, asli işimiz olan denetim, bilirkişilik,
ticari işletmede deneticilik, bankalarda derecelendirme ve denetim, gayrimenkul değerlendirme,
yapı kooperatifi denetim işini mutlaka sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum.
Değerli meslektaşlarım; mesleki örgütler olarak eğitime önem vermekteyiz, 2006- 2007
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yıllarında 17'nci Dünya Muhasebe Kongresi, TÜRMOB tarafından Ankara'da düzenlenen 2'nci
Türkiye Muhasebe Formu, İstanbul ve İzmir Odamız tarafından düzenlenen sempozyumla tüm
odalarımız yoğun katkıları olmuştur. Bu çalışmalarda İstanbul Odası lokomotif görevi
yapmaktadır. Bu çalışmalara büyük katkıları olmuştur. Huzurlarınızda Sayın Başkanımız Yahya
Arıkan ve yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken Genel Kurul'a başarı diler, sevgi ve saygılarımı
sunarım.
Nail Sanlı : İçel SMMM Odası Başkanı Sayın Dursun Göktaş
Dursun Göktaş (İçel SMM Başkanı)
Sayın Divan, değerli muhasebeci eski Devlet Bakanım, Genel Başkan’ım yok herhalde, değerli
konuklar, değerli az da olsa kalan meslektaşlarım, Mersinli meslektaşlarınız adına sizleri sevgi ve
saygıyla selamlıyorum.
Fazla zamanınızı almayacağım. Tabii bin kilometre mesafeden gelmiş bir kişi olarak da, bir iki
kelime söylememe her halde müsaade edersiniz. Bizim dedelerimiz, ninelerimizin bu ülkeyi ne
şartlar altında kurtardığını, Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirdiğini hepiniz biliyorsunuz. Ulu Önder,
bu ülkeyi bize emanet etmiş, bizler de yeterince sahip çıkmamız gerektiğini özellikle vurgulamak
istiyorum.
Bunun yanında İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın birer üyesi olmaktan
onur duyabilirsiniz. Mesleğimizin önde gelen ve açılımlarını yapan bir Oda'nın üyesi olarak
Yönetim Kurulu ve sizlerin katkılarıyla büyük başarılar sağlanmakta olduğunu da burada
belirtmek istiyorum.
Yine Dünya Muhasebe Kongresi, yine burada gerçekleştirildi arkadaşlar, geçen sene bildiğiniz
gibi. Gerçekten büyük bir olay ama maalesef biz bunu Türkiye'ye duyuramadık. Ben bu
Muhasebe Olimpiyatı'nın gerçekleştirilmesine katkı verenlere, emeği geçenlere huzurlarınızda
ayrı ayrı teşekkür etmeyi bir borç biliyorum.
Yine TÜRMOB'umuzun uygulandığı, Türkiye Muhasebe Forumu biliyorsunuz birincisi
İstanbul'da yapılmıştı, ikincisi geçenlerde Ankara'da yapıldı. Bu forumların düzenli şekilde
yapılması, mesleğimize açılımlar getirmesi açısından çok önemlidir. Muhasebeciler denetleniyor,
denetlenmesi de gerekir. Biz denetime talip olan insanlar, denetimden korkmuyoruz ama şunu da
söylüyoruz ki, Türkiye'de yüzde 50 kayıt dışı varsa bunun belki 10 binde l'i bu meslek camiamız.
10 binde l'inin üzerine gelmenin anlamak mümkün değil, art niyet aramamak bunun altında
mümkün değil. Niçin bu meslek camiasının üzerine gelinmek isteniyor, bu konu üzerinde
ciddiyetle düşünülmesi gerekiyor. İşte Genel Başkanımız burada söyledi, vergi barışı
uygulamasına bu meslek camiası destek vermese, e-uygulamalara sizler destek vermeseniz
başarılı olması mümkün müdür arkadaşlar?
Bilgi ve iletişim çağı, teknoloji gelişti, işlerimiz azalacak dedik ama bürolarımızdan çıkamaz
olduk. Bu kadar ek angaryalar getiriliyor ve bunlara yine sahip çıkan biz meslektaşlarımız sizler,
buna rağmen, bu kadar kamunun görevini yaparken, vatandaşla devlet arasında köprü görevini
görürken, bu kadar üstümüze gelmenin de anlamını anlamak mümkün değil. Yıllardır hep
söylüyoruz, Genel Başkan’ımız da söyledi, KDV, gelir vergisi arasında çelişkiyi düzeltemedik.
Damga vergisi, sözleşmelerimizde biliyorsunuz senetlerde, sözleşmelerde, şirket kuruluşları gibi
birçok alanda damga vergisi kaldırıldı. Benim meslektaşımın 300- 500 liralık
damga vergisi için uğraştın iması eziyetinin, bir an önce son verilmesi gerektiğini gerekir.
Haksız rekabeti hep söylüyoruz, bu haksız rekabeti arkadaşlar dışarıda aramayalım, bu haksız
rekabeti biz kendimiz yaratıyoruz. Eğer biz haksız rekabeti kendimiz yaratmazsak meslek
camiası olarak, meslektaşlar olarak sahip çıkarsak birbirimize, el ele, kol kola, omuz omuza
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verdiğimiz takdirde, kendi hakkımızı hukukumuzu, başkasının hakkı hukuku gibi sahip çıkar
korursak, meslek kurallarına, meslek etiğine sahip çıkarsak haksiz rekabeti kendiliğinden zaten
olmaz. Ruhsat kiralayan veya ruhsatı olmadan defter tutan ve buna kucak açan maalesef bizim
meslektaşlarımız. Eğri oturup doğru konuşmak lazım, bu sorunu da çözebilmek yine bizlere
düşüyor.
18. Olağan Genel Kurul’unuzun ülkemize ve mesleğimize yararlı fikirlerin üretildiği bir genel
kurul olması dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Nail Sanlı : Muğla SMM Odası Başkanı Sayın Hasan Demir.
Hasan Demir: (Muğla SMM Odası Başkanı)
Sayın Divan, Sayın Bakanım, TÜRMOB'un değerli yöneticileri, İstanbul Odamızın çok değerli
Başkanı ve Oda Yöneticisi arkadaşlarım, değerli Oda Başkanı arkadaşlarım, sevgili
meslektaşlarım Muğla Mali Müşavirler Odası ve Muğlalı meslek mensupları adına hepinizi saygı
ve sevgiyle selamlıyorum.
Her meslekte olduğu gibi muhasebe mesleğinde en üst karar organı ve mesleki vitrin niteliği
taşıyan Genel Kurul'da tartışılacak konuların gerek mesleğimiz gerekse ülkemiz açısından çok
büyük önem taşıdığına inanıyorum.
Mesleğimizin en geniş ve büyük örgütlerinden biri olan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası'nın 20 binden fazla üyesi, sürekli eğitim politikası, ulusal ve uluslararası
düzeyde yaptığı organizasyonlarla mesleğimiz adına çok önemli işlere imza atmaktadır. Bu
başarılı ve önemli çalışmaları nedeniyle İstanbul Oda'mızın bütün yöneticilerini kutlarken, ayrıca
Muğla Oda'mızın hizmet, eğitim ve kültür inşaatı nedeniyle, yaptıkları katkılar nedeniyle bu
vesileyle bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.
Değerli meslektaşlarım; benden önce kürsüye gelen çok değerli konuşmacılar gerek ülkemizin
gerekse dünyanın içinde bulunduğu durumu ve gelişmelere ilişkin çarpıcı ve önemli saptamalar
yaparak, konuşmalarını tamamladılar. Hepsi de birbirinden önemli ve dikkate alınması gereken
konulara işaret ettiler. Ben de aynı konulan tekrarlayarak sizin zamanınızı almak İstemiyorum.
Her şeyden önce şunu ifade etmek istiyorum, sadece bizlerin değil aynı zamanda mesleğimizle
doğrudan ve dolaylı ilgisi olanların hayatlarında büyük bir rahatlama getirecek olan mali tatil, ne
yazık ki tam olarak isteklerimize yanıt verecek şekilde yasalaşmasa bile, yasal hale gelmesi bizler
için gerçekten sevindirici bir durum. Ayrıca önümüzdeki günlerde yaşanacak erken genel
seçimin, ülkemizin siyasi ve ekonomi istikrarın yarayan bir şekilde sonuçlanmasını diliyoruz.
Ekonomik dengelerin bıçak sırtı bir hassasiyet gösterdiği ülkemizde özellikle seçimden sonra
ortaya çıkacak tablo bu dengeler üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır. 22 Temmuz tarihinde
yapılacak seçimlerde, bundan önce de olduğu gibi pek çok meslektaşımızın milletvekilliği için
aday olduğunu biliyoruz. Bu meslektaşlarımızın sahip oldukları bilgi birikimi ve deneyimlerini,
Meclis içinde hem ülkemiz hem de mesleğimiz için değerlendireceklerinden kuşkumuz yok.
Kendilerine başarılar diliyorum. Aynı zamanda bu seçimlerin siyasi ve ekonomik istikrar kadar
Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine taşıyacak, Türkiye'yi onurlu bir şekilde temsil edecek laik,
demokratik, hukuk devleti inancına ve Cumhuriyet'in temel ilkelerine bağlı bir tablonun ortaya
çıkmasını sağlamasını diliyorum.
Sevgili meslektaşlarım, çok değerli konuklar; Türkiye'yi çok yakından İlgilendiren ve derinden
etkileyeceği bilinen bu seçimlerin yanında mesleğimizi ilişkin önemli yenilikler de bizleri
bekliyor. Mesleğimizin, 21. yüzyılda alacağı şekil ve üstleneceği misyonun ana hatları
belirginleşmiştir. Denetim kavramı öne çıkmış ve eskisinden daha önemli bir hal almıştır. Ulusal
ve uluslararası düzeyde ekonomik ilişkinin karmaşıklaştığı ve daha iç içe olduğu günleri
yaşıyoruz. Bu nedenle muhasebe mesleğine kimsenin aklına gelmeyen görevler düşmektedir. Bu
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ekonomik ilişkilerin sahibi kurumlar ve ülkeler hem saygınlık hem de ilişkilerin devamı adına
muhasebe mesleğine ve denetim kavramına eskiden çok daha fazla önem vermek
durumundadırlar. İşte önümüzdeki yıl uygulanacak olana BASEL 2 bunun çarpıcı örneklerinden
biridir. Avrupa Birliği'nde uygulanacak olan bu esaslar küresel yapının en net ve en çarpıcı
tablolarından biridir. Nasıl ki AB üyesi ülkeler, BASEL2 uygulamasıyla bu kararları almışsa
Türkiye'de de aynı uygulama kararları hayata geçirilecektir. İşte bu nedenle mesleğimiz
kurumsal, meslektaşlarımız da bireysel anlamda ekonomik dünyanın en önemli aktörlerinden biri
olmak durumuna gelmiştir. Bu önemli aktörlerin üstleneceği rol, senaryonun içinde önemli bir
parçasıdır diye düşünüyorum. Bu önemli rolün sahibi olan bizlerin de her anlamda buna hazır
olmamız gerekmektedir.
Haksız rekabet yaparak, meslek ve kendi saygınlığımızı ayaklar altına alarak, hizmet kalitemizi
ve dayanışmamızı artırmama, artırmalıyız. Olumsuz mesleğimizi ve kendimizi ilgilendirecek,
olumsuz olarak etkileyecek hal ve hareketlerden kesinlikle kaçınmalıyız. Meslek mensuplarımız
bizler için rakip değil, bir meslektaş ve dayanışma içinde olmamız gereken meslek mensupları
olarak görmemiz gerekiyor. Eğitim ve donanım açısından eksiklerimizi gidermemiz, örgütlenme
ve kurumlaşma yolunda ki adımlarımızı sıklaştırmamız gerekiyor. Genel kurullarımızda bu
adımların en büyüklerinden, en önemlilerindendir. Genel kurullarda gündeme gelecek ve
tartışılacak konular bu yapı taşlarının bir parçasıdır. Bütünü tamamlayacak en önemli
elemanlardır. İşte böylesine bir ortamda gerçekleştirilen İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası Genel Kurul’unda mesleğimizin bir adım daha ileriye gitmesi yolunda katkılar
sağlamasını diliyorum. Çalışmalarını büyük bir takdirle izlediğimizi İstanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Oda'mızın başta başkan ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere bütün üyelerini
tek tek kutluyor, bu önemli yolda onlara başarılar diliyor, hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum.
Nail Sanlı : Teşekkür Ediyoruz.Son konuşmacımız, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası
Başkanı Sami Kazıcı.
Sami Kazıcı (Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı)
Sayın Divan, Sayın Bakanım, TÜRMOB'un değerli yönetim kurulu üyeleri, Odalarımızın değerli
başkanları, değerli meslektaşlarım, değerli konuklar sözlerime başlamadan önce hepinizi şahsım
ve Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu ve üyelerim adına hepinizi saygıyla,
sevgiyle selamlıyorum.
Değerli meslektaşlarım; bildiğiniz üzere Cumhurbaşkanlığı seçimi başlayan ve bugün 22
Temmuz sürecine bizi getiren bir siyasi bir gelişim, bir süreç içerisinden geldik bugünkü bu
noktalara. Bu süreçte ne yazık ki tartışılan en çok, en Önemli konulardan bir tanesi de laiklik
olmuştur. Oysa hiçbir şekilde tartışılmasına izin vermeyeceğimiz konuların başında laiklik
gelmiştir.
Değerli arkadaşlarım; hepinizin çok farklı görüşlerde olabiliriz, farklı düşüncelere sahip
olabiliriz, bundan çok daha doğalı olamaz. Ancak bizi bir arada tutan ortak paydamız Atatürk
devrim ve ilkeleridir. Anayasa’mızda yer alan demokratik, hukuk, laik, sosyal hukuk devletinin
değerlerine içtenlikle bağlı olan en önemli kesitlerden biri de biz meslek mensuplarımızdır. Bu
nedenle bu değerlerin hiçbir şekilde tartışmasına izin veremeyiz ve nitekim toplum bunu başta
Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir, Çanakkale, Samsun, Amasya ve bugün de Denizli'de bu
tepkisini ortaya koymaktadır. Burada en güzel bir olan olgu da, kadınlarımızın bunlara sahip
çıkmasıdır. Dikkat ederseniz bu toplantılarda çoğunluk kadınlarımızdır. Kadınlar, demokratik,
laik, sosyal hukuk düzenine sahip çıkmışlardır ve bütün dünya bun u alkışlamaktadır ve bütün
dünya bunu tartışmaktadır. Bu son derece önemli bir oluşumdur, son derece güzel bir gelişimdir.
Bu gelişimin sürekli olarak değerlendirilmesini, sürekli olarak alkışlanması gerekiyor.
Arkadaşlar; bugün geldiğimiz noktada globalleşme süreci bütün dünyaya hızla etkilemektedir.
Piyasalar birbirinden son derece yakın bir şekilde, etkin bir şekilde etkilenebilmektedir. Para bir
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dakikadan kısa bir süre içerisinde bütün dünyayı hemen hemen dolaşabilmektedir ve nitekim
bunun sonucu olarak dünyanın herhangi bir yerinde oluşabilecek herhangi bir kriz, hemen diğer
ülkeleri etkileyebilmektedir. Bu son derece önemli bir gelişimdir. Bu süreç, bu globalleşme, bir
taraftan tehdittir ancak değer taraftan da bir fırsattır. O fırsatı da değerlendirmemiz gerektiğine de
inanıyorum. Globalleşmenin getirdiği bütün olumsuzluklara karşı elbette hep birlikte karşı
çıkmak durumundayız ancak fırsatları da veya onun getirmiş olduğu yükümlülükleri de mutlaka
bir şekilde yerine getirmek durumundayız.
Bugün dünyada 1.2 trilyon dolar bir para var, bu para bir şekilde bütün dünyayı
dolaşabilmektedir. Bugün baktığımızda yatırımcılar geldikleri ülkelerde ne yapıyorlar? Önce
bilânçolarına, gelir tablolarına, finansal tablolarına bakıyorlar, bu finansal tabloların her ülkenin
kendine özgü koşulları içerisinde hazırlanması, artık olası değildir. Yani uluslararası muhasebe
standartlarına, uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolar
üzerinden, uluslararası yatırımcılar kararlarını vermektedirler. Tekrar tekrar ek maliyetlere
katlanmak istememektedirler. Dolayısıyla bu gelişim, bu oluşum biz meslek mensuplarının
önemini, saygınlığını artırmıştır. Bunu, bu bir realitedir bunu kabul etmemiz gerekiyor. Nitekim
Amerika Birleşik Devletleri'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada en çok
kazanan meslek grupları içerisinde muhasebeciler yer almıştır, bu da çok güzel bir oluşumdur
çünkü meslek uluslararası finansal raporlama standartlarıyla, uluslararası muhasebe
standartlarıyla yapılması, uygulanması da gerçekten çok zor bir meslek haline gelmiştir.
Bu standartları bizler de çeviriyoruz, işte hepinizin bildiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Muhasebe Standartları'nı çevirmiştir.
Uygulama alanı ne yazık ki halen bulamamıştır, belki Borsa dışında ama bunlar ne kadar zor
olursa, bizim mesleğimizin değeri de o kadar çok artacaktır. Yine denetimlerimiz de uluslararası
denetim standartlarına göre yapılmak durumundadır.
Arkadaşlar; globalleşmenin neticesinde bütün şirketler, kurumlar yeniden bir yapılanma içerisine
girmiştir. Biz muhasebe ve denetim meslek mensuplarının da bu yapılanmanın, bu değişimin
dışında kalması mümkün değil, o zaman yeni arayışlara mutlaka girmeliyiz. Bu arayışlarımız
bizim, uluslararası standartların en iyi şekilde uygulanması olmak durumundadır. Kalite Güvence
Sistemi'nden tutun da Gözetim Sistemi'ne kadar bütün ön sistemlerin düzeltilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle, bu konulardaki çalışmalarımızı çok süratle ilerletmeliyiz.
Önümüzdeki şeylere baktığımız zaman BASEL, BASEL 2, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı
önümüzdeki yıl gündeme gelecektir. Hepinizin bildiği üzere Türk Ticaret Kanunu'nda çalışmalar
yapıldı, alt komisyondan geçti, komisyondan geçti Genel Kurul'a geldi, seçim nedeniyle şimdilik
kadük olmuş durumda. Ama ümit ediyorum 22 Temmuz'dan sonra kurulacak hükümetin,
meclisin en önemli görevleri içerisinde olmak durumundadır. Çünkü Türk Ticaret Kanunu'nda
yepyeni, çok değişik denetim türleri, işlem türleri ortaya çıkmakta, gelmektedir.
Tabi burada bizim mesleğimizle ilgili olarak çok fazla, çok fazla etkin bir şekilde ifadeler yok,
onu kabul etmemiz lazım. Orada ne diyor? Küçük ve orta boyutlu işletmelerde, 1 serbest
muhasebeci mali müşavir veya 1 yeminli mali müşavir olacak, diğer büyük işletmelerde de,
üyeleri serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirlerden oluşan denetim
şirketleri, şirketler tarafından yürütüleceği söyleniyor. Son derece muğlak ifadeler kullanılmış,
yani diğer bir deyişle 3568 sayılı yasaya atıfta bulunmamış. TÜRMOB bu konuda çalışmalar
yapmakta, bunu takdirle, zevkle izlemekteyiz. Kendilerini destekliyoruz, kendilerine burada,
huzurunuzda teşekkür de ediyoruz. Bizim yasanın, 3568 Sayılı Yasa ifadesinin orada mutlaka yer
alması gerekiyor. Tabi bunun esas itibariyle altında yatan neden de, hepimizin bildiği üzere
uluslararası şirketlere meydan ver, meydanı bırakmak. Onlara bu imkânları sağlamanın yollarını
herhalde araştırıyorlar, düşünüyorlar o nedenle de illaki 3568 sayılı yasa ifadesinin konulmaması
konusunda ısrar ediyorlar. Bunu anlamak da mümkün değil çünkü bunun hemen arkasından bu
işlemleri nasıl yapacağız, standartların nasıl olacağı konusunda tüzük çıkarılacağından
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bahsediliyor. Eğer yasayı çok iyi bir şekilde dizayn edemediğiniz takdirde, maddeleri çok açık,
net bir şekilde ortayla koyamadığınız takdirde tüzüğün ne şekilde, nasıl çıkacağını kimse
bilemez.
Arkadaşlar; eğitim standartlarına da eğitimin kalitesine de, biraz evvel söylediğim gibi mesleki
yeterliliğe de son derece önem vermek durumundayız bu konuda Odalarımız Ankara, İzmir ve
Erzurum, İstanbul bu konularda sempozyumlar düzenlemektedir. En son Antalya'da İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın yani sizlerin düzenlemiş olduğu denetimle ilgili
sempozyum, son derece başarılı geçmiştir. Huzurlarınızda kendilerine, Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Yahya Arıkan ve arkadaşlarına kutluyorum. Bu sempozyumda yabancılar, yabancılar
geldiler, bilim dünyasından, uygulamaların içerisinden olan arkadaşlarımız geldiler. Gerçekten
son derece güzel tebliğler sunuldu, çok şeyler öğrendik, bilgi dağarcığımıza çok şeyler kattık
kendilerine tekrar kutluyorum.
Arkadaşlar; biliyorum siz kendi konularınıza geçeceksiniz, o nedenle çok fazla sözümü de
uzatmak istemiyorum.
Bu düşüncelerle hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Genel Kurul'unuzun başarılı ve
esenliklerle geçmesini diliyorum
Nail Sanlı : Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Sami Kazıcı’ya teşekkür
ediyoruz.Bir konuşmacımız daha var.İstanbul Yüksek Ticaretliler Mezunları Derneği İstanbul
Şubesi Başkanı Sayın Hikmet Kabuk.
Hikmet Kabuk (İstanbul Yüksek Ticaretliler Mezunları Derneği İstanbul Şubesi Başkanı):
Sayın Divan, Sayın Bakan’ım, Sayın Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği Genel
Başkanı, Sayın İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Genel Başkanı, sayın
başkanlar, değerli meslektaşlarım şahsım ve Yüksek Ticaret camiası adına hepinizi en içten
saygılarımla selamlıyorum.
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, mesleğimizin çağdaş, demokrat, katılımcı
temelde örgütlenmesinde önemli görevler üstlendi, bundan sonra da üstlenmeye devam edecek.
Başta Oda Başkanımız Sayın Yahya Arıkan olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlarımı,
meslektaşlarımı kutluyorum.
Dünyada ve ülkemizde 18 yıl gibi kısa bir sürede etkinliğini, saygınlığını bu kadar artıran başka
bir meslek ve meslek örgütü olduğunu sanmıyorum. Kısa sürede sağlanan beyannamelerin
meslek mensuplarınca imzalanması, belli raporların tarafımızdan hazırlanması, mali tatil,
çalışma ve disiplin yönetmeliklerinin hazırlanması ve işler hale gelmesi, meslek mensuplarının
mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi amacıyla mesleki eğitimler, bilgisayar ve İngilizce
eğitimleri, ülkede kayıt dışı ekonomi ve benzer toplumsal konularda raporlar hazırlanması, ayrıca
aynı zamanda meslektaşlarımıza çağdaş, modern İdari bir bina kazandırıldı.
Değerli meslektaşlarım; tüm bu işlerin bu kadar kısa sürede başarılması hiç de kolay değil.
Değerli meslektaşlarım; bunları Sayın Yahya Arıkan başkanlığında sizler başardınız. Mesleğimiz
bugün Türkiye'nin en önemli mesleklerinden biri oldu. Mesleğimizin denetim mesleği olarak
Türk Ticaret Kanunu'nda yer alması ve sizlerin, yer alması sizlerin özverili çalışmalarıyla
gerçekleşecek. Mesleğimizin bu geldiği saygın, olumlu nokta, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası'nın yılmadan savunduğu, özverili doğru politikalar ile gerçekleştiğini
düşünüyorum. Alanında etkin bir meslek örgütü olan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası'nın meslek ve meslektaşa dönük çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin iyi
yönetilmesine, demokratikleşmesine, ekonominin sürdürülebilir kalkınma temelinde büyümesine,
toplumsal barışın sağlanmasına yaptığı katkıları destekliyoruz.
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Son zamanlarda ülkemizde çağdaş bir Türkiye'de mi olacağız yoksa Ortadoğu'da ABD'nin
kuklası, ılımlı İslam ülkesi olma yolunda mı yürüyeceğiz konusunda önemli tartışmalar ve bu
alanda ciddi mücadeleler yaşanıyor. Bizler Cumhuriyet'in temel değerleri sayılan demokrasinin
tüm kurum ve kurallarıyla işlediği laik, bağımsız, çağdaş Türkiye'yi savunuyoruz. Bu konuda
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'yla aynı düşünceleri paylaşmaktan onur
duyuyoruz.
Değerli meslektaşlarım; değerli arkadaşlarım bir ülkede ancak reel üretim, ihracat, yeni yatırımlar
artarsa iş, aş, refah ve huzur yaratılır, böylece bağımsız ülke oluruz. Ülkemizde son yıllarda reel
ekonomi iktidar sahiplerince sürekli göz ardı ediliyor. Uluslararası sermayenin de desteğiyle faiz,
kur ve borsa spekülasyonlarıyla ekonominin iyiye gittiği yönünde bir tablo yaratılıyor. Her yıl
ülke tarihinde görülmemiş kalkınma oranları açıklanıyor ancak bu kalkınma, bu... milli gelir
artışları halka maalesef yansımıyor. İşsizlik, yoksulluk her zamandan daha çok halkın belini
büküyor. İhracat rakamları da önemli artışlar kaydediyor ancak, ihracatın içinde ithalatın payı
sürekli artıyor bu da ithalat yaptığımız ülkelere yarıyor. Yabancı sermaye geliyor ancak bu
yabancı sermaye bizim girişimcilerimizin ve halkımızın vergileriyle kurular tesisleri satın alıyor.
Yeni yatırım amacıyla gelen yabancı sermaye yok denecek kadar az. Cari açık her yıl artıyor ve
bu açık sıcak parayla finanse ediyor. Yıllarca tarım ülkesi olmakla övündük, oysa bugün
dünyanın en verimli coğrafyasında olmamıza rağmen tarım ürünü ithalatçısı olduk
Tüm bu olumsuz gelişmelerin sonucunda hem ekonomik, hem de siyasi olarak tam anlamıyla
dışa bağımlı ülke konumuna getirildik. Hiçbir konuda toplum ve ülke çıkarlarını koruyan
politikamız kalmadı.
Değerli meslektaşlarım, değerli arkadaşlarım; toplumun aleyhine olan bu olumsuz gelişmelerin
artık tersine çevrilip, iktidarların sürekli sözünü ettiği iyi yönde gelişmelerin toplumumuzun tüm
kesimlerinde, tüm katmanlarında da kendisini göstermesi gerekiyor. Bu sözde olumlu tabloyu, bir
türlü yaşam koşullarında hissedemeyen kesimler arasında küçük ve orta boy işletmelerle, tarım
kesimine, ücretlilere, emeklilere kadar her kesimde refahın yayılması, sağlanması gerekiyor.
Ülkemizde bunu başaracak insan kaynaklarımız mevcut, tek yapılması gereken iktidarlarımızın
Öncelikle ülkemizin kaynaklarım verimli hale getirerek, küreselleşmenin avantajlarını, genel
kalkınmayla buluşturmalarını, büyük küresel güçlerin takipçisi değil eşit ilişkiyle hareket
edebilen bir ülke olmak için hedeflerini koymaları ve eylem planlarını belirlemeleridir. Bu da
ancak Cumhuriyet'in değerlerine, Demokrasinin ve hukukun üstünlüğüne inanan laik, çağdaş,
bağımsız, yeniliklere açık, yaratıcı bir anlayışla gerçekleşebilir. Bu anlayışla kalkınmış, herkese
21'inci yüzyılın gereği olan çağdaş yaşamın olanaklarını sunan ve yerel kaynaklarından aldığı
güçle uluslararası arenada, bağımsız bir dış politikayla hareket edebilen saygın bir ülke olabiliriz.
Değerli meslektaşlarım, değerli arkadaşlarım; demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan genel
seçimlerde mutlaka oyumuzu kullanmalıyız. 22 Temmuz 2007 tarihi ülke geleceği için çok
önemli, 22 Temmuz'da seçim sandıklarında ülkenin kötü gidişine dur demeliyiz.
Yüksek Ticarettiler olarak mevcutlarımızın Önemli bir kısmının icra ettiği muhasebe mesleğinin,
gelişmiş ülkelerin meslek standartlarını yakalaması yönündeki ortak çalışmalarımızın yanı sıra
ülkemizin menfaatlerinin ve Cumhuriyetimizin temel değerlerinin koruması, demokrasi, insan
hakları, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına dönük mücadelemizde, başta TÜRMOB olmak
üzere Yeminli Mali Müşavir Odaları, Mali Müşavir Odaları, Mali Müşavirler Muhasebe Birliği
Derneği, Muhasebe Uzmanları Derneği ile birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizin ve
mesleğimizin hak ettiği yere gelmesi için her türlü iş birliği ve çalışmaya açığız diyoruz.
Bu güne kadar meslek mücadelesinde emeği geçen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyor,
böylesine etkin, güçlü, çağdaş meslek örgütlenmesini başardıkları için emek veren herkesi
kutluyorum.
Yüksek Ticaretliler ve şahsım adına hepinizi en içten saygımla selamlıyorum, Genel Kurul'a
başarılar diliyorum. Saygılarımla.
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Nail Sanlı :
Sayın Hikmet Kabuk’a teşekkür ediyoruz.Bu gündem maddesini de Genel Kurulumuza gelen
yazılı mesajları okuyarak tamamlamak istiyoruz.Başta Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan
olmak üzere CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’dan mesajlar var.Onursal Başkanımız ve Mersin
milletvekili sayın Mustafa Özyürek,Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener,Devlet Bakanı
Ali Babacan, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker,Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Sayın Murat Başeskioğlu, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafif Özak, Kültür ve
Turizm Bakanı Atilla Koç, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, İstanbul Milletvekili Ünal Çakır,
Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı Sayın Yaşar Nuri Öztürk, Bursa Milletvekili Sedat
Kızılcıklı, İzmir Milletvekili Oğuz Okan, İstanbul Milletvekili Ali Rıza Günçiçek,İstanbul
Milletvekili Lokman Ayva, İstanbul Milletvekili Egemen Bağış, Adana Milletvekili Kemal Sağ
mesaj gönderen milletvekili ve bakanlarımız.
Marmara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necla Kur, Vergi Konseyi Başkanı Mustafa Uysal,
Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kirman.
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Avcılar, Küçükçekmece, Bağcılar, Şile,Ümraniye,
Fatih, Kartal, Bayrampaşa, Eminönü Belediye Başkanlarının mesajları var.Genel Kurulumuza
mesaj gönderenlere teşekkür ediyoruz.
Gündemimizin 5. maddesi Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin Hesaplar ve Denetleme
Disiplin Kurulu raporlarının okunması.Bir Önerge var.18. Olağan Genel Kurul Divan
Başkanlığına; Gündemin 5. maddesinde bulunan Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Kesin
Hesaplar ve Denetleme Disiplin Kurulu raporlarının faaliyet kitabında yayınlanmış ve dağıtılmış
olmasından dolayı okunmadan görüşülmesine geçilmesini öneriyoruz.Önerenler: Yahya Arıkan ,
Abdülaziz Ural, Hamdi Balcı.Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler?
Kabul Edilmiştir.
18. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına; Konuşmacı sayısının aza indirgenmesi için
grupların üçer kişiyle konuşması, iki kişinin beşer dakikayla son kişinin on dakika konuşmasını
öneriyoruz. Önerenler: Yahya Arıkan , Abdülaziz Ural, Hamdi Balcı.Oylarınıza
sunuyorum.Kabul Edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.Grupların konuşmacı
listelerini Divan’a bekliyoruz. Bireysel konuşmacı varsa onlarında isimlerini alabiliriz.Değerli
arkadaşlar bireysel konuşmacılar gruplar adına konuşamaz bunu hatırlatmak istiyorum.Dört tane
bireysel konuşmacımız var. Bireysel konuşmacılara öncelikle söz vereceğiz.Sayın İsmet Uğurlu
buyurun.
İsmet Uğurlu:
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın değerli üyeleri hepinizi hürmetle
selamlarım. Ayrıca buradaki gelen konuklara da, değerli hemşerim Masum Türker'e de hoş
geldin diyorum. Hepinizi hürmetle selamlarım.
Şimdi efendim, buradaki konuşmayı ben şahsi olarak bir iki kelimeyle konuşmak istiyorum.
Fazla vakit almayacağım, çünkü gereken bütün konuşanlar hep konuştu; bu bir. Bir de, sizlere bir
kitaplar dağıtılmış o kitapları okuduktan sonra aklınıza eserse, yani bir şey olursa gider
danışırsınız. Yani hepsi yanlış yazılmış veyahut da eksik bir şey değildir, o kitaplar sizin bir
rehberinizdir.
Şimdi efendim, ben sık sık toplantılara giderim, yani bu bir zevkimdir o zevkimi tatmin etmek
istiyorum. Şöyle ki, ben affedersin, Ticaret Odası'nın bir toplantısı vardı, sermayenin
ehemmiyeti, artırılması vesaire. Ben de İstanbul Ticaret Odası'na gittim aşağı yukarı 1 hafta
evvel. Şimdi orada konuşma yaptılar, herkes bir şey konuştu ve oradaki arkadaşların hepsi
profesör. Yani küçük rütbeli bir eleman değil. İstanbul Ticaret Odası'nın profesörleri, mektep
hocaları aynı zamanda. Efendim, işte şu sermaye böyle böyle filan Fakat o gün de tesadüfen,
Fransız Reis-i Cumhur’u seçiliyor ve ilk başa gelir gelmez Türklere karşı bir laf atıyor; "Ben
Türklerin hakkında çıkarım" diyor, aynen.
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Ben onu okudum Milliyet'te, Hürriyet'te vesaire. En sonra herkes konuştu, bir de ben sonra
konuşayım dedim. Dedim ki, Sayın Hocalarım yani siz bu İstanbul Ticaret Odası'nın
temsilcilerisiniz ve sizin gibi ve sizin gibi Türkiye'de Fransız mektebinde okumuş vesaire ve
Ankara'da olsun, daha doğrusu Tayyip Erdoğan da 5-10 tane tercümanı vardı. 10 tane tercümanı
var, her birisine 10'ar milyar para veriyor, sağa sola gidiyor. Dedim ki, ben dedim şahsen 6 lisan
biliyorum, yani yabancı bankalarda çalıştığım için. Dedim ben bu Türkiye'nin hesabına ben
konuşayım bari Sarkozky ile. Şimdi koca Fransız Reis-i Cumhur’una ben mi yazacağım, kendi
haddim değil, yapamam, bunu yapamam.
Şimdi dünkü Posta Gazetesi'nde efendim Tayyip Bey sert konuşmuş ve dedim ki; "Oh dedim
rahat ettim” Ama ben ikaz ettim dedim ki, bir konuşacak adam yok mu memlekette. Konuşuyorsa
biz cevap verelim ve o şekilde hiç olmazsa dizgine gelmiş olur. Yani bizim bu meslek şeyinden
hariç, yani bir vatandaş olarak yaşıyorsa konuşmak lazım ve o iş bitti. Biraz da arkası gelmezse,
Türkiye o bizi tehdit ediyor ve dolayısıyla İngilizlerle beraber müşterek gidiyor. Bir de Alman
Başvekili Merkel var. Her gelen sırtını ovuyor, konuşuyor o da bir hikâye yani Love Story
hikayesi. Şimdi bu da ayrı bir fasıl. Şimdi benim konuşmam bir etki, ben de rahatladım vatandaş
olarak.
Şimdi efendim, hükümetin bir, yanlış bir uygulaması var. Ben eski bir muhasebeciyim, yaşım da
75, yani genç delikanlı değilim. Hep dinledim, teker teker ne konuştular dinledim. Şimdi
efendim, Tayip Bey çıktı en başta "Efendim bundan sonra fış alınmayacak, fatura vesaire
toplanmayacak çünkü yanlış yapıyorlar" Buyurun, yani bütün Türkiye yanlış yapıyor. Peki, bu
fişler rastgele mi basılıyor, muhakkak ki bir yerde basılıyor. Arkasında Maliye Bakanlığı, o da
destekledi, bundan sonra artık zarf marf toplamayacağız.
Şimdi bu kelimeyi ben niçin söylüyorum? Eğer bugüne kadar Maliye Teşkilatı var, bütün
kurumlar var eğer sen kalkıp da dersen ki;"Fiş miş toplamayın, bu işe son veriyoruz" Ben de
tesadüfen Fatih'te Kadınlar Pazarı var, Kadınlar Pazarı'ndan geçerken, yahu dedim bir kuru yemiş
alayım gideyim. Tesadüfen efendim o şeyin arkasında, Kadınlar Pazarı'nda o kemerin arkasında
bir yere uğradım. Aldım şu, şu, şu efendim dedim ki" Bir fış yok mu?" Tesadüfen yani ben
isteyerek değil, ben fişi ne yapacağım alıp üzüm vesaire falan evde komposto yapacağım. Bana
ne dedi şişman uzun boylu bir adam, elleri de arkasında; "Fiş yasaktır" Buyurun, keşke burada
müdür olsaydı efendim Defterdar Vekili duysaydı bu lafımı. Yani olmuş bir şey ve bundan sonra
dedi ki, "Efendim sen gazete okumadın mı, iptal ettiler fişleri" bitti. Yani şimdi siz ne kadar
yırtınsanız bile, aşağı yukarı 3- 4 ay geçti, toplayan da attı, toplamayanlar almıyor. Yani siz ne
kadar yalvarsanız bile yani bu malzemenin esas bir... haczidir. Bir binayı çıkarken nasıl harç,
efendim şey toplanıyorsa bu ancak odur. Siz fış almazsanız, fatura almazsanız bu olmaz,
anladınız mı?
Şimdi bir de son olarak ben değerli hemşerim Masum Türker'e bir şey hatırlatacağım. Şimdi
efendim, bir kanun maddesi değişiyormuş ve muhasebecilerin aleyhine. Dikkat ettim, saygı
duyuyorum güzel konuştu. Şimdi bu mevzu gerçekten güzel bir şey yani tehlikeli yahut iyi yahut
kötü diyelim. Şimdi çok enteresan bir şey, bir avukat arkadaşım var, anlattım kendisi, yahu
dedim ne yapıyorsunuz? Hiç dedi, efendim biz dedi, Baro olarak Bakanlığa ve Meclis'e etki
yaptık, stajı kaldırdık. Buyurun tebrik ederim sizi, demek ki bir avukat ve Baro kuvvetini, gücünü
gösteriyorsa iptal etti. Bizim buradaki zavallı, mektep üniversite bitiriyor, arkasından kurslara
gidiyor, dünyanın parasını harcıyor, ondan sonra efendim şimdi 2 yıllı, 3 yıla çıkaracaklar. Bu iş
midir bu? Ben o zaman bu memleketin haline acıyorum. Çocukların beyinleri harcanıyor, stajyer
diye kalmıyormuş hamal oluyor affedersin. Hepinizi hürmetle selamlar.
Nail Sanlı : Sayın Okay Yakartepe
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Okay Yakartepe:
Serbest muhasebeci mali müşavir, Bağcılar Bölgesi'ndeyim. Sayın Divan Başkanlığı, kıymetli
misafirler, çok değerli meslektaşlarım bu meslektaşları bir araya getiren ve bugün bu örgütleyen
ve birliğin yürümesini temin eden değerli yöneticilere ve bütün emeği geçenlere ayrı ayrı
teşekkür etmeyi bir zevk, bir görev sayıyorum.
Yapılan çok güzel şeyler var. Mesela beyanname süreleri uzadı, mali tatil geldi. Bu işlerde emeği
geçenlere ayrı ayrı tekrar teşekkür ederim. Odamız personeli şu şekilde çalışıyor. Bir keresinde
gittim, Öğle yemeği sırasında nöbetçi kalıyor ayrıca mesai saati dediler ki, saat 13.00'te. 12.50’de
baktım tüm elemanlar yerlerindeydi. Odamıza bu kıymetli çalışmaları için, bu çalışmaları devam
ettirdikleri için, çay ikram etikleri için, kahve ikram ettikleri için de tekrar tekrar teşekkür ederim.
Şimdi gelelim bazı arkadaşlar bu ekonomiden bahsediyorlar. Sıcak para, sıcak para diyorlar,
tamam sıcak para bugün mü orta yere çıktı? Cari açık diyorlar yükseldi. Bugün mü yükseldi, dün
yok muydu bu cari açıklar? Çok şey söylemek istiyorum ama Allah yardımcımız olsun.
Teşekkür ederim.
Nail Sanlı :Sayın Yaşar Kirman.
Yaşar Kirman:
Sayın Divan, Sayın Bakan’ım, değerli meslektaşlarım öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki 2006
Mayıs ayında bu salonda toplanmışken, hepimizin istediği mali tatil ve beyanname sürelerinin
uzatılması konusunda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum.
Değerli arkadaşlarım; mesleğimiz artık yüksek bilgi, birikim, tecrübe, profesyonelce düşünme,
kurumsallaşma, dünyadaki gelişmeleri doğru okuma ve gelişen teknolojiyi en iyi şekilde
kullanma ve bilme mesleği olmuştur. Ancak kendimize bu sıfatları ve bu Özellikleri
kazandırmaya çalışırken tabii ki bir serbest muhasebeci ve bu mesleği bire bir yapan bir kişi
olarak önümüzdeki birtakım zorlukları ve engelleri de konuşmadan edemeyeceğiz.
Değerli meslektaşlarım; bu kürsü ve bu mekân, bu zorlukların konuşulması gereken bence en
yüce meclistir. Ben şuna inanıyorum ki, güçlü ve kuvvetli bir istek halinde biraz sonra dile
getireceğim bu mesleki sorunlarımızın, bu meclis tarafından yöneticilerimizden istenmesi
halinde, Önümüzdeki yıl bu sorunlarımızın da bir kısmının düzeleceğini düşünüyorum.
Bu konuda Odamıza, Oda yönetimine, Oda'yı yönetme iddiasında bulunan arkadaşlarımıza
gerekli baskıyı bu Meclis tarafından yapılmasını da arz ediyorum.
Değerli arkadaşlarım; nedir bu sorunlarımız? Bir, geçici vergi sorunumuz var. Uzun zamandan
beri söylüyoruz, bunun sayısını zannediyorum ki, vergi ödemelerinden dolayı 4'den 3'e
düşüremeyeceğiz. Ancak 31 Aralık tarihi itibariyle, vermiş olduğumuz geçici verginin
kaldırılmasını arz ediyorum ve buradan çok Önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Kimse bu
grubu, muhasebecileri yanlış yapmaya zorlamasın arkadaşlar. Bu iş sadece vergi toplama işi
değildir. Bir konu daha var arkadaşlar, yine sorunlarımızdan. Lütfen bugün burada YMM'lere
vermiş olduğumuz karşılıksız hizmetin, adının konmasını istiyorum. Çok büyük zamanımızı
almaktadır. Hani 1–2 aylık 3 aylık, 4 aylık önceleri artık yapıyoruz, neredeyse bunun için arkadaş
istihdam etmeyi bile düşünüyoruz. Bir de, 2005 yılından, 2004 yılından gelenler var çok büyük
zamanımızı almaktadır. Ben Sayın Oda Başkan'ımızdan lütfen bu konunun bugün karara
bağlanmasını ve bundan sonraki, pazartesi günkü süreçten sonra, bu konuda arkadaşlarımıza nasıl
davranacağımız konusunda bize bir yol seçmesini, bir yol göstermesini arz ediyorum. Bununla
ilintili olarak arkadaşlar Kod'da bulunan şirketler var. Neden biz Kod'da bulunan şirketleri
göremiyoruz, bunu da çok merak ediyorum? Yani o kadar boş vaktimiz var ki, işimiz yok
İnternete girip, Kod'daki şirketleri araştıracağız diye korkuyor herhalde devletimizi idare edenler.
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Bunu ben son derece yanlış görüyorum, bunların da bize açılması, mükelleflerimizi uyarmamız
açısından, vergi bilincini yerleştirmemiz açısından bence çok faydalı olacaktır diye
düşünüyorum.
Bir başka sorun, arkadaşlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplanan SSK, İŞ-KUR ve
Bölge Çalışma Müdürlüklerine ayrı ayrı verdiğimiz beyannamelerimizin lütfen teke indirilmesi
konusunda, bütün arkadaşlarımızın, ilgili arkadaşlarımızın çalışma yapmalarını arz ediyorum.
Şimdi Bölge, Bölge Çalışma Müdürlüğü'yle ilgili olarak, eskiden hepimizin şirketleri var, bize
söylediler iş müfettişleri üstatlarımız, biz de hepsini, bütün şirketlerimizi bu sisteme uydurduk,
EK1, EK2 konusunda. Eskiden bunları toplayıp ne güzel İstanbul'a götürüp veriyorduk. Madem
bizim üzerimizde bir yüktü bu şimdi bunu kaldırdılar, her ay taahhütlü veya iadeli taahhütlü
mektupla, bir de Ankara'ya gönderme lüksü çıktı üstümüze. Lütfen ilgililerin bu konuyu da
görüşüp, bir karara bağlamasını arz ederim.
Bir başka sorunumuz arkadaşlar, bilançoların vergi daireleri tarafından imzalanması zorunluluğu.
Yani ben inanın bu konuya gülüp geçiyorum. Bu konuda yine Oda'mızın yöneticilerinde
Bankalar Birliği'yle bir yazışma yaparak, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yani internetten almış
olduğumuz çıktılara, TÜRMOB kaşesinin vurularak, kabul ettirilmesi konusunu da önemle arz
ediyorum. Yani bunu da şöyle izah edeyim, ben Kartal'da serbest muhasebecilik yapıyorum,
Ümraniye'deki bir mükellefim için, bütün işleri bırakıyoruz Ümraniye'de Vergi Dairesi'ne
gidiyoruz. O da yanı ezkaza vekâleti falan unutursak onu da alamıyoruz.
Bir başka sorunumuz arkadaşlar, çok büyük gelişmeler olmasına rağmen devlet dairelerinde,
meslektaşlarımıza bakış açısı değişmemiştir diye düşünüyorum. Yani iş ezkaza yoruma kalınca,
kesinlikle ve kesinlikle lehinizde bir yorum alamazsınız. Onun için ben bir örnek vereyim. Ben
serbest muhasebeciyim, internette benim beyannamelerimin vergi dairesini gittiği
gözükmektedir. Vekaletsiz bana iş yaptırılmıyor arkadaşlar vergi dairesinde. Yani çok basit bir
şey bu, kimliğim yanımda. Arkadaşlar bununla ilintili olarak bir şey daha söylemek istiyorum.
Bu da takdir komisyonlarına meslektaşlarımız çağrılsın demiyorum, o da bize bir yük getirebilir
ancak takdir komisyonları kararlarına, tebliğ tarihinden itibaren hiç olmazsa 15 gün içinde bizim
meslektaş olarak gidip bir itiraz etme hakkımız olduğunu söylemek istiyorum. Yalnız açma kabul
edeceksiniz, ya mahkemeye gideceksiniz, bunu da eğer yöneticilerimiz dikkate alırlarsa iyi
olacağını düşünüyorum.
Arkadaşlar; bir başka sorunumuz, bu defterlerimizin kapanış tasdiklerinin süresi. Çok komik bir
süre, zannederim Türk Ticaret Kanunu taslağında bu uzatılmış, inşallah bir an önce yasalaşır,
kurtuluruz. Bizim açımızdan, bizim mükelleflerimizle olan ilişkiler açısından son derece önemli.
Yani, 31 Ocak'ta hiçbir defterin kapanış tasdikinin yapılmasının mümkün olmadığı bile bile, biz
muhasebecileri bu konuda çok zor durumda kaldığı hepimiz biliyoruz ama bilmesi gerekenlerin
de bilmesini istiyorum. Bir başka sorunumuz daha var. Bizim sorunlarımız bir taraftan bitiyor, bir
taraftan başlıyor.
Değerli arkadaşlarım; şimdi çok şükür 26 Mayıs'a geldik, ocak ayından beri süren mütemadiyen
bir boğuşma mevsimini, önce 2006 yılını, sonra ilk geçici vergi dönemini de bitirdik. Ancak
şimdi yeni bir serüven başladı arkadaşlar. O da nedir biliyor musunuz? Çok önemli bence, çok
önemli defterleri yazdırma serüveni. Bana göre en az bunlar kadar ağır bir yüktür. Bu konuda
birtakım tebliğler yapıldığını, 2008'den itibaren önce büyük şirketlere, bazı belirli hakların
beraber olması kaydıyla verildiğini biliyorum. Ancak yine yöneticilerimizden önemle arz
ediyorum, biz bu konudaki sorumlulukları üstlenmeye hazırız, zaten artık internetten veriyoruz
beyannameleri, zatin bütün şirketlerimizin birçoğu ihracat yapıyor. Bu belgeleri 190 gün
dökümlerin istedikleri zaman veriyoruz, dolayısıyla bir an önce bir değişiklik yapılarak hiç
olmazsa bin sayfadan yukarı olan işletmelerimizin defterlerini artık almaktan vazgeçelim. Bir
defterin alınması, bin sayfalık bir defterin alınması yaklaşık bir haftayı bulmaktadır.
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Arkadaşlar; bir başka sorunumuz, hepimizde küçük işletmeler olduğu için bunu da önemsiyorum.
Şimdi ortak sayısı 20'yi geçmeyen AŞ'lerde, genel kurullar kaldırılsın demiyorum ama belirli
kurallara bağlansın.
Şimdi son yıllarda yeni çıkan bir derdimiz daha oluştu, o da sanayi sicil belgeleri için her yıl
işletme cetveli istenmesi. Bu da yeni çıktı, üstelik de yüksek bir cezası var. İki yılda bir zaten
vize zorunluluğu var arkadaşlar. Yani ben şunu öğrenmek istiyorum. Keşke öğrenebilsek burada
bir devlet yetkilisi, yani bunları ne yaptıklarını bize bir anlatsalar. İki yılda bir zaten vize
edeceğiz bunları ve yine Oda yöneticilerimizden Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile gerekli
görüşmelerin yapılmasını arz ederim.
Bir başka sorunumuz, bence sorun değil yasal bir düzenleme gerekiyor. Üstatlarımız bir nebze
anlattı, şimdi arkadaşlar bu mesleğe giriş koşullarının mutlaka değiştirilmesi lazım. Yani ben
ticaret lisesi mezunuyum, 1979 Kadıköy Ticaret Lisesi mezunuyum. Yani artık ticaret liseli
mezunlarının, 2 yıllık üniversite mezunlarının hem eğitim diyeceksiniz, hem ileri teknoloji
diyeceksiniz, bu mesleğe artık girilmesinin, yani yasaklanması değil kazanılmış haklar ve
kazanılacak haklar baki kalmak kaydıyla mesela 2015 yılından itibaren artık kaldırılmasının şart
olduğunu söylemek istiyorum.
Arkadaşlar; benim elimde şöyle bir veri var, bakın, bir meslek üstatlarımız da söyledi. 2000
yılında 15 bin 575 olan 2000 yılı faaliyet raporunda, 15 bin 575 olan meslektaş sayımız 2007
yılında 23 bin 523'e çıkmıştır.
Nail Sanlı :Yaşar bey 19 konuşmacı var, konuşmanızı toparlarsanız.
Yaşar Kirman:
Bitti Başkan'ım, çok kısa...
Arkadaşlar bu artış yüzde 51'dir. Şimdi 2006 yılında mesleğimize giren meslektaşlarımızın adedi,
bin 97, bunların 436'sı bağımsız. Arkadaşlar, İstanbul Ticaret Odası verilerine göre 2006 yılında
kurulan şirket sayısı 18 bin 913, bunun 4 tanesini ben kurdum. Şimdi biraz da sizler düşünün bu
18 bin 913'den ne kadar pay aldığınızı. Ben bağımlı arkadaşlar da 661. Ben bu 436 tane bağımsız
arkadaşımıza nasıl ekmek yiyecekleri, nasıl iş bulacakları konusunda gerçekten çok büyük bir
üzüntü içindeyi. Bu, bir kere bu sayının mutlaka Oda Başkan’ımız açıklama getirecektir. Mesleki
kaynaşmayı, etik değerleri, mesleki rekabeti ve zaman içinde toplumda, mesleğimize olan bakış
açısını olumsuz ettireceği görüşündeyim. Yasa değişsin, ben hiç kimseye niye yapıyorsunuz falan
demiyorum. Yasa değişsin ve bu gidişata da dur demenin zamanı gelsin.
Yardım sandığı konusunda da birkaç şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar, adli vakalar baz
alınmak kaydıyla Oda'mızın bir yardım sandığı ya var çalışmıyor, ya da yok. Lütfen zorda kalan
arkadaşlarımıza Oda'mızın bu ekonomik gücü olduğu inancındayım, yine söylüyorum adli
vakalar, kayırma falan olacağı zaten aklımızın ucundan bile geçmiyor, açılmasını istiyorum.
Kartallı bir meslek mensubunuz olarak arkadaşlar, Oda'mızın bulunduğu yer Kartal'a geliş-gidiş
açısından son derece zor olduğunu görüyoruz. Bunun için de Odamızın Maltepe'de, Kartal'da
değil Maltepe'de küçük bir şube açmasını da arz ediyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum.
Nail Sanlı : Sayın Mustafa Genç. Mustafa bey mikrofona gelene kadar bir misafirimiz var ona
hoş geldiniz demek istiyorum. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı ve Eski TÜRMOB Genel
Başkan Yardımcısı genel sekreterliğini yapmış Sayın Uğur Büyükbalkan hoş geldiniz.
Mustafa Genç:
Sayın Divan, Sayın Genel Başkan’ım, sayın Oda başkanları, saygıdeğer konuklar ve çok değerli
meslektaşlarım, meslek yasamız Oda'ların faaliyet sınırları hakkında meslek mensuplarının
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ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleklerin genel menfaatlere
uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahipleriyle olan
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere, meslek disiplini ve ahlakını korumak
olarak açıklanır. Mesleğimizin öncelikli temel sorunlarından biri olan haksız rekabet ve korsan
muhasebecilerle ilgili yeterli çözümler üretilememiştir. Odamızın bu konuda yapmış olduğu
denetimler yetersiz olup bu haksız ve hukuksuz emek hırsızlığı mesleğimizin saygınlığını
gölgelemekte ve itibarımızı zedelemektedir. Odamızın temel amaçlarından biri de, mesleki
dayanışmayı artırmak, meslek mensuplarındaki iletişim ve diyaloğun sağlanmasına katkıda
bulunmak olmalıdır. Yapılan mesleki etkinliklerde, genel kurullarda insanları düşüncelerinden,
bireysel tercihlerinden dolayı ötekileştirecek, uzaklaştıracak davranışlardan ve söylemlerden uzak
durulmalıdır.
Bağımsızlık mesleğimizin temeli ve vazgeçilmez bur unsurudur. Meslek mensupları olarak
mesleğimize, bağımsızlığımıza gölge düşürecek İlişkilerden ve davranışlardan kaçınmalı, hele
yöneticilerimiz bu hususta daha hassas olmalı. Bölgelerde hizmet birimleri açılmalı, bu
birimlerde Oda kaynaklan, muhasebe uzmanlık bilgisini geliştiren konularda kullanılmalıdır.
Mali kaynaklar asla israf edilmemelidir. Nispi aidat oranı aşağı çekilmeli, tarife vesairelerden
ücret alınmamalıdır. Meslek mensuplarımızın tutacağı defter sayısı, azaltılarak sınırlandırılarak
kaliteli hizmet verilmesi sağlanmalıdır. Meslek mensubu ve çalışanların Oda tarafından verilecek
yaka kartı olmaksızın kurumlarda iş takibi yapamamalıdır. Kurumlar ne surette olursa olsun,
muhasebeci kaşesi ve imzası olmaksızın beyanname ve bildirge almamalıdır. Serbest meslek
sözleşmelerindeki damga vergisi tahsilinden vazgeçilmelidir. Sorunlarımız çok olmakla beraber,
her şeyden daha çok birlikteliğe, sevgi ve hoşgörüye ihtiyacımız olan bu günlerde
sorumluluklarımızın bilincinde olmamız gerektiğini hatırlatıyor, Oda'mızın 18.Olağan Mali
Genel Kurulu'nun milletimize, meslektaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyor, saygılar
sunuyorum.
Nail Sanlı : Teşekkür ediyoruz. Bireysel alanda son konuşmacı Sayın Şafak Biçer.
Şafak Biçer:
Değerli Divan, değerli misafirler, değerli meslektaşlarım hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle
selamlar 18. Mali Kongre’mizin mesleğimiz adına hayırlı olmasını dilerim.
Tabi ki üstatlarımdan sonra konuşmak gerçekten zor.
Değerli arkadaşlar; yıl 1989, biz ezilen muhasebeciler demeyeyim, katipler 3568 Sayılı
Yasa’mızın çıkmasıyla birlikte, o günün heyecanıyla birlikte samimi olarak yola çıktık ve bu
kaderimizi değiştirme adına mücadelemizi sürdürdük ancak gelinen 2007 yılında gördüğümüz
kadarıyla, katılır veya katılmazsınız, kâtiplikten kurtulamadık. Sizleri 18 yıl boyunca katıldığımız
etkinlikler, meslek odası olarak geçirdiğimiz kongrelerimizi göz önüne getirmenizi rica
ediyorum. Oda'mız sanki belli bir burjuva grubunun eline geçmiş ve rutin kendisine verilen
görevleri yerine getirme anlayışında olup, kendi içinde yeniliklere kapalı, öğretemeyen,
düşünemeyen, statik bir yapı oluşturma gayreti içindedir. Zaten mevcut İşlevlerini yapacaktır.
Ben bir meslektaş olarak yeniliklere açık, istişareye önem veren bir Oda yönetimi isterdim.
Oda'mızın anlayışı ise, ilçe toplantılarını yıllar sonra yapmaya başlamış, buna da teşekkür ederiz.
Ancak toplantıların gündemi meslek sorunlarını dinlemekten öte, gündem dışı olmuştur. Toplantı
yapmış olmak için toplantı yapılmaz. Toplantılarımızda Oda başkanımızı görmek isteriz,
hakkımız değil mi arkadaşlar? Ben şahsen ülke ekonomisine yön veren cefakâr, emektar
muhasebecilerin gerçek güçlerini görerek ülkemizin sorunlarını irdeleyen, çözüm önerilerini
sunan, meslek mensuplarının daha iyi hukuksal zemine oturan hak arama, ücret ve kendileri için
de samimi, düzeyli, seviyeli ve rekabet ortamının oluşturulması taraftarıyım.
Sözlerime son verirken, yıllar sonra öğrendim ki kimseyi sizi sevmeyle zorlayamazsınız.
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Kendinizi sevilecek insan yapabilirsiniz. Öğrendim ki güveni geliştirmek yıllar alıyor, yıkmak 1
dakika. Öğrendim ki bütün sevdiklerinle iyi ayrılman gerek, hangisi son görüşme olacak
bilmiyorsun. Saygı ve sevgilerimle.
Nail Sanlı :Teşekkür ediyoruz.Bireysel konuşmacılar bitti.Grup konuşmalarına geçiyoruz. Sizden
ricamız sürelere dikkat edelim.Grup adına ilk konuşmacı Belma Sabuncu.
Belma Sabuncu:
Değerli Konuklar, değerli delegeler 18. Mali Genel Kurul’umuzu en içten duygularımla
selamlıyorum.
Ben konuşmama, mesleki anlamda can alıcı birkaç noktaya değinerek başlamak istiyorum.
Birincisi. Denetim tekelleşmiştir ve yüzde 90'ı şu anda yabancı denetim şirketleri tarafından
yapılmaktadır. Bankalar, sigorta şirketleri, yatırım ortaklığı şirketleri, fınansal kiralama şirketleri,
holdingler yabancıların denetimindedir. Ancak yabancı denetim firmalarının bu yaptıkları
faaliyetler kanunsuzdur. Açıkça kanuna hile yapıyorlar. Başka unvan ile şirketler kurarak
faaliyetlerini sürdürüyorlar. Unvanları hepimizce bilinen yabancı firmalar, reklamlarını açıkça
yaparak suç işlemeye devam ediyorlar ve etmektedirler.
Maalesef 17 yıldır meslek kuruluşumuzun yönetimini elinde bulunduranlar, bu yabancı denetim
şirketlerine karşı kanun yoluna başvurmamışlardır, tedbir almamışlardır. Her ne kadar meslek
yasamızın 8'inci maddesinde yabancı meslek mensuplarıyla karşılıklılık şartı gereği, çalışma
şartlan düzenlenmişse de yabancı meslek mensuplarının çalışmalarını, her şart altında doğru
bulmuyoruz. Karşılıklılık esası eşitler arasında söz konusudur, şu anda küresel sermayenin ve
onların yerli işbirlikçilerinin dayatmaları sonucu denetim ulusallıktan çıkartılmıştır. Nasıl
yabancı doktorların ülkemizde çalışmalarına izin verilen düzenleme, yoğun tepki üzerine geri
çekildiyse, yabancı uluslar arası denetim firmalarının oldubittiyle sürdürdükleri faaliyetlerinin
durdurulması gerekiyor.
Yine yabancı denetim şirketlerinin kanunsuzca yaptıkları faaliyetleri durdurmak yerine, onların
çalışmalarını kabullenmek ve bu yabancı kuruluşlara karşı İngilizce öğrenmek veya şirket
kurarak rekabet edileceğini savunmak, bunu bir meslek siyaseti olarak meslektaşlarının önüne
koymak bizim meslek odalarımızın politikası olmuştur. Globalleşmeyi bir olgu olarak kabul
etmek durumunda olursanız, meslektaşın sorununu çözemezsiniz ya da meslek mensubu için de
yüzde 10 veya en fazla yüzde 20'ye hitap edersiniz. Yüzde 80'i sizi ilgilendirmez, büyük balığa
yem yaparsınız ama bu gün Türkiye halkı meydanlarda, şimdiye kadar kendisine dayatılan hiçbir
olguya evet demediğini, kabul etmediğini gösterdi. Cumhuriyet Mitingleri aynı zamanda
globalleşmeye karşı duruş eylemleri, toplumsal eşitsizliğe karşı duruş eylemleridir.
Yabancı dil öğrenilmesine karşı değiliz, maalesef böyle bir savunma içerisine girmek durumunda
kalıyoruz. Mesele bu değildir, mesele kendi ülkemizde, bir başka ülke dili bilmeden mesleğimizi
yürütemeyeceğimiz gibi bir peşin kabulü, üstelik de küreselleşme çağın kirliliğidir, önüne
geçilemez, onlar ne derse o olur gibi kökten yanlış söylemlerle, bizi yönetenlerce ortaya
konulmasıdır. Shell firması, bizlere verir mi arkadaşlar, denetimini bize verir mi? Bunu
düşünmek lazım.
Diğer taraftan Doğrudan Yabancı Yatırım Kanunu, büyük perakende mağazaları yabancıların
elindedir ve bu tür mağazalar maalesef küçük ve orta işletmelerin kapanmasına neden olmuştur.
Olduğu gibi bu yasayla yabancı şirketler, kendi ülke vatandaşlarını kilit personel diye ülkemize
bizim yapacağımız işleri yerine getirmektedirler.
Bu arada önemli bir noktaya vurgu yapmak istiyorum. Yabancı dil ve yabancı para ile defterlerin
tutulması sömürgeciliğin dayatılmasıdır. Bilindiği üzere birçok kanunumuz Avrupa Birliği uyum
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kararları çerçevesinde, uluslararası sermaye tarafından dayatılarak Meclis'e sunulmakta ve
kanunlaşması istenmektedir. Türk Ticaret Kanunu da aynı şekilde dayatılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu tasarısında, her türlü denetimin bizim meslek mensuplarına verileceği gibi,
sunuş ve konuşmalar yapılmasına rağmen, 400'üncü madde düzenlemesinde ancak küçük anonim
şirketlerin, 2 YMM veya SMM düzenlemesinde, ancak küçük anonim şirket, bunlar tarafından
denetim yapılmasını düzenliyor ve tüzük esaslarına göre kurulacak bağımsız denetim kuruluşları
tarafından, büyük şirketlerin yapılmasını öngörüyor. Orta büyüklü şirketleri bu durumda
kaybediyoruz arkadaşlar. Ancak yabancı denetim şirketleri, küçük şirketlerin denetim işlerinden
de faydalanabilecekler, onları yapabilecekler. Tasarıda buna bir engel yok.
Bağımsız denetimi, yabancı denetim şirketlerine vermektir buradaki yatan niyet. Bütün dünyada,
meslek kuruluşları tarafından denetim esasları düzenlenirken ve ülkemizde yasayla kurulmuş
meslek birliği mevcutken, Ticaret Kanunu Tasarısı’nın 400'üncü maddesine göre, bağımsız
denetmenin bir tüzükle düzenleneceği öngörülmüş, eğer bu meslek yasası bu alandaki yetkiyi
bize vermiş ise, başka bir niyet yok ise, neden TÜRMOB bir yönetmelikle bu konuda bir
düzenleme yapamıyor? Ayrıca Türk Ticaret Kanunu'na göre, muhasebe standartları, uluslararası
muhasebe standartlarına otomatik olarak atıfta bulunmakta ve peşin olarak kabullenmektedir.
Hâlbuki dünyada muhasebe standartları olarak, uluslararası tekeller tarafından dayatılan
standartlara karşı bir direniş söz konusu olup, Avrupa Birliği başta olmak üzere henüz
uygulamaya da konulmamaktadır.
Bir üçüncü mesele, Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Yasası'yla bize verilen yetkileri, kanunsuz
bir şekilde çıkardığı yönetmelik ve tebliğlerle, ayrı bir sınav ve lisanslama ile meslek mensubu
olmayanlara dahi kullandırmasıdır. SPK' dan lisans alanların, SMM, YMM olması gibi bir şart
aranmıyor. Sınavlara doğrudan girilip lisans alınıyor ve kazanılmış haklar devam ediyor, elde
ediliyor. Bu sınavlar yaklaşık bir yılı aşkın süreden beri de yapılıyor. Bu iş doktorların, Sağlık
Bakanlığı ve Türk Tabipler Birliği kurumlan dışında, doktor olmayan kişilere bu işin yaptırılması
gibi bir iştir arkadaşlar.
Haksız rekabet, angaryalar, meslek unvanlarındaki yanlışlıklar gibi, mesleğe sınavsız kabulün
engellenmesi gibi, daha baştan ölü doğan Mali Tatil Yasası gibi birçok sorunumuz, hemen herkes
tarafından bilinmektedir.
Son olarak, Oda'nın Avrupa Birliği fonu ile kadın meslektaşlara vermiş olduğu, kadın sağlığı
eğitimiyle ilgili bir şeyler söylemek, daha doğrusu sormak istiyorum. Denetimi savunan bir örgüt
olarak, denetim dışı olan bu fonlara, karşı durmamız gerekmiyor mu? Yine bu yardımsever
Avrupa Birliği, bizim gibi ülkelerde kendilerine karşı toplumu yumuşatmak, karşı duruşu
zayıflatmak adına sivil toplum örgütlerine bu ve benzeri fon aktarmaları yapmaktadır zaten. 17
trilyon, 18 trilyon bütçesi olan Odamız niye böyle bir fona ihtiyaç duyuyor, anlamak mümkün
değil?
Bütün bu sorunları karış bizim talebimiz, meslektaşları aydınlatıp, meslektaşların büyük gücünü
de arkamıza alarak kanunsuzluğun düzeltilmesinin sağlanmasıdır. Yoksa şikâyet mektuplarıyla,
görüşmelerle çözmek her zaman mümkün olmuyor.
Halkımız nasıl Cumhuriyet Mitingleri'nde kitlenin gücünün önemini gösterdiyse biz de
göstermeliyiz.
Son olarak Odamızdan, Odamız yöneticilerinden bir talebimiz var; Avrupa Birliği'ne, Avrupa
Birliği fonlarına başvurmamalarını, alınmış fonların iadesini talep ediyoruz.
Teşekkür ediyorum.
Nail Sanlı :Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Hasan Akdemir.
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Hasan Akdemir (Değişim Grubu Adına):
Sayın Divan, sayın konuklar, sayın üyeler hepinizi Değişim Grubu adına saygıyla selamlıyorum.
Meslek kalitemizin gelişmesi için, disiplin kurulu raporunda belirtilen 2006 yılı TÜRMOB
Olağan Genel Kurulu’nda tartışılan Disiplin Yönetmenliği, Meslek Ahlak Kuralları
Yönetmenliği, Çalışma Usul ve Esası Yönetmenliği taslaklarının kabul edilerek hayata
geçirilmesini biz de bekliyoruz.
İSMMMO bilanço, gelir tablosuna baktığımızda geçmiş dönem gelir-gider olumlu fark 13
milyon 700 bin YTL. Cari dönem gelir- gider olumlu fark 3 milyon 130 bin YTL. Bu olumlu
farkların 9 milyon 100 bin YTL'si üyelerden alınacak, alacak şeklinde. Cari yılda net gelir fazlası
3 milyon 130 bin YTL. Oda'mız ticari bir şirket olsaydı vergi matrahı, 3 milyon 130 bin YTL
olacaktı. 2001 yılından itibaren milyon üzerinde net kar var. Son 3 yıldaki net kar toplamı 9
milyon YTL. Ne yazık ki, toplam 16 milyon 830 bin YTL gelir - gider olumlu farkının, 9
milyonu üyelerden alacak şeklinde gözüküyor. Oda'mızı, aidatını verenler sizler ayakta
tutuyorsunuz. Ülkemizdeki çarpık vergi anlayışının bir yansıması da burada.
Sayın Başkanı'mızın; "Bu ülke vergiyi tabana yaymak ve vergi adaletini sağlamak zorunda"
görüşüne aynen katılıyoruz. Lütfen alınmayan aidatlar konusunda da aynı anlayışı gösterelim,
ödeyenler üzerindeki yükü azaltalım.
Oda gelir tablosunda, 33 bin YTL burs yardımı var. Önce burs yardımının iyi bir anlayış
olduğunu belirtiyorum, bu rakam az olmuş. Buradaki soru kimlere veriliyor, koşullan nedir?
Kurumlara bağışlar gerçekleşen, 127 bin YTL, burs gerçekleşen 33 bin YTL. Hangisi daha
sosyal? Elbette imkanınız varsa kurumlara yardım yapalım, insan kurumdan daha önemli değil
midir? Burs olayının yaygınlaştırılmasını, şeffaf, objektif kriterlere bağlanarak duyurulmasını
talep ediyoruz.
Ayrıca bir meslektaşımız, serbest muhasebeci mali müşavir Mehmet Akkaş, Beyoğlu ilçesinden,
1 Mayıs 2007 tarihinde vefat etti. 2 çocuk ve hanımının hayatının devamı için gelire ihtiyaç var.
Bu nasıl olur bilmiyorum, bu bir örnek, bunun gibi birçok örnek de vardır. Oda yönetimine
soruyorum, bu gibi durumlarda acı ve üzüntüleri azaltmak için bir fikriniz var mı?
Bütçe ilkeleri 7. maddesinde 2007-2008 bütçesi öngörülen gelirlerin gerçekleşme oranı göz
önüne alınarak, denk bütçe esasına göre hazırlanmıştır diyor. Bütçeler, 3 milyon YTL fazla
vererek gerçekleşiyor, bu nasıl denk bütçe? Öngörülen gelirler ve bunların gerçekleşme oranı
elinizde değil mi? Bütün yükü ödeme yapanlara yüklemişsiniz, Oda gelirlerinin yükünü, 25 bin
kişiye acil dağıtın, bizden tahsil ettikleriniz diğer odalarla kıyaslandığında çok fazla.
YMM Odası'nın yıllık aidatı bizden çok düşük 120 YTL. Bundan önceki genel kurullarda bu
sıkıntımızı dile getirdik, biz de istiyoruz ama yönetmenlik böyle dediniz. Oda gelirleriyle İlgili en
son yönetmenlik 29 Kasım 1991'de yayınlanmıştır. Yıllık maktu aidat, 200 rakamının, bütçe
memur taban aylık katsayısı çarpımı sonunda bulunacak tutardan az olamaz, diyor. Bu rakam
bugün hesaplanırsa 120 YTL, bizden 200 YTL talep edeceksiniz. Nispi aidat oranı yüzde 1,
yüksek bir oran. Cari yıl gelir tablosunda, nispi aidat tahsilatı 3 milyon 300 bin YTL
gerçekleşmiş, tahmini gelir bütçesinde 2 milyon 300 bin YTL öngörülmüş. 1 milyon YTL bir
azalma söz konusu. Burada bir yanlışlık mı var? Gerçekte gelir düşüklüğü ve fakirleşme
yaşıyoruz. Bu düşünüldü ise diğer gelir kalemlerindeki fazlalık ve cari yıla göre gelirlerdeki
yüzde 10 artış talebinizde bir çelişki yok mu?
Aynı yönetmenliğin 12. maddesi diğer maktu ödemeler için de asgari ücret tarifesi için alınacak
ücret Genel Kurul'ca belirlenir diyor, alt ve üst sınır yok. Sıfır YTL deseniz, neye, hangi
yönetmenliğe ters düşüyorsunuz?
Ayrıca örgütümüzün üye sayısı ve büyüklüğü göz önüne alındığında, yapılan eğitsel çalışmaları
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takdirle karşılıyoruz, geliştirilmesini ve devamını diliyoruz.
Son olarak Muhasebe enstitüsü hakkında bilgi verilmesini de rica ediyoruz.
Değişim Hareketi adına tekrar saygılarımızı sunar, başarılar dilerim.
Nail Sanlı :
Teşekkür ediyoruz. Sayın Hayri Göre
Hayri Göre (Demokratik Platform Adına):
Sayın Divan, değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım; 18. Mali Genel Kurul'a hoş geldiniz der,
Demokratik Platform Grubu adına hepinizi saygıyla selamlarım.
Mali Genel Kurul'da hepinizin malumudur ki, mali tabloları inceleyeceğiz. Odamızın mali
tablolarla ilgili, bundan sonraki faaliyetleriyle ilgili düşüneceği bütçeleri tartışacağız, burada da
yeni hedefler koymaya çalışacağız. Benden önceki arkadaşım da hemen hemen aynı şeyleri
söyledi, tekrarlamak gibi olacak ama mali tablolarda çok açık görünen noktalar, demek ki ortak
noktalar aynı şeylere dikkat edeceğiz. Oda'ların amaçları, kuruluş amaçlarından bahsetmiştik,
meslek mensupların ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, iş sahipleriyle
olan ilişkilerinde, meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde
dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, der. Diğer odaların kuruluş amaçlarına baktığımda, benim
ilgimi çeken, dikkatimi çeken başka bir şey oldu arkadaşlar. Orada, "birbirleriyle ve halk ile olan
ilişkilerinde" diye geçiyor tümce, bizde "birbirleriyle ve iş sahipleri" diye geçmiş. İşte bizi
halktan daha yasayla koparmışlar, maalesef ben bunu böyle yorumladım.
Oysa biz meslek grubu olarak ekonominin en içerisinde, en önemli yerinde yer alan bir grubuz.
Bu ülkede cari açık, bu ülkede işsizlik, ulusal değerlerimizin yok pahasına satılarak yapılan
özelleştirmeler, yolsuzlukların ekonomiye yükü, kayıt dışı istihdam ve emeğin sömürülmesi, bu
ülkede sağlığın, insan hayatı pahasına özelleştirilmesi, eğitimin özelleştirilmesi, bunların
halkımıza, bu ülkeye getirdikleri ve götürdüklerinin bilançosunu, bilançolarını bizler
yapmaktayız. Bizler denetlemekte ve yorumlamaktayız. Sosyal sorumluluğumuz gereği de bu
ülkenin denetimini halk adına bizim yapmamız gerekiyor, iş sahipleriyle olan ilişkilerimiz çok da
önemli değil. Bence birinci nokta, bizim halk ile olan ilişkilerimiz önemli, meslek yasamızda
böyle başlamışız.
Odamızın çalışma kitapçığında baktığımızda öncelikli olarak, çok olumlu olan bir bölümü
müsaadelerinizle burada tekrarlamak istiyorum. 1 Mayıs çalışmalarıyla ilgili Odamızın katılımı
var, bununla ilgili bir bölüm ayırmışlar ve sonunda da 1 Mayıs için bundan sonraki yıllarda
dileğimiz tüm dünyada hoşgörüyle kutlanan 1 Mayıs'ın kavga ortamından uzak, barış içinde, 1
Mayıs'ın gerçek kutlama olanı olan Taksim 1 Mayıs Alanı'nda kutlanmasıdır.
Teşekkür ediyorum sayın yöneticilerimize, gerçekten ülkemizin terörle birlikte bir kaos ortamına
sokulmaya başlandığı, çok tehlikeli kamplara, iki kampa bölünmeye çalışıldığı bir ortamda,
bizlerin daha sağduyulu davranıp, daha olaylara mantıklı bakacak meslek mensupları olarak bu
işin de, bunun da, bu düşüncenin de arkasında olacağını görmek bizleri çok sevindirdi.
Biliyorsunuz Ankara'daki yakın zamanda bir terör olayı yaşadık, lanetliyoruz. Masum insanlara,
sivil insanlara yönelik terör sonra kendisini vuracaktır. Ancak, burada dikkat etmemiz gereken
başka bir nokta daha var, terör bahanesiyle bir polis devleti yaratılmaya çalışılacaktır. Bunun da
karşısında durmak hepimizin görevidir.
Basın maalesef sorumsuz. 1 Mayıs gösterilerine katılmış olan teröre, Ankara'daki olayın
sorumlusu olarak gösterilen kişinin, 1 Mayıs gösterilerine katılmış bir insan olduğunu, bir kişi
olduğunu özellikle söyleyerek, bundan sonra da 1 Mayıs'a katılanlar, "İşte bakın bu teröristler, 1
Mayıs'a katılanlar" diyerek, 1 Mayıs kutlamalarına gölge düşürüp, insanları soğutmaya
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çalışmaktalar. Bunlardan da dikkatimizden, gözümüzden... gerekli duyarlılığı göstermeliyiz diye
düşünüyorum.
Danışma Meclisi Raporu'nu incelediğimizde arkadaşlar 6 Mart tarihli, bir vergi dairesi
müdürleriyle yapılan toplantıda, Danışma Meclisi üyemiz olmamız dolayısıyla katıldık. Maalesef
bir meslektaşımın deyimiyle muhasebeciliğin kara günü demişti. Yani çok katılıyorum buna
çünkü orada bize şu dendi, Mali İdare tarafından; "Biz sizi buraya bu nedenle topladık", 6 Mart'a
kadar bizim bilançolarımız hepsi gerçekleşmişti, kayıtlarımız bitmişti, beyannamelerimiz
verilmek üzereydi bunlar önemli değil. "Beyannameleriniz üzerindeki, müşterilerinizin
beyannameleri üzerindeki ödenecek vergilerinizi yüzde 20 artırın, bunu artırırsanız
beyannamelerinizi incelemeyeceğiz. Yoksa sizin yapmış olduğunuz bilançolar bizi pek
ilgilendirmiyor'. Bunun anlamı buydu, evet bize bu söylendi arkadaşlar bu toplantıda. Çok
üzülerek, mesleğimizin saygınlığı adına çok üzülerek toplantıda bakakaldım maalesef.
Sayın Oda Başkanımız sanıyorum bu konuda hissetmiştir, gereğini de yapacağını, yapacağına
inanıyorum mesleğimizin saygınlığını koruma açısından.
Mali tablonun incelemesine geçtiğimizde, gelir tablosunda 11 bin 117, 286 YTL'lik toplam gelir
mevcut, yüzde 83'ünü gider olarak harcamışız az önce arkadaşımız da söyledi. Yüzde 30
karlılıkla, bir ticari şirket olduğumuzda yüzde 30 karlılık diyecektik, bir gelir fazlamız var.
Amacı meslek mensuplarının ihtiyacını karşılamak, faaliyetlerini kolaylaştırmak, menfaatlere
uygun olarak gelişmesini sağlamak olan Odamızın mali tabloları, bu amaçlardan hangisini
gerçekleştirmeye çalıştığına bakalım. Üye gelirlerimizin 9 milyon 616 bin YTL'nin yüzde 10'u
ücret tarifesi gelirlerinden oluşmakta arkadaşlar...
Nail Sanlı :
Sayın Göre, süreniz doldu.
Hayri Göre:
Toparlıyorum, bitiriyorum. Şunu söylüyorum: Ücret tarifesinden ücret almak, bedel almak
kesinlikle kaldırılmalı.
Şimdi arkadaşım değindi, söyleyeceğim toparlayacağım.
Değerli meslektaşlarımız; öngörülen bütçede nispi aidatlar 2 milyon 300 bin lira olarak
düşünülmekte, biliyorsunuz gelirlerimizden orantılı olarak alınmakta olan nispi aidatlar,
sanıyorum burada bir hata yok değerli arkadaşlarımız bu konuda uzmanlar, bizim
meslektaşlarımızın gelirlerinin düşeceğini mi öngörmektesiniz, nispi aidatlarının düşürüleceğini
düşünmektesiniz, öngörmektesiniz? Bu konuya da bir açıklık getirmek istiyorum.
Çok uzun söylemem gereken şeyler vardı ancak çok kısa süreler, her zaman ki olduğu gibi kısa
süreler veriyoruz kendimize. Bundan sonraki arkadaşlarım gereğini söyleyeceklerdir.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Nail Sanlı :
Sayın Hayri Öztürk.
Hayri Öztürk (Meslekte Birlik Grubu Adına):
Değerli Divan, Sayın Genel Başkanım, Sayın Defterdarım ve Oda başkanlarım, sevgili
meslektaşlarım, kıymetli konuklar şahsım ve Meslekte Birlik Grubu adına hepinize hoş geldiniz
diyor, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Hepinizin de çok iyi bildiği gibi, mesleğimiz gün geçtikçe önem arz eden bir konuma gelmiştir.
Ekonomik büyüme ve istikrarın sağlanmasına, muhasebe mesleğinin önemi gün geçtikçe daha da
artmaktadır. 17. Dünya Muhasebe Kongresi'nin ülkemizde yapılmasının bizim de konuyu iyi
kavradığımızın işareti olarak görüyorum. Her meslekte baş döndürücü gelişmeler olmaktadır. Bu
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mesleğin sahibi olarak bizler de gelişmeleri anında takip edip, gelişen şartlara uyum
sağlamalıyız. Biz projeler ve muhasebe teknikleri geliştirmeliyiz.
Meslekte Birlik Grubu mesleğin sorunlarını bilen, çözüm projeleri üreten dinamik bir kadroya
sahiptir. Daima şu bilinçte olduk, gerek Oda'mız gerekse TÜRMOB birer meslek örgütü olmalı,
ideolojik örgütler olmamalıdır. Biz yönetime geldiğimizde, bu kurumlarımızı gerçek birer meslek
örgütü haline getireceğiz, ideolojilerin, sloganların yaygınlaştırıldığı yapılar olmaktan
çıkartacağız. Devletimizin temel değerlerinin sadece kendi tekellerinde olduğu zannıyla,
muhaliflerini ötekileştirici tutum ve davranışlardan şiddetle kaçınacağız.
Sevgili meslektaşlarım; meslek mensuplarımızın son derecede özverili çalıştıklarının
bilincindeyiz. Yaptığımız iş bir kamu görevidir, her ne kadar yeterince tanımlanmamış olsa da
biz kamu görevi yapmaktayız. Bizler yurttaşlarımızın devlete, topluma karşı sorumluluklarını
yerine getirmesine sağlıyoruz. Devletimizin de bize birtakım kolaylıklar ve imkânlar sağlamasını
istiyoruz. Bu isteklerimizi zaman zaman projeler haline getirip mevcut hükümetlere sunuyoruz.
Mali tatil yasasının çıkarılması, sıkışık beyan sürelerinin yeniden düzenlenmesi gibi konulardaki
gayretlerimiz hepinizin malumudur.
Sevgili meslektaşlarım, değerli konuklar; Meslekte Birlik Grubu, her türlü meslek kuruluşunun
bilgi ve deneyiminden yararlanmayı ilke edinmiştir. Şuna inanıyoruz, eğer gelişmiş ulusların
düzeyine ulaşacak, medeni ve çağdaş olacak isek o zaman şeffaflık, özgürlük, katılımcılık, eşitlik
temel ilkelerimiz olmalıdır. Biz insan hak ve hürriyetlerine lafta değil fiiliyatta önem veren bir
ekibe sahibiz.
Arkadaşlar; biz farklı görüş, düşünce, inanç ve yaşam tarzlarımızın ülkemiz ve milletimizin
zenginliği olduğuna inanmaktayız. Halen yönetimde bulunan meslektaşlarımız ideolojik
ayrımcılık yapmaktadırlar. Oda'mızın sadece grubunun değil, istisnasız bütün meslektaşlarımızın
hizmetinde olmasını istiyoruz. Oda'mızın gerçek bir meslek örgütü haline gelmesini istiyoruz.
Mesleğimizin icrasında adam kayırmaya değil, liyakatin esas alınmasını istiyoruz. Muhasebecilik
ve mali müşavirlik mesleğinin hak ettiği saygınlığa kavuşmasını istiyoruz. Yönetimdeki
arkadaşlarımızın yaptığı gibi bize, sizlere asla ideoloji dayatmayacağız. Biz ancak sevgi,
merhamet, hizmet, deneyim, bilgi ve birikim sunacağız. Mesleğimizin ve ülkemizin saygınlığının
artması için var gücümüzle çalışacağız.
Sevgili meslektaşlarım; 27 yıldan beri bu mesleğin fiili olarak içindeyim, mesleğimizin
sorunlarını çok iyi biliyorum. Çözümün de demokraside ve insan sevgisinde olduğuna
inanıyorum. Ulaşabildiğimiz her meslektaşımızın görüş ve düşüncelerine önem veriyor ve
katılımcılığa inanıyoruz. Bizler her şeyden önce insanı ve meslektaşlarımız çok seviyoruz.
Sevgili meslektaşlarım; halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir milletin ahfadıyız. Siyasal
baskılara, haksızlıklara karşı itirazımızı en yüksek seviyede tutacağız. Hangi kanada mensup
olduğuna bakmaksızın, hükümetlerin yapmış olduğu olumlu uygulamaları destekleyeceğiz, yanlış
bulduklarımızı da bilinçle ve cesaretle eleştireceğiz. Vergide adaletin sağlanmasına çalışacağız.
Mesleğimizin önemini biliyoruz, meslek örgütümüzü dünya standartlarında bir yere getirmek
istiyoruz. Bütün meslektaşlarımızın temsilcisi olacağız, istişare ve dayanışmaya azami ölçüde
önem vereceğiz. Şeffaf bir yönetim oluşturacağız, yıllardır meslek örgütümüzü tek parti mantığı
ile yönetenler gibi olmayacağız.
Biz Meslekte Birlik olarak birikimli, azimli ve inançlı kadrolarımızla mesleğimizin sorunlarına
çözümler üreteceğiz.
Değerli meslektaşlarım; çağdaş yönetim meslektaşlarına ve onun fikirlerine saygı duymasını
bilen, meslektaşının hak ve hürriyetlerini korunmasında ön saflarda yer alan, mesleğini paylaştığı
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kişilerle birlikte mutlu görmek isteyen demokrat ve özgürlükçü yönetimdir.
Mevlana barış ve hoş görünün simgesidir. 2007 yılı, UNESCO tarafından Mevlana yılı olarak
kabul edilmiştir. Biz sevginin, dostluğun demokratlığın, çalışkanlığın, üretkenliğin, barış ve hoş
görünün gerçek temsilcileriyiz.
Sayın Genel Başkan’ımız Konfüçyüs'ün bir sözünden bahsetti. Kendisine yapılmasını
istemiyorsanız, başkasına yapmayın. Bu söylemin Odamız yönetiminin de gerekli pay almasını
diliyorum.
Hepinizi sevgi ve saygıyla tekrar selamlıyor, Genel Kurul’umuzun ülkemize Oda'mıza hayırlar
getirmesini diliyorum.
Nail Sanlı :
Sayın Cenap İnaltog.Cenap bey kürsüye gelene kadar ikinci turdaki konuşmacılarımızın konuşma
metinleri oylama yaptığımız süreye uygun olduğuna dikkat etmelerini rica ediyorum.
Cenap İnaltong (Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu Adına):
Sayın Divan, sayın konuklar, sayın meslektaşlarım hepinizi Çağdaş Demokrat Muhasebeciler
Birliği Grubu adına saygılarımla selamlıyorum.
Biz muhasebeciler sadece kayıt tutan değil, yaşamımızda son derece önemli yer tutan çevreye de
duyarlı olmamız gerektiğini biliyoruz. Bu sebeple konuşmamı küresel iklim değişikliği
çerçevesinde enerji ve su üzerine yapacağım, vereceğim mesajla da bitireceğim. Yani havadan
sudan şeylerden bahsedeceğim, umarım sıkılmazsınız.
Artık bütün dünya karşılaştığı çevresel felaketlerden dolayı, uzun zamandır konuşarak çareler
aradığı çevresel problemleri ekonomik formlarda bile gündem konusu yaparak, tartışmaya ve
yaptırımları olacak karalar almaya başladı. 14 Ocak 2007'de İsviçre'nin Davos kenti, dünya
liderleri "Değişen Güç Dengesi" ana teması altında bir araya geldiler ve her yıl yaptıkları dünya
ekonomik forumlarından farklı olarak, tam 17 farklı panelde küresel iklim değişikliğini
konuştular. Hemen akabinde 6 yılda bir toplanan Hükümetlerarası Küresel Isınma
Konferansı'nda, Fransa'nın Paris kentinde bilim insanlarından oluşan Birleşmiş Milletler İklim
Paneli Grubu'nun, İklim Değişikliği 2007 Raporu açıklandı.
Artık insan kaynaklı olduğu tartışmasız kabul edilen, küresel ısınma ve buna bağlı iklim
değişikliğinden herkes korkuyor. Bu korkunun altında küresel ısınmayla ortaya çıkabilecek
sonuçlar yatıyor. Bu sonuçları ikiye ayırabiliriz.
Birincisi, bildiğimiz sonuçlar, ikincisi de bilemediğimiz sonuçlar. Her ne olursa olsun, ısınma ya
da soğuma sonucu dünyadaki birtakım dengelerin bozulacağı açıktır, en iyisi var olan dengelen
bozmamak. Bu nasıl başarılacak? Dünya üzerinde insanoğlunun nüfusu hızla artıyor, nüfus
arttıkça toplumlar daha fazla enerji kullanımına yöneliyor. Hem gelişmeyi sürdüreceğiz, hem de
dünyayı biz insanlar için yaşanılır kılacağız. İşte bunun için küresel bazı önlemler almamız ve
benimseyerek uygulamamız gerekiyor.
Dünyanın ortalama sıcaklığı, atmosferde sera etkisi yaratan gazların varlığı sayesinde canlı
yaşamına olanak tanımaktadır. 1997 yılında imzalanan Kyoto Protokolü, ilk adım olarak sera
gazlarının salınımlarının 2008 ve 2012 yılları arasında, 1990 yılına göre yüzde 5 azaltılmasını
hedef olarak almıştır. Avrupa Birliği bu yüzyılda küresel ısınmayı, 2 derecenin altında tutmak ve
uzun vadede emisyonların yüzde 70 azaltılmasını hedefi için çalışmaktadır. Küresel ısınma ve
iklim değişikliği tehlikesine dikkat çekmek için 7 Temmuz'da 7 farklı kıtada düzenlenecek eş
zamanlı Live Eart S.O.S müzik konserlerinden birine İstanbul ev sahipliği yapacaktır.
Televizyonlardan yapılacak canlı yayınlarla 2 milyar insana iklim değişikliğiyle mücadele
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çağrısında bulunulacaktır.
İstatistiklere göre 80 milyon Avrupalının saldığı karbondioksit, 700 milyon Afrikalının saldığı
karbondioksite eşittir. Kyoto Protokolü'nü imzalamayan Amerika Birleşik Devletleri sera gazı
şahmında dünya ortalamasının 5 misli fazlasını tek başına üretmektedir. Çinliler de, yakın bir
gelecekte aynı değerleri yakalar.
Sürdürülebilir kalkınma arayışları içindeki bizler, gelecek kuşaklar için acil tedbirler almak
zorundayız. Yaşamak için gidilecek başka bir gezegenimiz yok. Hava olmadan, tatlı, temiz su
olmadan yaşamdan bahsedenleyiz. Doğal kaynakların sınırlı, talebin ise sınırsız olduğu
gezegenimizin kapasitesi, doğal dengesi ciddi şekilde sarsılmaktadır. Enerji yaşamdır, boşa
harcanmamalıdır. En ucuz enerji de tasarruf edilen enerjidir. 10-11 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da
yapılan Hedef 2023 Forum İstanbul toplantısında da, Dünyadaki Değişimler Işığında Türkiye'nin
Gelecek Yol Haritası başlığı altında ana konu yine Küresel İklim Değişikliği Ve Enerji'ydi.
Ülkemizin benzersiz bir coğrafi konumda olduğunu ve enerji geçiş yolları üzerinde önemli bir
transfer ülke durumunda bulunduğunu biliyoruz. Fakat bunun getirdiği sorumluluklar, tehdit ve
tehlikeler ile yaşanabilecek çevre sorunlarını da unutmamalıyız. Yakın bir gelecekte küresel
enerji düzeninin değişmesi gerekecektir. Yenilenebilir enerji ve enerjinin etkin kullanımına
yönelik gelişmelerin yaşanması kaçınılmazdır. Enerjiyi kötü kullanıyoruz, enerjiyi az ve doğru
kullanmayı öğrenmeliyiz. Verimli ve sağlıklı iletim ile dünya standartlarının çok üzerindeki
kayıp ve kaçaklar önlenebilirse, önemli ölçüde enerji tasarrufu zaten yapılmış olacaktır.
Alternatifi enerji dediğimiz, temiz enerji sınıfına giren güneş, su gücü, rüzgar, jeotermal,
biotermal gibi enerji türlerini, artan enerji ihtiyaçlarımızın karşılanmasında daha fazla
kullanmaya başlamalıyız. Daha az enerji tüketen binalar yapılmalı, ısı yalıtımı, verimli
aydınlatma konularında yeni teknolojileri uygulamalıyız ama en önemlisi arzın yanı sıra talebi de
yöneten politikaları hayata geçirmeliyiz.Enerji tüketiminde sağlayacağımız tasarrufla hem aile
hem de ülke ekonomisi için önemli bir katkı sağlayacağımızı da unutmayalım.
Osmanlılar petrolü gut hastalığının tedavisinde kullanmaktaydılar. İngilizler kömürle çalışan
savaş gemilerini fuel-oille, yani petrolle çalıştırmaya başlayınca, Ortadoğu'nun ve Osmanlı'nın
kaderi değişiverdi. Artık enerjinin silaha dönüştüğünü kabul etmemiz gerekmektedir. Bugün
petrolün üzerinde oturanlar, petrolün efendilerinin emrindedirler. Rusya'nın elindeki doğalgaz
çok önemli bir silahtır. Gazprom denen şirket, Rus Ordusu'ndan daha güçlü konumdadır.
Nükleer enerji ise Türkiye'nin son dönemlerde gündem maddelerini oluşturan konular
arasındadır. Çevreciler nükleer enerjiye karşı çıksa da, hükümet nükleer enerjiyi
desteklemektedir. 1947 yılma kadar süren sömürgecilik döneminde Hindistan'da lise
öğrencilerine logaritma cetvellerini ezberletiyorlardı. Öğrencilerin tüm enerjileri alınıp,
sıfırlanıyordu. Ancak bugün birçok yerde durum aslında ondan çok farklı değil. Mustafa Kemal
Atatürk, "Çalışmadan, yorulmadan, Öğrenmeden rahat yaşama yollarını ihtiyat haline getirmiş
milletler, evvela haysiyetlerini sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklallerini kaybetmeye
mahkumdurlar" demişti.
Çokuluslu şirketlerin değil halkımızın çıkar ve isteklerine uygun çevre yasaları istiyoruz.
İlkokulda okurken mahallenin çeşmesinden akan suyu içerdik, lisede musluk suyu içmeye
başlayınca çeşmedeki suların kirlendiğini ya da kuruduğunu anladık. Üniversitede okurken su
sıkıntısı olan ülkelere, suyu bol ülkelerden su nasıl taşınır, nasıl saklanır, kaç paraya satılır?
Sorularını vaka olarak tartıştık. İş hayatına atıldığımızda çeşme falan kalmadı mahallelerde,
musluktan akan su da klorlu olduğu için kullanma suyu oldu içemedik. Şimdi pet denen şişelerde
petrol değerinde para ödeyerek içmekteyiz.
Ben kendi adıma korkuyorum, şimdi bedava ama havayı da satarlar mı bize ileride? Böyle
kirletmeye devam edersek ve kirletilmesine göz yumarsak hazır olmak lazım.
Dünya Su Kongresi 2008'de İstanbul'da yapılacak. Forumun başlığı Su İçin Uçurumları
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Kapatmak. Su tüketimimiz dünya ortalamasının altındadır, eğer 2030 yılına kadar nüfusumuz 100
milyona çıkacaksa, mevcut su kaynaklarının tamamının bozulmadan korunduğunu varsaysak bile
kişi başına kullanılabilir su miktarı daha da azalacaktır. Türkiye'yi kuraklık tehlikesi bekliyor,
ülke çapında su seferberliği gerekiyor. Su yakın bir gelecekte insanların, ülkelerin ve ekolojik
dengelerin sağlanmasının yanı sıra uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde, işbirliği için güçlü bir
araç ya da çatışma için önemli bir sebep olacaktır. Petrol savaşlarından sonra, su savaşlarına da
şimdiden hazırlanmalıyız. Sudan kaynaklanan şiddet ve siyasi çatışma zemininin küresel
ısınmayla, hızla oluşması mümkündür.
Siz meslektaşlarımız, siz çevreciler dünyada olup bitenlere duyarsız kalmıyorsunuz, günlük
yaşamınızda, evinizde, iş yerinizde dikkat ediyorsunuz. Çevreye zararın verilmeden önleminin
alınması gerektiğini biliyorsunuz, enerjiyi verimli kullanıyor, kullanılmadan tüketilen enerjiyi,
boşa akan suları ve sürekli ürettiğimiz atıkları iyi yönetiyorsunuz. Uyarıyorsunuz çünkü
uyardığınız aile bireyleriniz, yanınızda çalışanlar hatta müşterileriniz de, onların da
etrafındakileri zincirleme olarak uyararak sosyal sorumluluk çerçevesinde çevreye duyarlı
hareket etmiş olacaklardır.
Yüzünü batıya dönmüş bir Türkiye utanmadan, sıkılmadan, ezilip büzülmeden ulusal çıkarlarıyla
uyumlu programlarını masaya koymalıdır. Doğal kaynaklarımızı kimsenin tekeline bırakılamaz,
kimseye de peşkeş çekilmemelidir. Stratejik önemi olan madenlerimiz hala bozulmamış.
Doğasıyla, endemik örtüsüyle organik tarım yapılabilir durumumuzla Avrupa'nın en önemli
ülkesiyiz. Doğal coğrafyamızın korunmasını fevkalade önemsemeliyiz.
Konuşmama bitirirken, iğneyi başkasına çuvaldızı da kendimize batıralım diyorum. Dinleyici
olarak katıldığım bir toplantıda, konuşmacılardan biri şöyle demişti; "Herkes havada uçan kuşa
değil, eteğindeki taşa baksın arkadaş" küresel iklim değişikliği artık ahlaki bir sorundur. Ne
politiktir ne de bilimsel, arabaya bindiğimizde kontağı çevirip, vınnn diye gazı abandığımızda
herkesin hakkını bir kere çiğnemekteyiz bunu kabul edelim.
Yaklaşan genel seçimler sebebiyle, politikacılarımızın ortaya koyacakları programların sahici ve
samimi olmasını, uygulanmakta olan ekonomik politikalarda radikal değişiklikler beklemesek de,
Türkiye'nin ve vatandaşların öncelikleriyle gündemdeki gerçek sorunlar için çözüm önerilerini,
küresel ısınma ve iklim değişikliği için ulusal eylem planını uygulamalarını, tüm yatırımlarda
çevresel uyumluluk taşıyan aktif ve yaptırımları olan programlan üretmelerini ve yürütmelerini
bekliyoruz.
Biz İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak, biz çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği Grubu olarak bunu takip edeceğiz. En azından biliyoruz ki sorgulayan
toplumlar kazık yemezler. Daha temiz bir dünyada yaşayabilmek için, doğamızı korumamız
gerektiğini doğa bize öğretmeden ve ödetmeden bizim bilmemiz gerektiğim unutmuyoruz.
Şimdiden 5 Haziran Çevre Günü’nüzü kutluyor, iyi bir Genel Kurul geçirmenizi diliyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum.
Nail Sanlı : Teşekkür ediyoruz.Sayın Jak Kamhi.
Jak Kamhi (Değişim Hareketi Adına):
Sayın Divan, sayın konuklar, değerli meslektaşlarım; hepinizi saygıyla selamlayarak konuşmama
başlıyorum.
Değişim Hareketi’nin görüşlerini sizlerle paylaşmak için söz almış bulunmaktayım. Ben bugün
bu konuşmamda, mesleğimizin günlük tartışma konularının biraz dışına çıkarak, orta vadeli bir
yaklaşımla biraz bakmak istiyorum.
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Ancak zamanı da iyi kullanmak açısından, görüşlerimi alabildiğince özetlemeye çalışacağım.
Birinci değinmek istediğim konu, orta ve uzun vadeli en önemli sorunlarımızın başında
arkadaşlar, eğitim gelmektedir. Mesleki eğitimi iki başlık altında ele alabiliriz. Birinci
değinebileceğimiz konu, sürekli mesleki eğitim kavramı çerçevesinde, her meslek mensubuna
zorunlu olarak verilecek meslek eğitimidir. Bu eğitimin amacı meslek mensubuna periyodik
aralıklarla bizi ilgilendiren alanlarda, mevzuat, muhasebe uygulamaları, vergi uygulamaları,
sosyal güvenlik, iş hukuku, bilgi işlem teknolojisi konularında en yeni gelişmeleri aktarmak,
meslek mensubunun bilgisini güncel halde tutmak olmalıdır.
Bu eğitim Oda'ca düzenlenecek kurs, seminer gibi etkinlikler olacağı gibi odalarımızın veya
başka mesleki kuruluşların yaptığı sempozyumlar veya konferanslar da olabilir. Yani burada
amaç her halükarda bunun düzenli bir temele oturtulmasıdır. Bu uygulamanın yani sürekli
mesleki eğitime katılma uygulamasının bir yönünü, arkadaşlarımız hatırlayacaklardır. İstanbul
17'nci Dünya Muhasebe Kongresi'nde katılanlara dağıtılan bir "Katılım Sertifikası" vardı,
çoğumuz almışızdır onları. Bu sertifikayla herkes kendi ülkesinde sürekli mesleki eğitime
katıldığını belgelemiş oluyordu. Bir de tabi, sürekli mesleki eğitim zorunlu olacak diye
düşünüyoruz ancak bununla ilgili müeyyide konusu daha ileride ele alınabilir.
Eğitimle ilgili ikinci bir konu arkadaşlar, belli bir alanda uzmanlaşmak isteyen meslek
mensupları için verilecek üst düzey uzmanlık eğitimi. Burada en önemli husus, sürekli mesleki
eğitimden farklı olarak, eğitimi verecek olan kişilerin kendi alanlarında ülkede en önde gelenlerin
arasından seçilmesidir. Yani Ticaret Hukuku eğitimi alacaksak uzmanlaşmak için, bunu
Türkiye'deki en düzeyde olan ilk üç kişiden almamız gerekir ki, o konuda hakikaten uzmanlık
eğitimi aldık diyebilelim. Eğitimi verecek kişiler bilgi ve anlatım yeteneği bakımından en üst
düzeyde olmalı, bunu sağlayacak maddi ortam ve olanaklar da meslek örgütlerimiz tarafından
sağlanmalıdır. Gönüllü olacak tabii bu katılım, fakat en üst düzeyde olması lazım.
Şimdi burada altını çizmek istediğim bir husus, bu iki eğitimde de meslek mensuplarından ücret
talep edilmemesi. Sürekli mesleki eğitim zaten zorunlu olacağı için onda bir ücret talebi söz
konusu olmaz, uzmanlık eğitiminin ücretsiz olması ise, bir anlamda katılmayanları bir şekilde
paraca cezalandırmak anlamına gelecektir. Yani katılmayan, katılanların bedelini Oda aidatı
aracılığıyla ödemiş olacaktır.
Şimdi arkadaşlar sözlerimi bitirirken, bir ikinci bir konuya da değinmek istiyorum eğitimle belli
bir ilişkisi olan bir konu. Şimdi hepinizin bildiği gibi uluslararası Muhasebeciler Federasyonu,
İFAK TÜRMOB'un da üyesi bulunduğu. Bu İFAK çerçevesinde 2003 yılında hazırlanmaya
başlanan KOBİ'ler için Muhasebe Standartları, demek ki 4 yıl öncesinden hazırlanmaya
başlanmış. Bunun nihai taslağı Şubat 2007 itibariyle tamamlanmış ve dünya meslek
mensuplarının görüşüne açılmıştır.
Şimdi İFAK, Şubat 2007 itibariyle bu taslağı yayınladı, sundu 1 Ekim 2007, arkadaşlar 1 Ekim
2007 yani şunun şurasında 3–4 ay bir şey kaldı, son görüş bildirme tarihidir KOBİ Muhasebe
Standartları için. Şimdi kısaca KOBİ Muhasebe Standartları, UFRS'ye göre biz şimdiye kadar
hep UFRS, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını gördük, onlara göre çok daha
basitleştirilmiş. UFRS bin 500 küsur sayfayken, kendisinden bahsediyorum yani salt UFRS'in bin
500 küsur sayfadır. Buna karşılık KOBİ Muhasebe Standartları, sırf kendisi, açıklamaları vesaire
hariç 255 sayfadır arkadaşlar, İngilizce metin tabii. Çok kolay anlaşılır bir üslupla yazılmış ve
bundan sonra bizim mesleğimizin temel alfabesi olacak olan bir metindir çünkü KOBİ dediğimiz,
küçük-orta boy işletme Sanayi Ticaret Bakanlığımızın 2006 yılında yayınladığı yönetmeliğe göre
biliyorsunuz mikro, küçük orta boy bütün işletmeleri kapsayıp, azami 25 milyon YTL ciro veya
yine 25 milyon YTL bilanço toplamı ve aynı zamanda çalışan sayısı 250'den, 250 kişiden az
olmak üzere olan bütün işletmeleri kapsamaktadır. Bu da Türkiye'de yine bildiğiniz gibi yüzde
98, işletme sayılarının yüzde 98'i, 99'udur. Buradaki özellikle bunu işleten arkadaşlarımızdan
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sanıyorum ki hiç birinin, belki bir- ikisi hariç hiç birinin, KOBİ olmayan müşterisi yoktur diye
düşünüyorum. Yani bu demektir ki KOBİ olmayanlar, büyük işletmeler, cirosu 25 milyon
YTL'nin üzerinde olan işletmeler mecburen UFRS uygulayacaklardır ama diğer kalanlar da
KOBİ standartlarını uygulayacaklardır.
Şimdi bu nedenlerle, şimdiden bizim bu standarda yakınlık sağlamak, hem de mümkün olduğu
kadar da çok sayıda meslek mensubumuzun görüş bildirmesine, İFAK'a görüş bildirmesini
sağlamak üzere Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu'nun bu taslağı bir an önce Türkçe’ye,
çevirisi için meslek örgütümüzün ki biliyorsunuz meslek örgütümüz Muhasebe Standartları
Kurulu'nun giderlerini karşılayan örgüttür. Gelirinin yüzde 1 'ini oraya aktarmaktadır.
TÜRMOB'un önayak olması ve bunun çevirisinin bir an önce yayınlanıp, meslek camiamızın da
1 Ekim'den önce görüş bildirmesinde büyük yarar vardır diye düşünüyorum, aynı zamanda da
buna alışırız.
Muhasebe Kongresi düzenlemiş bir örgütün, KOBİ standartları konusunda da öncü olması
gerekir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
Nail Sanlı : Sayın Hadi Akdündar.
Hadi Akdündar
Sayın Divan, sayın konuklar ve değerli meslek mensupları 18. Mali Genel Kurul’umuzun
mesleğimize ve ülkemize katkı sağlamasını dilerken hepinize hoş geldiniz diyorum.
Şimdi konuşma metninin tabi hazırlarken 5 dakikayla sınırlandırılmış olması, bütün arkadaşlarda
olduğu gibi bende de sıkıntı yarattı. 10 yaşındaki oğlumun ceketini giymiş gibiyim şu an
huzurunuzda ama elimden geldikçe hiç olmazsa bir konu üzerinde düşüncelerimi sizlerle
paylaşmaya çalışacağım.
Şimdi değerli arkadaşlar; buraya geldim her Genel Kurul'da bizim örgüt yöneticilerimiz,
mesleğimizin denetim mesleği olduğunu söylerler haklı olarak. Ancak ben yüzde 80 diye
notlarımda yazmışım ama bazı konuşmacılar yüzde 90 olduğunu söylediler, fark etmiyor yüzde
80 veya 90. Hepimiz bilmekteyiz ki ülkemizde denetimin yüzde 80'i ya da 9O'ı, 4 yabancı
firmanın elinde bulunmaktadır. Yani dolayısıyla geriye yüzde 10'luk gibi bir, aslında
hoşlanmıyorum ama bir pasta kalmaktadır. İşte verilen mesajlar da hedef olarak önümüze
konulan şey, bu yüzde 10'luk denetim kısmıdır. Dolayısıyla ayağının çok yere basmadığını
düşünüyorum, denetim mesleği ama biz neyi denetleyeceğiz? Zaten denetlemişler, yüzde 80'i
başkasının elinde.
Ayrıca muhasebe mesleğinin, mali müşavirlik mesleğinin uygulama alanı bir tek İstanbul
olmadığını da göz önünde bulundurmamız lazım. Yani ülkemizin Anadolu'sunda Bakkal Ahmet
Efendi'yi denetlemenin çok da gerçekçi olmadığını düşünüyorum.
Yine eğitim konusu gerçekten bizim için çok önemlidir ve konuşmacıların çoğu benden önce
değindiler doğrudur, eğitim, sürekli eğitim ya da zorunlu eğitim adına ne dersek diyelim en kısa
zamanda Odamızın, meslek örgütlerimizin yardımıyla ki bunu hemen arkamızda oturan
TESMER yöneticileri arkadaşlara çok teşekkür ederim. Ben 5 aylık bir mali müşavirlik kursuna
katıldığım için biliyorum, gerçekten son derece fedakârca bir çaba göstermektedirler. Türk
Ticaret Kanunu yakında çıkacağı için TESMER'in de katkılarıyla zorunlu eğitimler ilçelerde,
bölgelerde Oda temsilcilerinin katkısıyla bir an önce uygulamaya konulmalıdır.
İnanıyorum ki meslektaşlarımız eğitim olarak kendilerini ne kadar yenileseler biz o kadar başarılı
oluruz.
Meslektaş sayısının 300 bine çıkarılacağından söz edilmişti ve epey de alkış toplanmıştı. Tabii
ben o günün koşullarında anlamadım. Yanımdaki, arkamdaki, sağımda, solumda oturan
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arkadaşlarıma, meslektaşlarıma sordum. Dedim ki; "Ben mi yanlış anladım yoksa 300 bin
meslektaş lafı gibi bir cümle kullanıldı. Acaba total yani elemanlarla birlikte telaffuz edilen bir
cümle mi oldu?" Hayır. Arkadaşlar da benim anladığımı, benim duyduğumu duymuşlardı ve
gerçekten kayıtlarda vardır. Eğer yanılıyorsam düzeltir, Özür dilemesini bilirim.
Artık eskiden caddelerde meslek mensupları büroları yer alıyordu. Şimdi sokaklarda, köşe
başlarında her yerde mantar gibi muhasebe büroları türediği için ben kendi adıma çok da
meslektaşlarımı, meslektaşlarımı suçlamıyorum. Neden? Çünkü çok ağır bedeller ödeyerek, çok
ağır sınavlar, travmalar geçirerek kavuştuğu belgesini ya da kurmuş olduğu bürosunu doğal
olarak, ekmek davası anlamında kullanacaktır. Tabii bunları yaparken yanlışlıklar da olacaktır ki
olmaktadır. Yani meslektaşların haksız rekabet yaptığını burada konuşurken meslek örgütlerinin
bilmesi gereken bir nokta vardır. Pırlanta dahi olsa altın dahi olsa, gereğinden fazla arz ettiğiniz
zaman değerin düşeceğini bilmemiz lazım arkadaşlar ve yıllar önce katıldığım bir panelde
veteriner hekimleri İsveç'te 2 tane fakülteyi kapattırdıkları için bunu bir başarı sayıyorlardı.
Çünkü İsveç'te belirli dönemlerde yetişen veteriner hekim sayısı ihtiyaçtan daha fazla olduğu
için, bir meslekte dengesizlik meydana gelmişti ve o ilgili bakanlığa müracaat ederek 2 fakülteyi
kapattırmayı başardıklarını övgüyle söz ediyorlardı.
Ülkemiz dünyada en çok iktisatçı ve muhasebeci yetiştiren ülkedir arkadaşlar. Fakat ne yazık ki
uluslararası alanda bir tek ödül almış iktisatçımız yoktur henüz. Neden? Çünkü çok sağlıklı bir
eğitim alınmıyor da ondandır arkadaşlar. 5 dakika içerisinde konuşmamı sıkıştırma yaparak
söyleyeceğim sözler bu kadardır. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum
efendim.
Nail Sanlı : Biz teşekkür ederiz. Ayla İskenderoğlu.
Ayla İskenderoğlu (Meslekte Birlik Grubu Adına):
Sayın Divan, kıymetli misafirler, sevgili meslektaşlarım, 18. Olağan Genel Kurul toplantımıza
teşriflerinizden ötürü teşekkür eder saygılar sunarım.
Meslekte Birlik Grubu adına sözlerime başlarken, toplantının mesleğimize, ülkemize hayırlı
olmasını gönülden temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar; önümüzde iki mühim meselemiz var.
Biri ülkemizin diğeri Odamızın geleceği. Ne yazık ki her ikisi için de sıkıntının kaynağı
noktasında hep aynı zihniyet karşımıza çıkmaktadır. Bu yüce milletin, sağduyulu insanlarının
geliştirmeye çalıştığı ileri siyaset ve çağdaş demokrasi anlayışı her defasında sekteye
uğratılmakta buna mukabil derin hukuk uygulamaları, militer güçlerle kol kola girmiş, anti
çağdaş solun eskortluğunda ortalıkta cirit atmaktadır.
Tarafsız, özgür ve adil hukuk anlayışı, yalnızca vicdanlarda teminat altına alınmaya mahkûm
bırakılmıştır. Türkiye'mizin geleceği karartılma pahasına ortaya konan şu tabloya bakın; askeri
vesayete dayandırılmış ikincil, ilkel bir demokrasi. Güzelim demokrasi, külüstür zihniyetlerin
akıl almaz emellerine, hırslarına kurban edilecek, bütün dünyanın gözü önünde parlamenter
demokrasimiz böylesine askıya alınırken, gözlerimiz laiklik potasında eritilmiş din karşıtlığı
sloganlarıyla iştahlanan, o coşkulu kalabalıkları çok aradı. Ama biz muhafazakarlar sahip
olduğumuz değerleri, kurduğumuz parlamenter demokrasinin güvencesi altında dün olduğu gibi
bugün de ve gelecekte de tüm gücümüzle korumaya ve kollamaya devam edeceğiz.
Gelelim ikinci büyük meselemize. Mevcut iktidarın seçmenin ancak yüzde 25'ini temsil ettiği
iddiasıyla meşruluğu tartışılıyor. Eğer böyle ise bu gayrı meşruluk bize çok mu uzak? 30 binlere
yaklaşan meslek mensubunun ancak yüzde 20'sinin tercihi olarak buradasınız. Neden katılım bu
kadar zayıf? Acaba bu okumuş, kentli insanlar onlardan ne kadar kopuk olduğunuzu biliyorlar da
bu yüzden mi uzak kalmayı tercih ediyorlar. Bu tepeden inmeci, aristokrat yapı mı
mensuplarınıza soğuk geliyor? Tartışmasız evet. Gel gör ki, bundan asla şikâyetçi değiller çünkü
bütünleşmek şiarlarında yok, kucaklaşmak hiç olmaz. Aksi halde öteki beriki çekişmesinden elde
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edilen ranta dayalı, bu mutlu azınlık yönetimi daha fazla ayakta kalamaz.
Lale Devri saltanatı, 400 bin YTL'yi bulan temsil ve ağırlama gideriyle, nasıl da göz
kamaştırıyor. Bu denli yiyip içmenin faturasını önümüze koyarken gösterdiğiniz cesaretin, halk
dilindeki karşılığını burada zikretmekten imtina ediyorum. Meslekte Birlik, Odamızın gelecek
dönem yönetiminde söz sahibi olmaya hazırlanıyor. Artık bundan sonra kuşku ve korku
sarmalına öyle bir girdiniz ki, yaşadığınız panik, sizi ağzınızdan çıkanı kulağınız duyamayacak
hale getirmiş.Öyle ki bir oda başkanını çıkıp da bu kürsüden...
Nail Sanlı:
Sakin olalım arkadaşlar.
Ayla İskenderoğlu:
Yandaşlarının bağlılığını kuvvetlendirmek adına Meslekte Birlik gibi güzide bir topluluğu kast
ederek; "Söz veriyorum. Bir daha bu salona bile giremeyecekler" şeklinde laf-ı güzaf etmesi
apaçık bir şaşkınlığın ifadesidir. Oysaki bizim varlığımız, bizim sayımız sizin onurunuzdur. Bu
onuru gurura taşımak yerine bir sataşma sarhoşluğu içinde, ne söylediğinizi bilmez haldesiniz.
Gücünüzü bu biat etmiş alkışçılar belirlemiyor, bu dinamik topluluğun size bahşettiği toplam üye
sayısından alıyorsunuz. Hesapsız, heyecansız, tahammülsüz, sevimsiz bir yönetim anlayışıyla
koltuklarına otururlarken, hiçbir kaygı taşımadıkları öylesine açık ki. Bu fanusçu bakışı, bu kale
içi rahatlığını adeta kazıyarak yok etmek için kolları sıvadık. Meslekte Birlik adıyla müsemma,
katılımcı, paylaşımcı, içten, gönülden, sıcacık bir birlikteliğe yelken açtı.Bir adem bir alimdir
anlayışıyla, yürekleri fethetmeye geliyoruz.
Bizi muhacir muamelesi yapanları hacir altına almak için geliyoruz. Biz ithal ayrımcılık üzerine
değil, marifetler üzerine yarışmak için geliyoruz. Vekâleti alanla, biz gelinceye kadar belki öğüt
alırlar ümidiyle sözlerime şu dizelerle son veriyorum:
"Uzaklaşmayın. Kimden? Mensuplarınızdan.
Kucaklasın. Kimlerle? Sizin gibi düşünmeyenlerle
Niçin? Hakkaniyet için? Neden? Mecbursunuz da ondan.”
Saygılar sunuyorum.
Nail Sanlı :Ayla hanıma teşekkür ediyoruz. Sayın Lerzan Aslan.
Lerzan Aslan (Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu Adına):
Sayın Divan, saygıdeğer konuklar ve mesleğimize onur ve gururla hizmet eden değerle meslek
mensubu dostlar hepinizi Çağdaş, Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu adına saygıyla
selamlıyorum.
Önce Tandoğan'ı, sonra Çağlayan’ı, Manisa ve Çanakkale'yi ardından İzmir Gündoğdu
Meydanı'nı, son olarak da kurtuluş meşalesinin ateşlendiği Samsun'u Bayrağımızın kırmızı beyaz
rengiyle boyadık. Her mitinge katılımda, her mitinge katılımda katılımcıların çoğunluğunu
kadınlar oluşturuyordu, çünkü görünen gündemin arkasındaki gerçek gündem alıştıra alıştıra
uygulamaya konuluyordu ve 80 yıl önce Ulu Önder'in bize vermiş olduğu haklar elimizden
alınmak isteniyordu. Kadınlık kayıpları daha fazlaydı. Medeni ve uygar dünyadan koparılıp
karanlık dünyasına hapsedilerek köleleştirmekti amaç. Erinin yanında Kurtuluş Savaşı'na
katılarak kazanmış olan ülke kalkınmasında, toprağın işlenmesinde, sanayi de dönen makinelerin
başında, hukukçu, iktisatçı, doktor, kimyager, öğretmen olarak Atası'nın verdiği emir ve görevi
bugüne kadar yerine getirmiş olan aydın Türk kadınının bu oyunu kabul etmesi mümkün değildir.
Bizler elimizdeki kazanımların kıymetini ancak kaybettiğimiz zaman anlarız.
Sevgili dostlar; bu defa elimizdeki hak ve özgürlüklerin kıymetini, değerini lütfen kaybetmeden
bilelim. Bize Ulu Önder Atatürk tarafından altın tepside sunulmuş olan hak ve özgürlükleri elde
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etmek için mücadele veren milyonlarca kadının bulunduğunu unutmayalım. Özellikle sınır
komşularımızdan yükselen feryatları duymazdan gelemeyiz. Komşu ülkelerden kalkıp ülkemiz
havaalanlarına inen uçakların Con Ahmet'in mucize makineleri gibi insanları değiştirmekte
olduğunu, binenin farklı inenin farklı insanlar olduğunu görmezden gelemeyiz, gelmemeliyiz
Atatürk Cumhuriyet'in ilanından 9 ay önce Şubat 1923'te şöyle demiştir; "Bizim sosyal
toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri
gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun, bir organı
faaliyette bulunurken diğer bir organı işlemezse o sosyal toplum felçtir." Atatürk, çağdaş bir
düşüncenin ürünü olan bu sözleriyle kadının toplumdaki yerini belirlemiştir. 1923 yılında
Konya'da yaptığı bir konuşmada, Türk kadınına beslediği sevgi ve saygıyı Kurtuluş Savaşı'ndaki
gözlemlerini büyük bir içtenlikle dile getirmiş ve "Dünyada hiçbir milletin kadını ben Anadolu
kadınından fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek
verdim diyemez. Erkeklerden kurduğumuz ordumuzun hayat kaynaklarını kadınlarımız
işletmiştir. Çift süren, tarlayı eken, kağnısı ve kucağındaki yavrusu ile yağmur demeyip, kış
demeyip cephenin ihtiyaçlarını taşıyan hep onlar, hep o yüce, o fedakar, o ilahi Anadolu kadını
olmuştur. Bundan ötürü hepimiz bu büyük ruhlu ve büyük duygulu kadınlarımızı şükran ve
minnetle sonsuza kadar, aziz ve kutsal bilelim" demiştir.
Değerli arkadaşlar; "Hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletindir" diyerek bizlere verilmiş
özgürlüğümüzden vazgeçmeyelim, taviz vermeyelim. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı
laiklikten Ödün vermeyelim, en sıkı savunucuları olmaya devam edelim. Halkın kendi kendini
yönetmesi ilkesine dayanan demokrasiden asla taviz vermeyelim. Son gelişmeler gösterdi ki
ülkemizi, geleceğimizi ve çocuklarımızın yarınlarını sadece siyasilere terk edemeyiz. Yeri ve
zamanı geldiğinde sivil toplum örgütü olarak gücümüze önce kendimiz inanmalı ve sonra da
gücümüzü gerektiği zaman göstermeliyiz. Kim ne derse desin ülkemizin en temel sorunu eğitim
sorunu. Yıllardır her iktidarın kendi kafa yapısına göre yaz-boz tahtası yapmaya çalıştığı
eğitimimizi belli bir temele oturtamadığımız sürece bugün yaşamakta olduğumuz kesinlikle
sorun olmadığı halde, sorunmuş gibi bize sunulan asılsız tutum ve davranışlardan kendimizi
kurtaranlarıyız. Son dönem iktidarlara baktığımızda açık ve net olarak görülen, soran ve
sorgulayan bir toplum istenmediği; "Ben ne diyorsam doğru olan odur" diye biat edecek toplum
istendiğidir.
Değerli arkadaşlar tehlikenin farkındayız. Sıcakların artmasıyla birlikte eğer gereken duyarlılığı
göstermezsek 22 Temmuz'da tehlikenin derecesinin daha da artacağını görmek zorundayız.
Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Cumhuriyet’imize, demokrasimize ve laikliğimize sahip çıkacağız.
Meslek mensubu değerli arkadaşlarım, bizler bu ülkenin kaynaklarıyla bugün bu yerlere geldik
ve ülkemize karşı sorumluluklarımız, ödememiz gereken borçlarımız var. Nasıl ki otobüste,
durakta konuşa konuşa çevrelerini etkileyip taraftar topluyorlarsa, bizler de artık sesimizi
yükseltmeli, çevremizi aydınlatmalıyız. Hepimiz rakamlarla oynayan insanlarız. Ekonomi iyi
oldu dedikleri zaman, borcun Cumhuriyet Dönemi'nde hiç olmadığı seviyeye yükseldiği
gerçeğini anlatalım. Para sıkıntısı yok dedikleri zaman, mirasyedi evlat misali Atatürk'ün
kurduğu, daha sonra kurulan İktisadi Devlet Teşekkülleri'ni sata sata para bulunduğunu
anlatalım. Ülke güvenliği ve savunma sanayimiz için sınırsız önem taşıyan Türk Telekom'un bile
yabancılara satıldığı gerçeğini anlatmaktan çekinmeyelim. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra her şeye
ihtiyacı olan ülkemiz insanının ayakkabısı, çorabı, atleti, pantolonu, pazeni, basması olan
Sümerbank'ı bile satarken; "Birkaç yıl sonra adını bile unuturlar" diyerek Ulu Önder'in izlerini
tamamen silmeyi hedeflediklerini anlatmaktan çekinmeyelim.
Şunu da bir kez daha onurla ve gururla anlatmak istiyorum ki "Kadınla girilen hiçbir savaş
kaybedilmemiştir" Bu sözün doğruluğundan hiç kuşkumuz yok ve biz bu Cumhuriyet, bu laiklik,
bu demokrasi ve yönünü Avrupa'ya dönük Atatürk Türkiye'sinin ilelebet yaşaması için bu davaya
başımızı koyduk.
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Değerli arkadaşlarım; lütfen lügatinizden; "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın" sözünü
tamamen çıkarıp atalım. Çünkü bir gün sıra mutlaka size de gelecek. Hitler Almanya'sında
yaşamış bir bilim adamının sözleriyle konuşmama son vermek istiyorum; " Gazetecisin dediler
geldiler, gazeteci olmadığım için hiç sesimi çıkarmadım. Çingenesin dediler geldiler, Çingene
olmadığım için hiç sesimi çıkarmadım. Siyasisin dediler geldiler, siyasetçi olmadığım için hiç
sesimi çıkarmadım. Ve benim için geldikleri zaman sesini çıkaracak hiç kimse kalmamıştı"
Değerli dostlar, tarafız. Çağdaş, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'nden yana tarafız ve taraf
olmaya da devam edeceğiz. Saygılarımla.
Nail Sanlı : Lerzan hanıma teşekkür ediyoruz. Sayın Oktay Yeşilyurt.
Oktay Yeşilyurt (Ulusal Muhasebeciler Birliği Grubu Adına):
Sayın Divan, değerli konuklar, çok değerli meslektaşlarım ve bu ülkenin sorumluluk sahibi
yurttaşları, merhaba.
Değerli arkadaşlar; 2 gün önce Ankara'da dün yanılmıyorsam veya evvelki gün Şırnak'ta
bombalar patladı. Hatırladınız mı? BOP patladı, BOP. Büyük Ortadoğu Projesi'nin patlattığı
bombalardı o bombalar. O bombalarla Ankara'da 4 insanımız şehit oldu, Şırnak'ta 6 askerimiz
şehit oldu. Hepsini rahmetle anıyorum.
ABD ve AB destekli terörü, bu ülke içerisinde o terörü destekleyenleri, bölücülüğe destek
verenleri lanetliyorum, kınıyorum. Bir üzüntümü ifade ediyorum değerli arkadaşlar. Hiçbir
yöneticimiz, hiçbir konuğumuz böylesine önemli ve geleceğimizle, ülkemizin geleceğiyle
böylesine birebir örtüşen bu konuya değinmediler. Bu bir duygu istismarı falan değil. Bu, ülkenin
karşı karşıya kaldığı tehlikenin esas kaynağının bu vesileyle, bu tür vesilelerle dile getirip karşı
duruşta olduğumuzu beyan etme meselesidir değerli arkadaşlarım.
Değerli arkadaşlar; bir şey var böyle kritik günlerde ortaya çıkarılıyor. Denilen şudur: "Efendim
demokrasi, efendim muasır medeniyetlere yüzümüzü dönmek, efendim globalizm, küreselleşme,
yenidünya düzeninin tehlikelerini fırsata dönüştürme". Bir demokrasicilik oyunudur gidiyor.
Kusura bakmayın, dönem artık teşbihte hata olmaz demişler, demokrat deve kuşları olma dönemi
değildir değerli arkadaşlar.
Ben TÜRMOB'umuzun değerli yöneticilerini, konuk olarak burada bulunan odalarımızın değerli
yöneticilerini ve mensubu olduğum İstanbul Oda'mızın değerli yöneticilerini bu kürsülerden,
Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği emperyalizminin karşısında olduklarını ve
bölücü terörü kınadıklarını açıkça ilan etmeye davet ediyorum.
Değerli arkadaşlar, bu vesileyle bir de meslek mensuplarımız arasında yer alan ve bu kürsüyü
kullanan değerli bayan arkadaşlarıma ve divanda yönetim kadrolarında görev yapan değerli
bayan arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Onlar bu mikrofonu kullandılar, çok da iyi ettiler.
Meslekte Birlik'teki arkadaşımızın biraz heyecan münasebetiyle öyle konuştuğunu algılamak
istiyorum. Aksi taktirde kendisine ve o anlayışa şöyle bir cevap vermek durumunda kalabiliriz;
"Laiklik potasında eritilmiş din düşmanları" denildiği zaman, değerli arkadaşımız bilmeli ki hiç
kimse din düşmanı değil, dinci düşmanı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından dayatılan Ilımlı
İslam Projesi'nin düşmanıdır değerli arkadaşım. Hiç birimizin mütedeyyin insanlarla bir alışverişi
olamaz. Var diyenin karşısında ben de varım. Ama dincilik doğru değildir. Hele hele Batı
güdümlü olursa hiç doğru değildir, hiç birimizin yararına da değildir. Eğer bu heyecanla, bu
konuşmaları böyle yaparsak ve "Biz geldiğimizde şöyledir, böyledir" derseniz, lütfen dikkat
edelim sözlerimize size sorarlar, derler ki; "Siz kıyamcı mısınız?" O da doğru anlaşılmaz, maksat
hâsıl olmamış olur değerli arkadaşlarım.
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Şimdi geliyorum diğer konulara. Bu Genel Kurul’da karşı karşıya kaldığımız manzara nedir?
Arkadaşlar son zamanlarda yeni bir moda yarattık. Moda şu, kalabalık ve akademik laflar
ediyoruz ve bunu bolca yapmaya başladık ve bu laflarla birlikte sanki öyle bir hava yayılmaya
çalışılıyor ki, yaşadığımız gerçekler değişiyor. Sorunlar çözüldü, problemler ortadan kalktı. Çok,
literatüre yeni yeni laflar soktu değerli arkadaşlarımız, o meseleleri nasıl hayata geçireceğine
ilişkin işleri planlamak programlamakla yükümlüyüz zannediyoruz. Öyle mi durumumuz değerli
arkadaşlar, ben sormak İstiyorum? Evet, kısmi ve küçük bazı iyileştirmeler oldu hayatımızda.
Bunu söylemek yanlış, sonuna kadar destekliyoruz, eğitimler yapıyor guruplarımız. Doğru.
Muhalefet olarak bizim de eleştirilerimizde, uzunca bir süredir uzatmaları oynadığımız,
beyanname verme süreleri makul sayılabilecek tarihlere alındı diyebiliriz. Teşekkür ederiz. Mali
tatilden bahsedildi, evet uzunca süredir olması arzu edilen mali tatil yasası çıktı, içi boş çıktı.
Şöyle bir savunma, yönetimlerin savunma tarzı olamaz; "Bu bir ilk yasadır, o nedenli literatüre
geçmiş olması dahi yeterli kabul edilmelidir" denilemez değerli arkadaşlarım. Çıkartıldığı için
teşekkür ediyoruz ama behemehal bir görev var. O görev şudur. Bir Oda başkanımız,
yanılmıyorsam İzmir Oda Başkan’ımız belirtti, bir uygulama tebliğine İhtiyaç olduğunu belirtti
ama ve şöyle bir görevi değerli yöneticilerimizin önüne hemen, acilen koymaları gerektiğini
düşünüyorum. Bu yasanın içi, bugünden yarına nasıl doldurulur, nasıl ihtiyaçlarımıza uygun hale
getirilir? Bunun çalışmalarını yapmaları gerekir değerli arkadaşlar. Bunun, bir ilk yasa dedik
3568 Sayılı Yasa’yı 17 yıldır değiştiremiyoruz. Çocuk küçüktü, büyüyecekti falan derken,
değiştiremiyoruz. Onun için anında bazı şeylere müdahale zorunluluğu vardır, yol alacaksak,
niyetimiz oysa. Ve 3568 Sayılı Yasa’dan bahsetmişken sormak istiyorum değerli arkadaşlar,
geçen Genel Kurul'da, 2006 Genel Kurul’unda, buradan sorduğumuzda söylediler. Belki de
sormadan da söylediler, hatırlayamıyorum tam olarak. Dediler ki üç, önce şuydu, komisyonlara
göndererek üzerinde çalışma yapma yöntemini benimsemişti değerli arkadaşlarımız, yasa taslağı
ile ilgili. Geçen Genel Kurul'da dediler ki; "Bu çalışmalar tamamlandı. Komisyonlar çalışmasını
yaptı ve ondan sonraki aşama şu idi, sizlerin yani birebir bu yasayla bağlı olan meslek
mensuplarının Önüne konu getirilecek, tartışılacak ona göre de son şekli verilecekti değerli
arkadaşlar. Bir yıl oldu.
Böyle bir çalışma hiç kimsenin önüne getirilmedi. Biraz Önce yanlış duymadıysam, yanlışsa
lütfen cevap verirken düzeltirler Sayın TÜRMOB Başkanı'mız dedi ki; "Yasamız önümüzdeki
dönemde istediğimiz şekilde çıkacak."
Yani bu bizim tartışmadığımız bir yasa nasıl bizim istediğimiz şekilde çıkacak ben bunu
anlayamadım, eğer doğru algıladıysam. Ben şimdi sormak istiyorum;"Yarınlarda eğer önümüze
getirmeyecekseniz ya da size göre yeterlilik arz eden elit bir kesimle bu konuyu tartışıp
sonuçlandıracaksanız kayıtlara not düşüyorum, soruyorum bu yasada şunlar mı olacak, onun için
mi gelmiyor bize? Seçilme ve görevde kalma sürelerinizin sınırsızlığım korumak adına mı yasa
yap, yasa tasarısı hazırladınız? Mesleğe kabulde, mesleğimizle ilgili olmayan, mevcut yasada
bulunan fakültelerden mesleğe kabulü engellemeyi önerdiniz mi? Meslek lisesi ve meslek yüksek
okul mezunlarıyla ilgili olarak bu yasa tasarısındaki önermeleriniz nelerdir? Mesleğe herkes için
sınavsız girilmesi koşulunu oraya koydurttunuz mu? Haksız rekabeti önleme yönünde yasaya
neleri dahil ettiniz? Unvanlardaki haksızlıklar için ne önerdiniz? Yetki meselesi için ne
önereceksiniz? SMM'ler karşıt inceleme yapabilecekler mi? SM'leri bir gecede SMM yapacağız
dediniz, yapacak mısınız? Yasaya ne koydunuz?"
Ve hepsinden önemlisi, bu yasada inşallah şöyle bir hüküm koymadınız. Yabancıların bu ülkede
serbestçe meslek yapabilmesinin hukuki yollarını açan maddelerden kaçındınız inşallah değerli
arkadaşlar. Bunları bilmek istiyoruz.
İlk konuşmacı arkadaşımız Belma Sabuncu belirtti, şimdi değerli arkadaşlar 17 yıldır bütün
arkadaşlarımızın gözleri önünde cereyan ediyor her şey. Çok büyük sunuşlara, gösterişli
sunuşlara rağmen, meslektaşlara yeni hizmet alanları yaratıldı mı arkadaşlar? Yaratılamamıştır.
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Mesleğe ciddi, hakikaten ciddi hiçbir fonksiyon kazandırabildi mi değerli arkadaşlar?
Kazandırılamamıştır. Bunu böylece tespit etmezsek yol almamız da mümkün olmaz.
Şimdi değerli arkadaşlar bakın Ankara YMM Odası Başkan’ımız Sayın Sami Kazıcı, İzmir
YMM Odası'nın Mali Genel Kurulu'nda diyor ki; Türk Ticaret, bize çözüm için önümüze serilen
bir şey var. Çok acilen basına koyduk, tartıştık, tartıştık, tartıştık. Yasaya ilgililerinden çok daha
fazla sahip çıktık. Türk Ticaret Yasası’ndan bahsediyorum, tasarıya. Bir an önce kanunlaşsın.
Çözümsüzlük içinde çözüm sanki her şeyimizin ilacı o. Böyle bir şey yok değerli arkadaşlar,
Sayın Sami Kazıcı açıkça beyan etti. Anlatmak istediğimizin önemli bir bölümünü kendine has
üslubuyla belirtmiş, katılıyoruz. Dedi ki; "Tekinalp Hoca'ya sordum, bu yasa taslağının 400'üncü
maddesinde, niye 3568 sayılı yasaya göre yetki almış meslek mensupları lafı kullanılmadı?"
Tekinalp Hoca dedi ki diyor; "Yasa tekniğine aykırı. Bir yasaya başka bir yasadan, yasa atıf
yapılarak yasa yapılmaz, dedi diyor. "Ama diyor; "Görünen o ki, görünen o ki yabancı denetim
şirketleri, yabancı denetim şirketleri Türkiye'deki denetim pastasının bölünmesini istemiyorlar.
Tekinalp Hoca o yüzden bunu buraya koyamadı" diyor. Böyle yorum getiriyor. Bu tehlike
büyüktür değerli arkadaşlar. Küçük ve Orta Ölçekli Şirketler'e, YMM iki, SMM iki, YMM.
Efendim büyük ölçekli işletmelerin şeyi tüzükle tanzim edilecek bağımsız denetçiler yoluyla
halledilecek. Bunlar isterse, o bahsetti bir konuşmacı arkadaşımız, Sayın Bakan da belirtti
KOBİ'ler, KOBİ'leri denetimi de dahil, her istediğine talip olma hakkına sahip olacak. Son derece
yanlıştır, hatalıdır. Kaldı ki bakın, uluslararası finansal raporlama sistemi, muhasebe standartları
filan, entegre olmaktan şundan bundan bahsediyoruz. Bir başka şey var, 46 tane filan standart
önermesi söz konusu. Şöyle bir durum söz konusu, bunların gerekli olup olmadığı Birleşmiş
Milletler'de tartışılıyor bugün. Avrupa Birliği ülkeleri kendilerinde uygulamadılar bunları değerli
arkadaşlar daha henüz. Biz burada, hemen bu işlerin üzerine çözümmüş gibi, enine boyuna
tartışmadan, biraz da sabırlı olmayı bilmeden atlıyoruz, deyim yerindeyse. Bunu böyle görmek
lazım. Belirtildi SPK değerli arkadaşlar ROST Raporu tehlikesiyle karşı karşıya kaldık. ROST
Raporu'nun Önerdiği ayrı bir Denetçiler Odası modelini SPK, bugün yaptığı şeylerle yapmaya
başladı, fiilen başladı, lisanslama yapıyor,
Sayın Başkan, Sayın Oda Başkan’ım, ben bir muhalefet sözcüsüyüm, lütfen Divana müdahale
etmeyin. Biz birbirimizi dinlemezsek, bakın, size hakaret etmiyoruz...
Nail Sanlı :
Toparlar mısınız lütfen.
Oktay Yeşilyurt:
Değerli arkadaşlar; toparlıyorum Sayın Divan Başkanı, toparlıyorum. Sizinle bu Divan’da hiç
kavga etmeden barış içerisinde ayrılmak istiyorum. Kısa kısa geçiyorum değerli arkadaşlar.
Odalarımız, TÜRMOB ticarethane mantığıyla yönetilmektedir. Ticarethane mantığıyla bakın,
holding gibi yönetilmektedir, holding olmuştur. Bildirimizde var, dağıttık sizlere, lütfen bakın,
burada okuyamayacaksanız. Gittiğinizde okuyun, boş kaldığınız bir anda okuyun. Burada elde
edilen tablolara göre, örneğin son 01.05.2006, 30.04.2007 bilançosunda bakıyoruz, TESMER
sınav kurs giderlerini 565 bin 205 YTL, gelir ise 2 milyar 398, 752 YTL hizmeti 4 kat pahalıya.
Bu kadar para toplamışsınız, satmışsınız, gerisini siz söyleyin. Başka bir şey söyleyeceğim,
başkanın ikazını dikkate alarak.
Değerli arkadaşlar bakın, bu ülkede Cumhuriyet mitingleri yapıldı. O mitingleri faaliyet
raporlarına koymuş değerli arkadaşlarımız. Faaliyet raporunda bir şeyi söylemişler, ilgili miting
alanlarında Tandoğan'dan tutun, Manisa'ya, İzmir Göndoğdu'ya, Samsun'a varıncaya değin
diyorlar ki; "hep oralardaydık." Doğrudur, hep beraberdik, 1 Mayıs'ta hep beraberdik. Hep o
alanlarda, "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganı atıldı deniliyor. Şimdi bakın, şu gerçeği görelim,
o alanlarda, o slogan atıldı ama, esas atılan slogan “Ne ABD, ne AB, tam bağımsız Türkiye”ydi
arkadaşlar. Bunu kayıtlarımıza düşmekten niye çekiniyorsunuz? Çok güzel bir şey yaptınız, 1
Mayıs'ta ve Çağlayan Mitingi'nde katılımcı arkadaşlara Türk Bayrağı dağıttınız sevgili
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yöneticilerimiz. Size yazıyla da teşekkür ettik, yine teşekkür ediyoruz huzurlarınızda, hazirun
huzurunda bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ama gerçekleri bu hale dönüştürerek politikalarınızı
da bu anlamda dizayn ederek bizim teşekkürümüzü daha çok hak etmenizi diliyoruz değerli
yöneticilerimiz. Şimdi o mitinglerde halk bize bir şey gösterdi; "Birleşin, birleşin" diye bağırdı.
Birleşmeyi de formüle etti değerli arkadaşlarım. Bu söyleyeceğim herkes için geçerlidir, burada
bunun Meslekte Birliği, başka bir mesleki siyasetçisi falan yok. Herkes için söylüyorum bu
birleşmenin formülünü, o nedir biliyor musunuz? Bayrak ve Atatürk'te birleşmeyi formüle
etmiştir, mücadelenin yolunu göstermiştir artık.
O nedenle kimse oradaki mitinglerde ortaya konulan görüşün ben sırf, salt laiklik tarafındayım,
ben salt ABD tarafındayım, ABD karşıtlığı tarafındayım diyerek doğru yol çizemez, başarıya
ulaşamaz. Biz neticede ülkemizin bağımsızlığı için, tam bağımsızlığı için, ülkemizin bölünmez
bütünlüğü için, ülkemize Amerika tarafından dayatılan BOP ve Ilımlı İslam Modeli'ne karşı milli
bir ekonomi, ulusal bir sanayi ve kardeşçe yaşayan, bir arada yaşayan Türk halkı olabilmek için
politikalarımızda ne Amerika ne Rusya tam bağımsız, pardon ne ABD ne AB tam bağımsız
Türkiye demeliyiz. Sonuç olarak değerli arkadaşlarım, ülkemiz, ülkemiz Gümrük Birliği
Anlaşmasıyla AB'nin kapısına bağlandı, sömürülmeye devanı ediliyor. ABD, Irak'ı işgal etti
emperyalist emelleri için. Irak'ta insanları katlediyor. Kıbrıs AB tarafından elimizden alınmak
isteniyor. Mesleğimiz, bütün bunların yanı sıra mesleki alanda meslektaşlarımızın zor hali devam
ediyor. Burada bir sonuç ortaya çıkıyor, bu sonucu söylemek bizim için bir görevdir. O da şudur:
Bu sorunları çözemiyorsunuz değerli arkadaşlar. Eskiden sorunlar dile getirilmeye
kalkışıldığında, sorun; "Sorun yoktur" diyerek çözümden uzaklaşıyordunuz. Şimdi yeni bir
yöntem seçtiniz, her yerde konferanslarda, toplantılarda sorunları anlatıyorsunuz çarşaf çarşaf,
sorunları dile getirme yöntemine geçtiniz. Bu sefer de sorunları itiraf edip arksına saklanarak
çözemiyorsunuz. Çözemezsiniz, çünkü siz artık mesleki tabandan büyük ölçüde kopup, meslek
odası yöneticiliği mesleğini seçtiniz.
Bu anlayışı lütfen terk edin, terk edebilirseniz ama değerli meslektaşlarım size bir şey daha
söylüyorum; demokrasi, demokrasi diyorlar. Bakın Danışma Meclisi'nde geçen dönem seçime
katılmayanı grup kabul etmiyorlardı, Ulusal Muhasebeciler Birliği vardı. Seçime katıldık, bu
dönem Ulusal Muhasebeciler Birliği'nin dışında herkes Danışma Meclisi'nde, biz yokuz. Katkı
sunuyorduk, çünkü ne oldu da ne bitti anlamadık.
Efendim, Leyla Tavşanoğlu'na Sayın Başkan röportaj veriyor, o röportajda diyor ki; "2006'daki
seçimlere iki grup katıldı." Ulusal Muhasebeciler Birliği katıldığı halde bunu söylemiyor
yapmayın, yanlış oluyor. Ulusal Muhasebeciler Birliği Grubu gerçekçi gündemler yaratarak,
meslek mensubunun gönlünde hak ettiği saygın yeri almıştır, bu gerçeği değiştiremezsiniz.
Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Genel Kurul'a tekrar başarılar diliyorum
arkadaşlar.
Nail Sanlı : Sayın Mustafa Coşkun.
Mustafa Coşkun (Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Adına):
Değerli meslektaşlarım, saygıdeğer konuklar; 18. Olağan Genel Kurul’umuza hepiniz hoş
geldiniz.
Değerli arkadaşlar; bugün sözlerime başlamadan vefat eden meslektaşlarımızı rahmetle
anıyorum, sağlık, hastalık sebebiyle aramızda olamayanlara da geçmiş olsun diyorum.
Değerli arkadaşlarım; yine bir Olağan Genel Kurul’dayız. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın
birlikte yaşadığımız toplumun sorunları üzerine bilgi üretip tartışıyoruz. Benden önceki
arkadaşlarımın bıraktığı yerden tartışmalara ben de katılmak istiyorum.
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Sevgili arkadaşlar mesleki olarak süreli yayınlardan bizim daha önce önermiş bulunduğumuz,
mesleki aktüel yayın olan Yaşam Dergisi, baskı dizgi tekniği olarak iyi olmasına karşılık,
meslektaşlara yeterince yer verilmemektedir. Bizler biliyoruz ki, meslektaşlarımız içinde şair,
yazar, karikatürist, ressam birçok meslektaşımız var, bunlara yer verilmeli. Meslektaşın sorunları
konusunda yerel haberler olmalı, bu yayın meslektaş açısından sorunlarının yazılacağı dile
getirileceği bir serbest kürsü görevi görmelidir. Mesleki olarak sorunlarımızdan biri de ya da
bence en önemlisi mesleki yabancılaşmadır. Mesleki yabancılaşma, meslektaşın mesleğini
yapamaması olarak kısaca tanımlanabilir. Peki, niçin yapamıyoruz? Mesleğimiz şu an için iş
takipçiliği mesleğine dönüşmüş, bürolarımız gerçekçi mali tablolar üretmekten çok biçimsel
işlere yönelmiştir. Çünkü ülkemizde geçerli olan muhasebe yöntemi, vergi için muhasebedir. Bu
nedenle vergi incelemesi adı altında, kayıt ve belge incelemesi yapılmamakta, sadece matrahınız
düşük, artırın tehditleriyle vergi tahsilatı yapılmaktadır. Bu da vergi mükellefleri arasında
muhasebenin gereksiz olduğu sonucuna varmaktadır. Bu nedenle meslektaşlarımız, muhasebe
bilgi ve yetenekleriyle ücret talep edememektedir. Hatta hepimizin çok tanık olduğu şu sözler;
"Muhasebeciyi kaldırsınlar, biz onlara verdiğimiz parayı devlete verelim" sözleri çok yaygındır.
Muhasebenin yapılmaması yolsuzluk ve yoksulluğu bir kat artırmaktadır. Çünkü adaletli bir vergi
sistemi, doğru ve gerçekçi mali tablolardan geçmektedir. Kayıt dışının yüzde 55-60'larda gezdiği
ülkede, adaletli bir vergi sistemi olmaz. Bizler ve bizler gibi akademik meslek sahipleri,
avukatlar işini yapamaz durumda, bunların yerini mafya gurupları almış. Mimarlar işlerini
yapamamakta bunların yerini korsan müteahhitler almış. Doktorlar işini yapamamakta, bunların
yerini falcılar almıştır. Toplumsal gelir adaletsizliği belki de son 3-4 yıl içinde yaşamaya
başladığımız, giderek artan boyutlardaki toplumsal travmanın, yozlaşmanın da sebebidir.
Değerli arkadaşlar; son 3 yılda bu genel kurullara gelenler bilir. Geçen yılki Genel Kurul'da
göğsümüzde siyah kurdelelerle gelmiştik. Bu Genel Kurul’umuz da matem içinde geçmekte.
Toplum olarak geleceğe ilişkin beklentilerimiz körelmiş durumdadır. Çocuklarımıza yurt dışına
gitmelerini ve oralarda iş edinmelerini öğütlüyoruz. Hâlbuki bizler, çocuklarımızı eğitip bu
ülkeye hizmet ettirmeye çalışıyorduk. 1950'lerden bu yana iktidara gelen yönetimler ve
hükümetler, ne yazık ki Cumhuriyetin temel ilkelerinden olan laiklik prensibini, dar siyasi
amaçları doğrultusunda kullanmışlar, bunun sonucu dinci gericilik alabildiğine artmıştır.
Okullarda adına Adnan Hoca denilen kaynağı belirsiz kitaplar, öğrencilere ücretsiz dağıtılır
olmuş, darbelerden güç alan milliyetçi, dinci, ulusalcı akım ve güçler ülkeyi kamplara
ayırmışlardır. Çok kültürlü Anadolu toprakları, binlerce yıldır birçok kavmi bağrında
topladı. Hititler’den Asurlular’a, Romalılar’a, Selçuklular’a kadar onlarca halk ve topluluk bu
topraklarda yaşadı, halen de yaşamaktadır. Türkler, Kürtler, Çerkezler, Abazalar, Hıristiyanlar,
Museviler, Müslümanlar, Aleviler hep bu topraklarda yaşamaktadır. Ancak günümüzde bu bir
arada yaşama kültürü kaybolmuş, herkes, herkes birbirini yok etme sözleri söylüyor. Ya sev ya
terk et veya Ne mutlu Türküm demeyene düşmandır, sözleri ırkçılığı ve bölücülüğü
desteklemektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal'in "Yurtta Sulh Cihanda Sulh"
sadece okullarda okutulmakta, bunun özü ve esası yok edilmektedir. Çok yakın zamanca,
zamanda haince bir pusuda öldürülen aydın demokrat gazeteci Hrant Dink'in dediği gibi; "Titrek
Güvercin" durumundayız. Yani kendi insanımızdan, çevremizden korkar hale geldik. Hrant
Dink'in eşi Rachel Dink'in dediği gibi; "Nasıl bir çocuktan katil yaratılır" bunları gördük.
Malatya katliamının vahşetini gördük. Daha 3 gün önce Ankara'nın göbeğinde yine bir katil
piyon masum insanları hedef aldı. Adı ve biçimi ne olursa olsun, dinci, milliyetçi, ulusalcı, solcu,
sağcı insanlara kıyan, silahsız insanları alan, hedef alan her türlü şiddette karşı tek vücut
olabilmeliyiz. Bölünüp parçalanmayı değil, bir arada yaşamı savunmalıyız.
Sevgili arkadaşlar; bu toplumsal travma sadece yukarıda sayılanlar mı? Futbol maçlarında olanlar
ne? Hatta kendi kulübüne zarar veren taraftarlar ne? Yeniköy sahilinde aracını solladı diye
kolundan tutulup denize atılan, öldürülen kişi de travmaya, travma ve yozlaşmanın bir sonucu
değil mi? 1 Mayıs 1977 yılının anması olan 2007 1 Mayıs'ında insanlara çektirilen zulüm ne?
Tüm bu Örnekler gösteriyor ki, birbirimizi anlamak ve kabul etmek zorundayız. Artık
52

gelişmişliğin tek göstergesi ekonomi değil, insanların birbirlerini anlamaları ve kabul etmeleri
yani demokrasi. Tekrar ediyorum demokrasi, demokrasi gelişmişlik belirtisidir. İlkbaharda
ağaçlar çiçek açtıktan sonra budanmaz, eğer budarsanız o ağaçlar kurur ve meyve vermez
darbeler de böyledir. Şimdi de böyle bir süreçten geçiyoruz.
Sevgili arkadaşlar; şimdi bazı arkadaşlarım şöyle diyor; "Yeter, burası siyaset yeri değil, siyaset
yapıyorsun". Evet arkadaşlar, bizce burası siyaset yeri olmalıdır. Ancak siyaset partilere bağlı
veya kuyruklarında değil, mesleğin, meslektaşın sorunlarının toplumsal sorunlarla ilişkisini kuran
siyaset yeri olmalıdır. Siyaset yeri olmalıdır ki, siyaset sokağa ve dağlara gitmesin. Eğer bu
kürsüler siyaset yeri olursa siyaset tabandan tepeye doğru yayılır. Biz; "Yurtta Sulh Cihanda
Sulh" diyen insanlar olarak siyaseti odalara, derneklere, kulüplere taşıdığımız oranda ülke
demokratikleşecek ve şiddet aşağıya inecektir. 2 ay gibi bir zaman sonra parlamento seçimleri
var. Aramızda da çeşitli parti ve çevrelere mensup aday adayı arkadaşlarımız var. Sorunlarımızı
buralarda tartıştığımız oranda parlamentoya yansıyacağını umuyorum.
Sevgili arkadaşlar; son bir örnek vererek konuşmama son vereceğim. Yapılan bilimsel
araştırmalara göre, insan geniyle şempanze geninin yüzde 99'u aynıymış. Bunu genetik bilimciler
söylüyor ve tespit etmişler. Diğer yüzde l ise farklıymış. Yani insanı insan yapan yüzde l
farklılık. Sizleri yüzde l olmaya çağırıyorum.
Sevgili arkadaşlar, bir dörtlükle sözlerime son veriyorum. Elazığ Kebanlı Nimri Dede'den bir
dörtlük okuyacağım.
"İkilik kirini içinden atıp
Özde bendir insan olmaya geldim
Taht kuralım ariflerin gönlüne
Sözde ben bir insan olmaya geldim
Serimi meydana vermeye geldim."
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği adına
saygılar sunuyorum.
Nail Sanlı : Teşekkür ediyoruz. Sayın Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak.
Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak (Demokrat Platform Adına):
Saygılar değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım. Demokratik Platform Gurubum adına sizi
sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlar; bundan önce birçok arkadaşım gerek mesleki gerek yaşadığımız süreçle ilgili
birçok görüşünü bu kürsülerden ifade etti. Mesleki sorunlarla ilgili görüş ifade eden birçok
arkadaşımın düşüncelerine katılıyorum. Bu sorunlar bundan önce İfade ettiğimiz sorunlar
çözülemediği gibi, her geçen gün bir miktar daha üzerine geldiğini birçok arkadaşım hem fikir.
Peki, bu sorunlar hangi bakış açısından ve hangi yaklaşımdan dolayı sürekli eklenerek büyüyor?
Buna baktığımızda gerek siyasal duruş gerekse bizim mesleğimize bakışla ilgili bir yaklaşımdan
kaynaklandığını tespit edebiliyoruz. Bundan 10 yıl önce meslek ya da ülke siyasetini yapanlar
şunu savunuyorlardı, globalleşme gereği bu bir olgudur, buna uyum sağlayacağız. Bize
dayatanlara, dayatılan olgular karşısında kendimizi mevzilendireceğiz. Meslekte ve ilkede, ülke
ekonomisindeki tekelleşmenin, bu sonuçların ve bu soruların doğurduğu süreci o zaman
göremiyorduk. Ama bu kürsülerden, bu sorunların bizi bu noktalara getireceğini biz defalarca
ifade ettik. Nedir bu? Bugün birçok arkadaşımın bürosundan çıkıp evine taşındığı ya da bürosunu
kapandığı başka bir alanda iş aradığı ya da bürosunu biraz daha ileri götürerek, bir sürü şeyi
katlanarak yürütmeye çalıştığına tanık oluyoruz. Biraz önce arada konuşurken bir arkadaşım;
"Büroyu kapattım, eve taşıdım” dedi. Buna, bu örnekler çokça arkadaşlar. Peki bunlar neden
oluyor? Ekonomide ve meslekte tekelleşme alabildiğine hızla devam ettikçe bunların olması da
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kaçınılmazdır elbette. Meslekte planlama, ekonomide planlama sağlanamadıkça, ülke
ekonomisinde planlama sağlanamadıkça bunların çözümlenmesi mümkün değil, artarak devam
edecektir.
Muhasebe mesleğinin, kendini ifade biçimine yaklaşım, salt vergi muhasebesi diye bakıldığında,
bu sorunlar çözülemeyecektir. Birçok arkadaşın ifade ettiği gibi bunlar birer gerçektir.
KOBİ standartları tartışılıyor, BASEL 2 tartışılıyor. Bütün bunlara baktığımızda tekelci
sermayenin veya tekelci anlayışın dayatması doğrultusunda gündemimize gelen gerçeklerdir.
Yine Türk Ticaret Kanunu bu anlayış çerçevesinde gündemimize geliyor.
Yine ROST Raporu bütün bu çalışmaların bir parçasıdır. Bir arkadaşım ifade etti, bu bakış
açısıyla ilgili, vergi muhasebesinin bize yaptırıldığıyla ilgili, bunların böyle düşünmesinin neden
olduğu, niçin neden olduğunu da söyleyeceğim. 6 Mart günü, Vergi İdaresi Danışma Meclisi
üyeleriyle bir toplantı yapıldığı, vergi dairesi müdürleriyle birlikte. Bilançoları 31.12'ye kadar
yaptınız önemli değil, Nisan ayında matrah artırıp vergi çıkarın. Hem de bir önceki yılın yüzde
20'si kadar artırarak dedi. Bu bir çarpık zihniyetin ifadesidir. Peki nereden güç aldılar? Bu
kürsülerden şunu kullandık değerli arkadaşlar. "Biz mükellefle idare arasında köprüyüz" ne kadar
onur kırıcı bir ifade aslında. İşte orada yöneticilik yapanlar kendi sicillerini artırabilmek adına, bu
köprüyü kullanarak tahsilatı artıran sicillerini artırmak üzere bizi kullanmaya çalışıyorlar. Ya da
bizi tehdit etmeye çalışıyorlar. Peki bu köprüyü kullanarak toplanan vergiler nereye gidiyor?
Sayın Oda Başkan’ımız ifade etti, borç tablosunu hep birlikte gördük, 384 milyar diye ifade
edildi. Kimisine göre 70 milyar, kimisine göre 100 milyara dayandı sıcak para. Öbür yandan 25
milyara dayanmış yabancı mevduatı topladığımızda, 500 milyarı da aşıyor bu borç toplamı
aslında. Peki, bu borç sarmalını yaratan anlayışlar nereden kaynaklanıyor? IMF'nin ya da egemen
güçlerin, ülkeyi parsel parsel teslim etmişlerin uyguladığı politikalardan kaynaklandığına hem
fikir miyiz? Tartışmasızdır.
Dünyadaki birinci sınıf üniversitelerin, 3'üncü sınıf öğrencileri her zaman iktidarlardaki
hükümetlerde mevcuttur. Bugünkünde de mevcuttur. İşte onların yarattığı tablo bundan ibaret
olacaktır. Bugün, Kurtuluş Savaşı sonrasında bu ülke halkının değerleriyle kazandığı ve övünç
duyduğumuz bütün değerler peşkeş çekildi, özelleştirme yoluyla. Gelinen sonuç işsizlik oranı
yüzde 25, açlık sınırında ya da yoksulluk sınırında yaşayan insan sayısı 20 milyon, açlık sınırı
ücret 800 milyon, asgari ücret 400 milyon böylesine bir tablo. Umudunu yitirmiş, gelecekten
beklentisi olmayan bir yurttaş tablosu ama bu rakamları sahte verilerle bize yutturmaya çalışan
siyasal anlayışlar.
Peki değerli arkadaşlar, tablo böyleyken biraz önce arkadaşlarımız ifade etti, karşılıklı siyasal
söylemlerde, bu ülke insanının temel sorunu nedir? Diye sorduğumuzda ve bu yıl sıcak
gelişmelerde ülke siyasetinde tartışılan biçime baktığımızda tartışma biçimini yöneten ve
organize eden güçler şunu yapmaya çalışıyor, bu tablonun görülmemesi için kamplaşmacı bir
anlayışa toplumu karpuz gibi ikiye bölerek, laik-anti laik, dinci-karşı dinci diye tartıştırarak bu
politikaları sürdürmeye çalışıyor. Yani, yani Telekom gitti, Tüpraş gitti, Petkim de sessiz sedasız
gitsin. İşte daha kalmış diğer limanlar da gitsin. Daha birçok değeri de, sessiz sedasız bu tozlu
dumanlı havada kendi şeylerine peşkeş çekmek için çaba gösteriyorlar. Peki, burada bizim taraf
olarak nerede olmamız gerekiyor diye ifade ettiğimiz, bir göz attığımızda, gerçekçi düşünmemiz
gerektiğinde, sağduyuyla bakmamız gerektiğinde, objektif olmamız gerektiğini düşündüğümüzde
şuradan bakmak gerekiyor, ne insanların inançları üzerinden toplumu kendine yedeklemeye
çalışan anlayışları ne Ilımlı İslam Projesi’ni bu ülkede, ülke halkına dayatmaya çalışan Büyük
Ortadoğu Projesi'nin eş başkanlığını yürütmeye çalışan anlayışlara evet diyeceğiz ne de
insanların duyguları üzerinden gerçekte olmayan laiklik söylemine yedekleyerek, demokrasiyi bir
kenara bırakarak, demokrasiyi bir kenara bırakarak insan haklarını, ekmek, iş, yoksullukla
mücadeleyi, yolsuzlukla mücadeleyi bir kenara bırakarak halkı bir kamplaşmanın tarafı yapan
anlayışlara evet diyeceğiz. Ya da neye evet diyeceğiz, üçüncü bir seçenek var. Bu milyonları
kapsayan, 70 milyonu kapsayan ama bu sürece, bu senaryoyu üreten bir avuç azınlıktır. Bir avuç
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mutlu azınlıktır, bu oyuna gelmemek gerekiyor, kardeşleşmeyi tesis etmek gerekiyor. Yani
tarafımızı, şundan taraf beyan edeceğiz; emekten, insan haklarından, işsizden, yoksuldan, aştan
yana yani Özgürlükten yana, yani kardeşlikten yana tarafımızı beyan edeceğiz.
Esas sorun sömüren ve sömürülen sorunudur. Siz insanlara derseniz ki; "Senin kaşın kara, onunki
bilmem ne" diye saflaşma yaparsanız işte çıkacak kavga budur. Ama şunu derseniz; "Kim bu
süreçten rahatsızsa, ekmeğinin küçüldüğünde inanıyorsa, kim özgür olmadığını hissediyorsa, kim
demokrasiden şikâyetçiyse taraflara ayıran diye 70 milyon bir tarafta olacaktır, mutlu azınlık bir
tarafta olacaktır. Temel gerçek budur, buradan bakmamız gerekir diye düşünüyorum ve bir tespiti
de ifade etmek gerekiyor sözlerimi tamamlarken, biraz önce söylediğim gibi, bizim
inançlarımızdan dolayı bizi küçümsemeye çalışıyor diye ağlayan taraf şunu nasıl göremiyor
olabilir?
Abdülaziz Ural:
Sayın Divan, Sayın Genel Başkanım, Sayın Basın, Sayın Oda Başkanlarım, Sayın konuklar ve
değerli meslektaşlarım Meslekte Birlik Grubu adına söz almaktayım.18. Olağan Genel
Kurulumuzun mesleğimize,meslektaşımıza hayırlı olmasını diliyor saygılar sunuyorum.
Saygıdeğer meslektaşlar, mesleğimiz bu mesleğe gönül veren siz değerli meslektaşlarım
tarafından özveriyle sürdürülmektedir. Selam olsun sizlere.Bir ülkenin geleceği için sağlık ve
eğitim ne kadar önemliyse ekonomik büyüme ve istikrarın sağlanması için muhasebecilik ve
muhasebeciler o kadar önemlidir. Dünyadaki hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler mesleğimizi
de yakından ilgilendirmektedir.Bu nedenle muhasebe toplumda gerçekleşen değişime ayak
uydurmalı ve ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamalıdır.Günümüzde muhasebe mesleği mükemmel
iletişim biçimlerine sahip teknik uzmanlık bilgisini gerektirmektedir. Dolayısıyla muhasebe
mesleğinin kalitesinin arttırılmasının temel yolu eğitim kalitesinin arttırılmasıdır.Eğitim
konusunda bütün konuşmacıları da ittifak ettiğini hepimiz burada müşahede etmiş olduk.Değerli
meslektaşlarım, şimdi odamızın eğitime ve ARGE’ye verdiği önemi mali tablolardan
inceleyelim.
Muhasebe Enstitüsü için planlanan 100 bin YTL harcanan ne? Sıfır, yok sadece adı var muhasebe
eğitiminin, her yıl bütçede bir rakam konur ki bu sene de 150 bin konmuş ama yapılan hiçbir şey
yok. Artık enstitüyü bir tarafa bırakın arkadaşlar, fakülteyi konuşun fakülteyi. Bu ülkede Hukuk
Fakültesi var, Ziraat Fakültesi var, Muhasebe Fakültesi niye yok?
Değerli meslektaşlarımız; tabi böyle bir tabloyu yapabilmek için, herhalde fazla mesaiye ihtiyaç
duydular, fazla mesai yaptılar. Fazla mesai için de 304 bin YTL harcamış olmalılar. Tabii bu da
yetmedi, böyle bir tablo için danışmanlara ihtiyaç vardı arkadaşlar, bu danışmanlar için de 278
bin YTL bir harcama yaptılar. Peki, arkadaşlar giderlerde bir rakam çok dikkatimi çekti, PTT ve
kargo giderleri. Dudaklarınız uçuklayacak arkadaşlar dudaklarınız 930 bin YTL, PTT ve kargo
giderleri. Yayınların toplam maliyeti bunun çok çok altındadır. Neyle izah edersiniz, nerelere
mesajlar atıldı, hangi şeyler beslendi ki insanın aklına geliyor.
Konuşmacı arkadaşlarımızdan biri, kurumları yapılan bağışlardan bahsetti, evet kurumlara 127
bin YTL bağış yapılmış.
Değerli arkadaşlar; bu kurumların hangileri olduğunu burada öğrenmek istiyoruz. Yine burs
yardımı var, bu konuya da arkadaşımız değinmişti, 33 bin YTL ama arkadaşımızın bir şeye ağzı
varmadı, söylemek istedi söyleyemedi onu da ben söyleyeyim. Mağdur durumda olan hasta olan
arkadaşlardan bahsetti de, meslektaşlara yardım için ne kadar ayrıldığını ifade edemedi,
edemezdi çünkü. Bunu da müsaadenizle ben edeyim, meslektaşlara yapılan yardım koskocaman
sıfır arkadaşlar, sıfır.
Danışma Meclisi'ne katılmak suretiyle kendilerine destek verdiğimiz mevcut Oda yönetimi
komisyonlarda görev alma isteğimizi, ısrarlı taleplerimize rağmen değerlendirmemiştir. Dünya
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Muhasebe Kongresi ve 2'inci Türkiye Muhasebe Formu'na katılmak için, belli sayıda kontenjan
taleplerimizi reddetmiştir. Diğer gruplara böyle bir kontenjan tanındığını bilmiyorum. Demin
buradan aynı konuda bir şikayeti hep birlikte dinlemiş olduk. Demokratlık ve çağdaşlığı ağzından
düşürmeyen mevcut yönetim, hiçbir şey bilmiyorsa Anadolu'daki Oda'larımızda Danışma Meclisi
Komisyonlarındaki dağılımı, uygulamalarını ve iş birliğini örnek alabilir. Bu dağılım muhalefet
ve iktidar arasında başta Bursa Odası olmak üzere, 3'de 1 seviyesine kadar çıkarılmaktadır. Ben
Anadolu odalarına buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum ve kendi Oda'ma da diyorum ki;
arkadaşlar hiç endişeniz olmasın bu konuda Anadolu odalarından destek alsaydınız sizden
danışma ücreti talep etmezlerdi.
Şimdi soruyorum 17. Dünya Muhasebe Kongresi ve 2'inci Türkiye Muhasebe Formu, 2'inci
Uluslararası Muhasebe Denetimi Sempozyumu, 8. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu'na
hangi meslektaşlarımız davet edildi? Çağdaş Grup dışındaki gruplara kontenjan ayrıldı mı?
Meslekte Birlik Grubu'na kontenjan ayrılmadığını biliyorum, haksız rekabetten bahsediyoruz
arkadaşlar işte size haksız rekabet. Belli grubu finanse edeceksiniz, belli gruba kontenjan
tanıyacaksınız sonra burada kalkacak, geçimini sağlayamayan iki meslektaş arasındaki haksız
rekabetten bahsedeceksiniz. Önce kendiniz buna uyun sonra meslektaştan talep edin.
Yine soruyorum, Oda olarak Avrupa Birliği'nden alınan fonların tutarı nedir? Bunun
kullanılmayıp iade edilen tutarı nedir? Avrupa'dan fon alıyorsunuz, bunu kullanamayıp bir
kısmını iade ediyorsunuz, alınan fonlarla hangi projeler gerçekleştirilmiştir? Kaç meslektaşımız
bu projeden yararlanmıştır?
Değerli meslektaşlar; meslek hayatımızın gittikçe derinleşen sorunlarıyla yeterince ilgilenmeyen,
sahip olduğu muazzam potansiyelden habersiz hizmet yerine konforu, rahatı seçen vizyonu
kalmamış, meslektaşlardan gayrı herkesle uzlaşmış bu yönetimin yapacağı fazla bir şey
kalmamıştır. Bu durumu, bütçe sapmalarındaki rakamlar çok açık bir şekilde teyit etmektedir.
Belirli bir grubun saltanatı olan mevcut yönetim bu saltanatı sürdürme adına siyasi bir blokaj
uygulamaktadır. Yönetim üyeler içinden belirli bir kesimi kendi tabanı olarak tutma adına siyasi
mesajlar vermekte, mesleğe siyaset bulaştırmaktadır. Bunu yaparken dayandığı biricik şey ise,
ürettiği korkulardır. Bu korkular tıpkı bütçe rakamlarındaki sapmalar gibiyse, olgulara
dayanmıyorsa, takıntı halini almışsa hayatı hem kendine hem de etrafındakilere zehir ediyorsa,
böylelerini korkulacak bir şey olmadığına ikna etmeye çalışmak neredeyse imkânsızdır. Oysa
sevgi varlığın ve yapmanın nefret yokluğun ve yıkmanın çekirdeğidir. Sevgiye sığınamayan
hayata tutunamaz, gelin hep birlikte sevgiye sığınalım ve hayata tutunalım.
Bir yazarımızın dediği gibi demokrasi bir hoşgörü ve uzlaşma rejimi. Farklılıkları ortaya koymak
kolaydır fakat ortak noktaları, ortak paydayı ortaya koymak çok daha gereklidir hatta yaşamsal
öneme sahiptir. Bizde herkes demokrasiden yana, hoşgörü demokrasinin dışında bir kavram değil
ama herkes kendi düşünce, inanç ve değerlerine hoşgörü beklerken başkalarının düşünce, inanç
ve değerlerine aynı derecede hoşgörüyle yaklaşmıyor. İnsanlarımızın çoğu kendisi için talep
ettiği, kendine layık gördüğü kimi hakları başkaları için çok görüyor, lüks buluyor.
Toplumumuzu başlıca bir hastalık gibi saran çifte standardı bir türlü yakamızı bırakmıyor.
Hoşgörü kendinden farklı bir inanış ve yaşam biçimine sahip olan insanlara ya da topluluklara
sevecen bir tahammül gösterilmesi demektir. Yani hoşgörü aynı zamanda sevgi ve saygıya dayalı
bir tahammül gerektirir.
Demokrat olmak için öncelikle evrensel insan haklarını ve hürriyetlerini meslek mensuplarının
tamamına, bilhassa ötekilere, kendi gibi olmayan ve düşünmeyenlere de tanıyacak ve bunu kabul
edeceksiniz. Nice uygarlıkların doğup geliştiği Anadolu çok farklı etnik yapıyı, dini köken ve
kültürden gelen insanları bağrında yoğurmuş, uzun yıllar hoşgörüyle yaşatmış ve halen de
yaşatmaktadır. Kültürel hayatımızda atasözleri İle hoşgörülü davranmak özendirilmektedir.
"Kötülüğe karşı kötülük her kişinin, kötülüğe karşı iyilik er kişinin kârıdır" gibi.
Değerli meslektaşlar; Meslekte Birlik düşüncesi temel özgürlüklerin öne çıkarıldığı, hukukun
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üstünlüğünün yaşama geçirildiği, bilgi toplumunun temelinin atıldığı, her yönden güçlü ve
istikrarlı modern bir ülke oluşturmaya odaklanan bir anlayışı temsil etmektedir. Meslekte Birlik
Grubu; dürüst, dinamik, bilgili, cesur ve tertemiz kadınlarıyla örnek bir meslek örgütü olma
düşüncesinden hareketle,evrensel standartlara uygun meslektaş ve mükellef odaklı anlayış
çizgisinde yeni projeler üreten, mesleği yeni ufuklara taşımaya güven dolu bir geleceği yeniden
tesis etmeye hazırdır.
Sonuç olarak şunu diyorum, Meslekte Birlik'in Oda'da yönetime gelmesi demek, bütün
meslektaşların Oda'ya ortak olması anlamına gelmektedir.
Her şey daha güzel olacak diyor, saygılar sunuyorum.
Nail Sanlı : Sayın Turgay Kanarya
Turgay Kanarya (Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu Adına):
Sayın Divan, Sayın Bakan’ım, sayın konuklar, değerli meslektaşlarım Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Grubu adına hepinizi selamlıyorum.
Gerek mesleki gerek sosyal konularda bayağı zor günler geçirdik. Mesleki anlamda
değerlendirdiğimizde bir taraftan bürolarımızda yoğun işlerle uğraşırken değer tarafta beyanname
süreleriyle uğraştık. Gereksiz yere verilen formlardan ve hiçbir denetim tekniğine dayanmayan,
rasgele vergi denetimlerinden usandık.
Değerli meslektaşlarım; son 1 yılı Odamız çalışmaları açısından değerlendireceğim.
Ara vermeksizin yapılan eğitimler her ay ortalama 3 mesleki kitap, sürekli yenilenen web sitesi,
zamanla yarışan SMS mesajları. Başta bilgisayar kursları olmak üzere diğer düzenlenen mesleki
kurslar. Mesleğimizin 17'inci yılında, 17'inci Dünya Muhasebe Kongresi, 2'inci Uluslararası
Türkiye Muhasebe Denetimi ve Türkiye Muhasebe Sempozyumu, mesleğimiz adına,
meslektaşımız adına meslek odasında görülmeyen çalışmalar olup, bu çalışmalar Odamıza bir
kez daha sahip çıkmamızı sağlarken diğer taraftan mesleğimizin saygınlığının artmasına neden
olmuştur. Yaptıkları mesleki çalışmalardan dolayı başta Oda Başkanımız Sayın Yahya Arıkan'a,
Oda Kurullarımıza, Oda temsilcilerimize ve Oda mutfağında çalışan tüm meslektaşlarıma, diğer
Oda, Oda'da çalışanlarımıza Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu adına teşekkür ediyoruz.
Değerli meslektaşlarım; Oda'mız bir taraftan mesleki çalışmalar yürütürken diğer taraftan
ülkemizin ekonomik, sosyal ve toplumsal olaylara kayıtsız kalmadığını, bu konuda ciddi
çalışmalar yaptığını onur duyarak izledik. Toplumsal yayınlanan raporlar, barış ve demokrasiyle
ilgili düzenlenen etkinlikler, altına imza atılan Cumhuriyet mitingleri, Odamıza yakışan ve
başarıyla hayata geçirilen etkinliklerden sadece bir kaçı. Özellikle son bir yıl içerisinde yazılı
basında, görsel basında, medyada Oda'mız diğer akademik odaların önüne geçtiğini gururla
izledik. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu adına emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.
Değerli meslektaşlarım; konuşmamın ikinci bölümünde son aylarda gündemi belirleyen
Cumhurbaşkanlığı seçimi, laiklik ve cumhuriyet adına yapılan mitingler konusunda Çağdaş
Demokrat Muhasebeciler Birliği'nin bakışını belirleyeceğim.
Demokrasi sınavından geçtiğimiz şu günlerde halkımız, gelecekteki yaşam biçimini belirleme
konusunda haklı mücadelesini vermektedir. Sesini meydanlardan tüm dünyaya duyurmakta,
gelecekle ilgili endişelerini dile getirmektedir. Ülke ekonomisinin gelişmesinde ve özellikle kayıt
dışı ekonomi ile mücadelede katkı sunan ve bu mücadelede vazgeçilmez unsuru olan Çağdaş
Demokrat Muhasebeciler Grubu'nun, çağdaş, laik cumhuriyet yaşam biçimiyle ilgili olumsuz
gelişmelere kayıtsız kalamamıştır, kalmayacaktır. Grubumuz sivil toplum örgütü olmanın
bilinciyle ve ismindeki ifade ettiği yaşam tarzından yola çıkarak, doğru bildiklerini kamuoyuyla
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paylaşmaktadır. Çağdaş, demokrat, Atatürkçü Türkiye Cumhuriyeti'nden yana taraf olmaya
devam edecektir. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği bu taraf olma anlayışını, 14 Nisan'da
Tandoğan'da, 29 Nisan'da Çağlayan'da, 10 Mayıs'ta İzmir'de Gündoğan'da, 20 Mayıs'ta
Samsun'da tüm gücüyle ortaya koydu. Ancak Tandoğan'dakine, Çağlayan'dakine, İzmir'dekinde
gelincik tarlalarından gelen Cumhuriyet Türküleri'ne kulaklarını tıkayanlara sırtlarını yurtdışında
edindikleri amcalarına yaslayanlara, halkım söyleyeceği son bir söz kaldı. O sözü hep birlikte 22
Temmuz'da tek bir ağızdan söyleyeceğiz.
Değerli meslektaşlarım; demin bir meslektaşımızın özellikle hoşgörüden bahsetti. Hoşgörünün
sınırlarını biz zaten çok fazlasıyla verdik, ülke olarak da verdik meslek olarak da verdik. Bakın
hoşgörünün bir özelliği Danışma Meclisi bir özelliktir, eğer sadece bir örnek veriyorsanız lütfen
diğer odaların da bu tür bir çalışması olmadığını bilin. Siz Danışma Meclisi'nde ne gibi
çalışmalar yapıp ne gibi belgeler verdiniz? Sadece konuştunuz, gruplarda hiçbir ayrıcalık
yapılmaksızın aynı yapı içerisinde hepimiz eşit olarak dağılmıştır, Oda'mızda bir ayrıcalığımız
olmamıştır. Bir de bir takıntı olayı var korku ve diğer günlerle ilgili bir takıntımız olduğunu
söylediler. Neyin takıntısı olduğunu merak ettim? Cumhurbaşkanı takıntı yapıyor, Genelkurmay
Başkanı takıntı yapıyor, Anayasa Mahkemesi takıntı yapıyor, Yargıtay takıntı yapıyor,
üniversiteler takıntı yapıyor, sivil toplum örgütleri takıntı yapıyor, ne biçim takıntı bu? Hep biz
mi akıntı yapıyoruz? Böyle bir takıntıyı nasıl İçinize sindirebiliyorsunuz? Nasıl?
Genel Kurul’umuzun meslek ve demokrasi mücadelemize katkı getirmesi dileğiyle Çağdaş
Demokrat Muhasebeciler Grubu adına hepinize teşekkür ediyorum.
Nail Sanlı :
Teşekkür ediyoruz. Evet Değerli arkadaşlar,değerli hazirun arkadaşlarımıza söz verdik.Şimdi de
sorulara ve eleştirilere yanıt vermesi için Yönetim Kurulu adına Sayın Yücel Akdemir.
Yücel Akdemir
Sayın Divan, değerli konuklar, değerli meslektaşlarım Oda kurulları adına hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Raporlar üzerindeki görüşmelere geçmeden önce, gerçekten çok güzel bir Genel
Kurul geçiriyoruz. Bu Genel Kurul'un mesleğimize yakışır şekilde geçmesine katkı sunan Genel
Kurul’umuza, katılan tüm konuklara, Genel Kurul’umuza renk katan tüm gruplarımıza, Lütfi
Kırdar'm değerli çalışanlarına, Oda çalışmalarımızın ve genel kurullarımızın temel direği olan
Oda personelimizi, bu süreçte 17 yıllık süreçte bu mesleğe emek harcayan tük kurullara, tüm
meslektaşlarıma, ilçe temsilcilerimize, yardımcılarına, komite üyelerine Oda Yönetim Kurulu'na
bir kez daha teşekkür ediyor, hepsine saygılar sunuyorum.
Arkadaşlarım teşekkür etmese de gerçekten bir mesel odasında ender görülecek bir Genel Kurul
yaşıyoruz. Dışarıda ve burada bir ortak paydayı paylaşıyoruz, eleştirilerimiz bazen katı da olsa
birbirimize güvenmemiz gerekiyor. Kürsülerde çıktığımız zaman bazı değerlerden bahsediyoruz,
bu değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. İki genel kuruldur arkadaşlarıma rica ediyorum diyorum
ki; bireysel konuşmalarda grubunuzun önder kadrolarını lütfen kürsüye çıkarmayın, birbirimize
güven duyalım, bu konuda etik davranalım. Arkadaşlarıma soruyorum, çıkan 2 arkadaşınızın ismi
dağıttığınız bildirinin arkasında Yönetim Kurulu yazıyor. Soruyorum size, bunlar sıradan üyeler
mi yönetim kurulu üyeleri mi? Bir karar verin değerli arkadaşlarım.
Bakın bir gelenek geliştirdik, buna hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Hatırlayın 10 yıl önceki
genel kurulları, insanlar müracaat ederdi. Bir yeterlilik önergesi verilirdi, ne gruplar ne meslek
mensuplarımız düşüncelerini ifade etme olanağı bulamazdı. Bu geleneği yarattık, sizlerden ricam
bu geleneğe sahip çıkalım.
Birinci bölümde Oda faaliyetleriyle, hesap raporlarıyla ilgili eleştiriler var. Bunlara değinmek
istiyorum. Evet hazırladığımız raporları bazı arkadaşlarım rahatsız olsa da gördünüz. Hiçbir
arkadaşımda çıkan, ekonomiyle ilgili raporların yanlış olduğunu ifade etmedi. Bir meslek
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odasının temel görevlerinden biri bu. Biz meslek grubuna ait bugün KİT'lerde görev alan hiçbir
meslektaşın ücretini tartışmıyoruz. Bu danışmanlar bilim adamları, yetişmiş insanlar, alanlarında
uzman, tabii ki bunun bir bedeli var. Bu olacak değerli arkadaşlarım, almadan vermek Allah'a
mahsus alacak arkadaşlarımız hakkını.
Meslektaşlara yardım olayı var, sadece bürosu soyulan, yanan arkadaşlarımıza ayırım
yapmaksızın yardım ediyoruz. Bir ayırım yapıyoruz, disiplin dosyası olmayacak. Biraz borcu
olabilir ama 17 yıldır hiçbir lira aidat ödememişse onlara da yardım etmiyoruz. Biz bir meslek
odasıyız, hayır kurumu değiliz. Bizi yakacak yardımı yapan, erzak yardımı yapan belediyelerle,
başka kurumlarla kimse karıştırmasın.
Değerli arkadaşlarım; biz 100 lira toplayıp 4 lirasını dağıtan, daha sonra 96 liranın hesabını
vermeyen derneklerden de değiliz, biz meslek odasıyız değerli arkadaşlarım. Bölge toplantılarını
yaptık, mesleki sorunlar toplantısı. Yaptığımız toplantılarda daha önceki mesleki sorunlar
toplantılarının kitapçıklarını dağıttık. Bunlar TÜRMOB'da 12 proje haline getirildi, bir kısmı
muhasebe forumlarının gündemine geldi, bir kısmı haksız rekabet gibi, etik gibi yönetmelik
haline geldi. Bunlar Bakanlığın önünde, bu yönetmeliklerin yayınlanmasını bekliyoruz.
Katılımın az veya çok olmasını problem olarak görmüyoruz bu katılmayanların, katılmak
istemeyenlerin sorunu. Özellikle Oda yöneticilerimizi göndermiyoruz diyoruz ki; meslek
mensupları rahatça, hiçbir şeyden etkilenmeden sorunlarını dile getirsinler istiyoruz. Çok da
verimli toplantılar oluyor, istediğimiz sonucu da meslek adına aldı, bu konuda hiçbir
problemimiz yok. Ayrıca Oda Başkan’ımız gerek iş kulesi seminerlerinde, gerek diğer
seminerlerde zamanı elverdiği ölçüde kürsüden meslektaşlarımızı her konuda bilgilendiriyor.
Ortalama bunu da ayda bir kez yapıyoruz.
Arkadaşlarım giderlerle ilgili, kargo giderlerinden bahsettiler. 32 tane kitap yayınlamışız yaklaşık
bunların 20 küsur tanesini ücretsiz gönderdik. Ne yapacaktık bunları değerli arkadaşlarım,
sırtımızda mı taşıyacaktık? Şöyle bir eleştiri yok, PTT'nin gideri buydu, siz bu firmaya buna
dağıtmışsınız. Özellikle hassas davranıyoruz, bilmeniz açısından söylüyorum değerli
arkadaşlarım. Eğer bir kitap 1 hafta arayla yayımlanacak ise, tasarruf etmek için bir hafta
bekliyoruz, ikisini bir gönderiyoruz. Bu kadar hassas davranıyoruz, spekülasyon olmasın diye de
Türkiye'nin, ilimizin en büyük kargo firmalarıyla çalışıyoruz çünkü fiyatları PTT'nin fiyatlarının
altında değerli arkadaşlarım. Yeminli odası, bir başka odayı burada konuşmak istemiyorum.
Sadece şunu söylüyorum, yeminli odasındaki bir faaliyet belgesi bedeline, bir de sözleşme
bedeline bakarsanız hiç yeminli odasını ücret konusunda ağzınıza bile almazsınız. Kaldı ki
arkadaşlarıma ben rica ediyorum, birkaç kez söyledim bizim Odamızı diğer odalarla, diğer
odaların aidatlarıyla karıştırmayın. Ayda 200 milyon alıp, 180 milyon alıp, 20 milyon alıp
üyesine hiçbir şey vermeyen diğer odalarla bizi karıştırmayın. Bir şeyi iddialı olarak söylüyoruz,
yaptığımız hesaplara göre birçok gideri katmıyoruz, aşağı yukarı maliyet olarak, üyelerimizden
topladığımız aidatın yüzde 80'ini eğitim ve kitap olarak üyelerimize geri gönderiyoruz.
Gelenlerle, katıldıklarınızla katılmadıklarınızı da hesap ederseniz hepimiz muhasebeciyiz, bu
hesabı görürüz.
KOBİ’lerle ilgili çalışma talebi geldi arkadaşlarımdan, bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları
yaptık, kısa adı KOBİMUS olan Sayın Bakanım da kısmen bahsetti bir kitap haline getirdik.
Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu'na bunu teslim ettik, mevcut muhasebe standartlarının
KOBİLER de uygulanmayacağını biliyoruz, bu konuda çalışmalarımızı tamamladık, ek
çalışmamız da devam ediyor.
Arkadaşlarım; Avrupa Birliği fonlarından aldığımız projeden bahsettiler, sormak istiyorum
değerli arkadaşlarım; acaba haberleri var mı, Avrupa Birliği'nin fonları kimlerden alınan
paralardan oluşuyor? Bizim paralarımız var değerli arkadaşlarım, verdiğimiz paraların bir kısmını
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geri almaya çalışıyoruz, bu yönüyle bakın. Burası ayrı bir konu, arkadaşlarımın projeyle ilgileri
yok. Bizim için bu proje önemli, 4 tane daha proje aldık, inadına devam edeceğiz. Birinci
projedeki sayıları bize soruyorlar, neden diyorlar parayı geriye iade ettiniz? Bu parayı yemeyi
beceremediniz mi diyorlar. Bu bizim farkımız, biz muhasebeciler odasıyız değerli arkadaşlar, bu
güç olayı değerli arkadaşlar; bizim farkımız burada. Biz bu fonu alıp cebimize atma anlamında
almadık muhasebeciler odasıyız. Şu anda Türkiye'de alınan fonların değerli arkadaşlarım, bu
konuda gerek Bakanlıktan bu fonları yürüten, gerek Avrupalı heyetlerden proje anlamında, bütçe
anlamında, sonuçlandırma anlamında her türlü teşekkürü alıyoruz. Şu anda da bizim bu
gerçekleştirdiğimiz proje örnek teşkil ediyor, alınan birçok projeye temel teşkil ediyor.
Onun ötesinde bir olay var değerli arkadaşlarım, arkadaşlarımız sayıdan bahsediyorlar hepimiz
biliyoruz değerli arkadaşlarım doğum anında kaç tane annemiz can veriyor. Doğan
çocuklarımızın yüzde 20'si, doğduktan sonra 3 gün içinde ölüyor değerli arkadaşlarım. Bu
eğitimlerde biz bir arkadaşımıza bile, bir annemize, bir kardeşimize bile bir eğitim verebilmişsek
ne mutlu bize, bu bize yeter değerli arkadaşlarım.
Mali tatille ilgili değerlendirmeler geldi. Mali tatil 15 yıl önce bizim rüyamızdı, bazıları hayal
diyordu. Altını çizmek istiyorum dünyanın hiçbir ülkesinde mali tatil yok değerli arkadaşlarım.
Israrla 15 yıldır takip ettik, katkı sunanlara teşekkür ediyorum. Olaya hepimizin şu yönden
bakması gerekiyor, muhasebe mesleği bir kariyer mesleği, mali tatil kariyer mesleği yolunda
atılan çok ciddi bir adım. Bakın bizden daha kariyerli görünen hukukçular vardır, iki tane temel
ayrıcalıkları vardır; birincisi mali tatillerinin olması, adli tatillerinin, ikincisi topluluk sigortasıdır.
Bu anlamda buna bakalım, yoksa hepimiz biliyoruz ki, 6 ay da olsa bu mali tatil eğer paranız
yoksa kurumsallaşmamışsanız, güçlerinizi birleştirmemişseniz tatil yapamazsınız. Bu anlamda
bakmak lazım, bu anlamda mali tatili hepimiz sahip çıkmamız gerekiyor, bildiğim kadarıyla da
TÜRMOB bunun uygulamasıyla ilgili çalışmaları yapıyor. Ayrıca bununla ilgili bana göre, mali
tatilin esasları bellidir, önemli olan bizim kararlı olmamız, yönetmeliğe yasaya da hiç gerek yok.
Şu anda, hiçbir kuruma iletilmiş bizim bir yasa çalışmamız yok, sadece değerlendiriyoruz.
Yönetmeliklerimizi hazırladık, bilinmesi açısından söylüyorum hazırlanmış bir yasa, sanki
içeriğinde birtakım konular varmış gibi arkadaşlarım görüş belirttiler. TÜRMOB'un bunlar
olağan çalışmaları, Ankara'da devam ediyor, bundan sonra da devam edecek, yeri zamanı
geldiğinde gündeme gelecek.
Yardım sandığından arkadaşlarım bahsetti, yasamız buna müsait değil. Bizim yasamızın,
Oda'lara verdiği bu konuda bir yetki yok. Demin yardım bölümünde de ifade ettim, bunun yerine
bizim mesleğimiz biz varsak bizim mesleğimiz var, biz yoksak bizim mesleğimiz yok. Serbest
mesleğiz biz, hepimizin kurumsallaşması, güçlerimizi birleştirmesi gerekiyor. Bu sorunun
altından ancak bu şekilde kalkarız, başka şekilde bu olayı çözmemiz mümkün değil.
Burs olayı var, arkadaşlarım soruyorlar; bugüne kadar biz bursu sadece ölen meslek
mensuplarımızın çocuklarına veriyoruz. Bugüne kadar odamıza burs talebinde bulunulup da
geriye çevrilmiş bir tane talep yok arkadaşlar, hiçbir kıstası da yok bunun. Tüm bugüne kadarki
gelen burs taleplerinin hepsinin kararını aldık, Odamızın olanakları ölçüsünde sayılar ölçüsünde
bu bursları veriyoruz.
Arkadaşlarımızdan hizmet birimi talepleri geliyor, e-oda yolunda ciddi adımlar atıyoruz. Eoda'ya geçmeden önce de bizim özellikle meslek mensuplarımızın temel ihtiyaçları, faaliyet
belgesi, Ek 11 gibi belgeler zaten Oda'ya borcu olmayan üyeler, internet ortamında müracaat
ediyorlar, bu arkadaşlarımızdan kargo ücreti almadan, arkadaşlarımıza bunları gönderiyoruz. Bu
anlamda da teknolojinin bu kadar geliştiği bu dünyada, hizmet birimi bu çerçevede açmayı
düşünmüyoruz. Eğitim birimleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor.
Şimdi bütçeyle ilgili eleştiriler geldi, bu tip kurumların temel zorluklarından biri tahakkuk esaslı
bütçe yapmak zorundasınız. Tüm üyelerinize o yılın aidatlarını tahakkuk ettirmek zorundasınız,
ettirmezseniz tahsil hususu bunun takibini yapamazsınız, gediğinde tahakkuk yapamazsınız.
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Tahakkuk esaslı bütçeye baktığınızda yaklaşık 8 milyon YTL geçmiş dönemden alacaklar var.
Çalışmalarımız devam ediyor, yakında Oda'nın sitesinde göreceksiniz, belki 1 yıl içerisinde
Oda'nın sitesinde 2 bin, 2 bin 500 civarında faili meçhul üye göreceksiniz. Evlerinde
bulunmayan, adreslerinde bulunmayan, telefonlara cevap vermeyen, bu alacakların yüzde 9O'ı bu
üyelerimize aittir. Silme olanağınız yok, yetkiniz yok. Bu rakamlara bu bütçelere aktarmak
zorundasınız, yoksa sadece bu Oda'nın faaliyetlerinin aidat ödeyen üyelerimizin sırtına
yüklenmesinin adil olmadığını, doğru olmadığını biz de biliyoruz. Kaldı ki baktığınız da,
tahakkuk esasına göre bu şartlardan dolayı tahsilatınız yüzde 60'ı geçmiyor yani bunun anlamı şu,
hazırladığınız bütçenin, hazırladığınız bütçenin, yüzde 60'ı yok henüz bu gelir tarafını
dengelemek için, gider tarafını dengeleyecek bir muhasebe standardı ilan edilmedi arkadaşlar,
yok öyle bir standart. İsten istemez denk bütçe yapmak için, gider kalemlerini şişirmek
zorundasınız. Yok, bunun başka Türkçe’si, varsa söylesinler, bir dahaki Genel Kurul’a
uygulayalım.
Hepimiz muhasebeciyiz, özellikle konuşan arkadaşlarımın ve burada kurul üyesi arkadaşlarımın
büro çalıştırdıklarını da biliyorum. Kimse kimseye burada muhasebe öğretmesin.
Yönetim olmanın sorumluluğu gibi, muhalefet olmanın da sorumluluğu var değerli arkadaşlarım.
Sevsek de sevmesek de 17 yıldır değişmeyen, tüm eksiklerine rağmen sahip çıktığımız meslek
yasası ve yönetmelikler var. Bu yönetmeliklerde ve yasada Oda gelirlerinin ne olacağı belli, bu
gelirleri Genel Kurul kararlarıyla belirlemek, Genel Kurul kararlarına saygı duymak ve bunları
uygulamak zorundasınız. Ücret tarifesini söyleyen arkadaşım iyice incelerse, onun katsayısının
da maddenin devam eden bölümünde, hangi katsayıyla çarpılacağını görecektir. Öyle sıfır alırım
demeyle olmuyor, bunların hepsi yöneticilere zimmettir, sorumluluktur almam diyemezsiniz.
Burası politikacıların kürsüsü değil, burası Mali Müşavirler Odası'nın kürsüsü değerli
arkadaşlarım.
Bütçe dikkatle incelendiğinde 2006'da gelir bütçemizin, 13,708 bu yılkı gelir bütçemizin 18,246
olduğunu göreceksiniz. Gelir fazlasını düştüğünüzde bütçenin 10, 517'ye geldiğini yaklaşık
yüzde 11 nokta 1 'lik bir artış olduğunu hep birlikte görüyoruz.
Nispi aidatla ilgili eleştiriler geldi, nispi aidat bu yıla kadar genellikle nispi aidat tahakkukta,
geçen yılki tahakkukta geçmiş yılların tahsilatları var dikkatle incelerseniz. Bu sene bir yenilik
yaptık nispi aidatta, Vergi Dairesi'nden aldığımız CD'de 5 bin arkadaşımızın kayıtları çıkıyordu.
Bize aidat bildirmeyen yaklaşık 2 bin küsur arkadaşımıza 15 katı yasa gereği, tahakkuk yaptırıyor
idik. Bu sene Vedop kayıtlarından tahakkukları bire bir indirerek, vergi levhalarını daha sağlıklı
bir 15 katı olmadan, direk gelir neyse onun üzerinden tahakkuk yapmaya başladık. Biraz daha
nispi aidat bu yönüyle daha sağlıklı hale geldi.
Haksız rekabetle ilgili gelen eleştiriler var. Birçok arkadaşım haksız rekabetin dayanağının, yeni
gelen meslek mensupları, yeni büro açan meslek mensupları olduğunu ifade ettiler. Biz bu görüşe
katılmıyoruz, sadece İskoçya'da 18 bin adet meslek mensubu var, hepsi büro şeklinde çalışıyor.
Bizim 24 bin üyemizden, 10 bin meslek mensubumuz var. Bu sayı yeterli değildir değerli
arkadaşlarım, bu sayı yeterli değildir. Bu sayının daha da artması gerekiyor, bizim
hesaplamalarımıza göre Türkiye'de ki firmalara 20 bin meslek mensubunun sayısı da az. Bunun
altında yatan temel olgu, haksız rekabetin, kendi aramızdaki haksız rekabetin önlenememesi bir,
ikincisi henüz denetim yolunda Türk Ticaret Kanunu çalışmaları devam etse de devletin dışında,
verginin dışında firmalardan, işletmelerden bize denetim talebi gelmemesi değerli arkadaşlarım.
Üçüncüsü ise hala 21'inci yüzyılda demin anlatılan sıkıntılara rağmen bireysel çalışmayı tercih
ediyoruz, paylaşmıyoruz. Bürolarımızda yetiştirdiklerimiz stajyerlerimizle de paylaşmıyoruz,
stajyerlerimiz yeni meslek mensupları bu mesleğin geleceği değerli arkadaşlar, bunlardan kimse
korkmasın. Bir gün hepimiz bu mesleği bırakacağız, bu mesleği onlar icra edecekler. Korkmak
yerine onları dinlemek gerekiyor, onlarla konuşmak gerekiyor, onlarla paylaşmak gerekiyor.
Aramızdaki haksız rekabeti çözmek gerekiyor, sıkıntı olmadığını hep birlikte göreceğiz.
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Şimdi değerli arkadaşlarım, biz bir meslek odasıyız, biz bir siyasi parti değiliz. Mealsek odası,
oda yöneticilerinin olsun, diğer mutfakta görev yapan arkadaşların olsun gönüllü görev yaptığı
yerler. Meslek odalarında ayrıcalık olmaz. Şimdi arkadaşlarım diyorlar ki, biz yüzde 24 oy aldık
bize yer vereceksiniz, bizi çağırmıyorsunuz diyorlar. Hatta daha ileri gidiyor arkadaşlarım,
geçende Oda'da tartıştık, diyorlar ki; bizi bize sıradan bir meslek mensubu gibi davranamazsınız
diyor değerli arkadaşlarım.
Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar Oda adına giden görev yapan arkadaşlarımın hepsi, bu genel
kurulların seçtiği arkadaşlardır. Ya delegedirler ya da Oda'nın görevlendirdiği arkadaşlardır.
Bunların dışında hiç kimsenin bir yere gitmesi söz konusu değildir, kaldı ki bizim
sempozyumlarımız ve benzeri etkinliklerimiz tek bütçeyle yapılan etkinliklerdir.
Arkadaşlarımızın şunu anlaması gerekiyor, 17 yıldır bu Oda'da yönetimdeyiz, Oda seçimleri
bittikten sonra hangi siyasi anlayışta olursanız olun, hangi etnik yapıdan gelirseniz gelin, hangi
gruptan olursanız olun ister Meslekte Birlik'ten olun, ister Çağdaş Demokrat Muhasebeciler
Birliği'nden olun, o kapıdan içeriye girdiğinizde hepiniz eşitsiniz değerli arkadaşlarım, kimse
bizden ayrıcalık beklemesin.
Kimileri sizleri kul, kimileri sizleri başka bir isimle hitap etse de bu Oda'nın üyeleri arasında
kimsenin kimseden farkı yoktur değerli arkadaşlarım. 17 yıldır eşitlikçi, çağdaş bu anlayışımız
değişmedi, bundan sonra da değişmeyecek. Delegeler seçimle geliyor değerli arkadaşlarım, o
delege dediğiniz arkadaşlarım 7 bin oy alıyorlar, 7 bin. Üst kurul delegeleri, temsil yetkileri var
ve genel kurullarda bu arkadaşlarımıza temsil yetkisi verilmiş, bu temsil yetkilerini sonuna kadar
kullanacaklar.
Bizim Odamızın bir özelliği var, dünyada bizim Odamızın benzeri odalara sadece büro
faaliyetinde bulunanlar kaydediliyor. Bizim Oda'mızda ise bu ülkenin şartlarından dolayı bağımlı
arkadaşlarımız hem staj yapıyorlar, hem de Oda'larının üyesi oluyorlar. Bu çerçevede
değerlendirdiğinizde bizim gerçekten bunların sonuçlarını da göreceğinizi söyledim,
ulaşılamayan veya gerçekten kabul etmemiz gerekiyor bu mesleğe ilgi duymayan farklı alanlarda
uzmanlaşan çok üyemiz var. Bazen sorumluluklarımızı da yerine getiremiyoruz, en son ilçe
ziyaretleri yaptık bin 200 büro yerinde yok değerli arkadaşlar. Bin 200 tane büro yerinde yok,
bulamıyoruz. Tek tek telefonla arıyoruz, çalışıyoruz. Dolayısıyla baktığımızda isterdim ki
eleştiren arkadaşlar, diğer akademik meslek odalarının rakamlarını da buraya getirsinler.
Kullanılan yaklaşık 10 bin oyu küçümsüyorlar, bu muhteşem bir sayı değerli arkadaşlarım, bu
muhteşem bir sayı. Bir takım demagojik laflarla, alınan oyu kimse yüzde 20 gibi göstermesin,
gösterecekseniz önce parlamentodan başlayın, buradan değil değerli arkadaşlarım.
Değerli arkadaşlarım bildirilerinde ve konuşmalarında bu salona gelenler için biat edenler
kelimesini kullanıyorlar, bunu şiddetle kınıyorum. Ancak başkalarına biat edenler bu meslek
mensuplarını biat etmekle suçlayabilirler, dönsünler önce kimlere biat ettiklerine baksınlar.
Odaları işgal edenler diyorlar, 17 yıldır iktidara gelip, gelemeyip muhalefeti işgal edenlerle
uğraşsınlar, Oda'ları işgal edenlerle değil. İşgal yok burada demokrasi var değerli arkadaşlarım.
Bu Oda'nın üyelerinin oylarıyla buraya geliyoruz, hiçbir yeri işgal etmiyoruz, bırakın buna siz
değil bu Oda'nın üyeleri karar versin, bu Oda'yı kimlerin yöneteceğini.
Demokrasi önce kürsü özgürlüğünden başlayacak, ben kimseye laf atmadım. Kürsü özgürlüğüne
de inanırım. Değerli arkadaşlarım çok üzüldüm, diyorlar ki; "kul" diyorlar. Ancak kulluk
ediyorsanız birilerine, buradaki insanları kul olarak niteleyebilirsiniz. Buradakilerin hepsi meslek
mensubu, hepsinin kendine...
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Yücel Akdemir:
Orayı karıştırma, o senin işin değil o senin işin değil! Buradaki "kul" anlamının hangi anlamda
kullanıldığını biliyoruz, köle anlamında. Ancak kölelik edenler, buradaki saygın meslek
mensuplarını köle olarak niteleyebilir, bunu da kınıyorum şiddetle.
Değerli arkadaşlarım; geleceğim demek çok iddialı bir kelime. Gerçekten sözlerinize sahip
çıkmayacaksanız o kelimeleri kullanmayacaksınız. Geleceğiz diyorsanız iktidara ya gelirsiniz, ya
da bu lafı ağzına almaz gidersiniz. Bunu seçim sonuçları gösteriyor.
Bu işin güzelliği, gruplar olmazsa bu meslek bu kadar yol almaz. Bu meslekte bu kadar kalite
olmaz...
Değerli arkadaşlarım; son olarak ben bugün siyasete girmek istemiyorum, bir cümleyle sözlerimi
bitirmek istiyorum. Bu ülkede temsil edileyim, arkadaşlar ısrarla nispi temsilden bahsediyorlar.
Cevap vermeye gerek yok bu konuda, meslek yasası açık. Kaldı ki baştan söyledim, buralar
gönüllü örgütlenmeler her gelen anlayış, bu Oda'dan kendi kadrolarıyla, kendi anlayışlarıyla
yönetecekler, buna da muhalefetin saygı duyması gerekiyor.
Değerli arkadaşlarım; son bir sözle bitirmek istiyorum. Son günlerde moda oldu, bu ülkenin
geleceğini belirleyen milletvekillerinin seçiminin, parti liderlerinin iki dudağının arasında olduğu
bir ülkede, hiç kimse millet iradesinden bahsetmesin.
Hepinize saygılar sunuyorum.
Nail Sanlı : Sayın Yücel Akdemir’e teşekkür ediyoruz.Oda Başkanımız da söz alacak. Buyurun
Sayın Yahya Arıkan.
Yahya Arıkan:
Saygıdeğer meslektaşlarım, hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Öncelikle söz alan, katkı sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunmak istiyorum.
Özellikle de meslekle ilgili öneri getiren arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Hele hele
vizyondan bahsederken, mesleki önerileri sıralarken, bugüne kadar sunduğumuz görüşleri burada
tekrarlanmasından son derece mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Yani geçici verginin
son dönem kalkmasını, yeminli mali müşavirlik hizmet karşılığının alınması, kodlardaki
bilgilerin açılması, SSK'nın tek bildirge olarak verilmesi, kapanış tasdiklerindeki süre, defterlerin
yazılması ve diğerleri. Bunlar yıllardır dile getirdiğimiz ve açış konuşmasında eğer çok dikkatli
izlediyseniz TÜRMOB'un ve Odamızın gündemdeki konu başlıklarına baktığınızda bunların
hepsinin karşılığını göreceksiniz. Özellikle son bölümde anlattığım mesleki çözüm dosyaları,
TÜRMOB projeleri bunların net karşılığıdır.
Yine arkadaşlarımız Muhasebe Enstitüsü ne zaman kurulacak. Ne zaman olacak denildi? Sayın
Defterdarımız konuşmasında şunu ifade ettiler, tabii bir bilgi eksik. Biliyorsunuz Kurtuluş'taki
binamızın mülkü bize ait. Bu binayı alırken önce kiralama yoluyla aldık ama daha sonra Sayın
Türker zamanında çıkarılan bir yasa sonucunda meslek odalarına satış gündeme geldi, biz de o
günkü Defterdar Sayın Kadir Boy'un büyük destekleriyle güzel bir rakama aldık ve tamamıyla bu
binanın mülkiyeti bize ait. Ama Sayın Defterdar'ımız gerçekten göreve geldiği günden bugüne
İSMMMO'nun bu talebine çok sıcak bakıyor ve yaklaşık 1 yıldan beri süren çalışmalarımız
hemen hemen sonuca geldi, zannediyorum 30 - 40 dönüm üzerinde bir arazi üzerinde bu
enstitüyü kuracağız sevgili arkadaşlar. Sayın Defterdar da bu müjdeyi verdi, biz de sizinle bunu
paylaşmak istiyoruz.
Yine bir arkadaşım, mesleğe girişin daraltılmasının gerekli olduğunu ifade ettiler. Bu bizim
uzunca süredir dile getirdiğimiz, yine arkadaşların ifade ettikleri gibi meslek yasasında yapılması
gereken bir değişikliktir. Ancak son yılları izlerseniz, özellikle staja giriş sınavından sonra bu
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konunun sayısal anlamda azaldığını göreceksiniz. Ki arkadaşımız önerisinde, ön lisans ve ticaret
lisesi mezunlarının kalkmasını izah ettiler. Şu anda şöyle bir örnek vereyim, 100 kişi staja
başlama sınavını kazanıyorsa, buradaki ticaret lisesi ve ön lisans mezunu arkadaşımızın sayısı
yüzde 3'leri, 4'leri geçmiyor ve bu süreçten itibaren geçici maddelerden gelen süreç ve benzer
konulardan dolayı bir meslek mensubu sayısında artma oldu ama bundan sonraki sürece
baktığınızda bunun hızlı artmadığını göreceksiniz.
Şimdi sevgili arkadaşlar; söz alan arkadaşlarımız özellikle büyük denetim firmalarının tekelinden
bahsettiler. Büyük denetim firmalarının tekeli veya başka bir anlamda pazardan aldıkları pay
oranı sadece Türkiye'ye özgü olan bir olgu değil. Amerika'da bildiğim kadarıyla yüzde 90'ların
altında değil, birçok ülkede 80'lerin, 90'ların altında değil. Türkiye'de bundan bir, farklı bir oran
çıkacağını da zannetmiyorum.
Şimdi, bir süreci uzunca süredir anlatmaya çalışıyoruz, bunu gittiğim odaların genel kurulunda da
anlatmaya çalışıyoruz, zor işimiz aslında. Neden zor? Açış konuşmasında ifade ettim,
muhasebenin yanı sıra yeni bir sürecin olduğunu ve bizim de görevimiz, hani o vizyon
diyorsunuz ya; bunu arkadaşlarımıza eksiksiz anlatmaktan geçiyor. Nedir bu? Muhasebenin yanı
sıra bir denetim süreci olacağını ifade ettik. Şimdi bakın Türk Ticaret Kanunu son dakikada
yasallaşması engellendi. Ama şunu biliyorum ki özellikle büyük denetim firmaları, her birisi
bünyesine, 400–500 eleman almıştır. Biz bunları biliyoruz ama muhasebe camiası, bu mesleği
sürdüren arkadaşlarım bir şeye karar verecekler, basit usulün dışında, işletme defteri dışında,
muhasebeyi tutmanın dışında yeni bir iş alanı olduğunu görmemiz gerekiyor, eğer görmezsek
bunu binleri alacak değerli arkadaşlarım.
Bakın Türk Ticaret Kanunu'nda TÜRMOB her oturumu adım adım izledik, adım adım. Orada Alt
Komisyon'dan gelen bir hüküm vardı, Adalet Komisyonu'nda nasıl olduğunu hatırlıyor musunuz?
Alt Komisyon'dan Adalet Komisyonu'na çıkarken, büyük ve orta ölçekli şirketlerin denetimini,
bağımsız denetim şirketlerini, küçük ölçekli şirketlerin ise SMM veya 2 SMM veya 2 YMM
olarak denetlenmesi zorunlu kılıyordu. Nasıl düzeldi bu Adalet Komisyonu'nda? Özellikle
TÜRMOB'un TOBB'la yaptığı işbirliği sonucunda, büyük ölçekli şirketler, bağımsız denetim
şirketleri tarafından, küçük ve orta ölçekli işletmeler ise 1 SMM veya 1 YMM tarafından
denetlenir şeklinde geçti.
Tartışmaya gerek yok arkadaşlar, en az sizin duyduğunuz rahatsızlık kadar biz de bunu
duyuyoruz ve yakından takip ediyoruz. 400'üncü maddeye iyi baktığınızda denetim boyutunu,
sadece 3568 Sayılı Yasa’ya göre, adını yazmasa dahi SMM veya YMM tarafından yapılacağını
ifade ediyor. Yine ikinci nokta şudur, bahsedilen bağımsız denetim şirketleri şu anda mevcut,
halka açık olan şirketlerin olduğu denetim firmaları da değil, yeni oluşum olan tüzükle
SMM'lerin veya YMM'lerin kuracağı bağımsız denetim şirketinden bahsetmektedir. Lütfen bunu,
bu şekilde iyi irdelememiz lazım, iyi takip etmemiz lazım.
Arkadaşlarımın tekelleşme duygularına söyleyecek hiçbir şeyim yok, ortada bir pazar varsa, bu
pazarda da, bu pazarı da belli bir kesim alıyorsa kusura bakmayın dünyanın hiçbir yerinde, bu
mevcut firmaları kapatma şansımız söz konusu değil sevgili arkadaşlarım. Böyle bir şey yok,
böyle bir şey yok dünyanın hiçbir yerinde 4 büyükler yüzde 80'i alıyor deyip kapatma şansına
sahip değiliz. Ne yapmamız gerekiyor? Hep söylüyoruz, güçlerimizi birleştireceğiz,
bütünleşeceğiz. Siz yabancı dili eleştirseniz dahi, yabancı dil öğreneceğiz arkadaşlar, onlarla
ancak bu şekilde rekabet edebiliriz.
Bakın biraz önce bir pazardan bahsettik. pazar kelimesi de çok hoş değil ama eğer orta ölçekli
şirketlerin denetimini bizler yapacaksak kusura bakmayın oturduğumuz yerde, tek başımıza bu işi
yapma şansına sahip değiliz. Lütfen bu süreci bu şekilde görmemiz gerekiyor.
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Tabi üzüldüğüm bir şeyin altını çizmek istiyorum, aslında yöneticiler Genel Kurul'u germe gibi
hakları yoktur ama biraz sonra bazı noktaları sizlerle paylaşacağım ama özellikle
arkadaşlarımızın ekonomik verilerden rahatsız olduğunu gördüm. Bu ülkeyi yönetenler, bu
ekonomik verilerin bu şekilde açıklanmasını istemiyorlar. Yani bundan rahatsız oluyorlar. Biz
muhasebeciler denge insanları değil miyiz? Biz muhasebeciler Türkiye'de sadece 5 yılda yüzde
70 iç ve dış borç toplamı artmışsa, bu para nereye gidiyor diye sormayacak mıyız değerli
arkadaşlarım? Niçin rahatsız oluyorsunuz?
Bir arkadaşım, sevimsiz yönetim anlayışı diyor. Değerli arkadaşlar siz sevgiyi bilir misiniz? Siz
sevdayı bilir misiniz? İşte sevda burada, burada. İsim vererek konuşacağım, şu ana kadar hiç isim
vermedim. Sayın Ayla İskenderoğlu, konuşmanızda bir cümleniz var, külüstür zihniyet dediniz.
Bu zihniyet var ya padişahlığa, yurdu dört bir yandan kuşatan emperyalist güçlere savaş vererek,
bu ülkenin sahipleridir. Ya buradan kınayacaksınız, özür dileyeceksiniz ya da ben seni
kınıyorum. Kınıyorum sizi.
Kürsü demek küfretme yeri değildir, bu zihniyete, bu düşünceye küfredemezsin özür dileyin
lütfen. Sizi kınıyorum bir kez daha.
Evet, arkadaşlar; devam ediyoruz. Şimdi biz niye tarafız. Biz taraf olduğumuzu şurada yazdık.
Çağdaş, demokrat, laik Türkiye Cumhuriyetine taraf olduğumuzu söyledik. Bunun içerisinde
emekten yana olmak var, bunun içerisinde hukukun üstünlüğüne inanmak var, bunun içerisinde
yolsuzluğa karşı olmak var, bu tarafı lütfen değerli dostlarım çok iyi anlayın. Biz tarafımız tek bir
yer değil, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin koyduğu temel değerlere taraf olduğumuzu söyledik.
Şimdi diyor ki arkadaşlarımız; Oda siyasi mesajlar vermekte, mesleğe siyaset bulaştırmak
istiyorlar. Eğer sizler şu anlattığım çağdaş, demokrat, laik Türkiye'ye taraf olduğumuzu, siyaset
olarak görüyorsanız evet siyaset yapıyoruz ve bu siyaseti de yapmaya devam edeceğiz.
Cumhuriyet Gazetesi'nde, faaliyet kitabında da koyduk, web sayfamızda da vardır Sayın Leyla
Tavşanoğlu'yla yaptığımız bir söyleşide Cumhuriyet şu haberi veriyordu sürekli, "Tehlikenin
farkında mısınız?" diye. Biz de tehlikenin farkında olduğunu söyledik. Eğer bu anlatacaklarım bu
değilse hiç mesele yok.
Yan komşumuzda, İran'da Humeyni alkışlarla İran'a geldi. O günkü süreçte, sol İran Komünist
Partisi de Humeyni'ye destek verdi. Ne oldu sevgili arkadaşlar? Önce ne kadar solcu varsa
katledildi, arkasından tüm kadınlara çarşaf giydirildi, arkasından üniversiteler işgal edildi. İşte
biz bu tehlikenin farkında olduğumuzu söylüyoruz. Eğer bizi yönetenler bunu kast etmiyorsa hiç
mesele yok, hiç mesele yok sevgili arkadaşlar.
Ve bu tehlikeyi gündemi değiştirerek darbe ve benzeri söylemlerle kimse karıştırmasın.
Dostlarıma söylüyorum, bakın burada arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum Meslekte Birlik'e.
İlk defa gerçek yapılarını ortaya koymaya başladılar, taşlar Oda'da yerlerine oturuyor hakikaten
teşekkür ediyorum. Ancak 22 Temmuz Türkiye'de bir kırılma noktasıdır, 22 Temmuz başka
söylemlerle geçiştirilecek olan bir konu değildir. İnancım şudur, inancımız şudur 22 Temmuz'da
bu tehlikenin farkında olanlar gereken cevabı verecektir.
Bugüne kadar ne ürettiysek bir ekip anlayışıyla ürettik. Bu ekipte, bu ekipte hiç birinizin sözünü
kesmedim. Bu ekipte Yönetim Kurulu’ma, Oda Disiplin Kurulu’ma, Oda Denetleme Kurulu’ma,
TESMER Yönetimi'ne, 30 ilçe temsilcime, mutfakta çalışan tüm Komite üyelerime ve de ayakta
bizi bekleyen sevgili çalışanlarıma yürekten teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.
Nail Sanlı :
Teşekkür ediyoruz.Gündemin altıncı maddesini tamamlamış bulunuyoruz.Gündemin 7.
maddesinde Yönetim Kurulunun raporları ve kesin hesapların,denetleme kurulunun raporlarının
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ayrı ayrı ibra edilmesi.Yönetim Kurulunun çalışma raporunu ve kesin hesaplarını onaylayarak
ibra edenler? Etmeyenler? İki kişi hariç ibra edilmiştir.Denetleme Kurulunu ibra
edenler?Etmeyenler? Oy çokluğuyla ibra edilmiştir.
Yeni dönem çalışma bütçesinin görüşülmesi.Yine bu konuda önerge var. Yeni dönem çalışma
bütçesinin okunmadan kabul edilmesini öneriyoruz.Önerenler Yahya Arıkan, Abdülaziz Ural,
Hamdi Balcı. Yeni dönem çalışma bütçesinin okunmadan görüşülmesini kabul edilmesini
oylarınıza sunuyorum.Kabul edenler?Etmeyenler? Kabul edilmiştir.Görüş bildirmek
isteyenler?Görüş yok.
Yeni dönem çalışma bütçesinin size dağıtılan çalışma kitabında yayınlandığı gibi oylarınıza
sunuyorum.Kabul edenler?Etmeyenler?Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.Dilek ve Temenniler.
Oktay Yeşilyurt:
Değerli arkadaşlar, toplantı tabi bitiyor ve gidiyorsunuz ama kısa bir önerge vereceğiz. O
önergeyle ilgili bir dakikalık beni dinlemenizi rica ediyorum.
Önergemizin mahiyeti özetle şudur; bizden alınan ücret tarifelerini yüksek buluyoruz. Yasa
gereği bunu almak zorundayız diyorsanız ve alacaksanız bu ücret tarifesi bedellerini bir fonda
toplayın. Bu fonda toplanan paralan yasal olarak, adı sandık mı olur ya da o görevi görecek başka
bir kurum mu olur, o kurumu kurmak için kullanın ve oraya kaynak yapın. Daha sonra da, kurum
kurulduktan sonra bağımlı çalışan arkadaşlarımızı da bu sandığa ya da adı buna benze olacak,
kuruma dahil edin, edilmesine dair bir önergedir.
İlgililerin değerlendirmesi dileğiyle ben Divan'a bunu veriyorum. Teşekkür ediyorum.
Nail Sanlı :Önergeyi bir dilek ve temenni olarak alıyoruz.

(İSMİ EKSİK)
Sayın Başkan; dilek ve temenniler bölümünde söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Burada bir
hususu çok kısaca ifade edeceğim, şimdi yıllardan beri bir gelenek var. Bu gelenek şudur,
toplantı boyunca herkes görüşlerini ortaya kor, kendi gruplarının anlayışlarını ifade ederler.
Kişisel olarak arkadaşlar anlayışlarını ortaya koyarlar ve sonunda bir tablo ortaya çıkar. Bu tablo
bugüne kadar benim görebildiğim en olgun genel kurullardan bir tanesiydi. Gerçekten büyük bir
olgunluk içerisinde geçti, bütün arkadaşlar birbirlerini rahatsız edecek sözleri dahi olgunlukla
dinlediler, birbirlerini alkışladılar. Bu çok önemli bir tabloydu, bugüne kadar yapılmış en olgun
Genel Kurul'du. Ancak bu Genel Kurul’a Sayın Başkan, Oda Başkanı'mız en son söz alan kişi
sıfatıyla maalesef gölge düşürmüştür.
Burada bir grubu azarlar gibi bağırarak, çağırarak şov yapma meydanı olarak burayı her seferinde
kullanıyor, bugün de aynı şeyi yaptı. Bu konuşma tarzından dolayı kendisini kınıyorum. Özellikle
de Ayla İskenderoğlu arkadaşımıza yapmış olduğu hakaretten dolayı onu ayrıca, hasetsen
kınadığımı buradan ifade ediyorum. "Köhnemiş anlayış" diye ifade edilen işte tam da bu
düşüncenin, bu anlayışın adıdır.
Hepinize saygılar sunuyorum.
Nail Sanlı :Genel Kurulumuz burada sona ermiştir.Hepinizin katılımları ve katkıları için teşekkür
ediyoruz. 19. Olağan Genel Kurulumuzda buluşmak üzere.Hoşçakalın.
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