İSMMMO 20. Olağanüstü Genel Kurulu

Sayın TÜRMOB genel başkanım, sayın onursal başkanım, değerli milletvekillerim, TÜRMOB
yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımız, denetleme kurulu
üyesi arkadaşlarımız, sayın oda başkanlarımız ve değerli yönetim kurulu arkadaşlarımız ve siz
değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım, basınımızın değerli temsilcileri. Oda kurulları adına
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 20. Olağan Genel Kurulu’muzu açıyorum. Hayırlı olmasını
diliyorum. Genel kurulu yönetmek üzere divan için önergelerinizi bekliyorum.
Divan’a bir önerge gelmiştir. Başka önerge var mı arkadaşlar?
Önergeyi okuyorum, 20. Olağan genel kurulu üyelerine... 20. Olağan genel kurulumuzu
yönetmek üzere Divan Başkanlığı’na sayın Yücel Akdemir’i, başkan yardımcılığına sayın Filiz
Bülbül’ü, üyeliğe Bahri Günel’i, üyeliğe Günay Güneş’i öneriyoruz. Önerenler: Sayın Yahya
Arıkan, sayın Abdülaziz Vural, sayın Hamdi topalcı. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler-etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkürler. Divan’ı bekliyoruz arkadaşlar.
Sayın oda başkanım, saygıdeğer genel başkanım, saygıdeğer onursal genel başkanım.
TÜRMOB’umuzun değerli yöneticileri, aramızda olan değerli oda başkanlarım, oda
yöneticilerim, saygıdeğer İstanbul vergi dairesi başkanım, kamunun değerli temsilcileri,
sevgili meslektaşlarım, divan heyeti adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gösterdiğiniz
güvenden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım. Biliyorsunuz 3568
sayılı meslek yasamızda yapılan değişiklikle her yıl yapılan genel kurullar kaldırıldı. Bu konuda
yasal düzenleme birkaç gün önce yapılmasına rağmen genel kurul yapılmadan da yola devam
etme olanağı olmasına rağmen hatta daha ileriye gidersek, TÜRMOB’un odalarımıza yazı
yazıp genel kurul yapmanıza gerek yoktur demesine rağmen İstanbul odamız demokrasi
adına, meslek adına genel kurul yapma kararı aldı. Bize bugün burada bu güzelliği, bu mesleki
şöleni yaşatıyor. Kendilerine meslek camiası adına teşekkür ediyorum. 2010 yılından sonra
her ne kadar bu anlamda genel kurul yapma olanağı yasal olarak mümkün olmasa bile
mesleki genel kurulların yapılması dileğiyle genel kurulumuzun, mesleğimize, ülkemize
yararlar getirmesini diliyor, genel kurulumuza başlıyorum. Şekil olarak olağan genel kurul
görülse de, içeriği itibariyle yasada belirtilen sürenin dışında yapıldığı için olağanüstü genel
kuruldur. Bunun için gündeme madde ilave edilmesi ve gündemin onaya sunulması mümkün
değildir. İlan edildiği şekilde gündeme devam edeceğiz. Gündemimizin ikinci maddesi
kurtuluş savaşı şehitleri ve aramızdan ayrılan meslek mensupları adına saygı duruşu ve istiklal
marşının okunması….
Teşekkür ediyorum. Gündemin 2. Maddesi gereği divan heyetine, genel kurul tutanaklarını
imzalama yetkisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler- etmeyenler: Oy birliğiyle kabul
edilmiştir teşekkür ediyorum. Gündemin 3. Maddesi yönetim kurulu adına oda başkanının
konuşması, buyurun sayın başkanım:

YAHYA ARIKAN
Sayın Divan, TÜRMOB’un saygıdeğer genel başkanı, onursal genel başkanımız, sayın
milletvekilim, İstanbul vergi dairesinin genel başkanı, TÜRMOB’un değerli yöneticileri,
odalarımızın değerli başkan ve yöneticileri, saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım,
basının değerli mensupları, hepinizi şahsım ve oda kurullarım adına saygı ve sevgiyle
selamlıyorum. 20. Olağan Genel Kurul’umuza hoş geldiniz. Saygıdeğer konuklar, değerli
meslektaşlarım. İsterdik ki, bugün burada sadece şimdinin değil, yarının da gözde mesleği
olan muhasebe mesleğinin geleceğini tartışalım. İsterdik ki kriz gibi işsizlik gibi konuları hiç
tartışmayalım. Ancak, ne yazık ki dünyanın tartıştığı bir krizi de yok saymamız mümkün
değildir. Diğer yandan, ekonomideki olumsuz tabloya eşlik eden başka gündem konularımız
da var. Konuşmama geçmeden önce bu konulara da dikkatinizi çekmek istiyorum. Saygıdeğer
konuklar, değerli meslektaşlarım. Türkiye’de tarihi gelişmeler yaşanmaktadır. Hemen her gün
gerilimi tırmandıran sözlere, olaylara tanık oluyoruz. Bugün aydınların yaptığı çalışmalara
imza atanlar gizli işler çevirmekle suçlanmaktalar. Aramızdan ayrılmasından derin üzüntü
duyduğumuz, anısı önünde saygıyla eğildiğimiz Türkan Saylan gibi isimler maalesef
yıpratılmak istenmiştir. Darbe girişimlerinin yargılanma iddiasıyla yola çıkılan bir davada
vicdanları yaralayan gelişmeleri izlemekteyiz. Bu konudaki tavrımız açıktır. Atatürk’ün nutku
hiçbir suçun delili olamaz. Çağdaş yaşam ve özgürlükleri savunmak asla suç olamaz. Kız
çocuklarını okutmak için çaba göstermek asla ve asla suç olamaz. Eğer bu suç ise, hepimiz
aynı suçun sorumluluğunu paylaşıyoruz. Bu konuda kesin olan bir şey daha var ki, hukuk
çiğnenerek adalet sağlanamaz. Bizler, vitrinde farklı sergilenmek istenen gerilimlere böyle
basmaktayız. Diyoruz ki, haklar ve hukuku her şeyin üstünde tutulmalı ve de demokrasi
işletilmelidir. Bu konunun takipçileri olarak izlemede kalacak, geçmişte olduğu gibi gelecekte
de uyarılarımızı yapmaya devam edeceğiz.
Değerli arkadaşlarım,
Aydın kesim rencide edilirken, diğer yandan ülkemizde bir başka trajedi daha yaşanmaktadır.
Bu trajedinin adı Mardin’de onlarca insanın öldürülmesidir. Mardin’de onlarca yurttaşımızın
ölümüyle sonuçlanarak katliamın başlıca nedeni eğitimsizlik ve yoksulluktur. Sizlerin de
bildiği gibi, önce töre katliamı olarak sunulan, öyle anlaşılan bu talihsiz olay aslında bölgedeki
kıt olanakların yansımasındır. Sosyal boyutu düşünemeyen, iyi planlanmayan köye dönüş
projesinin derhal bu yönüyle ele alınması gerekmektedir. Buradan yüreği sızlayan herkes
adına yetkililere seslenmek istiyorum. Tek geçim kaynağı koruculuk olan tarım ve
hayvancılığın çöktüğü doğu ve güneydoğu Anadolu bölgemizde sorunların bütünlüklü bir
yaklaşımla ele alınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bunun zamanı gelmiştir, geçmek üzeredir.
Bu konuda herkese görev düşmektedir. Köye dönüş projesi nasıl programlanmıştır, hangi
ayakları eksik kalmıştır, kadastro neye göre yapılmıştır, köye dönenler nasıl bir tabloyla karşı
karşıyadır, bütün bu sorularının cevabı verilmek zorundadır, bütün sorunların tek tek ele
alınması gerekmektedir. Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım. Türkiye, bu gerilimlerle
zaman kaybederken, kendi iç hesaplaşmalarıyla boğuşurken, dünya ekonomik kriz
odaklanmıştır. Ülkeler hala 2 yıllık tahminleri yapmakta zorlanmakta, krizin derinliğini
ölçmeye çalışmaktadır. Ekonomik kriz dipsiz bir kuyuya dönmüştür. Dünyada neredeyse
bütün ekonomiler küçülme dönemine girmiştir. Bütün önlemlere karşın ABD ekonomisinde
durgunluk baş göstermiştir. Bunun anlamı, milyonlarca insanın işsiz olması demektir. Dünya
ekonomisi 1929 bunalımından sonra belki de tarihinin en büyük bunalımını yaşamaktadır.

2007 sonunda ABD’de başlayan kredi geri ödemesindeki tıkanma ve mali piyasalardaki
çalkantı finans sermayesinin egemenliğiyle şekillenen ekonomileri darboğaza sokmuştur.
Dünya ekonomisinin içine girdiği darboğaz ABD’de, Avrupa’da yüz binlerce insanı işsiz ve
evsiz bırakmıştır. Gıda fiyatlarının ve kredi faizlerin artışıyla başlan bu kriz Asya ve gelişmekte
olan ülkeleri de sarsmıştır. ABD ve Avrupa’da finansal kuruluşların iflasının ardından Asya
Latin Amerika, orta Avrupa ülkelerinde de durgunluk baş göstermiştir. 2008’in son
çeyreğinde ABD’de yüzde 6’yı aşan bir küçülme yaşanmıştır. Almanya ekonomisi yüzde 1.7
küçülmüş, İngiltere’nin IMF’nin kapısına dayanacağı gibi senaryolar bile dile getirilmiştir.
Dünya ekonomisindeki küçülme Türkiye’nin ihracat pazarını vurmuş ve bu arada Türkiye
küçülmede şampiyonlar ligine girmiştir. En çok küçülen ülkeler arasında yer alan Türkiye
ekonomisi bütün iyimser yorumlara karşın bu krizden payını almıştır.
Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım,
Dünyayı kasıp kavuran bu kriz on binlerce insanı işinden ederek dünyada işsizliği getirmiştir.
Uluslar arası çalışma örgütünün tahminine göre bu yılın sonunda global işsizlik oranı yüzde
6’yı aşacaktır. Bu oran 2007’deki işsiz sayısına 18 milyon kişinin daha eklenmesi demektir. Bu
da 198 milyon insanın işsiz yaşaması anlamına gelmektedir. Dünyada yaklaşık 200 milyon
insan işsiz kalacak demektir. Bu tablonun en karamsar tahminleri bile içermediğini de
belirtmek zorundayım. Bir başka anlamda maalesef daha kötü senaryolar da bulunmaktadır.
Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım. İşsizliğin diğer adı şudur: Krizin faturasını
çalışanın ödemesidir. İstihdam piyasasıyla ilgilenen ekonominin e’siyle tanışan herkes bilir ki,
işsizlik oranının artması, reel ücretlerin azalması sonucunu doğurur. Bu nedenle işsizlik
sorunu bizi çok yakından ilgilendirmektedir. Bizi hem sosyal boyutuyla, hem de mesleğimiz
nedeniyle ilgilendirmektedir. Dünyada işsizlik almış başını giderken, Türkiye de bu krizden
etkilendirmiştir. Hatta, yapısal sorunları nedenle Türkiye en çok etkilenen ekonomiler
arasında yer almıştır. Büyüme ivmesi dünyada krizle birlikte aşağı inmeye başlamıştır. Bu yılın
ilk çeyreği itibariyle Türkiye’de yüzde 10 olarak beklenmektedir küçülme. Bu tablo iç
piyasada işlerin daha da giderek kötüleşeceğinin resmidir. Bu tablo aynı zamanda işsizliğin
daha da artacağının resmidir Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım. Ülkemize işsizlik
çığ gibi büyümektedir. Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 16’yı aşarak tarihi bir rekor kırmıştır.
Bu oran bize son 1 yılda 1 milyon 125 bin kişinin daha işsiz kaldığını göstermektedir. Toplam
işsiz sayısı yaklaşık 4 milyonu bulmuştur. Kentlerde işsizlik oranı yüzde 18’i aşmış, buna
paralel genç nüfusta işsizlik ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde
29’a dayanmıştır. İş aramayıp çalışmaya hazır hale gelen yaklaşık 2.5 milyon kişiyle gerçek
işsiz sayısı 6 milyonu geçmiştir. Bu da hesaba katıldığında gerçek işsizlik oranı Türkiye’de
yüzde 24’tür. Türkiye bu rakamlarla dünya sıralamasında en çok işsizin olduğu 3. Ülke
olmuştur.
Saygıdeğer konuklar değerli meslektaşlarım,
Bugün ülkemizde ve çevremizde her 3 gençten biri işsizdir. Gençleri işsiz olan bir toplumun
geleceği aydınlık olamaz: O toplumda hukuk değil, demokrasi değil kuralsızlık egemen olur.
Huzur ve güvenlik yerleşemez. Ancak yüksek duvarlar olur. Gençlerimize iş alanı yaratmak,
çocuklarımıza aydınlık bir ülke bırakmak için kayıtlı ekonomiyi ve güçlü bir demokrasiyi
savunmak zorundayız. Saygıdeğer konuklar değerli meslektaşlarım. Sizler de yakından
izlediniz. Bu süreçte ülkeler istihdam alanlarını ve sanayilerini korumak için var gücüyle

çalışmışlardır. Paket üstüne paket açıkladılar. Global ticaretin yeniden canlanması için risk
gibi görünse de kendi sanayilerini korumanın yoluna bakmışlardır. Yakın geçmişte Almanya
yeni yatırımlar için 50 milyar Euro’luk destek paketi açıklamış, taşımacılık yatırımları için 1
milyar Euro’yu devreye sokmuş, bölgesel ekonomileri desteklemek için ise 200 milyon Euro
ödenek çıkarmıştır. Nitekim İspanya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti ve daha pek çok ülke aynı
yönde davranmıştır. İspanya hükümeti son 6 ay içerisinde işsizliği ve ekonomik durgunluğu
engellemek için 38 milyar Euro, İngiltere ise 20 milyar Pound’luk paket açıklamışlardır. Özel
tüketim vergilerini iki buçuk puan indirmelerine hep beraber tanık olduk. Ayrıca krizden
sonra zarara geçen şirketler için vergi gelirlerini ödemelerinin sürelerini uzatmalarına tanık
olduk. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Peki, size soruyorum, Türkiye bu süreçte ne
yapmıştır? Türkiye bu süreçte yavaş davranmış, finans sisteminin daha önceki alınan
önlemlerle güç kazanmasına bel bağlamıştır. Alınan önlemler geciktiği gibi bütünlüklü bir
yaklaşım sergilenmediği için etkileri de zayıf olmuştur. Vergi oranlarında dönemsel indirimler
piyasayı kıpırdatmış, ancak çözüm olmamıştır. Saygıdeğer arkadaşlarım. Üretimdeki düşüşe
bakıldığında ekim 2008 ile ocak 2009 döneminde imalat sanayi genelinde yüzde 25 düşüş
yaşanmıştır. Üretimde düşüş televizyon üretiminde yüzde 5, otomobilde yüzde 24, büro
makinelerinde yüzde 382i bulmuştur. Tekstil, makine, mobilya, gıda metal, kimya ve beyaz
eşya gibi ana sektörlerin neredeyse tümünde üretim gerilemiştir. Düşüş oranı azalsa da
sektörlerde kan kaybı devam etmektedir. Şubat ayında otomobil üretimi yüzde 60 düşmüş,
marttaki toparlanma ile düşüş oranı yüzde 53’te kalmıştır. İyimser yorumlar yapılan mart
ayında büro makineleri yüzde 41, bilgisayar üretimi yüzde 40, dayanıklı tüketim malları
üretimi de yüzde 28 azalmıştır. Saygıdeğer konuklar değerli meslektaşlarım. Bu olumsuz
tabloya karşın ekonomide bütünlüklü bir yaklaşımla önlem alınamamıştır. Türkiye sanayisini
destekleyecek köklü önlemleri almaya tartışmaya açmamıştır. Yüzde 1.5’luk en düşük
gümrük tarifesi ile en zengin ülkelerden daha cömert davranmaktayız. Bu oran pek çok
Avrupa ülkesi, ABD, Kanada Norveç gibi ülkelerin gümrük tarifesinden de düşüktür. Oysa
Türkiye’nin en düşük gümrük tarifesi oranı ile ülkeler arasında ilk sırada yer alma lüksü
yoktur. Uzun vadeli düşünmek ve bu alanlarda önlemler almak zorundayız. Değerli konuklar.
Yarınları düşünmeden atılan her adım Türkiye2ye ağır faturalar çıkarmıştır. Şunu hiç
unutmamalıyız. Siyasi hesaplarla yapılan ve de günü kurtarmak için dağıtılan yardımlar alsak
da almasak da hepimizin cebinden çıkmaktadır. Bu uygulamalar hepimize kapatılması
gereken açıklar yüksek vergi oranları ve enflasyon olarak geri dönmektedir. Nitekim, bütçe
açığı 2008’in aralık ayı itibariyle yüzde 120 artarak 8 milyar TL’yi bulmuş, yılın ilk 2 ayındaki
bütçe açığı ise 10.4 milyar dolar TL ile yıl sonu hedefini açıklamıştır. Bu süreçte vatandaş
borca sarılmış, hayatını sürdürmenin yollarını aramıştır. Değerli arkadaşlarım. Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun en son yayınlamış olduğu finansal piyasalar raporu bu
açıdan büyük önem taşımaktadır. Raporda yakın gelecekteki risklere şöyle dikkat çekilmiştir:
Finans krizi Türkiye2de reel sektöre sıçramış, işgücü piyasasında durum kötüleşmiştir. İşsizlik
bankaların taşıdığı kredi riskinin bir bileşeni olmaya devam etmektedir. Bankacılıkta 2008’de
kredi kartı kullanan, kredi kullanan müşteri sayısı artarken, kredi kartı kullanan müşteri sayısı
ise yüzde 7 artmıştır. Kredi kartında takibe düşen sayısındaki artış ise yıllık 478 bin kişi
olmuştur. Tahsili gecikmiş alacakların 2008’in son çeyreğinde önceki döneme göre yüzde
19.5 oranında artması kredi riskinin yönetimi açısından olumsuzdur. İşte Türk halkının borç
batağına saplandığını gösteren bu uyarı aynı zamanda bizlere de önemli bir mesaj
vermektedir. İşler giderek daha zor bir noktaya gelmektedir. Bu şartlar altında krizi
yönetebilmek son derece önemlidir. Ancak, Türkiye ne yazık ki bunun ayrımına varamamıştır.
Ne yapıyoruz. Sürdürülen tutumu bir fıkra ile anlatmak istiyorum. Devlet bir gün geniş ve boş

bir araziye geceleri göz kulak olsun diye bir bekçi işe almaya karar verir. Bir süre sonra peki
diyorlar talimatlar olmadan bu bekçi işi nasıl yapacak diye düşünürler ve bir planlama birimi
kurmaya karar verirler ve 2 kişiyi işe alırlar. Bir süre sonra işleri yapıp yapmadıklarını nasıl
kontrol edeceğiz diye düşünürler. 2 denetleyici işe alınır ve biri denetim yapar diğeri rapor
düzenler. Bir süre sonra bunların maaşları nasıl hesaplanıp ödenecek diye tartışırlar. Bunun
üzerine bir muhasebeci, bir memur ve bir istatistikçi işe alınır. Bir süre sonra peki bunlardan
kim sorumlu olacak diye düşünürler, bir genel müdür, iki de yardımcı alırlar. Bir süre sonra
ülkede işsizlik baş gösterir, bütçeyi kısmak gerekir. O ilk başta boş ve geniş araziye bakmak
için alınan bekçi işten çıkartılır. İşte Türkiye böyle sevgili arkadaşlarım.
Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım,
Türkiye’nin istihdamı ceza gibi vergi uygulama lüksü yoktur. Kayıtlı ekonomiyi savunurken
kayıt içindeki işletmeyi sürekli cezalandırırsak kayıt dışılığı büyütürüz. Sizi rakamlara boğmak
istemiyorum ama, ki sizler çok daha yakından biliyorsunuz, bugün ücretler üzerinden alınan
prim ve vergi oranı yüzde 40’ı aşmakta, bazı sektörlerde bu oran yüzde 50’yi bulmaktadır.
Brüt ücreti 2200 lira civarındaki bir çalışan için ödenen vergi ve prim kesintisi 1000 lirayı
aşmaktadır. Nitekim Türkiye hala istihdam üzerindeki vergi yükünde dünya lideridir.
Saygıdeğer konuklar, değerli arkadaşlarım. Doğrudan alınan vergi çalışanın sırtındadır. En
zenginle en fakiri bir tutan, tüketim üzerinden alınan dolaylı vergiler vergide adaletsizliğin
kaynağı olmaya devam etmektedir. Türkiye’nin bu gerçeği kayıtsız ekonomiyi beslemekte,
hesap sorma ve hesap verme kültürünü baltalamaktadır. Yapmamız gerek güçlü ekonomi ve
güçlü demokrasi anlayışını geliştirecek bir programı derhal hazırlamak ve yürürlüğe
sokmaktır. Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım. Ekonomik kriz dış kaynak girişleri ile
kendiliğinden sona ermeyeceği ortaya çıkmıştır. Bu senaryoya umut bağlayarak zaman
kaybetmekten vazgeçmeliyiz. 2008 krizi 2001’den farklı olarak ani bir çöküş ve hızlı bir
toparlama şeklinde yaşanmayacaktır, bu net olarak anlaşılmaktadır. Önümüzde orta vadeye
yayılan bir durgunluk olacağı görülmeli ve önlemlerimizi buna göre planlamalıyız. Saygıdeğer
konuklar, değerli meslektaşlarım. Amaç bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olmalıdır. İşgücü
maliyetleri düşürülmelidir. İşsizlikle mücadelede ve emekçi halkın gelirinin korunması istikrar
programının ana amacı olmalıdır. Bu amaç doğrultusunda olası IMF programının daraltıcı
reçeteleri reddedilmelidir. Bugün batı ülkeleri neo liberal modelin tüm öğelerini
çiğnemişlerdir. Genişletici ve istihdamı artırıcı önlemler almışlardır. Türkiye bu uygulamaları
örnek almalıdır. Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım. İşsizlikle mücadele
doğrultusunda esnek istihdamın önünü açan ve işten çıkarmayı kolaylaştıran yasal hükümler
askıya alınmalıdır. Özel girişimlere vergi indirimi ya da işsizlik sigortası fonundan yararlanma,
istihdamın korunması koşuluna bağlanmalıdır. İşletmelere kayıt dışılıktan çıkma ve işte
çıkarmama şartı getirilerek teşvik verilmelidir. Değerli arkadaşlarım. Sermaye gelirleri
üzerindeki vergi yükü yaygınlaştırılmalıdır. Bugün borsa ve döviz işlemlerine düşük oranlı
ancak yaygın bir finansal işlem vergisi uygulanmalıdır. Merkez Bankası dövizin reel fiyatını
hedef alan ve Türk lirasının aşırı değerlenmesini önleyecek tedbirleri uygulamaya koymalıdır.
Tekrar etmekte yarar görüyoruz. Bizlerin uzun vadeli önlemleri de ihmal etme lüksümüz
yoktur. Bu nedenle gümrük birliği çerçevesi DTÖ’nün imkan verdiği koruma önlemlerini
kullanarak ya da doğrudan gümrük birliği hükümlerine başvurularak daraltılmalıdır. Yabancı
sermaye giriş çıkışı yurtdışından borçlanma ve sıcak para hareketleri ise ek vergi munzam
karşılık oranları ile önlemlerle sınırlandırılmalıdır. Saygıdeğer meslektaşlarım. Bu dönem
Türkiye’nin bütün değerlerine, renklerine sahip çıkmasının daha da önemli olduğu bir
dönemdir. Ekonomik ve sosyal yaşamın bütün unsurlarının dayanışma içerisinde olması

büyük önem taşımaktadır. Böylesi bir dönemde alınması gereken önlemler ortada iken
toplumsal mutabakat daha da önem taşırken siyasi iradenin bazı kesimleri dışlayan
önümüzdeki dönemlerde risk yaratabilecek adımlarına tanık oluyoruz. Yeni gelir vergisi
kanun taslağı çalışmalarının sürdürüldüğünü biliyoruz. Aldığımız duyumlara göre bu taslakta
yeni güvenlik müesseselerine yer verilmektedir. Bu müesseselerden biri beyanname ön
kontrol sistemidir. Şöyle tarif ediliyor Mükelleflerin beyanname vermelerinden sonra vergi
istihbarat merkezi devreye girecek, beyandaki rakamlar mükellefe ilişkin bilgiler aynı
bölgedeki diğer mükelleflerin beyanları ve sektör ortalamalarıyla karşılaştırılacak, mükellefin
beyan ettiği rakam sektör ortalaması altında kalıyorsa sistem uygunsuzluk sinyali verecek,
mükellefe verdiği beyannameleri ile ilgili tereddütümüz var, durumunu gözden geçir
denilecek. Bunun için mükellefe bir süre verilecek. Mükellef de beyanname bilgilerini gözden
geçirip düzeltmezse o zaman kendisi hakkında kapsamlı bir inceleme yapılacak.
Değerli meslektaşlarım,
Beyannamelerin ön kontrol sistemiyle iktidarda bulunan siyasi partinin görüşünü
benimsenmeyen vergi mükellefleri için bir baskı unsuru olarak kullanılması veya siyasi bir
değerleme ölçüsü olabilmesi endişesini taşımaktayız. Başka bir ifade ile, vergi incelemelerinin
siyasallaşması endişesi hep var olacaktır. Değerli arkadaşlarım. Bu hazırlığın gerekçesi vergi
kayıp ve kaçak ile mücadeledir. İyi de, hangi hükümet dönemi olursa olsun, maliye
bakanlığının hangi şekilde hesap sorup sormadığını, hangi vergi mükellefine gidip gitmediğini
nasıl kontrol edeceğiz. Bu endişenin yok olması ancak ve ancak gelirin tanımının yeniden
yapılandırılmasından geçiyor. Gelirin beyanında gelir, harcama ve tasarruf bir arada olmak
zorunda ve de herkese uygulanmalıdır. Ayrıca özellikle vergi dairesinde kurulmasının zamanı
gelmiştir. Saygıdeğer meslektaşlarım, değerli konuklar. Gelir vergisi tanımındaki değişiklerin,
tarafların mutabakatıyla oluşturulmasını öneriyoruz. Modern anlayışı sürdüren Maliye
Bakanlığı’nın önerilerimize kulak vermesini bekliyoruz. Önerilerimiz kitapta geniş bir şekilde
yer aldığı için bu konunun detayına girmeyeceğim.
Değerli Arkadaşlarım,
Her dönemde olduğu gibi bu süreçte de kayıt dışıyla mücadelede yaşamsal bir önem
taşımaktadır. Herkes bu konudaki mücadelede samimi olmalıdır ve bu konunun üzerine
kararlıkla gidilmelidir. Gerek kayıt dışı ekonominin önlenmesinde, gerekse vergi adaletinin
sağlanmasında mesleğimizin önemini Ankara’nın asla unutmaması gerekiyor
Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım,
Bizler erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla kalkınmış, çağdaş ve aydınlık bir Türkiye hayali
kurduk. Bu hayal için var gücümüzle çalışmamızı sürdüreceğiz. Elbette sorumluluğumuzun
farkındayız. Mesleğimizi dünya standartlarına çekmek için dünyayı takip ediyor, her
adımımızı planlıyoruz.
Değerli meslektaşlarım,
Sizlere sunduğumuz İSMMMO stratejik planı da bu bakış açısının bir ürünüdür. Planımızda
göreceğiniz gibi mesleki gelişim, çözüm odaklılık, kurumsal gelişim, etnik saygınlık, sosyal

sorumluluk ana temalar içerisinde amaçlarımızı belirledik. Bu amaçları gerçekleştirmemiz için
planımıza somut hedefler koyduk. Planımızda hedeflerimize nasıl ulaşacağımızın stratejisini
kurduk.
Değerli meslektaşlarım,
Sizden ricamız, planımızı dikkatle incelemenizdir. Orada göreceksiniz ki, varmak istediğimiz
noktayı ve bu noktaya giden yolu tarif ederken hedefe ulaşıp ulaşmadığımızı da
ölçebileceğimiz verileri ortaya koyduk. Performans göstergelerimiz mesleğimize katkımızı
ölçecek, bize rehber olacaktır. Mesleğimizin ve odamızın güçlü ve zayıf yönlerini çeşitli
alanlarda yaşayabileceği fırsatları ve tehditleri tespit ettik. Böylece sizlerin ve mesleğin
ihtiyaçlarını çok daha esnek, çok daha hızlı saptama ve karşılama olanağına kavuştuk.
Hazırladığımız plan bize rehber olurken, uygulamaya dönük çalışmalarda temel bir anayasa
niteliğinde olmuştur. Yol haritamız daima çalışmak, çalışmak ve de çalışmak olacaktır.
Değerli meslektaşlarım,
Eğitimlerimiz ve yayınlarımızın tümünü bu bilinçle hazırlıyoruz. Sizlerle birlikte yola çıkarken
şöyle dedik. Bizler geleceği bugüne taşıyacağız. İşte biz bunu yapıyoruz, sizlerle bunu
yapmaya devam edeceğiz.
Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım,
Bugün çözüm üretme günüdür. Ortak çıkar, ortak akıl ve ortak paydayı yüceltme
günüdür.Dayanışma günüdür. Siyasilerden meslek örgütlerine, sendikalardan medyaya kadar
toplumsal yaşamın bütün odaklarının şu gerçeği anlaması gerekiyor. Ötekini işaret ederek
kendimizi tarif edersek varacağımız nokta aydınlık yarınlar olmayacaktır. Hayalini
kurduğumuz Türkiye’ye, umudunu beslediğimiz yarınlara ulaşmanın yolu empati kültürünü
geliştirmekten geçiyor. Hedefimiz güçlü ekonomi ve kaliteli demokrasiye inanarak toplumsal
uzlaşmayı sağlamak olmalıdır. Adaletin öncelikli görevi masumları korumak olmalıdır. Biz
böyle bir sistem istiyoruz. Şeffaf bir kamu yönetim anlayışı istiyoruz. Siyasetin siyasi
platformunun yapıldığı, kendi yarattığı korkulara esir olmamış, kendine güvenen bir ülke
istiyoruz. Böyle bir ülkeye, aydınlık geleceğe varacağımızı tam inancımızla 20. Olağan Genel
Kurul2umuzun mesleğimize, ülkemize katkı getirmesini diliyor, şahsım, oda kurullarım ve oda
çalışanlarım adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
OTURUM BAŞKANI:
Sayın Oda Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gündemin 4. maddesi konuklarımız tanıtımı ve
konuklarımızın konuşmaları. Sayın Masum Türker TÜRMOB Genel Başkanımız, hoş geldiniz.
Sayın Mustafa Özyürek TÜRMOB Onursal Genel Başkanımız ve CHP Genel Saymanı, hoş
geldiniz. Sayın Mehmet Koç İstanbul Vergi Dairesi Başkanımız, hoş geldiniz. Sayın Süleyman
Bilge Mali Müşavirler Derneği Genel Başkanı, hoş geldiniz. Sayın Sabri Tümer Marmara
Üniversitesi Mezunlar Derneği Genel Başkanı, hoş geldiniz. Sayın Hüseyin Mert DSP İstanbul
milletvekili meslektaşımız, hoş geldiniz. Sayın Arif Aytulun Türkiye Muhasebe Uzmanları
Derneği Yönetim Kurulu üyesi, hoş geldiniz. Sayın Nail Sanlı TÜRMOB Genel Başkan
yardımcımız, hoş geldiniz. Sayın Rıfat Nalbantoğlu TÜRMOB Yönetim Kurulu üyemiz TESMER

Genel Sekreterimiz, hoş geldiniz. Sayın Sinan Aygün TÜRMOB Yönetim Kurulu üyemiz, hoş
geldiniz. Sayın Emrullah Tayfun Çandar TÜRMOB Yönetim Kurulu üyemiz, hoş geldiniz. Sayın
Masis Yontan TÜRMOB Denetim Kurulu Başkanımız, hoş geldiniz. Sayın Nuri Değer TÜRMOB
Disiplin Kurulu Başkanımız, hoş geldiniz. Sayın Mehmet Eren TÜRMOB Denetim Kurulu
üyemiz, hoş geldiniz. Sayın İbrahim Değirmenci TÜRMOB Disiplin Kurulu üyemiz, hoş geldiniz.
Sayın Ali Metin Polat Ankara SMMMO Oda Başkanımız, hoş geldiniz. Sayın Feyzullah Topçu
İzmir SMMMO Oda Başkanımız, hoş geldiniz. Sayın Mustafa Erdem Antalya Oda Başkanımız,
hoş geldiniz. Sayın Necdet Yılmaz Denizli Oda Başkanımız, hoş geldiniz. Sayın Ahmet Coşar
Adana Oda Başkanımız, hoş geldiniz. Sayın Ahmet İçer Konya Oda Başkanımız, hoş geldiniz.
Sayın Burhan Üstünkol Kırklareli Oda Başkanımız, hoş geldiniz. Sayın Enver Çevik Edirne Oda
Başkanımız, hoş geldiniz. Sayın Cengiz Demirel Çanakkale Oda Başkanımız, hoş geldiniz. Sayın
Ertuğrul Yüksel Ordu Oda Başkanımız, hoş geldiniz. Sayın İlker Özokçu Eskişehir Oda
Başkanımız, hoş geldiniz. Sayın Baha Karakaş Bartın Oda Başkanımız, hoş geldiniz. Sayın Zekir
Dirlik Zonguldak Oda Başkanımız, hoş geldiniz. Sayın İslam Doğan Yalova Oda Başkanımız, hoş
geldiniz. Sayın Ertuğrul Kocacık Sakarya Oda Sekreteri, hoş geldiniz. Sayın Dursun Göktaş
Mersin Oda Başkanımız, hoş geldiniz. Sayın Şerafettin Kurt Tekirdağ Oda Başkanımız, hoş
geldiniz. Saygıdeğer Bursa Oda Yöneticilerimiz, hoş geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum
Genel Kurul adına. Konuşmalarını yapmak üzere TÜRMOB Genel Başkanımız Sayın Masum
Türker, buyurun.

MASUM TÜRKER
Sayın Divan, değerli Onursal Genel Başkanımız, sayın milletvekilim, Vergi Dairesi’nin değerli
Başkanı, değerli Başkanlar, TÜRMOB’daki değerli çalışma arkadaşlarım, İSMMMO’nun değerli
konukları, sözlerime başlamadan önce hepinizi şahsım ve TÜRMOB camiası adına içten
duygularla selamlıyorum. Yaklaşık olarak 7 aylık bir süre içinde TÜRMOB’a seçilen yeni
yönetim sizlerin bilinen, bilinmeyen, beklenen sorunlarını saptamaya çalıştı. Hâlâ bu saptama
devam ediyor. Bu sorunlara belirli çözümler üretilmeye çalışıldı. Genelde güncel sorunumuz
tahsilat yapamamamızdır. Ama aslında bu sorun 3 yıldır gündemdeydi ve aslında bu sorun
muhasebeciler tarafından tahsilat yapamadıkları için Türkiye’de başlamış olan krizin
göstergesiydi. İlk önce tahsilatın yapılamamasına sizler sessiz kaldınız. Müşterinizin
satışlarının düştüğünü, kendisinin tahsilat yapamadığını gördünüz. “Biraz düzelir” dediniz,
ardından bu iş derinleşti. Bu sefer araya haksız rekabet girdi. Çünkü size ödeme yapamayan
müşteriniz bu sefer “bu işleri daha ucuza başkası yapıyor” dedi. Kendi Kendimizi denetleme,
haksız rekabetle mücadele eden kurullar oluşturma, etik kurullar oluşturma ihtiyacı duyduk
ve öyle bir noktaya geldik ki şu anda bırakın tahsilat yapmamayı, müşteri kendi kendine artık
işine son vermeye başladı. Müşteri sayısı azaldı. Bu da gösteriyor ki, bir ülkede ekonominin
nabzını ilk önce muhasebeciler hisseder ve ilk baştan sonuna kadar da en büyük zararı, en
büyük darbeye muhasebe meslek camiası alır.
Bu söylediğim yalnız muhasebe büroları için değil, yeminli mali müşavirler için de geçerli.
Çünkü onlar da hemen hemen 3 yıldır muhasebecilere paralel yaptıkları tasdik işlemlerinin
paralarını tahsil edemiyorlar. Dünyada bu işi ilk muhasebeciler hissettiği zaman hemen
toplandılar ve ülkelerin birçok yöneticisi o ülkedeki krize çözüm bulsun diye muhasebe
örgütlerini görevlendirdiler. Bunu bilen bir kişi olarak, biz değerli arkadaşlarla çalışırken, biraz
evvel açılışta tahsilatı belirtirken sorunları 3’e ayırmıştım: Bilinen, beklenen ve bilinmeyen

sorunlar diye. Bu sorunların üstünden çıkabilmek için bugün örneği bize dağıtılmış olan
İstanbul Odası’nın stratejik planını Türkiye genelinde hazırlamak üzere bütün odalara yazı
yazdık. İşte İstanbul’un hazırladığı planın benzerlerini diğer Odalarımız aynı şekilde gönderdi.
Mesleğimizin yakın gelecekte ve en azından Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü olan
2023’e kadar hem vizyonunu, hem stratejisini, hem de yakın zaman için eylem planını yani
önümüzdeki 2 yıl için ve 5 yıl için eylem planını hazırlamaya çalıştık. Neden böylesi bir
çalışmaya girdik? Çünkü 2 yıl sonra TÜRMOB yönetimi değişecek, yeni arkadaşlar gelecek.
Kapıyı açtıkları anda ellerinde muhakkak ne yapmaları gerektiğine dair hazır bir dosya
bulmaları, tıpkı biraz evvel Sayın Arıkan’ın kısaca özetlediği stratejide olduğu gibi atılacak
adımların ne olduğunu bilinmesi gerekiyordu. Ama en önemlisi: 2023 yılında ne olacağımızı
bilirsek, ne yapacağımızı bilirsek Türkiye’nin siyasetini, Türkiye’nin iş alemini, Türkiye’de
mesleğimizin içindeki yapılanmayı ona göre yönlendirebiliriz.
Bu konuda kuşkusuz dünyadan kopuk kalamazdık. Bun nedenle dünyanın bu yılın sonuna
kadar başlatılmasını istediği ve en geç 3 yılda tamamlanmasını istediği eylem planını
hazırladık. Şimdi ben sizlerle beraber, bu eylem planının sizi ilgilendiren tarafını yavaş yavaş
önünüze getireceğim. Belki bundan sonraki tartışmalarda sizin de ele alacağınız, üzerine kafa
yoracağınız, katkıda bulunacağınız bir plan olarak önümüze çıkar. Bir kere her şeyden evvel,
muhasebe mesleğinin çalışma alanının genişletmek zorundayız. Yani muhasebe mesleğinin
pazarını, bizim ilişkide bulunduğumuz faaliyetleri genişletmek zorundayız. Faaliyetler derken
hemen aklımıza bugüne kadar ne geldi? Bir bakıyoruz Maliye Bakanlığı, bir bakıyoruz Sosyal
Güvenlik Kurum ya da başka bir resmi mercii, her gün bize bedeli alınmayan yükler getirdiler.
Önce BABS dediler, uzun süredir biz aynı belgeleri 8 ayrı yere verdik sosyal güvenlik
kurumlarında. Bir bakıyoruz şimdi, biraz evvel Sayın Arıkan’ın müjde olarak verdiği ve çok
kinayeli aslında üstünde durmamız gereken yeni özel güvenlik önlemleri ile başımıza finansal
raporlama faaliyetlerinin yanı sıra bir de muhasebe dışı bazı işlemleri de yapma
mükellefiyetleri getiriliyor. Neden? Biraz evvel Sayın Arıkan’ın dediği, adı masa başında
revizyon olan o kontrolü yapacaklarını bildiğimiz için, yapacağımız finansal raporlamanın bu
sefer onu da biz vermeden evvel beyannameyi yapacağız ki çıkacak soruna hazırlıkla olalım.
Aranızda benim gibi çok eski muhasebeci olan arkadaşlarımız bilir; biz hazırladık finansal
tabloları, bilançoları, beyannameyi hazırlayacağız bu arada uğraşırdık servet beyanıyla,
uğraşırdık ortalama kâr haddiyle, uğraşırdık asgari safi hasılatla vesaire. Bunlar hep mesleğin
üzerine yüklenen yüklerdi. Biz bunlarla uğraşırken esasında Pazar olan ücret karşılığında
yapılacak, başkalarına sunulacak hizmetleri de yavaş yavaş başkalarının eline kaptırdık.
Bunlardan bir tanesi İnsan Kaynakları’dır. Bugün bizim kanunumuza göre 3568 sayılı yasaya
göre işletme ve finans hizmetleri bizim çalışma alanımızdır. Ama maalesef sosyal güvenlik
kurumları diyor ki “eğer siz İnsan Kaynakları işleri yapacak örneğin müşterinize ya da
herhangi bir firmaya eleman bulma işlemi yapıp ilanla başvuracaksanız belirli bir teminatı
yatırmak zorundasınız sıradan bir kişi de sizinle aynı teminatı yatırırsa aynı işi
yapabilmektedir”.
Bu ve buna benzer daha birçok işe bizim meslek örgütü olarak dur dememiz, bunu yapanları
muhakkak bizim ruhsata sahip olan insanlar olmasını ortaya koymamız gerekmektedir. Diğer
taraftan, şu anda 77 maddesi tamamlanmış olan ama Avrupa Birliği’ne verilen taahhüt
nedeniyle de muhakkak yıl sonuna kadar hatta mümkünse parlamentonun kapanacağı
temmuz ayına kadar çıkarılması istenen Türk Ticaret Kanunu denetim olgusunu bir hizmet
olarak bizim önümüze getiriyor. Aslında denetim bizim camiamız için yabancı bir olgu ve

faaliyet değil. Biz daha 1992’li yıllarda denetimin bizim meslek mensuplarının işi olduğunu
söylemiş ve ortaya çıkmıştık. Şimdi bakıyoruz ki denetim sınavı SPK’ya gitmiş, başka kesimler
bunu yeniden organize etmeye çalışıyor. Bu saptamaları genişletebiliriz. Biz bu 7-8 ay içinde
ne yaptık? TÜRMOB’un kurduğu Türkiye denetim standartlarına BDDK ve SPK üye vererek,
bizim standartları tanımayı kabul etmiştir. Önümüzdeki günlerde aramızdaki görüşmeler
protokole dönüştüğü takdirde şu anda Sermaye Piyasası tarafından yapılan aracı kurumlar
tarafından ruhsatlandırılan, lisanslandırılan denetim sınavları TÜRMOB’a devredilecektir. Bu
konuda Sermaye Piyasası yetkilileri ile şifai görüşmelerde mutabakat sağlandı, ilk adımı
geçtiğimiz iki hafta önce denetim standartlarına üye vererek gerçekleştirdiler. İkinci adımı
denetim sınavlarını bizim örgüte devrederek tamamlayacaklar. BDDK bu benzer uygulamayı
kabul etmiş durumda. Diyeceksiniz ki, “biz SPK’da denetim yapmıyoruz ki, bu meseleyi niye
bize anlatıyorsunuz”. Eğer biz bunu bu arada gerçekleştiremezsek yarın Türk Ticaret Kanunu
çıktıktan sonra Ticaret Bakanlığı mensupları bu sefer Ticaret Kanunu için de “biz yaparız” diye
karşımıza dikilirler.
Ruhsatlı olan biz meslektaşlarımıza da “siz gelin bende ayrıca eğitim ve sınav verirseniz size
bunu yaptırırım” demiştir. Biz bekletmeksizin hemen Danıştay’a dava açtık. Bu sefer devletin
verdiği yetkiyle bize kızıyorlar efendim neden dava açıyorsunuz diye. Biz muhasebeciler bir
yere kadar sabrederiz, bir yerden sonra da sabrımız taştı mı, birileri devletin kanunla verdiği
otoriteyi hukuksuz bir şekilde gasp ederse de onun karşısına dikileceğimizi gösteririz. Ben
bunu söyledim, söylüyorum: Hiç kimse bizim hakkımıza, bizim hukukumuza elini uzatmamalı,
uzattırmayacağız. Bu, hepimizin birlikte hedef alması gereken bir konudur. Bu bir tane örnek;
şu anda telekomünikasyon aynı şeyi yapmaya çalışıyor, herkes yapmaya çalışıyor. Neden?
Çünkü mesleğimiz dünyadaki düzene, dünyadaki seviyeye gelmeye başladığı için herkes “bu
iş bende kalsın” diyor. Aslında ben size bir şey söyleyeyim, hayatımda bu son 10 yıldır
parlamentoda bulunduktan sonraki bakışımı söyleyeyim. Bir kanun çıktığı zaman ben
üzülürüm “Eyvah” diyorum “yine bürokratlara bir hak devredildi, bize hükmetmek için”.
Onun için her şeye aslında kanun çıkartmak doğru değil çünkü ona hakkı devrediyorsunuz ve
hemen geliyor “bu iş benim” diyor. Bu sorun bizim meslek camiası olarak üstünde durmamız
gereken sorunlardan bir tanesidir.
Değerli arkadaşlar,
bu yılın sonuna kadar bizim meslek örgütümüz kalite güvence sistemini devreye sokmak
zorundadır. Bu yalnız Türkiye’deki AB’ne uyum bakımından, Türk Ticaret Kanunu açısından
değil bizim ruhsatımızın uluslararası camiada geçerliliğini devam ettirebilmesi içindir. Çünkü
AB, 8 No’lu direktifte yapılan değişiklik ile bir ülkede gösterilen bazı hususlar yerine
getirilmezse bizim ruhsatımız askıya alınacak. Belki diyeceksiniz ki “ben Avrupa’ya iş mi
yapıyorum. Neden ruhsatımızı askıya almasından endişe ediyorsunuz?” İlgisi var. Denetim
yaptığınız, finansal rapor hazırladığınız bir firma, bir bankadan kredi alıyorsa o bankanın
denetimi dolayısıyla yine bir yabancıya ihtiyaç olacak. İşte bunlara meydan vermemek için
bunlardan ilki olan kalite güvence sistemi devreye girecek. Sanıyorum burada birçok değerli
Oda Başkanı arkadaşım var. Onların hepsinde başta İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer Odalar
olmak üzere bu kalite güvence sisteminin gerektirdiği kalite güvence uzmanlığı eğitimleri ve
ruhsatlandırılması başlatılacaktır.
Bunu bu yılın sonuna doğru yabancılar, yani bizim de üyesi olduğumu İFAK gelip
denetleyecek, yerine getirmişsek bizim ruhsatlarımız geçerliliğini sürdürecek. Tabi yanlı o

mu? Hayır. Çok önemli bir şey talep ediyorlar bizden: bu önümüzdeki aylarda yapılacak
yönetmelik değişikliğiyle devreye girecek, bizden sürekli mesleki gelişme istiyorlar. Biz
normal hayatta buna sürekli mesleki eğitim diyoruz. Bunun yasada ve dünyada kabul edilen
yeni adı olan mesleki gelişme programının devreye girmesini istiyorlar. Bu program, biraz
evvel çok duygulanarak dinlediğim değerli divan başkanımızın söylediği, hani İSMMO bu tür
toplantıları kanun yasakladığı halde her yıl mesleki bir kongre halinde yapacak deyişi, işte bu
sürekli mesleki gelişmenin akreditasyonuna girdiği zaman herkes kredi alabilmek için bu kez
bu toplantılara gelecek. Görüş ortaya koyacak, bir sonuca varacaktır.
Üçüncü ihtiyaç olan bir şey var. Türkiye’de bizim hep üstümüze geliyorlar. Şuan da
TURMMOB yönetim kurulu kararı aldı sanıyorum ki bu yaz dönemi içinde kuruluşu
tamamlanır. Bağımsız denetim merkezi, TÜRMOB’un yapısında devreye girecektir. Böylelikle
zaman zaman Türkiye’ye gelip bize ayrı bir denetim odası kurun diye tavsiye eden, bizi
bölmeye çalışan yabancı meslek odaklarına bir ölçüde dur denilmiş olacaktır.
Şimdi bu konuları size belirttikten sonra, şu hususları sizle paylaşmak isterim:
Evvelsi gün plan bütçede kabul edilen yeni vergi tasarısında bu konuda değerli genel
sekreterimiz, parlamentoyu yakından tanır, ve 3 gün boyunca parlamentodan çıkmadı. Sayın
onursal genel başkanımız verdiği önergelerle, plan bütçedeki tüm milletvekillerinin de bu
önergeleri desteklemesiyle çok önemli değişiklikler oldu bizim açımızdan ama bunlardan biri
çok önemli. Başlangıçta yalnız yeminlileri ilgilendiriyormuş gözükmesine rağmen tüm meslek
camiamıza yayılacak bir düzenleme yapıldı. O da mesleki hatadan kaynaklanan hapis cezası
kaldırılıyor. Bizim hep karşı olduğumuz, hani ileride yaptırım olacağı zaman mükellef gibi
kaçakçı sayıldığımız, vergi sorumlusu sayıldığımız hapis cezasına, 12 maddenin 4. Fıkrasını
kaldırmakla bütün mali müşavirlere, muhasebecilere teşmil edilebilecek, bizimle ilgili adeta
başlı başına bir Ergenekon muamelesi yapma olasılığı olan bu maddeye son verilmiş olacak.
Eğer bu genel kuruldan da geçerse mesleğimiz için gelecekte belirli tehlikeler, belirli
edimlerin zorunlu olarak kullanılması olgusuna son verilecektir. Çünkü zaman zaman bunlar
geliyor, biz sizden bunları münferit olduğu için pek konuşmuyorduk. Şuanda mesela
Denizli’de var böyle bir vaka. Mükerrer 227’den dolayı önce fazla cezalar, sonra çok fazla
sayıda yapıldığı için ceza maddeleri işletilmeye başlatılıyor. Aslında bunların tamamının
bizden kaynaklanmadığını biliyoruz. BABS’lerden kaynaklanan beyannamelerin geç
verilmesinden ötürü bir ceza düzenlemesi biliyorsunuz kanuna aykırı yapılıyordu. Vergi
yönetimi bu konuda kanunla bunu getirmeye çalışıyordu. Yine evvelsi gün yapılan bir
çalışmayla en azından şimdilik ilk 10 gün içinde yapılacak düzeltmelerde bir ceza yer almıyor.
Sonrakilerde belli ölçülerde belli ölçülerde yer alıyor ama biz yine bunun peşini bırakmıyoruz.
Genel kuruldaki oylamaya kadar diğer kesimleri de yanımıza alarak –çünkü esasında biz nasıl
tahsilat yapamadığımız zaman mükellefin ilk önce parası yok diye biz izin veriyoruz sonra
bütün fatura bize çıkıyorsa bunda da aynı şey- faturayı geç getiren mükellef. Ya da yarın öbür
gün kot sisteminden dolayı 10 ay evvel faturaya ait deniyor ki şu faturayı ya çıkartın ya
incelemeye alacağız. Mükellef de çıkartın diyor. 10 tane beyanname yapıyorsunuz, tümüne
sizden ceza istiyor. Biz bugüne kadar hata bizimmiş gibi üzülüyorduk ama bu bizim hatamız
değil. Vergi idaresi falan hep muhasebeciler daha iyi çalışsın falan dedi ama ben sizinle bir
şey paylaşmak istiyorum. Bu konu bizi aştığı yerde işadamlarıyla görüştük. Ticaret odaları
birliğiyle görüştük. Gelin bu sizi ilgilendiriyor, bu cezayı siz ilgilendireceksiniz dedik ama hala
duyarsızlar. Sanıyorum bunun önüne geçmek için biz bize verilen bir yetkiyi kullanarak
çıkaracağımız bir tebliğle bu konudaki yükümlülüklerin işverenlere ait olduğunu göstereceğiz.
Ve bu tebliği de resmi bir yazıyla odalar birliğine göndereceğiz. Siz üyelerinize bunu tebliğ

edin diyeceğiz. Bunu TÜRMOB’un gündeminde 4-5 aydır tutuyoruz. Yasal düzenlemenin
oluşmasını bekliyoruz.
Çok önemli bir düzenleme bizi bekliyor. Bir çok arkadaş bunun nasıl olacağını düşünüyor.
Serbest muhasebecilikten, serbest muhasebeci mali müşavirliğe geçiş. Bu konuda maliye
bakanlığı müsteşarlığıyla 15 Mayıs’ta biz protokolü imzaladık. Bunun hakkında sizi biraz
bilgilendirdikten sonra sözlerime son vereceğim.
Eğer üniversite mezunuysa bir hafta eğitim, bir hafta uygulama. Ön lisans mezunuysa 2 hafta
eğitim, 2 hafta uygulama. Lise ve alt okullardan mezunsa ki alt okullardan da bilgi vereyim
bizde artık bunların sayısı çok fazla değil 500-600 civarındadır. Ve umarım uzun yaşarlar ama
belli aralıklardan her birisinin üstünü istemeyerek rahmet okuyarak üstünü çiziyoruz. Onlar
da bizim dostumuz, üstatlarımız. Biz onları da katarak, onlar 3 hafta eğitim, 3 hafta tatbikat
yapacaklar. Daha sonra sınava girecekler. Bu eğitim sınava girecekleri için 4 dersten oluşacak.
Bu eğitimin bir kısmı odada fiilen olacak. Bir kısmı uzaktan eğitimle yapılacak. Ve bu eğitimin
notu yüzde 35 oranında değerlemeye alınacak. Diğer dersler muhasebe ve denerim tek ders.
Hukuk onun da sınırlandırılmış, ticaret iş ve sosyal güvenlik, üçüncüsü ise vergi. Bildiğimiz
normal vergi hukuku. Dördüncüsü meslek hukukuyla mesleki değerler ve etik. Yani burada
gördüğümüz haksız rekabetle mücadele kurulunun ne yaptığını, etiğin ne yaptığını içeriyor.
Peki bunu nasıl yapacağız. Bu konuda TURMMOB bugün bir çok üniversitede örnek
olabilecek bir yapı olan TESMER’e sahip. Bunun bünyesindeki dökümanlardan hazırlanarak
yapılacak, bir kısmı da oda bünyesinde not süreci için oluşacak. Bu diğer 4 ders, en az her
dersten 50 puan almak üzere, ortalama 60. Ama bu derslerden aldığımız notlardan yüzde 65’i
alınacak. Yüzde 35’te odada alınan eğitimlerden alınacağı için arkadaşlarımızın bu sınavları
sürdüreceklerini sanıyorum. Bu konuda biz çok eleştiriliyoruz.
Başlangıçta TÜRMOB’un web sayfasına koyduk, odalardan istedik bir saptama yapmak için.
Çünkü bu işi çok hızlandırılmış yapmalıyız ve yılda 3 sınav açılacak. 5 yıl içinde tamamlamamız
gereken 28 bin arkadaşımız var. Bunu tamamladığımızda Türkiye’de artık bizim mesleğimiz
yüksek eğitim gerektiren, kariyer mesleği olarak kayda girecek.
İki konuyu daha paylaşayım. Birincisi aranızda, yada burada olmayan arkadaşlarımız iki yıllık
meslek okulu tamamlamışlarsa bir üniversite sınavına girmeden bu sınavı verirken üniversite
mezunu muamelesi de görmek için gelecekte, bir tamamlama eğitim anlaşması yapılmış.
Bunun protokolü eksik ama açık öğretimle mutabakat yapıldı. Şimdi biz lise mezunları için
YÖK’ü ikna etmeye çalışıyoruz. O da nedir? Onlara da üniversite giriş sınavına girmeden 4
yıllık açık öğretim eğitimini yapabilme imkanı. Bu da tamamlandığında mevcut
arkadaşlarımızdan- tabi girmek istemeyenler için bir şey diyemiyorum, bu konuştuklarım
kendisini meslekte biraz daha ileriye götürmek isteyenler içindir. Bu arada geçmişte serbest
muhasebecilikten mali müşavirliğe geçmek için sınava giren arkadaşlarımız,
başaramamışlarsa bu 4 dersi verdiklerinde sınav verilmiş kabul edilecek, bu sınava da
mahsup edilecektir. Bu konudaki mutabakat maliye bakanlığı ile sağlanmıştır. Umarım
önümüzdeki günlerde tamamlanacaktır. Şimdi sizinle paylaşacağım son konuya geliyorum:
Bir insanın hayatında daima hayal ettiği şeyler vardır. Benim en büyük hayalim muhasebe
mesleğinin tüm kademelerinden çıkıp meseleye tepeden taa şemsiyenin ucunda oturup nasıl
odluğuna bakıp görmek. Bunun da yolu TÜRMOB’un genel başkanı olmaktı. Bu şansı bu
imkanı geçen sene bana arkadaşlarım davet ettiler. Aday oldum ve çok az bir fireyle benim
siyasal görüşüm bilindiği halde bütün farklı siyasal görülere sahip arkadaşların oylarıyla

TÜRMOB başkanlığına seçildim. Aslında seçilmeseydim de arkadaşlar biliyorlar, dışında
kaldığım süre içinde de kim alo dediyse meslekte hangi yer istediyse koştum, yaptırdım. Ve
bu bana muhasebe camiasındaki haziran ayının 7’sinden sonra meslekteki 42. Yılım sona
erecek. Verilmiş en büyük ödüldür. Sanıyorum ki evlendiğim eşim ve 2 çocuğumdan sonra en
büyük ödül, benim arkadaşlarım tarafından bana verilmiş olan TÜRMOB Genel Başkanlığıydı.
Bu iş için size saygılarımı, sevgilerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Ve diliyorum ki herkes bu
makamı hayal etsin, herkes bu ünvanı kullanarak bu ödülü alsın çünkü bunu almayı hak eden
çok arkadaşımız, dostumuz, meslektaşımız var. Ama tabi ki bir insanın da başka hayalleri de
olabilir. O da acaba birikimimi, enerjimi, sesini çıkartmayan yoksul olan, erk olmayan,
egemen olan insanların da nasıl emrine sunabilirim. Bu da biliyorsunuz bu ülkede başbakan
olmaktan geçer. Bu da benim hayalimdir.
Ben sizlerle bir gün, TURMMOB genel kurulunda genel başkanımız sayın Mustafa Özyürek ile
yan yana oturuyoruz. İkimiz de sinirliyiz. Niye biliyor musunuz? Gazeteciler yok, naklen yayın
yapacak hiçbir kamera yok. Bize bakmıyorlar. Yanıtları verme görevi benimdi, çıktım. Hiç
kamera yok ama en arkada kamerayla bizi çekiyorlar gazete arasında. Malum özel, derin işler
takip ederler ya. O gün sen demiştin o kameraya çekene, bizi çekiyorsunuz. O da insanlar
bakınca hemen toz oldu. Ve demiştim ki yemin ediyorum buraya Cumhurbaşkanı da gelecek,
buradan naklen de yayın yapacağım demiştim. Bir alkış kopmuştu. Biri sormuştu: nasıl
olacak? Ben bakan olacağım ve gelecekler demiştim. Bakan oldum naklen yayın yaptılar.
Milletvekili oldum, cumhurbaşkanı Demirel koşa koşa geldi. O güne kadar davetiyeleri
reddediyorlardı. Benim tabi hayalimde hem ben başbakan olsam ve ben şuan Başbakan
olsam siz beni göremeyeceksiniz kameralardan. Bu iş böyle tüm dünyada.
Ama Başbakan olacağım diyemiyordum hiç. Son bir iki toplantıda Cumhurbaşkanı olacağım
diyordum. Çünkü başbakanlık desem parti genel başkanıyla kavga edip kelleyi verecektim.
Sonra devran döndü, bir boşluk oldu. Top geldi önüme. Karar vereceğim. Yahu 7-8 ay ben
TÜRMOB’a seçilmiştim, bekleyeyim mi? ama baktım bu top hiç gelmeyecek. Onun için bir çok
arkadaşımla konuştum, sayın Rıfat Nalbantoğlu ile sayın Naim Sanlı, Yahya Arıkan çok su
koyverdi onu söyleyeyim size. “Olmaz çok yapacağımız iş var” dedi. Yücel Akdemir hep gezdi
benle ve işi bozmaya çalıştı. Hem oturuyor beraber hem de içinden yahu bu iş olmasa diyor.
Çok arkadaşımla da konuştum ve biliyorsunuz geçen hafta başbakan adayı olma hakkını
veren DSP genel başkanlığına seçildim. Ben bu kürsülerde hiçbir zaman mesleğimizin hakkıyla
ilgili eleştiri dışında siyaset yapmadım. Başbakan olarak da gelsem bir gün göreceksiniz ki
yapmayacağım. Çünkü benim ailem sizsiniz. Bir insan ailesine kendi erkiyle kendi yapısıyla
kendini kabul ettiremiyorsa isterse topla tüfekle gelsin onun varlığı bence sıfırdır. Onun için
ben size hep şükran doluyum, hep size hizmete mecbur olduğumu hissediyorum. Ama DSP
Genel Başkanı olunca bu çok zor bir iş. Mesela bana Süryani diyorlar ve Allah’a şükür
Müslüman’ım, babamın adı Ahmet kardeşim adı Muhammed diyorum. Allah Allah diyorlar.
Böyle bana ermeni diyorlar. Çok şükür Müslüman’ım diyorum ama biz Ermenilerle,
Süryanilerle Mardin’de beraber yaşadık. Kürt diyorlar yahu benim soyadım Türker, Mardin’de
bize Türklerin eri diyorlar. Osmanlı şeyhülislam göndermiş o zaman bizi düzeni kursun diye.
Ama bunlar siyasette çok oluyor ve şuanda da en çok vurulduğum yer TÜRMMOB işi..
Ama ben beni bir yere getiren camiaya da danışmadan onları yalnız bırakmam. Ve medyada
sordular bana bırakacak mısınız diye. Hayır dedim. Benim orada seçilmemde beraber
olduğum arkadaşların uygun gördüğü günde ancak. Gün bugünse bugün. Ama tabii bu ömür
boyu yada böyle çok ilelebet bir iş değil. Zaten son 20 gündür 7 kilo verdim, daha ne kadar
verebilirim bilmiyorum ama bu vücudun da bir yerden sonra durması lazım. Ben arkadaşların
görevi bırak dediği saatte bırakacağım. Ama bunu unutmayın nerede olursam olayım hep

sizin hizmetinizde olmaya devam edeceğim. Bu meslek beni var etti, yediğim ekmek,
çocuklarımın okul parası hep bu meslek sayesinde çıktı. Bir insan ihtilaf da olabilir, kendini
bence var eden şeylerden asla uzaklaşmamalı. Ben sizden biri olduğum için her zaman sizin
bir hizmetkarınız olarak kalacağım. Hepinize saygılar sunuyorum. Bana bugün burada belki bu
TÜRMMOB unvanıyla konuşmam son olacak belki bilmiyorum çünkü süreyi arkadaşlar tayin
edecek, en azından bugün TÜRMMOB genel başkanı olarak hitap etme imkanı bulduğum için
hepinize saygılar sunuyorum. Başta sayın Mustafa Özyürek olmak üzere örgütte benim bu tür
kararları almamda daima teşvik ettikleri için ve odanızın başkanı sayın Arıkan, su koyuverse
bile sonradan istemeyerek sindirip kabul ettiği için hem kendilerine hem size şükranlarımı,
saygılarımı sunuyorum. Allah hepimize amaçlarımıza ulaşmada yardımcı olsun.

DİVAN
Sayın genel başkanımızı başarısından dolayı biz de kutluyor, bundan sonraki çalışmalarında
başarılar diliyoruz. Aramızda Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı meslektaşımız sayın Uğur
Büyükbalkan var. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. TÜRMMOB yönetim kurulu üyemiz sayın Ali
Ekber Kartun var, hoş geldiniz. Kocaeli oda başkanımız sayın Ender Şenol var hoş geldiniz.
TÜRMMOB disiplin kurulu üyelerimiz İlhan Kabakçıoğlu, Necmettin Keleş, Coşkun Kolso var.
Hepiniz hoş geldiniz.
Konuşmalarımızı yapmak üzere Onursal Genel Başkanımız, CHP Genel Saymanı sayın Mustafa
Özyürek, buyurun.
MUSTAFA ÖZYÜREK
Sayın divan başkanı, TÜRMOB’un saygıdeğer başkanı, değerli konuklar ve sevgili
meslektaşlarım hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Arıkan, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu sorunları çok güzel bir şekilde ifade etti. O
nedenle o konulara ayrıntılı girmek fazlalık teşkil edecek. Ayrıca mesleki konularla ilgili olarak
da hem sayın Arıkan, hem sayın Türker ayrıntılı bilgiler verdiler. Ben kısa bir iki noktanın altını
çizerek sizleri bilgilendirmek istiyorum.
Bunlardan biri biraz önce sayın Türker’in de ifade ettiği gibi Çarşamba ve Perşembe günleri
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bizleri de yakından ilgilendiren bir kanun tasarısı geçti.
Orada istediğimiz bazı şeyleri TÜRMOB’un da istediği bazı şeyleri gerçekleştirme fırsatı
bulduk ama özellikle ABC formlarıyla ilgili olarak cezaları artıran maddenin hafifletilmesi
noktasında çabalarımız oldu. Orada belki bir düzeltme halinde on gün içinde düzeltme
yapılırsa ceza verilirse ceza verilmez gibi bir iyileştirme yapma fırsatı bulduk ama işin özü
değişmedi. TBMM Genel Kurulu’nda bu çabalarımız devam edecek. Yine TÜRMOB’un
yönetmelik yapmak için genel kurul yapmasına gerek olmadığı, yönetim kurulunun bu
noktada yetkili olması konusunda bir düzenleme vardı. Önergemiz aynen kabul edildi ve
umuyorum gelecek hafta yasalaşmış olur.
Değerli arkadaşlarım;

Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu çok önemli sorunlar var. Bunlardan birincisi hiç kuşkusuz
ekonomik kriz ve onun somutlaşmış şekli olan işsizlik. İşsizliğin resmi bölümü yüzde 16’yı
geçmiştir ama diğer unsurlar da dikkate alınırsa yüzde 20’ye ulaşıyor.
Ve gençlerin işsizliğinde ise bu rakam yüzde 30’a varıyor. Bu rakamlar telaffuz edilmesi kolay
ama yaşanılması zor rakamlardır. Yani 3 gençten birinin işsiz olduğu bir ülke pek çok
sorunlara sosyal patlamalara gebedir.
O nedenle krizle mücadele için işsizliği önlemek için çok acil önlemler alınmalı. Ne yazık ki bu
noktadaki önerilerimiz muhalefet partisi olarak önerilerimiz iş dünyasının ve sendikaların
önerileri hükümet tarafından ciddiye alınmıyor. Kriz bizi teğet geçecek anlayışıyla biraz
olaylar seyrediliyor. Oysa krizin bizi teğet geçmediği, işsizlik oranları ortaya çıkınca görüldü.
İşsizlik bizi teğet değil delip geçiyor. O nedenle bu sorunlara mutlaka çözüm bulunmalı. Ve
mutlaka bunlara el atılmalı.
Bugün bir kampanya başlatıldı, TOBB ve sendikaların birlikte oluşturdukları bir kampanya.
Kriz varsa çare de var sloganıyla çıktı. Ve bazı gazetelerde evde oturma, çarşıya çık şeklinde
bu kampanyayı özetlediler. Tabi çarşıya çıkılması, alışveriş yapılması hiç kuşkusuz ekonomiyi
canlandırır ama çarşıya çıkan insanın cebinde para olması lazım. O nedenle insanların
harcama kabiliyetini artıracak önlemleri de alırsak bu kampanyaların bir anlamı olur. Pek çok
ülkede harcama çekleri dağıtılıyor. Yani insanların daha çok alışveriş yapması o yolla teşvik
ediliyor. Türkiye’de bizim uzunca süredir dillendirdiğimiz tekrar tekrar gündeme getirdiğimiz
emekli ve memurlara belki bir maaş ikramiye verilmesi veya onların maaşlarının artırılması
ekonomideki canlılığı, ekonominin ısınmasını sağlayacak bir öneridir. Bunu sadece bir
popülist bir yaklaşım olarak algılamayınız. Elbette memurun emekçinin güç durumunu
biliyoruz. Ülkenin koşulları içinde onlar da bu sıkıntıları çekmeye devam ediyorlar. O sorunu
çözmenin yanında ekonomide bir canlılık yaratmak için böyle bir öneri yapıyoruz. Başka
ülkelerde uygulanan harcama çeki verme yerine Türkiye’de memur ve emeklilere bir maaş
ikramiye verirseniz bu anında pazara yansır ve ciddi bir hareketlenme olur. Gene bir diğer
önemli nokta harcamaları canlandıracak diğer nokta, kredi kartlarında yeniden
yapılandırmadır. Giderek kredi kartlarında ödememe oranları yükselmektedir. İhtilaflar
çoğalmaktadır ve artık uygulanan yüksek faizler nedeniyle pek çok insan bu kartlarla alışveriş
yapamaz hale gelmiştir. Öyleyse kredi kartlarını bunun yanında memur ve emeklilere birer
maaş ikramiye vererek ekonomiyi canlandırmak mümkündür tabii pek çok önlem var. Şuanda
bir bölümü uygulanıyor hepinizin bildiği gibi. Özel tüketim vergisi ve KDV’de üç aylık bir süre
için belli indirimlere gidildi. Bu sürenin uzatılması gerektiğini düşünüyorum. Sayın başbakanın
dünkü açıklamalarında da sanki bu süre uzayacakmış gibi bir izlenim edindim. Bu doğru olur.
Bu krizi önleme açısından bizim CHP olarak 2008 Eylül’ünde vergilerde bir indirim önermiştik,
hükümet gecikerek de olsa bu indirimleri uyguladı ve otomotiv sektöründe ve bazı
sektörlerde bir canlanma sağladı. Bizim orada önerdiğimiz noktalardan biri de kredi garanti
fonuydu. Şimdi sayın başbakan sürekli bankları haşlayarak onlara çıkışarak kredi vermelerini
artırmaya çalışıyor. Ekonomik olaylar ekonomik önlemlerle çözümlenir. Başbakan her gün
bankalara bağırsa da banka da hesap yapıyor. Riskli kredi mi versin özel sektöre, yoksa devlet
tahvili hazine bonosu alarak garantili bir kazanç mı elde etsin. Şuana kadar gözlediğimiz
bankalar kamu kağıtlarını satın almakla sağlam kaynaklara yatırım yapıyor, oldukça yüksek
kar ediyorlar. Özel sektörse ihtiyacı olan krediyi bulamıyor. Bunun çaresi değerli arkadaşlarım
her gün bankaları düşman ilan etmek değil, kredi garanti fonunu yürürlüğe koymaktır. Bütün
dünyanın bulduğu yöntem budur eğer bunu yaparsak işte özel sektörün şikayet ettiği
bankaların yeteri kadar kredi vermediği hususunu bir ölçüde çözeriz. Bunun gibi pek çok

önlem var ama bunların hepsinin tutarlı bir paket içinde ilan edilmesi lazım. Hükümet diyor ki
ben çok önlem aldım. Fakat dağınık perakende önlemler etki yapmıyor çünkü bugünkü krizin
önemli nedenlerinden biri de güven bunalımıdır. Eğer hükümet bütüncül bir paket açıklarsa
kamuoyuna halka işte hükümet sorunu gördü, çözümünü de biliyor izlenimi verilirse bu
güven bunalımı bir ölçüde aşılmış olur. Nedense anlayabilmiş değilim yani bir muhalefet
partisi milletvekili olarak değil TC vatandaşı olarak bu görüşümü söylüyorum: teker teker
önlem alıyorsunuz da bunu bir bütüncül paket olarak niçin sunmuyorsunuz? Bunu
anlayamıyorum. Belki paket açıklarlarsa hükümet krize teslim olmuş gibi bir anlayış olur diye
mi korkuyorlar onu bilemiyorum. Hep beraber bu paketi yani Türkiye’nin işsizlik, üretimsizlik,
sanayi üretimindeki düşüklük konusundaki durumu hepimiz biliyoruz ve bu konularda
mutlaka kapsamlı bir paket açıklanması gerek.
Türkiye’nin çok kronik sorunları var. Türkiye’yi yıllardır esir alan sorunlar var. Bunlardan biri
de Kürt sorunudur. 40 bine yakın insanımızın öldüğü, milyarlarca dolarımızın heba edildiği bir
sorun ne yazık ki yıllardır konuşulmasına, bu yolda pek çok insan hayatını kaybetmesine,
güvenlik güçlerinden verdiğimiz şehitlere rağmen çözülmemiştir.
Son günlerde hepiniz dikkatle izliyorsunuz, sayın Cumhurbaşkanı, başbakan ve diğer
yöneticiler Kürt sorununun çözümünde tarihi bir fırsat yakaladıklarını güzel şeyler olacağını
söylüyorlar. Tabii Türkiye’yi esir almış olan bir sorunun çözülmesinden memnun olmayacak
kimse yoktur ama sorun acaba nasıl çözülecek? Önümüze çıkan tarihi fırsat ne? İyi şeyler
olacak diyoruz da o iyi şeyler nedir? Artık böyle hamasi bir şekilde bu konuları konuşarak
çözüme ulaşamayız. Sorunu somut ve net bir şekilde konuşarak çözebiliriz.
Biz CHP olarak elbette Türkiye’nin pek çok sorununda olduğu gibi bu sorununun da
çözülmesinden yanayız. Bu ülkede herkes bunu ister. Bunu çözelim diye yola çıkanları hain
falan da ilan ediyor değiliz ama bilmemiz lazım nasıl çözülecek. Türkiye’nin bütünlüğü içinde
bir ayrışmaya yol açmadan çözebilecek miyiz yoksa bazı çevrelerin ifade ettiği gibi ayrı bir
özerk bölgeler kurarak mı çözeceğiz? Hemen ifade edelim ki biz Türkiye’nin ulusal bütünlüğü
içinde Misakı Milli sınırları içinde bu sorunun çözülmesinden yanayız çünkü bu sınırlar
atalarımızın kanlarıyla çizilmiştir. Ve Türkiye’de yaşayan kökeni ne olursa olsun mezhebi ne
olursa olsun herkes o sınırların oluşmasında canı pahasına rol sahibidir.
O nedenle artık bölünmeyi değil bütünleşmeyi sağlayan ve bu bütünleşme içinde herkesin
ırkıyla, kökeniyle iftihar ettiği ama birlikte yaşama iradesini de ortaya koyduğu bir çözümü
hep beraber bulmalıyız. Artık terör son noktaya gelmiştir. Hiç kimse terörle sorunun
çözüleceğini düşünmemeli ve herkes teröre karşı olduğunu net şekilde ifade etmelidir. Bu
herkesin boynunun borcudur. Bu noktada Türkiye’de artık mutabakat sağlamalıyız ve
bunların çözümünü kademeli olarak gerçekleştirmeliyiz.
Sayın Yahya Arıkan’ın konuşmasında güzel bir ifade vardı: artık ötekileştirme anlayışından
vazgeçmek lazım. Madem ki bu ülke sınırları içinde birlikte yaşamak zorundayız o zaman
birbirimizi anlama, hakkına saygı gösterme ve pek çok noktada da birlikte olmalıyız.
Tabii bu ülkenin bu cumhuriyetin hiç kuşkusuz temel değerleri var. Değiştirilmesi teklif dahi
edilemeyecek ilkelerimiz var. Laik demokratik cumhuriyet ilkesi ve hukuk devleti ilkesi
hepimizin etrafında birleşmesi gereken ilkelerdir. Bunları zorlayarak laik demokratik
cumhuriyeti zorlayarak bir yere varmamız mümkün değildir ve ne yazık ki son zamanlarda
hukuk devleti ilkesi geniş ölçüde yara almaktadır. Yargı bağımsızlığı çok tartışılır hale
gelmiştir. Güzel bir söz var bilirsiniz siz de: et kokarsa tuz var, tuz kokarsa ne var denir. Eğer

yargı kokarsa işte o zaman işler sarpa sarar. Onun için başta yargıçlarımız olmak üzere
kendilerine verilen bu sorumluluğu hukuk çerçevesinde eşit uygulama şeklinde olmalıdır.
Ergenekon sanığıysa gece yarısı insanlar gözaltına alınıyor, Deniz Feneri davası sanığıysa
aradan 8 ay geçtiği halde ifadesi bile alınmıyor. Bu çifte standart herkesi yaralar. Onun için
hukuka çok alakası var herkes saygılı olmalıdır ve ortada hiç yalan filan yok arkadaşlar, hep
birlikte konuşalım. Almanya’da bir dava yürüyor ve diyor ki bu davanın elebaşları
Türkiye’dedir diyor. Öyle midir değil midir? Yargıyı işleteceksiniz ve mahkemeler karar
verecek. Ondan sonra biz inanacağız. Ve tutuklama, gözaltı bir tedbirdir. Kaçma ihtimali olan
insanlar için uygulanan bir tedbirdir. Ama siz üniversite rektörlerini toplumda yeri olan yani
kaçması söz konusu olmayan insanları sabaha karşı gözaltına alırsanız orada hukuk sistemi
yara alır. Birbirimizi bu konuda hırpalayabiliriz ama olayın özünü doğru görmek, yargı
bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü el birliğiyle hep beraber savunmak zorundayız.
Değerli arkadaşlarım iyi ki bu kongreyi yaptınız.
Bundan sonra hukuken kongre yapmaya ihtiyaç yok ama İstanbul Odamız bu kongreleri
yapacağını söyledi. Benim açımdan bunun şu yararı var: sizleri topluca bir arada görme
imkanı buluyorum, sizlerle kısa da olsa dertleşme fırsatı buluyorum ve değerli arkadaşlarımla
sohbet etme fırsatı buluyorum. Bana bu olanağı tanıdığı için divan başkanımıza, ve sabırla
beni dinlediğiniz için siz değerli katılımcılara meslektaşlarıma sevgiler, saygılar sunarım. Güzel
günler sizin olsun daima.
DİVAN
Teşekkür ederiz. Arada gelen mesajları da okuyacağım. Sayın Köksal Toptan TBMM Başkanı,
sayın Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımız, sayın Deniz Baykal CHP Genel Başkanı, sayın
Mehmet Şimşek Maliye Bakanımız, Bakanlarımız sayın Ali Babacan, Cevdet Yılmaz, Selma
Aliye Kavaf, Hayati Yazıcı, Binali Yıldırım, Nimet Çubukçu, Mustafa Demir, Veysel Eroğlu.
Kendilerin teşekkür ediyoruz. Milletvekillerimiz; sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Algan Hacaloğlu,
Mehmet Tutan, Fatma Nur Serter, Güldan Akşit, Ufuk Uras, Bayram Meral, Mehmet
Müezzinoğlu, Fatoş Gürkan, Dr. Ali Torlak, Atilla Kaya, Sedat Kızılcıklı, Abdülkadir Aksu, Ümit
Şafa, Nusret Bayraktar, Hüseyin Yıldız, İsmail Özgün, Özlem Türköne, Eyüp Acar, Ünal Kacır.
Sayın milletvekillerimize teşekkür ediyoruz.
Söz sırası DSP İstanbul Milletvekili meslektaşımız sayın Hüseyin Mert’te. Buyurun.
HÜSEYİN MERT
Sayın divan, sayın genel başkanım, sayın onursal genel başkanım, çok değerli meslektaşlarım
ve değerli konuklar hepinize en içten duygularımla saygılarımı sunuyorum. Buraya gelirken
konuşma yapmayı planlamamıştım o nedenle çok kısa konuşmaya çalışacağım. Tabi ki bu
kadar nitelikli bir meslek grubuna hitap etmek hakikaten insanı heyecanlandırıyor. Çok kolay
değil.
Değerli dostlarım biraz evvel sayın oda başkanımız gerçekten çok güzel bir konuşma yaptı. Bir
meslek odasının toplumsal duyarlılık gerektiren her konuda hem kendi ekonomik
konularında, hem mesleki konularında hem de sosyal konularda ülkenin içinde bulunduğu
durumu son derece net rakamlarla ortaya koydu. Kendisine bu güzel konuşmadan ötürü
teşekkür ediyorum. Bu genel kurulun her yıl tekrarlanacağını yasal bir zorunluluk olmasa dahi

tekrarlanacağını ifade ettiler, bu da hepimizde bu şekilde konuşmalar ve sunumlarla bir bilgi
güncellemesi getireceği için ve bu arada tabi ki birbirimizle görüşeceğimiz için son derece
olumludur. Destekliyorum ve bunu düşündükleri için yönetici arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum.
Değerli dostlar, ekonomide son bir yılda hakikaten çok ağır yaralar aldık. Hem
mükelleflerimiz gözümüzün önünde çoğu sıkıntıya girdi, hem de dolaylı olarak onlardan
ötürü meslek mensupları gerek tahsilat zorluklarıyla ve kendi ekonomik yaşamlarındaki diğer
sıkıntılar nedeniyle gerçekten çok zor günler geçirdik. Tabi bunu son bir yılda diyoruz ama
son bir yılda bu türlü konular biraz basında yer bulmaya başlandı aslında Türkiye’de çok uzun
zamandan beri bir sanal zenginlik, gelişme, büyüme söz konusuydu. Bu defalarca
muhalefetteki partilerce hükümete bildirilmesine rağmen hiçbir şekilde önlem alınmadı. Ama
dünyada da bu konjonktür ortaya çıkınca tabii ki Türkiye’de bundan kaçamadı. Açıklamak
durumunda kaldı.
Ben kendi adıma konuşayım, ben fiilen mesleğimi yapmıyorum ama ticaretle uğraşıyordum. 2
sene önce bu krizin geldiğini ticaret içinde bir insan olarak gördüm ve işyerimi fesh etmek
durumunda kaldım. Çünkü her geçen gün cebimizden yememize neden olacaktı. Ama ben
tasfiye ettikten bir sene sonra dillendirilmeye başladı ve son 1 yıldır çok ağır bunu yaşıyoruz.
Tabi ekonomi çok önemli, tahribat çok büyük ama bir şekilde dünyada konjonktür değişebilir,
bir takım önlemler alırsınız, doğrudur, olur-olmaz, bugünkü alınan önlemler gibi haydi sokağa
çıkın dersiniz, belki yastık altı paraları bir şekilde ortaya çıkar ve ekonomiyi biraz hızlandırır
ama daha önemlisi şu günlerde Türkiye’de yaşanmakta olan hukuki bir takım tahribatlar var.
Maalesef insanlarımızın giderek yargıya olan güveni azalıyor. Ekonomiyi düzeltebilirsiniz belki
ama hukuka olan güveni yeniden oluşturmak yada bu güvensizliğin ortaya çıkmasına neden
olmak bunun sonuçları gerçekten katlanılamayacak boyutlara getirir. Yani hukuksuzluk ya
ülkeyi parçalanmaya götürür yada hiç istemediğimiz bir faşist yönetimin içinde bulursunuz
kendinizi. En büyük, önemli sonucu da insanlarımızın kendi içlerinde tamamen ayrışmaya
gitmemiz ve ülkemizin parçalanmasına kadar gitmesidir. Niçin böyle bir şey insanlarımızın
kafasında oluşuyor? İşte geçen hafta yine bu salonlarda bir büyük insanın, Türkiye için çok
önemli bir değerin cenazesini kaldırdık. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Eğittiği tüm
çocuklarına baş sağlığı diliyorum. Bu insanımızın karşılaşmış olduğu bir takım soruşturmalar,
hepimizin kafasında bir soru işareti ortaya çıkardı. Eğer bu değerimiz gibi çok sayıda
değerimiz olsa bu ülkede, çok sayıda eğitim gönüllüsü olsa ve ülkenin en ücra köşesine kadar
eğitimle ülkemizi donatsak işte yine Sayın Arıkan’ın söylediği gibi Mardin ayıbıyla
karşılaşmayacaktık. Bu arada Mardin olaylarını söylerken köye dönüşlerden söz etti. Köye
dönüşle ilgili hükümetin önlemlerinde bahsetti ve çok önemli bir konu. Çünkü her şey üretim
diyoruz ama üretimin önemli kanatlarından biri kırsal kesimdeki üretim. Köye dönüş bunun
elbette ki çok önemli bir ayağını teşkil etmekte. Yıllardır köye dönüşten söz edilir. İsteyerek
yada zorla köylerini bırakan insanların yine topraklarına kavuşması ve üretime yönelmesi çok
söylenir ama ben uygulamayla ilgili bir basit örnek vererek sözlerimi toparlayayım:
Türkiye’nin bir gerçeği kırsal kesim. Burada çok sayıda insan var. Kırsalın kalkınması çok
önemli ve bunun için DSP’nin rahmetli Genel Başkanı Bülent Ecevit’in 1970’den beri
söylediği, projelendirdiği ve iktidarın son dönemlerinde uygulamaya koymaya çalıştığı ve kısa
dönem uygulanan KÖY- KENT projeleri var. Çok eleştirildi ve konuşuldu ama size onun başka
bir boyutunu söylemek istiyorum.

O dönemlerde Türkiye’de o proje başladı ve bir iki yerde yapıldı. 33 tane bölgeden istek geldi.
Yoğun talep vardı bize de uygulansın diye. Ve dünya bankası bununla ilgili 300 milyon dolar
Türkiye’ye kredi çıkarmıştı. Bunun bir nedeni vardı. Türkiye’ye yardım değil, amacı bu proje
eğer gerçekleşirse Afganistan ve diğer geri kalmış olan ülkelerin kalkınmasında kullanacaktı.
Ama Türkiye’de bunun başarıya ulaşması gerekiyordu ve bunun için bu parayı ülkemize
yolladı. Ama DSP’nin o dönem hükümetten ayrıldıktan sonra halef selef olan iki başbakanın
yani Ecevit ve Erdoğan’ın bir görüşmesinde tabii ki doğaldır bir başbakan bir başka başbakana
devrederken muhakkak ki devlet işleriyle ilgili bazı bilgiler aktarır, ve bazı projelerin devam
etmesiyle ilgili istekleri olur. O dönem Ecevit’in bir tek projenin devam etmesini istediği oldu
sadece. Hatta isterse adını değiştirip devam ettirilmesini istedi. Yeni bir projeymiş gibi
sunulsun isterse ama bu proje hayatta kalsın istedi. Faydalarını anlatmıştı. Parasının da hazır
olduğunu söylemişti ama ne yazık ki bu proje uygulanmadı ve daha acıdır ki o para Dünya
Bankası’na geri yollandı. Yani kuruşa ihtiyacımız varken bu paranın çok önemli bir kısmı geri
gönderildi. Biraz evvel yine grafiklerde sayın Yahya başkanımızın koyduğu grafiklerde bir şey
dikkatimi çekti: Türkiye gibi sıkıntı çeken Dünya Bankası ve IMF’ye borcu olan Brezilya bugün
büyüme yani artı durumunda. Biz eksi 6 larla uğraşırken o 3 oranında büyümüş. Demek ki
önlemler bugünden alınırsa, yani önceden alınırsa durum değişik oluyor. Yani bu yapılsaydı
belki Türkiye de Brezilya gibi bugünü küçülmeyle değil büyümeyle geçirecekti. Ama maalesef
biz bunlarla uğraşmak yerine Anayasa tartışmalarında olduğu gibi yargıyı siyasallaştırmak ve
yargının insanlarımızın gözünde biraz daha kötü duruma düşmesine neden olmak gibi
konularla uğraşıyoruz.
Çok vaktinizi almayacağım. Genel kurulumuzun başarılı geçmesini diliyorum. Hepinize
saygılar sunuyorum.
DİVAN
Teşekkür ediyoruz. Yine gelen mesajlara biraz vakit ayırayım: sayın Mehmet Kilci Gelir İdaresi
Başkanı, Sayın Nazmi Karyağdı Gelir İdaresi denetim ve uyum daire başkanı, Nejat Özen
Gelirler Kontrolörü İzmir grup başkanı, Serdar Aksoy Mersin Gelir İdaresi Başkanı, Şinası
Candan Ankara Vergi Dairesi Başkanı, Ali Cüneyt Aruntaş Muğla Vergi Dairesi Başkanı,
Defterdarlarımız; Necdet Kavi Nevşehir, Rahmi Turan Urfa, Hanefi Erarslan Kars, Hidayet Mat
Antalya, İsmail Çelik Hatay, Ali Sağlam Samsun, Mehmet Saygı Kütahya, Mustafa Gürhan Acar
Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı, Selim Atay Antalya Sosyal Güvenlik İl müdürü. Teşekkür
ediyoruz. Mehmet Koç İstanbul Vergi Dairesi Başkanı’nı konuşma yapması için kürsüye davet
ediyoruz.
MEHMET KOÇ
Teşekkür ederim. TÜRMOB’un sayın genel başkanı ve onursal genel başkanı, değerli
milletvekilleri, İstanbul Muhasebeciler Odası sayın başkanı, değerli konuklar; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Ben burada ekonomik gidişatla ilgili herhangi bir değerlendirme yapmayacağım ancak teşkilat
olarak verebileceğimiz bir takım mesajlar var. Malum ekonomik kriz Türkiye’yi de etkiledi. Bir
küçülme var. Buna karşı Vergi İdaresi olarak ne yapabiliriz. Tabi böyle finansman yükünün
arttığı mükelleflerin zor duruma düştüğü ortamlarda vergi idarelerinin yapabileceği KDV
iadelerini hızlıca verebilmek ve mükelleflerin tecil ile tasdiklendirme taleplerine mümkün

olduğunca olumlu cevap verebilmektir. Biz, bu konuda olumlu yaklaşıyoruz. Mükelleflerin bu
tür taleplerini olumlu sonuçlandırıyoruz. Şuan itibariyle 24 aya kadar taksitlendirme
yapıyoruz zor durumdaki mükelleflerin borçlarını yeniden yapılandırmak için.
Tabi İstanbul’un bir diğer problemi son günlerde basında da yer alan mükellefler için
uygulanan ve kamuoyunda kot olarak bilinen koda alma yada kod hisselerinde bulunma
durumu. Gerçekten vergisini zamanında ödeyen bir mükelleften ödediği vergi gelir idaresine
intikal etmedi diye tekrar vergi talep etmek ödeyen için gerçekten ağır bir durum. Ama
hazine yönünden de bakıldığında hazineye intikal etmeyen bir verginin intikal etmiş kabul
edilmesi de imkansız.
Yapılacak gelecek yüklerin altından da işbirliğiyle kalkabileceğimizi düşünüyoruz. Bu konuda
gerçekten uygulamadaki problemleri arkadaşlar bize aktardığında gerekli mekanizmaları
çalıştırarak, Ankara’yla da işbirliği yaparak sorunları en kısa sürede çözeceğimizi umut
ediyorum. Bu son günlerdeki ÖTV indirimiyle ilgili de çok genel bir bilgi vermek istiyorum:
malum ÖTV indirimi otomotiv sektöründe 16 Mart’tan itibaren yürürlüğe girdi. İstanbul’da
151 bayide yapılan çalışmanın sonucunda ki bunlar sektörün en büyükleridir, 1 Mart-15 Mart
arasında bin 600 silindir hacminden küçük bin 300 civarında araç satılmışken, 16 Mart- 15
Nisan arasında satılan araç 13 bin 600. Ve elde ettiğimiz vergi geliri de nerden baktığına
değişir, bir bakışa göre kayıptır, 13 bin 600 araçtaki vergi indirimi böyle görülebilir ama bir
bakışa göre de eğer bu vergi indirimi olmasaydı bin 300 araçla yetinip daha az gelir elde
edilecekti denebilir. Yani toplamda bakıldığında vergi geliri olarak biz artı durumundayız.
Daha çok KDV ve ÖTV toplamışız.
Bu konuda daha detaylı bir çalışma başkanlığımıza bağlı vergi denetmenlerinin büyük
çoğunluğunun üye olduğu İstanbul Vergi Denetmenleri Derneği tarafından 26 Mayıs Salı
günü Cevahir Otel’de gelir idaresi başkanının da katılacağı bir panelde daha detaylı
tartışılacaktır. Ben arkadaşlarımızı doğrusu orada da görmek istiyorum. Bu panele de davet
ediyorum İstanbul Vergi Dairesi Başkanı olarak.
İstanbul, ülkenin vergi gelirlerinin yüzde 44’ünü topluyor. Büyük mükelleflerle birlikte. Ancak
gerçekten burada ciddi problemlerimiz var. 492 büyük mükellef ki şuanda 760’a çıktı,
İstanbul’da geri kalan 1 milyon 200 bin mükelleften daha çok vergi ödüyor. Bu 2 sorun
getiriyor. 1: vergi gelirlerinin yayılmayışı, belli başlı mükelleflerden elde ediliyor oluşu kendi
başına bir risk. 2: bu kadar vergi gelirinin bağlı olduğu mükellefleri daha yakından denetleme
ihtiyacı var ve biz büyük mükellefler vergi dairesi başkanlığı olarak büyük mükellefler
başkanlığına bağlı büyük mükellefleri çok yakından takip ediyoruz ve denetlemelerimiz
bundan sonra da bugüne kadarki gibi sürecek. Bu vergi gelirlerinin Türkiye vergi gelirlerinin
yüzde20’sini oluşturan mükelleflerin denetimine ara vermek gibi bir düşüncemiz yok ve
olamaz.
Ben buradaki arkadaşlarıma bir duyuru daha yapmak istiyorum belki biraz zayıf olacak ama
son günlerde bir türlü önünü alamadığımız sahte maliyeci, düğün , dernek balo. Mali
idaresinin hiçbir şekilde düzenlediği böyle bir organizasyon yok. Yani lütfen bu tür çağrılara
itibar etmeyin ve Alo Maliye’yi arayarak ihbar edin.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum ve genel kurulun hayırlı olmasını diliyorum.

DİVAN
Teşekkür ederiz. Yine arada mesajlarımız var; Sayın Muammer Güler İstanbul Valisi, sayın
Kadir Topbaş İBB Başkanı, Belediye Başkanlarımız Mustafa Demir Fatih, Mustafa Zengin
Maltepe, İsmail Erdem Sancaktepe, Yücel Çelikbilek Beykoz, Salih Kenan Şahin Pendik.
Kendilerine teşekkür ediyoruz. Tanıl Küçük İstanbul Sanayi Odası Başkanı, Dündar Şahin
İstanbul Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı kendilerine teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını
yapmak üzere sayın Saffet Açıkgöz, Yüksek Ticaretler Derneği Genel Başkanı.
SAFFET AÇIKGÖZ
Teşekkür ederim. Sayın Başkan, sayın konuklar değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli delege
arkadaşlarım; odamızın 20. genel kurulu dünyanın ve Türkiye’nin ekonomik, siyasal ve
toplumsal sorunlarının büyüdüğü ağırlaştığı bir sırada yapılıyor. Bugün dünyada ve Türkiye’de
yaşanan krizin maliyeti tam olarak bilinemiyor.
Ülke olarak bu süreci ciddi biçimde yaşıyoruz yaşayacağız. Bu krizin ne kadar süreceği
maliyetinin azaltılması için nelerin yapılması gerektiği konusunda toplumun bütün kesimleri
meslek örgütleri odalar, partiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, basın yani
bütün herkes çaba gösteriyor. Görüş beyan ediyor. Değerli konuklar;
Yaşadığımız bu kriz ülkemizin krizi değildir diyerek iktidarı sorumlu tutamayız anlayışı
yanlıştır. Bu kriz dünyanın Türkiye’nin krizidir. Bu krizi yönetmek iktidarın en öncelikli
görevlerindendir. Yönetmek ve sorumlu olmak durumundadır. Ülke ekonomisinin yaşadığı
kriz son 3 yıldır koşar adımlarla gelmiştir.
2001’in sonrasında olumlu iç ve dış ekonomik ve siyasal ortamın etkisiyle yakalanan olumlu
hava, 2006’dan bu yana maalesef sona ermiştir. Siyasi iktidar, 2001 ekonomik krizinden
sonra gerekli önlemleri almakta gecikince, 1994- 2001 yılı krizinden daha zor bir tabloyla
karşılaşmıştır. 2006’nın ikinci yarısından sonra iç talepteki yavaşlamaya bağlı olarak 2006’da
yüzde 6.9 olan büyüme hızı 2007’de yüzde 4.6’ya gerilemiştir. 2008 yılı birinci çeyreğinde 6.7
olmuş, ikinci çeyreğinde yüzde 1.9, üçüncü çeyreğinde yüzde 0.5 seviyelerine gerilemiştir.
İşsizlik oranları en yüksek seviyelere ulaşmıştır. 2008 yılı işsizlik oranı yüzde 10.3’ten 2009’da
yüzde 16’ya çıkmıştır. Enflasyon rakamları da bundan farklı değildir. 2007’de enflasyon 6.7
iken, 2008’de enflasyon yüzde 12.56’ya çıkmıştır.
Değerli arkadaşlar, nihayet siyasi iktidarın maliye bakanı krizin kıyısında olmadığımızı tam da
ortasında olduğumuzu şu sözlerle açıklıyor:
“Krizi küçümsemiyoruz. Bütçe bu yıl açık verecek. Şoklara karşı ülkemizin dağınıklığını
artırmamız lazım. Köklü tedbirlere ihtiyacımız var. Bu kriz Türkiye’yi reel sektör bazında
etkiliyor. Etkilemeye devam edecek. Bütün ülkeler geçici tedbirler alıyor, biz burada istisna
değiliz.” Elbette değiliz. Elbette ülkede dünya ülkelerinden biri.
Tam bu sırada sizlerle önerimi paylaşarak sözlerimi bitirmek istiyorum.
Bu kriz, maliye bakanının dediği gibi sadece reel sektörü etkilemiyor. Kamu sektörünü de,
çalışanları da, emeklileri de, işsizleri de, herkesi etkiliyor. Yetmez. En çok da bizi etkiliyor.
Herkesin derdini dinlemek zorundasınız. Herkese çözüm önermeye mecbursunuz. Hem kamu
sektörünün hem de reel sektörün az ücretle yetinmesi gereken ırgatlarısınız. Durum bu
olunca çözüm üretmek yine bize düşüyor. İşlerimizi birleştirelim, küçük ofisler yerine büyük
ofislerde ortaklıklar kuralım, bilgilerimizi paylaşalım. Aramızda sürdürülen haksız rekabeti 0’a
indirelim. Ekonomik krizi mesleğimiz adına fırsata çevirelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür
ediyorum. Odamızın ve meslektaşlarımızın mücadelesinde başarılar diliyorum.

DİVAN
Teşekkür ediyorum. Mesaj gönderen oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Konuşmasını
yapmak üzere Ankara SMM oda başkanımız sayın Ali Metin Polat, buyurun.
ALİ METİN POLAT
Teşekkürler. Sayın divan, sayın genel başkanım, sayın onursal genel başkanım, sayın
milletvekillerim, değerli bürokratlarımız, değerli konuklar ve meslektaşlarım;
Öncelikle 20. Genel kuruluna katılmaktan ve aranızda olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek
istiyorum. Genel kurulumuzun giderek ağırlaşan ülke ve meslek sorunları için çözüm
getirebileceğini umuyorum. Değerli meslektaşlarım;
Türkiye bugün tarihsel bir dönemden geçiyor. Bu dönemin doğru algılanması iktisadi ve siyasi
açıdan önerilmesi, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarının kavranması, meslek
örgütü olarak bu sorunların aşılmasında ileriye doğru adım atmamızı da sağlayacaktır.
Bugün dünyada yaşanan kriz ülkemizde de yoğun olarak kendini hissettiriyor. Büyük mali
krizler her zaman olduğu gibi piyasaların işleyişinde önemli değişiklikleri de birlikte
getirmektedirler. Serbest piyasa ekonomisinin merkezi olan ABD’de 1929 ekonomik kriz
sonrası sigorta ve vergi sistemi yenilenmiş 20. yy’nin başlarında yaşanan mali krizler bağımsız
bir merkez bankası oluşturulmasını gerekli kılmış ve bankacılık sisteminde de köklü
değişikliklere neden olmuştur. Krizin etkisi altına giren dünya bu kez de benzer bir yol
izleyecek. Liberal ekonomilerin simgesi olan kurumlar devletleştirilmekte serbest piyasa
ekonomisi sorgulanmakta krizlere karşı daha dayanıklı bir yapıl oluşturma arayışları sürüyor.
Bu bağlamda finans piyasalarında devrim niteliğinde bir dizi değişikliklere gidilirken, sosyal
alanda ağır basan bir dizi paket açılmıştır. Yüksek faizli fonların denetim altına alınması, kayıt
dışılıkla mücadele, haksız rekabetin önlenmesi, yatırımcıların kollanması, şeffaflığın
sağlanması gibi önemli adımlar atılmıştır.
Özetle tüm dünyayı saran ekonomik kriz her alanda değişiklikleri zorunlu kılıyor.
Ancak ülkemizde krizin boyutlarını algılama ve gerekli önlemleri zamanında almakta sorunlar
yaşadığı bir gerçek. Umarız yeni ekonomi yönetimi ile birlikte ülkemizde de yeni yapısal
değişiklikler en kısa zamanında gerçekleştirilerek krizlere daha dayanıklı bir alt yapı
oluşturulsun. Ekonomik işleyişin önemli bir parçası olan mesleğimizin de bu yeni
düzenlemede yeni işlevler kazanması kaçınılmazdır.
Şirketlere ilişkin doğru bilgisine zamanında ulaşarak bunların raporlanması bu bilgiler ışığında
şirket yönetimleri ve piyasaların doğru hedeflere yönlenmesi de ön plana çıkıyor. Çok yakın
bir gelecekte muhasebe işi işletmelerin hesaplarını tutarak vergileri ödemesini sağlayan bir
meslek olmaktan çıkacak, denetim uzmanlaşma ve doğru veriler ışığında ilgilileri yönlendirme
mesleğimizin işlevsel omurgasını oluşturacaktır. Sadece ekonomik anlamda değil, enerjiden
güvenliğe terörle mücadeleden çatışma ortamlarının ortadan kalkmasına çevre
sorunlarından küresel ısınmaya kadar dünya ülkelerini yakından ilgilendiren pek çok alanda
yeni bir takım düzenlemeler yapıla geliyor. Kendi iç sisteminde yeni düzenin gerektirdiği
değişiklikleri yapabilenler gelişecek, bu süreci kavramayanlar ise çağı ıskalayacak ve
kaçınılmaz olarak yeni sorunlarla baş başa kalacak. Biz bu değişim sürecinin neresindeyiz diye
sormanın tam zamanı.
Biriken ülke sorunlarını çözerek çağın gerektirdiği reformlara geçebilecek miyiz? Hepimizin
yanıtlaması gereken temel soru bu.

Türkiye, tarihinin çok önemli kritik dönemlerinde karşılaştığı bütün olaylar en az ikili karakter
taşır. Bir yanda geçmişin ağır ve sorunlu yükü bir yanda da geleceğin sinyalleri. Yani iyilikler
ve kötülükler iç içe. Değişen bir dünyada bu değişimin önünde duran güçlerle mücadele
etmek, değişimi engellemeye çalışan sistemi kökünden değiştirmeyi amaçlayan stratejiler
yaratmak temel hedefler arasında olmalı. Ne yazık ki bu nitelikteki görüşler kendi felsefesi ve
amacından kopmuş durumda. Her biri bir siyasi partiye karşıt yada yandaş olmayı mücadele
sanıyor amacının bu sistemi değiştirmek özgürleştirmek olduğunu unutuyorlar. Son tahlilde
kendini ezen sisteme yardımcı oluyorlar. Bir kez daha görülüyor ki kendi felsefesinden kopan
her anlayış sonunda lümpenleşip kendi zaliminin yardımcısı olabiliyor. Şikayet etmeyi
düşünmekten daha çok seven bir toplum oluyoruz. Söylenen sözün tutarlılığını
değerlendirmenin araçları elinden alınmış bir toplum olunca ölçüt kimin daha çok bağırdığına
kalmaktadır. Toplum bir gün gelip de gerçekliğin kendi kafalarının içindeki tasarımdan daha
büyük, daha önemli belirleyici olduğunu acaba anlayabilecek mi? Neyin gerçek neyin
gerçekdışı olduğunu Meclis’in çıkaracağı yasalar, başbakan ve bakanların verdiği demeçler,
genelkurmay başkanlarının yayınladığı bildirilerle karar verilmeyeceğini acaba bir gün
anlayabilecek mi? Bugün bu anlaşılmıyor. Ki bu olağanüstü renkler, kokular diyarı hiçbir
zaman huzur bulamadı. Bütün bunları ezen bir karanlık bir türlü dağılmayan bir türlü
dağılmıyor. İnançlarımızda, fikirlerimizde özgür ve rahat olmamıza olanak tanımayan
kopkoyu bir karanlık.
Gelin hep birlikte ülkemiz içindeki farklı düşünce, inanç kesimlerinden ülkeyi korumak yerine
onları da içe alacak kapsayıcı bir politikanın üretilmesi, ülkenin kaybedilmesine neden
olmayacağını; tersine birilerine sürekli ötekileştirerek onların da kendisini farklı algılamasına
neden olacağını, kendi içimizde dost ve düşman yaratmanın da bizlerin elinde olduğunu
görelim. Türkiye yıllardır yeniden ürettiği koruma refleksi yerine, Saiklerini esas alan bir
politika seçmelidir. Bu toplumu da bireyi de rahatlatacaktır yeter ki bu ülkeyi birbirimizden
korumaktan vazgeçelim. Eğer böyle yapmasak ne AB, ne Kürt, ne Ermeni, ne Alevi, ne Kıbrıs,
ne de türban sorununu çözebiliriz ve huzura kavuşamayız.
Bu düşüncelerle genel kurulunuza başarılar diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.
DİVAN
Sayın Başkana çok teşekkür ediyorum. Sayın Feyzullah Topçu, İzmir SMM Oda başkanımız.
Buyurun.
FEYZULLAH TOPÇU
Teşekkür ederim. Sayın Divan, Sayın Genel Başkanım, sayın milletvekilim, değerli oda
başkanları, değerli meslektaşlarım hepinizi odam adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
İstanbul Odamızın 20. Mali genel kurulunun öncelikle ülkemize daha sonra mesleğimize ve
meslektaşlarımıza fayda getirmesini diliyorum.
Benden önceki konuşmacılar Türkiye’nin içinde bulunduğu finansal kriz ve buna bağlı olarak
ekonomik krizle ilgili görüşlerini paylaştı. Ben de kısaca özellikle bizim meslekle ilgili olduğu
için ekonomik krizle ilgili birkaç şeyi paylaşmak istiyorum.
Ekonomik değerlere baktığımızda öncelikle ithalatın gittikçe azaldığını ihracatında düştüğünü
görmekteyiz. Buna bağlı olarak da bu düşüşlere rağmen yine de dış ticaret açığı giderek
yükseliyor. Ve cumhuriyet tarihinde ilk defa bütçe 2009 yılının ilk 3 ayında büyük bir açık
verdi. Bu açık da 21 milyar civarındadır. Peki bunun sebebi neydi? Hepinizin bildiği gibi 29

Mart’taki seçimlerde hükümet burada seçim politikası yaparak seçim ekonomisi uygulayarak
böyle bir açığa yol açtı. 2008’de işsizlik oranları yüzde 10 civarındayken 2 milyon 400
civarında işsiz varken –ki bu da TÜİK verileridir- 2009’un ilk 4 ayında yaklaşık 6 bin civarında
işsiz görünüyor. Tabii bu arada bunun sebebi de yine ekonomik krizin açmış olduğu
yaralardır. Buna bağlı olarak bir sürü fabrika, işyerleri kapandı. Kapanınca da işçilerin işsiz
kalmasından dolayı işsizler ordusu büyüdü. Bu rakam giderek artıyor, bu rakamın dünya
ortalamasına baktığımızda biz listenin en başındayız. Dünyadaki en büyük işsizlik oranı bizim.
Bunun sebeplerinden birisi de şu: öncelikle bütçede açıklar giderek devam ediyor. Buna bağlı
olarak yine 2009’un ilk aylarında gelirlerde düşüş yaşanıyor. Buna bağlı olarak da denetim
eksikliği, gelir idaresinin vergi politikalarında herhangi bir gelişme de yok. Peki bunun dışında
krizle ilgili özellikle ABD ve diğer Avrupa ülkeleri büyük tedbirler alırken, özellikle sanayinin
motoru olan inşaat sektörü, tekstil, otomotiv gibi alanlara büyük teşvikler yaparken
ülkemizde maalesef böyle bir teşvik uygulaması yapılmadı. Sadece bildiğiniz gibi vergiler
açısından bazı avantajlar sağlandı ama buna da baktığımızda mesela inşaatta yaptıkları
indirim hiçbir amaca ulaşmadı zaten KDV yüzde 1’e indirdi 150 metrekarenin altındaki
inşaatlarda zaten yüzde 1’di. Bunun bir avantajı olmadı.
Dayanıklı tüketim mallarında yaptıkları ÖTV ve KDV ile ilgili indirimler, 2 yıldan beri firmalar
tarafından yapılıyordu. Bunun da bir esprisi olmadı. Otomotiv sektöründe biraz
hareketlenme sağlandı ama buna bağlı olarak da şuan gündemde olan hurda indirimi
meclisten geçerse yeniden bir canlanma olacaktır.
Bunun dışında yine hükümetin eksik bulduğum konulardan biri de sosyal barışın
sağlanmasıyla ilgili girişimi olmaması. Yani işçi, işveren öncelikle bir araya gelip öncelikle
sosyal güveni sağlaması lazım. Buna bağlı olarak da yine hükümetin programlarında vatandaş
olarak hepimizin güven duyması istikrara inanmamız gerekiyor ki bu program başarılı olsun.
Yine buna bağlı olarak da hükümetin yaptığı tedbirler arasında üretimi artıracak, tüketimi
hızlandıracak hiçbir şey yok. Yani şuanda kriz altında ezilen emekliler işçi kesimi buna bağlı
olarak da küçük esnafa hiç teşvik yok. Aslında piyasanın canlanması bu kesime mutlaka
ikramiye veya teşvik verilmeli ki piyasada hareketlenme ve canlılık olsun. Yani siz
otomotivde ve inşaatta teşvike giderseniz gidin halkın cebinde bir artış yoksa bunlar başarılı
olamaz. Tabi bu söylediğim şeylerin tamamı da biz meslek mensuplarına yansıyor. Gerçekten
bizler çok mağdur olduk. Çünkü şöyle bir baktığımızda 2008-2009 yıllarında açılan iş yeri
sayısı çok az, kapanan işyeri sayısı giderek yükseliyor. Yani bu yılların verilerine baktığımızda
38 bin civarında işyeri kapanmış. Bu ne demek? Biz meslek mensupları olarak bu oranda
işimizde düşüş yaşıyoruz demek. Bununla ilgili tabii ki meslek mensupları arasında da haksız
rekabet ve fiyat kırmalar yaşanıyor. Ve meslek mensuplarının şuanda kredi kartlarına hatta
özel bankalardan aldığı kredilerle baş başa kalmıştır. Bu konuda mutlaka tedbir almalıyız.
Bunun dışında alan daralırken, bazı iş alanları da yaratamadık. Sayın genel başkan da ifade
etti, bazı alanlarda kendi işlerimizle ilgili alanları kaybettik. Bunlardan önemli bulduğumuz
TTK’nin yasalaşmasıyla birlikte bu denetim sürecini iyi izleyerek bu alana sahip çıkmalıyız.
Yine bilirkişilik biliyorsunuz artık Türkiye’de yasal bir zemine oturmadığı için ahbap çavuş
ilişkilerine kurban gidiyor. Bu konuda düzenleme yapılması için mutlaka TÜRMMOB
tarafından çalışma yapılmalı. Kamu kuruluşlarının buna bağlı KİT’lerin meslek mensupları
tarafından denetlenmesi gerekiyor. Yapı kooperatiflerinde denetim işini zorunlu halde
meslek mensupları yapmalı. Bu konuya mutlaka talip olmalıyız.
Yine İzmir’de özellikle yaptığımız çalışma sonucu SSK’den inşaat işleriyle ilgili özel ihalelerle
ilgili ilişki kesme belge alıyoruz. Bu konuda yönetmelikle düzenlenmiş bir bize verilmiş bir

yetki var. Yani mali müşavirlerin raporuyla bu belgeyi alma yetkimiz var ama bunu yaptığımız
araştırmalarda bunu da kullanmadığımızı gördük. Sebebini sorduğumuzda idarenin bu
konuda verilen rapor üzerine çok fazla kriter ve angarya yüklediğini öğrendik. O yüzden
meslek mensupları bu raporu kullanmıyor. Bu konuda idareyle görüşülmeli. Bizim
yöneticilerimi idareyle görüşürse bu olay çözülürse bu da yeni bir iş alanımız olur.
Mesleki sorunla ilgili bazen her alanda anlatıyoruz özellikle tahsilat sorunu çok önemli. Bu
sorun için 5 yıldan beri komisyonlar toplanıyor raporlar düzenleniyor ama şuana kadar kesin
bir sonuca varılmadı. Ama bu çok önemli. Bu yara gittikçe derinleşiyor. Mutlaka tahsilatla
ilgili çözümü yaratmalıyız. Bununla ilgili İzmir odası TÜRMOB’a öneri sunduk. Bunu mutlaka
yasallaştırmalıyız. Bunu maliye bakanı vergi üst kanununda sözleşme yapıldığı andan itibaren
bunu mutlaka bir ödeme vergisine bağlamalı şeklinde bir tebliğle yayınlarsa bu tahsilat
sorununa çözüm olur. Bu görüşümüz var. Sebebi de şu: biz bunu eğer bakanlık tarafından bir
tebliğle yayınlanırsa hem mükellefi hem bizi hem de örgütü bağlayacak bu tebliğ. O yüzden
bu düzenlemenin yapılmasını buradan tekrar öneriyoruz TÜRMOB’a.
Bunun dışında biliyorsunuz serbest meslek makbuzu kesmeyle ilgili gelir vergisinde ve KDV
vergisinde bir sorun var. Bir çelişki var. Bunu da yıllardan beri düzeltemedik. Yani sözleşme
yapıyorsunuz ama ücretini alamıyorsunuz. Makbuzu kesmek zorunda kalıyorsunuz.
Bununla ilgili bir araştırma yaptım. 2007’de plan bütçe komisyonuna CHP grubu olarak bir
teklif verilmiş. Bu teklif aynen bizim söylediğimiz gibi orada sadece gelir vergisindeki tahsilat
esasına KDV de koyup önerge vermişler. Bu önerge bugüne kadar plan bütçe gündeminde
bekletiliyor. Bu konuda sayın genel başkanımız bir girişimde bulunursa bu sorun da çözülür.
Bunun dışında özellikle forumlarla BSB ile ilgili sorunlarımız var. Sayın Genel Başkanım TOBB
ile konuşmuş evet sorunun büyük bir kısmı orada ama asıl büyük sorun bizim. Orada
forumlardan dolayı kesilen cezaları hiçbir zaman mükellefimiz kabul etmiyor. Hata bizlerce
yapıldığı için bu forumun cezası bizlere kalıyor. O yüzde bizim bu konuda bir önerimiz var:
mutlaka bu forumlar istatistik amaçlı olduğu için önce idare bunu mükelleflerden bir yazıyla
sormalı: niye vermediniz diye. Eğer 15 gün içinde bu forumları vermiyorsanız o zaman ceza
kesin. Önce istenmesi lazım. Ama şuandaki uygulamada siz vermeyince arkasından hemen
bin 600 özel usulsüzlük cezası kesiyor. Bu yanlıştır. Bu ceza da çok yüksek. Bu cezanın
tamamının da bizlerce ödenmesi yanlıştır. Bu forum mutlaka kaldırılmalı. Şuandaki
uygulamalar yanlış. Bu konu ileride meslek mensuplarını zora bırakacaktır. Hatta biliyorsunuz
bu konuda mesleki sigortalıkla ilgili bir çalışma yaptık İstanbul ve İzmir’de, sigorta firmaları bu
şekilde giderse bizi de sigortalamayacaklar. O yüzden bu forumla mutlaka kaldırılmalı. Bir de
aylık olmasında çok büyük problemler var ve o yüzden çok ceza gelmeye başladı. 2010’da
yapılacak çapraz kontrolde göreceksiniz ki her gün vergi dairelerin taşınacağız. Çünkü ay
sonunda mükellefin birisi defterine kayıt ediyor öbürü etmiyor. Bu rakamlar sonuçta çapraz
kontrolde karşımıza çıkacak ve göreceksiniz bizle her ay on kez vergi idaresine taşınacağız. O
yüzden bu konuda gerekli çalışmalar yapılmalı ve bu taslak şuanda bizim için büyük şans ve
bunu TBMM’deki insanları devreye sokarak bunun taslaktan çıkarılması gerek.
Damga vergisi ile ilgili sorunlar da var. Bu hepimizin başına dert oldu. Türkiye genelinde 5 yıl
geriye dönük damga vergileri sormaya başladılar. Hatta bazı vergi idareleri de mahsup
işlerinde önce damga verisi beyannamelerini getir sonra vereyim diyor. Bu işi çözmeliyiz. Bu
işi yeminliler çözdüler. Onlar sözleşmelerinde damga vergisi mükellef tarafından ödenir
ibaresi koydu. Biz de bunu yaparsak bu sorunu çözeriz. Vergi idareleri şuanda stopaj
vergilerin vermiyor mesela. Bunları da böylelikle çözeriz.
Vergi beyannameleriyle ilgili ve SSK’ye verdiğimiz bilgilendirmeyle ilgili çalışmalarımız vardı.
TÜRMMOB, bu konuda Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmüştü. Ve Bakanlık evet bildirgeleri

tek bir beyannamede verelim artık ama İŞKUR’a, SSK’ye verdiğimiz beyannameler tek bir
beyannamede toplansın diye çalışmamız vardı. Bunun sonucunda 1 Ağustos’tan beri böyle
oldu. Ama vergi idaresi de bir çalışma yaptı. Onlarda da KDV de mutasar ile birlikte verilsin
diye bir çalışma var. Benim şahsi önerim 2’sini tek bir beyannamede verilmesi yanlış olur. En
doğrusu bu benim şahsi fikrim SSK’ye vereceğimiz beyanname tek bir beyannamede, Vergi
İdaresine vereceğimiz beyanname tek bir beyannamede verilmesi daha uygun olur.
Yine TTK’nin geçmesiyle önümüzdeki yıl denetim şirketleri kurulacak. Tabi kurulurken de
şuanda denetim şirketleriyle ilgili de sorunlarımız var. Özellikle yeminli mali müşavirlerle olan
sorunlarımız var. Çünkü biliyorsunuz bu ortaklarla şirket kurmakla ilgili yönetmeliğe destek
vermediler ve bu geçmedi. Ama bu yönetmelik geçmeli. Geçerken de biliyorsunuz bu meslek
şikayetleriyle ilgili bir sorunumuz da stopaj. Yani orada İzmir’de çok yaşandı denetim
şirketleri kuruluyor. Bazı arkadaşlarımız haklı olarak stopaj yapıyor zaten yapmasa büyük
vergiler çıkıyor. Ama bu stopajı da maliye mahsup etmiyor. Bazı arkadaşlar yargıya gitti. Ama
giden tüm meslek mensupları da yargıda kazandı. Buna rağmen idare bu konuda düzeltme
yapmıyor. Yani kurumlar vergisi kanununda bir sürü değişiklik yapılıyor, bu değişiklik de
sadece serbest meslek şirketleri stopaj yapabilir ifadesi eklenirse çözülecek.
Bundan sonra da örgütsel sorunlarımız var. Biliyorsunuz 3568 yasasındaki değişiklikle yasa
örgütün ve TÜRMOB’un hazırladığı yasa değişikliği Meclis’ten geçmediği için büyük sorunlar
teşkil etti. Bir kaos ortamı oluşturuldu.
İstanbul odası mali genel kurul yaptı, İzmir odası sadece bütçeyle ilgili olağan üstü yaptık,
diğeri başka bir genel kurul yapıyor. Çok karmakarışık bir durum olmaya başladı. Aslında bu
konuyla ilgili daha önce TÜRMMOB ve Maliye Bakanlığı görüşme yaparak şuandaki değişikliği
yüzde 10’luk bütçe artırma yetkisini almış olsaydı bunlar olmayacaktı. Bunlar daha önce
yapılmalı. Yasa çıktı 1.5 sene boyunca hiç çalışma yapılmadı.
Bunlar bizim de hatamız çünkü biz de bu konunun tarafıyız. Şimdi yine büyük çelişkiler var:
odalarda hesap dönümü değişti. Takvim yılı 1 ocaktan başlayıp 31 Aralık’a kadar 1 yıla çıktı.
Yani bilançolarımızı mali tablolarımızı yıllık olarak web sayfalarında yayınlamaya başladık ama
bir bakıyorsunuz bütçelerimizin dönemi yine farklı oldu.
Mesela bakmadım ama İstanbul odasının bütçe dönemi 30 Nisandan öbür senenin 30 Nisan
arasını kapsayacaktır. Bakmadım. İzmir’de biz bunu ne yaptık, bir 6 bütçe koyduk ki yıllık
olsun. Önümüzdeki yıl da bir yıllık yaptık. Böylece mali tablolarla bütçeler eşit olacak.
Bütçenin amacı zaten bilançodaki değerlerle bütçenin gerçekleme oranının tespitidir. Bunu
yapmak için de hem bütçeyi de hem mali tabloları yıllık hale dönüştürmeliyiz. Bizim bütçeyle
ilgili yine mutlaka bir yönerge hazırlamamız gerek. Çünkü bizim bütçe hazırlama yöntemine
dair bir yönergemiz yok. Koşulu yok bütçenin. Yani diyelim ki siz bütçenizi belirliyorsunuz.
Gerçekleşmeyen kısımlar kalıyor. Bunları imasıyla ilgili hiçbir yönergede bir şey yok bütçede
bazı kriterler vardı, yatırım indirimleri, eğitime ayrılan harcamalar, başka kalemlere
aktarılması gibi teknik kriterler olmalı. Bu konuda mutlaka diğer kamu kuruluşlarındaki gibi
bütçe kriterleri teşkil eden bir yönerge hazırlanmalı.
Sözlerime son vermeden önce yine İstanbul odamız bir ilki daha İstanbul akademisini kurmak
için sizlerden yetki alarak bir ilki daha yapıyor. Kutluyorum umarım istediklerini alır,
Türkiye’de ilk kez bir meslek odası bir akademiye kavuşmuş olur. Oda başkanı Yahya Arıkan
ve yönetim kuruluna teşekkür ediyor, kendilerini kutluyorum. Hepinize saygılarımı
sunuyorum.

DİVAN
Teşekkür ederiz. Sayın Dursun Göktaş, Mersin SMM Oda başkanımız. Buyurun.
DURSUN GÖKTAŞ
Teşekkürler. Sayın Divan, Sayın Genel Başkanım, sayın milletvekilim, değerli oda başkanları,
değerli meslektaşlarım; mesleğimizi gerçekten seviyoruz. Nasıl gülü seviyorsak, dikenine
katlanıyoruz; biz meslek camiasının da diğer mesleklerde olduğu gibi bir yığın sorunu var.
Bunları ben dile getirip sizleri meşgul etmek istemiyorum. Çünkü zaten bunlar he rgün
yaşanıyor. Benden önceki konuşmacılar da bunu dile getirdi. Ben sadece bir konuyu
vurgulamak istiyorum.
1990’da odaların kurulmasıyla Türkiye genelinde örgütlenmenin, ülke genelinde mesleki
sorunların çözümünde birlikte hareket etmenin dönemi başladı. O dönemde Mersin odası ve
İstanbul odası birlik ve beraberlik içinde bu güne kadar dayanışma, birlikdaşlık örneği
göstererek devam etmiştir ve edecektir.
Ulu önder Atatürk’ün gençliğe hitabede dediği gibi harici ve dahili bedhahların olacaktır. Bizi
bu birlikteliğimizi bu dayanışmamızı kimse bozamaz. Burada bunu özellikle vurgulamak
istedim. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Mersinli meslektaşlarınız adına sizleri saygı ve
sevgiyle selamlarım.
DİVAN
Teşekkür ediyoruz. Mesaj alınmıştır sayın başkan. Sayın Mustafa Erdem Antalya SMM Odası
başkanı. Buyurun.
MUSTAFA ERDEM
Teşekkürler. Sayın Divan, Sayın Genel Başkanım, sayın milletvekilim, çok değerli oda
başkanları, değerli meslektaşlarım; şahsım ve tüm oda kurullarım ve Antalyalı meslektaşlarım
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Genel kurulumuzun ülkemiz, mesleğimize yararlı sonuçlar getirmesini diliyorum.
Sizlere hitap etme fırsatı bulmuşken, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal
durumla ilgili birkaç söz de ben söylemek istiyorum.
Tüm veriler ülkemizin ekonomik ve sosyal alanda her geçen gün daha kötüye gittiğini
gösteriyor. Ülkemizde yaşanan ekonomik krizle birlikte zaten büyük olan işsizlik sorunu
endişe verici boyutlara ulaşmıştır. 3 milyonu resmi olan, 6 milyon kişi yani iş gücünün 4’te biri
işsizdir. İşsizlik sorunu sadece işsiz oranının yüksekliğiyle kalmamakta nitelikli iş gücünün
giderek daha fazla işsiz kaldığı bir sürece dönüşmektedir. Yine eğitimli gençler arasındaki
işsizlik boyutunun çok büyüdüğü görülüyor. Yine giderek daha çok yoksullaşmaktayız. 4 kişilik
bir aile için açlık sınırın yaklaşık 740, yoksulluk sınırınınsa 2 bin 400 olarak hesaplandığı
ülkemizde maalesef asgari ücret 666, ortalama ücret taban emekli maaşı ise 600 TL
civarındadır. Ferdi krediler, kredi kartını borcunu ödemeyen kişi sayısı 2002’de 31,645
kişiyken 2008’de 912,798 kişiye ulaşmıştır.
Esnaf, zanaatkar ve ticari işletmeler borcunu ödeyememe veya alacağını tahsil edmeme
durumuna geldi. 2002’de 1 milyon 240 bin olan protestolu senet ve karşılıksız çek sayısı
2008’de 3111000’e ulaşmıştır.

Üretim giderek düşüyor. Aylık imalat sanayi anketine göre 2007’nin aralık ayında 87.1 olan
üretim değeri 2008 aralık ayında yüzde 64.7’ye düşmüştür.
Yani her 3 makineden biri çalışamaz durumdadır. Düşük gelirlileri ezen bir vergi türü olan
dolaylı vergilerin toplam vergi içindeki payı AB ortalamasının 2 katıdır. Sosyal güvenlik açıkları
giderek artmakta, 2002’de 8.3 milyar TL olan açık, 2008 sonunda 29 milyar TL’ye ulaşması
bekleniyor. Derhal planlı, kalıcı ve yeterli önlemler alınmazsa daha kötü günleri de görmemiz
kaçınılmaz.
Ekonomide durum böyleyken siyasal durumumuz bu tablodan daha iyi değildir. İt izinin at
izine karıştırıldığı bir davanın içinde ülkemizin bilim adamları ve aydınları, düşünen insanları
yıldırılmak istenmekte, asıl hesap sorulması gerekenlerdense hesap sorulmamaktadır. Çağdaş
yaşamımız için, çocuklarımızın eğitimine kendini adamış Türkan Saylan’a yapılanlar bu
davanın neye hizmet ettiğini açıkça ortaya koymuştur. Bu süreçte toplumun her kesimine
özellikle de sivil toplum örgütlerine büyük görev düşüyor. Değerli meslektaşlarım;
Mesleğimizle ilgili olarak da bildiğiniz gibi büyük bir değişim süreci içindeyiz. Yakında
yasalaşması beklenen yeni TTK artık finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu’nun belirleyeceği şekilde tutulmasını ve denetim standartlarına göre de denetimin
yapılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu değişikliklere süratle ayak uydurmalı
eğitimlerimizi gerçekleştirmeliyiz. Biz İstanbul odamızın bu konudaki başarılı çalışmalarını
yakından izliyoruz. Eğitimle ilgili de her zaman destek aldığımı İstanbul Odası yönetim kurulu
ve tüm üyelerine odam adına teşekkür ediyorum.
Sözlerime son verirken hem mesleğimizin, hem ülkenin sorunlarına gösterdikleri duyarlı
yaklaşımlar ve öncü duruşları nedeniyle başta yönetim kurulu başkanı sayın Arıkan olmak
üzere İstanbul Odasının tüm yönetim kurulunu yürekten kutluyor, hepinize saygılar
sunuyorum.
DİVAN
Sayın başkana teşekkür ediyoruz. Sayın Ahmet Hikmet Sönmez, Bursa SMM Odası başkan
yardımcısı, buyurun.

AHMET HİKMET SÖNMEZ
Teşekkürler. Sayın Divan, Sayın Genel Başkanım, sayın milletvekilim, çok değerli oda
başkanları, çok sevgili meslektaşlarım hepinizi Bursalı meslektaşlarım ve yönetim kurulu ve
kurullarım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Kriz sürecini özellikle daha önceki konuşmacılar değerlendirdiler aynı konulara girmek sizin
krizi en derinden yaşayan ülkemizin otomotiv ve tekstil devlerinin bulunduğu bursa’da
emekçilerin birer birer işten çıktığı ve işsizlerin sayısının on binleri bulduğu ve dolayısıyla bu
sonucun biz meslek mensuplarına ve sonuçları itibariyle her geçen gün daha çok çalışan ve
Cumartesi Pazar gece demeden, tatil bayram demeden çalışmalarına devam eden ve mesai
saati arttığı halde gelirleri düşen meslektaşlarımızın mesleki sorunlarının dile getirilmesi
noktasında buradan TÜRMOB’un yönetim kuruluna ve sayın başkana eğer biz çalışmalarımızı
meslektaşlarımızın sendikası olarak yapacağız diyorlarsa sendika başkanına uygun bir şekilde
Bursa’daki işten çıkan işçilerin ve diğer emek örgütlerinin sendikaları gibi biran önce bıçak
kemiğe dayanmışken artık daha demokratik anlamda ve bize yakışır bir şekilde
meslektaşlarımızı haklarını almak üzere mücadele için bir yerde toplayıp ve sokağa çıkacak

sokakta haklarımızı en demokratik şekilde alacak bir takım çalışmaları başlatmalarını yani
bundan sonra eczacılar gibi bizlerin de haklarımızı almak üzere daha radikal bir takım
eylemler yapmamız gerektiğine inanıyorum. Yoksa Türkiye çapında 50 binlere varan bilhassa
çalışanlar kütüğüne çalışan serbest çalışan meslektaşlarımızın bu angaryalar altında daha
fazla bu mesleği yapamaz duruma geldiklerini görüyorum ve Bursa’dan tek tek bürolarla
görüştüğümüzde artık bu mesleği yapmaktan onur duymadığını artık yapamadığını insanların
görüyorum. Bunu sanırım Maliye Bakanlığı da görüyordur. Ama tekelci kapitalizmin küçük
esnafı tasfiye etmeye çalıştığı bir yerde biz, serbest çalışan meslek mensuplarının da tasfiyesi
anlamına geliyor. Oysa mesleğin iki ayağı olacağını biliyorum. Bundan sonra da kayıt nizamını
devam ettiren meslektaşlarımız ayrıca denetim alanını benimseyecek meslektaşlarımızın
olduğunu biliyorum. Bu manada serbest çalışan meslek mensuplarının tasfiye olmaması
adına ve emeğinin karşılığını alabilmesi adına birlik örgütümüz olan TÜRMOB’un haklarımızın
alınması noktasında bizleri harekete geçirerek bir an önce ilgili maliye bakanlığı ilgili Çalışma
Bakanlığı ve Ticaret Odaları, Esnaf Odaları yani muhatap olduğumuz tüm kesimlere
haklarımızı almak üzere tavrımızı ortaya koymak üzere bizi bir araya toplayıp ciddi bir miting
yapmamızı öneriyorum. Ve hepinizi Bursa ve Bursa’daki bütün hesap emekçileri adına
sevgiyle selamlıyorum.
DİVAN
Teşekkür Ediyorum. Ara vermeden 5. Maddeyle ilgili iki tane önerge var. Bu önergeleri
oylarınıza sunacağım.
“Divan başkanlığına;
Gündemin beşinci maddesinde bulunan yönetim kurulu çalışma raporu kesin hesaplar ve
raporların faaliyet grubu kitabında yayınlanmış ve dağıtılmış olduğundan okunmadan
görüşmelere geçilmesini öneriyoruz. Yahya Arıkan, Abdülaziz Ural, Hamdi Balcı”
Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
İkinci önerge:
“Konuşmacı sayısının fazla olması nedeniyle genel kurullara katılan grupların 3’er kişiyle
sınırlandırmasına, gruplar adına bir kişinin 10 dakika, konuşacak diğer 2 kişinin 5’er dakikayla
sınırlandırılmasını genel kurulun onayın sunuyoruz. Yahya Arıkan, Abdülaziz Ural, Hamdi
Balcı” Önergeyi oylarınıza sunuyorum.
Sadece meslekte birlik grubu sadece çağdaş demokrat muhasebeciler birliği grubu, sadece
demokrat platform grubu yok. Bunun dışında seçimlere katılsa da katılmasa da katıldığı
dönemler de olan ulusal muhasebeciler birliği grubu var, değişim grubu var. Eğer ortak payda
yaratacak isek bugünden tezi yok ve şu önergedeki tutumumuzu da gözden geçirerek
kendimizi bir yenileyelim. Divan oluşturuyorsunuz, diğer gruptaki arkadaşlarımı da
eleştiriyorum, ortaklaşmaları sağlarken bazılarını yok sayma cüretinde bulunuyorsunuz buna
hakkınız yok. İkincisi, siz bu arkadaşlarımız, oda başkanı arkadaşlarımızı, misafirlerimizi
burada elbette nezaket kuralına sığmaz diye düşündünüz, hak veriyorum divan olarak burada
onları istedikleri kadar konuşturdunuz, dolayısıyla zaman ilerliyor noktasına getiriyorsunuz ve
yıllardır eleştirilmesine rağmen bir kişi 10 dakika, diğer kişi 5 dakika, diğeri 3 dakika. Böyle bir
demokrasi var mı dakikalara sığdırılmış. Hiç olmazsa gruplar adına konuşan arkadaşlarımızın
15’er dakika konuşma, diğer arkadaşlara da 10 dakika verin. Ben bunu öneriyorum. Bu
yanlışlığın düzeltilmesini ve hazirunun da bu öneri doğrultusunda oy kullanmasını rica
ediyorum. Teşekkür ederim.

DİVAN
Değerli arkadaşlarım. Dinlediniz. Ne olduğuna siz karar vereceksiniz. Gelen öneriyi tekrar
okuyorum. Konuşmacı sayısının fazla olması nedeniyle genel kurullara katılan grupların üçer
konuşmacıyla sınırlandırılmasına, gruplar adına birer kişinin 10 dakika, diğer 2 kişinin 5 dakika
konuşmayla sınırlandırılması önerisini genel kurulun onayına sunuyorum. Kabul edenler,
etmeyenler. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Genel kurulumuza 20 dakika ara veriyoruz.
Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
DİVAN
Davete gelmiş olan idareciler, bizim mesleğin milletvekilleri, tabi şu anda yoklar, ama buraya
geldiler ve gittiler. Saygı duyarım. Bu mesleğin devamcısı olan değerli kişiler. Hepinizi
hürmetle selamlarım. Sağlığınız ve yaşamınızı ebedi dilerim. En güzel olsun sizler için. Şimdi,
hizmetin küçüklüğü, büyüklüğü olmaz. Yahya Arıkan kardeşimiz senelerce hizmet yapmıştır.
Halen burada çalışıyor, aranızda. Hizmet hizmettir. Ben de size şunu söylüyorum. Hizmetin
küçüklüğü büyüklüğünü takdirle değil, çalıştığı için Allah razı olsun demek lazım. Ben
Allah’tan bir huzur ve bütün arkadaşlara güzellikle bu işlerin yürümesini talep ederim. Çünkü
hizmetin küçüklüğü olmaz, talebe hayatım boyunca hep cemiyetlerde çalıştım. 1955
senesinde Erzurum Lisesi’nin açılışında Adnan Menderes ve Celal Bayar’la Erzurum’da
bulundum. Elli küsür sene evvel. Bütün siyasi adamların hayatlarını biliyorum. Ben bir tarihçi
değilim, ama bir tarihçi kadar bilgim var. Yaşım seventy nine. Anlıyorsanız. Anlamıyorsanız o
başka. Ben hiçbir zaman kimseyle iddiaya girmiyorum. 5 lisan biliyorum ve TBMM’ye bir
mektup yazdım, 1952 senesinde öğretmenlik yaptım diye. Heyecanlanıyorum tabi söylerken.
Şunu diyorum, bu memlekette iyi insanlar, kültürlü insanlar yaşıyor. Fakat bizim memlekette
tarihçi yaşanmıyor. Niye, politik yönelimlerle fikirleri, kalıpları değişiyor. Ama bizim
memlekette tarihçi olmak lazım. Çünkü tarihçi olmazsanız bir şey bilmiyorsunuz. Bakın 1
hafta önce tarihçi doktor ölürken, ben isterim ki herkesten, bütün kişilerden bir tarihini,
dününü bilmeyen adam bugünü bilemez. Öyle ya siz bileceksiniz ki, ben illa politikacı olun
demiyorum. Bizim teşkilattan güzel adamlar da yetişti, mebus da oldular. Bakın Masum
Türker, yarın ben başvekil olacağım diyor. Tebrik ederim ne güzsel bir şey. Benim yazıhanem
Fatih’te Kadir has’ın arkasında. Masum Türker, üniversitenin açılışına gelmişti, Kadir Has ve
Süleyman Demirel tarafından kendisine özel rozet taktılar. İftihar ettim. Herkes Masum
Türker’e bağırdılar. E ben de bağırıyorum. Şu anda yoktur ama 500 kişi içinde meydan
okuyup, okumak ama akıllı meydan, zorbalıkla değil. Efendi olmak, kibar olmak lazım. Girip
de kabadayılık yaparsan olmaz. Kabadayılık başkadır, terbiyeli, kültürlü insanın özelliği
başkadır. Onun için, şimdi yine bu mesleki güzel şeyleri ben şimdi şu anda tabi Sabri Tümen
bir toplantıda çok hoşuma gitti. Yani bu güzel bir şeyler. Bizim bu toplantıların çok büyük
faydaları var. Ama bazen vakit bulamayıp gelemiyoruz. 5 tane maliye bakanını ayağa kaldırdı.
Hatırlıyorlar ama Yahya Arıkan hatırlıyor, 5 tane bakanı ayağa kaldırdı ve hepsine ödüller
verdi. O aman gözlerim yaşardı, bravo dedim. Bizim bu yüksek mektep mezunları hakim
olabiliyor. Benim küçük yeğenim mülkiye mezunuydu hep konuşurdu biz mülkiyeliler
Türkiye’nin en büyük lideriyiz. Öyleydi, eskiden bakanlar ve idare mülkiye amirler hep
mülkiye’den çıkardı, ama şimdi dikkat ediyorum ki mali müşavirler bu işi idare ederler
meclise hakim olmuştur ve olacaktır. Ben hepsini tebrik ederim. Böyle terbiyeleri dahilinde
hakim oluyorlar ve konuşuyorlar. Burada benim konuşmam 5 dakika 10 dakika kıymeti yok.
Şimdi burada şey gibi ötmenin lüzumu yok. Benim burada hepinizden kültürüm var. Ben tarih

okuyorum. Beni keşke AB toplantılarına soksalar gider konuşurum. Lisan biliyorum. Fas Tunus
Cezayir’den Libya’ya kadar Tüm memleketlerin lisanını biliyorum. Ben boş adam değilim.
İstiyorum ki memlekette hakkını hukukunu aramak için konuşmak lazım. Böyle zorbalıkla illa
bunu kabul edin değil. Şimdi burada İngilizler- ABD’lilerin methedilecek hiçbir tarafları yok.
Niye? O meşhur İngiliz zorbası bütün Avrupa’ya gelmiştir. 5-6 lisan bilmelerine rağmen bunu
sürüklediler. O Araplar da İngiliz’in mavi gözlerine heveslenip dinlediler ve bizim Osmanlı
İmparatorluğunun Asya’ya Afrik2ya uzanan bir kitle. Bunları bile tahrik ettiler. Hala da tahrik
ediyorlar. Niçin. Bizim topraklarımız bereketlidir. Hepsi de güzel yaşıyorlar. Bunlar
kıskanıyorlar. Bizimkiler de Osmanlı’lar ortalığı bilemediler. İngiliz gelip de ortalığı karıştırıyor.
Karıştırınca da hep Arapları aleyhimize kışkırttı. Çünkü anladı ki orada petrol var. Petrole
İngilizler sahiptir. 35 sene Saddam Hüseyin hizmet gördü, akıbeti ise zorbalıkla gitmek oldu.
Ben meslektaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Meslektaşlarım sorularıma cevap verirler,
vermezlerse faks yollarlar. Ben fatih’in başkanı olan değerli arkadaşımıza teşekkür ediyorum.
Eminönü Şubesi başkanına teşekkür ederim Bir gün ben geçerken bu mesleğin duayeni diye
bağırdı. Dedim ki 80 yaşındaki bir adam sizinle uğraşamam ki. Ama ben bu çalışmalarınıza
teşekkür ederim, bir de başarılar dilerim ve de bu başarının devamını dilerim. Hepinizi
hürmetle selamlarım.
DİVAN
Teşekkür ediyorum. Sayın Ali İhsan Özdemir:
ALİ İHSAN ÖZDEMİR
Çok üzgünüm arkadaşlar. Ama, gene de söyleyeceklerimi söyleyeceğim. Konuşmama
başlamadan evvel de siz sevgili meslektaşlarımı selam, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
İnşallah nice yıllar sizi hediye ettiğimiz bu mesleği başarıya ulaştırırsınız. Yaş bende 80.
Elimden geldiği kadar bir tek söz uğruna bugüne kadar görevimi yaptım. Ve bu meslekte de
bu sene son olacak. Büyük atamın sevgisine bahtiyar olduğumda 6 yaşındaydım. Ve
Cumhuriyet’in ilanıyla sarf ettiği bir sözü gönlümden silmedim. O sözü burada sizlere de
hatırlatayım. Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen ve bedenen sağlam karakterli kişiler ister.
Neyse. Şu anda beni mecliste tanıyan en az 300 kişi var. Baştaki olan da çok iyi tanır,
kendilerini tanıdıkları kadar. Ben de onları tanıyorum ama ne yazık ki bu söze bu sözü bilen,
uygulayan bir kişiye rastlamadım. Şimdi sizlere şurada okuyacağım bir konuda uyarmak
istiyorum. Bu mesleği kurarken kanun teklifinde, burada bir söz söyleyeyim, sayın başkanıma
bir soru soracağım. Sayın Yahya bey. Buradalar mı?
DİVAN
Buyurun sorun, iletiriz efendim.
ALİ İHSAN ÖZDEMİR
Profesör Mehmet Yazıcı Bey’e davet gönderdiniz mi? Davet gitseydi gelirdi. Meclise verilen
1974 yılında ilk kanun teklifinde kanun olarak hazırlayan Mehmet Yazıcı bey ile ben. Bu
mesleğin o zaman hazırlanırken adını şöyle koymuştuk. Uzman muhasebeci ve ikinci kısım
olarak bugünkü yeminlilere, yani bugünkü yeminli olanlara uzman muhasebe ve işletme

denetçisi olarak unvan koymuştuk. Denetçiliği 74 yılında kayda geçirtmeye çalışan insanlar
olarak daha hala meclisten bu hususta kadarlar çıkacak falan, bekleyin çıkacak. Ben bugüne
kadar odama bir tek kuruş borç bırakmadım ve bu tahsili imkansız hale gelen üye borçlarının
silinmesinin görüşülmesi mevzusunu da maalesef silinmesini istemiyorum. Aidatların
düşürülmesi mümkün. Ama hükümetin uyguladığı gibi “vergileri affedelim” herkes borç
biriktirmeye başladı. /0’li yıllardan beri muhasebeciyim. Her ayın 31’inde aidat makbuzumu
keserim, vereceğim odaya. Bir tek müşteriden bir tek kuruş alacağım yok. Acaba neden?
Hepsi de mali sıkıntı içinde olduklarını biliyorum ama kimseden alacağım yok. Şimdi ben
buraya şu konuları konuşmaya çıktım. Efendim kriz deniyor, tabi kriz gelir yahu. Bir bakanın
meclisten bakanlıktan alınması mevzusunda yardım müracaata hemen uygulamaya koydular.
Kim bu bakan, Tarım ve Köyişleri Bakanı. Almanya’da yaşayan 20 bin Alman için, sen benim
ülkemde yaşayan bir vatandaşa burada bir vatandaş bir vatandaşa küfretsin canını çıkartırım
ben onun. Ben insanlara karşı olan sevgimi hiçbir zaman eksik etmedim. Bir maliye bakanı
vardı. Gitti. Hepiniz durumu gayet iyi biliyorsunuz. Peki niye gitti? Derdi hayırlı bir iş mi
yapmaktı? Onlar hakkında da görevimizi yaptık. Sevgili kardeşlerim. Çocuklarımızın geleceğini
düşünüyorsak, karakterlik yapımızdan fedakarlık etmeyeceğiz. İlkokul çocuklarının ders
kitaplarının bedava verilmesini mecliste istedim. Beni sordular nasıl olacak diye. Valla siz
bilirsiniz dedi. Çıkardınız, çıkardınız. Çıkarmadınız onu siz bilirsiniz. Ama çıkarmadığınız
takdirde bilin ki ben yapacağımı yaparım dedim. Bunu daha açık söyledim de burada böyle
kabul edin. Şu çocuklar için hayatımı verdim hayatımı. Hele bu meslek için ilk genel kurulda
gömlek giymiştim. Duruyor hatıra olarak. Vasiyetim de var, onu da tabutumun üstüne
serecekler. .onun için sevgili arkadaşlarım, şimdi buradan meclise sesleniyorum. Sosyal
güvenlik bakanlığını kurduran benim. İlk sigortanın kurulmasında hizmetim var. Bağ-Kur’da
yok, emekli sandığında yok. Ama BAĞKUR’un toplantılarına iştirak ettim. Sosyal güvenlik
sigortasının kurularak 3 sigortayı kaldırın dedim. Kaldırdılar. Ama gelin görün ki sosyal
güvenlik sigortasının ne anlama geldiğini mecliste bilen tek bir kişi bile yok. Şimdi buradan
sesleniyorum. Belki layık görürsünüz, belki görmezsiniz. Daha buna benzer birçok projem
uygulandı da… Şimdi buradan meclise sesleniyorum. Eğer Türkiye’nin krizini önlemek
istiyorsanız maliye bakanlığını bana verin. Sosyal güvenlik sigortasının ne anlam ifade ettiğini
bilmiyorsunuz, bari uygulaması konusundaki görevi, bakanlığını bana verin. Gelelim çalışma
bakanlığına.Daha dur, daha dur.Şimdi, başbakanlığı istemiyorum. Tarım ve Köyişleri bakanlığı
var elimizde. Ben bugüne kadar 4 bin iş yerinin teftişini 1500 iş yerinin kapanma cezası
verilmesini sağlayan bir insanım. Yetti mi, hayır. Bütün Türkiye’yi dolaştım. Tarım ve Köyişleri
bakanlığı görevini yapmıyor, yapmasını bilmiyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı da istiyorum.
Pardon. Bir bakanlık daha var. Onu da söyledikten sonra konuşmamı bitiriyorum. İlkokul
çocuklarımızın ders kitaplarının bedava verilmesini meclisten insanım, projeyle beraber.
Sordular ne yaparsanız yapın, uyguladılar. Bugün Türkiye’de uygulanmakta olan verilmekte
olan eğitim politikasını kabul edebiliyor musunuz?Eğitim bu 5 bakanlığı birden istiyorum.
Eğer Türkiye’nin geleceğine ışık tutmak istiyorsak bu meclisten bu beş bakanlığı istiyorum ve
3 yıl içerisinde de dış ülkelere bir kuruş borç bırakmamak kayıt ve şartıyla Türkiye’yi de
ihtiyacı olan bütün ülkelere maddi yardım yapmasını sağlama bakımından her türlü görevi
yerine getireceğim. Ben bunu burada şerefim, namusum üzerine ve büyük atamın
cumhuriyetin o söylediği söz üzerine söz veriyorum ve and içiyorum. Teşekkür ediyor,
hepinize saygılar sunuyorum.

DİVAN
Teşekkür ediyoruz. Sayın Yaşar Kirman, kendisi grup üyesi konuşması grupsal değil, buyurun.
YAŞAR KİRMAN
Sayın divan başkanım, değerli meslektaşlarım. 2007 yılında ben bu kürsüden konuşurken
kendimin ticaret lisesi mezunu olduğunu, ancak mesleğimizin daha üst düzeyde temsil
edilebilmesi ve başarılı olabilmesi için ticaret lisesi mezunlarının ve 2 yıllık üniversite
mezunlarının belge almaması gerektiğini söylemiştim. Şimdi yeni bir öneri getiriyorum sayın
oda başkanımıza. Tabii ki bu süreçten sonra ticaret lisesi mezunu arkadaşlarımız ve 2 yıllık
yüksekokul arkadaşlarımız büyük ölçüde işsiz kalacaktır. Şimdi hepimizin belgesi var ve
şirketlerde ön muhasebeci olarak birçok arkadaşımız çalışıyor. Sözüm meclisten dışarı,
ukalalık bile yapabiliyorlar. Ve ön muhasebeyi de kesinlikle bilmiyorlar. Yani, ticari sicil
gazetesini çıkarabilir misin kızım dediğim zaman bana her gün gelen gazete midir diyor. Bilen
kişi bunu söylüyor. Benim oda başkanıma ricam şudur. Kanunla ise kanunla, değilse oda
imkanları çerçevesinde 2 yıllık mezun arkadaşlarımıza odamızın bünyesinde belirli bir ücrete
tabi tutularak ön muhasebeci belgesi verilmesini ben arz ediyorum. Şimdi, arkadaşlar meslek
dışı ben aslında bu kürsüden meslek dışı konuşmak istemiyorum. Başkanımıza da söz verdim.
DİVAN
Ben grupsal olmamasını söyledim. Meslekle ilgili tabii ki konuşabileceksiniz.
YAŞAR KİRMAN
Ama bu söylediğim meslekle ilgili değil başkanım.
DİVAN
Mesleğin dışında konuşacaksınız toplumsal olaylarla ilgili mi?
YAŞAR KİRMAN
Evet
DİVAN
Lütfen tamamlayın, çerçeveyi siz çizdiniz, ben ise müsaade ettim. Buyurun.
YAŞAR KİRMAN
Değerli arkadaşlar. Ben aslında bugün burada konuşma yapmayacaktım. Ama gerek oda
başkanımızın gerek masum başkanımızın, gerekse CHP’li milletvekilimizin çok olgun
konuşmaları sonucunda şöyle bir konuşma yapmaya karar verdim. O da şudur. Arkadaşlar.
Ülkemiz üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Ben 1961 doğumluyum. 80 öncesini iyi
biliyorum. Küçükyalılı arkadaşlarımızın Bostancı’ya, bostancılı arkadaşlarımızın Küçükyalı’ya

giremediğini biliyorum. Daha sonra 85’li yıllardan başlayan bu Kürt meselesi bizi birbirimize
düşürmeye çalıştı. Şimdi yeni bir bölücü oyunla karşı karşıyayız. Biz ve ötekiler. Yani inanın,
nefret ediyorum, üzülüyorum. 8 ay önce aldığım bir kitabı yeni başladım okumaya. Adı da
Taha Akyol’un hangi Atatürk kitabıdır. Lütfen hepinizin okumasını rica ediyorum. Ama hangi
Atatürk kitabını okuyun. Burada, istiklal savaşında Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah
arkadaşlarının, ona yardım etmeye gelen yokluklar içindeki vatandaşların bir taraftan
Yunanlılar Uşak’a kadar girmiş, Eskişehir2e kadar girmiş, sözüm meclisten dışarı ermeni
hainleri Kars, Ardahan Göle’ye kadar gelmişler, halkımıza tutunmuşlar bırakmıyorlar. Kazım
Karabekir diyor ki paşam emret bunları yok edeyim. Ama Mustafa kemal Atatürk sadece
askeri değil, aynı zamanda siyasi dehasıyla hayır paşam bekleyeceksiniz diyor. Çünkü ben
Bolşeviklerden yardım almak istiyorum. O kadar büyük bir yokluk var ki arkadaşlar. Ve o
yokluklardan bugün buralara geldik. Hepimizin altında son model arabalar var. Neyi
paylaşamıyoruz arkadaşlar? Neyi paylaşamıyoruz yahu, üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Yazık
değil mi. Orada Alevisi, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i ayrılmış mı arkadaşlar?Lütfen kendimize
gelelim, lütfen bizi tekrardan 80 öncesi duruma getirmek istiyorlar. Çok üzülüyorum
arkadaşlar bunu sizinle paylaşmak istedim. Lütfen. Özellikle yetkili arkadaşlarımızın
konuşmalarında bölücü, parçalayıcı değil birleştirici olalım. Halk arasında bu yok ama ben
büyüklerimize de sesleniyorum. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor saygılar
sunuyorum.
DİVAN
Sayın Numan Sağ, buyurun.
NUMAN SAĞ
Sayın Divan, değerli kurul üyelerim, saygıdeğer meslek mensuplarım. Mesleğimizin 20. Yılını
kutladığımız bu günlerde özellikle İstanbul SMM odasının 20. Genel kurulunda hepinizi saygı
ve sevgi ile selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bugün veya önümüzdeki ay mesleğimizin 20.
Yılını kutlayacağız. Hepinizin bildiği gibi ABD ve Avrupa gibi bölgelerde mesleklerinin yaşı yani
muhasebe denetim mesleğinin yaşı neredeyse 100 yıl. En geç yasal statüye kavuşan
komşumuz Yunanistan’da bile mesleğimizin yaşı 60 yıl. Değerli arkadaşlarım standart bir
gündem yaşıyoruz aslında. 3568 sayılı yasada değişiklik yapılan 5786 sayılı yasaya göre de
değerli oda yönetimimiz bu genel kurulu yapmak zorunda değildi. Kendilerine eski bir oda
yöneticisi olarak şahsım adına teşekkür ediyorum. Bizim esas mesleğimizi sorunlarının
tartışılacağı yerler bu genel kurullar. Bu toplantılar, bu platformlar. İlk önce şunu
düşünmüştüm TÜRMOB’dan bir genelge gelmezden önce acaba yönetim kurulumuz yine bir
sıkıntıyla karşılaşma içerisinde diye düşünmüştüm. Çünkü son zamanlarda durumdan vazife
çıkartan ciddi yaklaşımlar içerisinde olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Şunu söyleyebilirler
miydi, kendi kendime hep düşündüm, İSMMMO bu genel kurulu yapmazsa birileri orada nasıl
bir vazife çıkartır. İnanın tüylerim diken diken olmuştu ama bugün memnuniyetle gördüm ki
odamız bu kararı bu endişeden dolayı değil, ama burada mesleğin yığınla sorunlarını
tartışmak adına bir genel kurul yapmış. Kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Neden
yapmalıyız ilk sorum buydu veya niye yapmalıyız genel kurullarımızı. Bugün açılışta da
başkanın söylediği gibi, ister seçimli ister seçimsiz olsun muhasebe denetim mesleğinin
geleceği buralarda şekilleniyor. Biz bu şekil yöntemini tartışmak durumundayız. Muhasebe
denetim faaliyetleri dışında bizim meslek mensuplarına yeni projeksiyonlar, yeni açılımlar

sunmak zorunda olduğumuz genel kurullar diliyorum. Buradan özellikle raporlama gibi veya
muhasebe mesleğindeki uzmanlık, denetim mesleğinde uzmanlık gibi bir takı m olguların
yeni pazarların oluşturulması gibi düşüncelerin üretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı
zamanda bu genel kurula meslektaşın bilgi teknolojik olarak kendisini klase etme fırsatını
göreceği genel kurullar olması gerektiğini düşünüyorum. Meslektaşlarının sorunlarını başka
bir platformlarda tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım. 3568 sayılı
yasada değişiklik yapan, 5780 sayılı yasa ile muhasebe mesleği bakanlığın tam vesayeti altına
girmiştir. Meslek mensubu örgütsüzleştirilmekte, bireyselleştirilmekte, adeta ayrıştırılmak
istenmektedir. Bugün 5786 sayılı yasayla sınav sistemi maliye bakanlığının denetimine
geçmiştir. Değerli arkadaşlarım bu sınav sistemine topluca karşı çıkmalıyız. Odalarda nispi
sistem getirilmekle, demokrasi hamaseti söylemiyle ekip ruhu demokratik düşünce
törpülenmek istenmektedir. Uyanık olmak durumundayız. Yığınla ortada duran sorunun
üzerine adeta örtü örtülmüş, meslek mensubu maliyenin elemanı haline getirilmek
istenmektedir. Açılışta da Yahya başkanın söylediği gibi biz de yakından takip ediyoruz. Gelir
vergisi kanununa yapılan eklemeler gerçekten çok düşündürücü. Müşterilerimiz çeşitli
gerekçelerle, ki bu gerekçeler genellikle ihale, sorgu, sorgu odalarında vergi incelemesi,
devlet bankalarına kredi talebi gibi iktidar yanlısı olmaya zorlanmış, meslek mensupları ise bu
ekonomik ve başka bir takım kaygılar ile otoriteye itaat edilmesi gereken kişiler haline
getirilmeye çalışılmaktadır. Değerli arkadaşlar. Örgütlü olmalıyız. Hayatın her alanında çağdaş
yaşamdan, şeffaf yönetimlerden ve demokrasiden yana kaliteli yaşamdan, laik, demokratik
sosyal hukuk anlayışından yana olmalıyız. Açılışta da sayın başkanın söylediği gibi dünyada
çok ciddi ekonomik krizler yaşanıyor. Özellikle 2 trilyon dolar bilançolardaki toksik atık hala
temizlenemiyor. Ve 2 trilyon dolar yetmedi değerli arkadaşlar. Hepimizin bildiği ekonomik
politikalar ve iktisat teorileri geçersiz kılındı. Buradan meslek örgütleri olarak bir sonuç da biz
çıkarmalıyız. O da şu. Artık dünyada denetim mesleği ile eşittir güveni yeniden sağlanmalı,
güven yeniden hakim kılınmalı. Bu güven bunalımı ülkemiz özelinde de yaşanmaması gerekir.
Bu anlamda da açılışta başkanın da söylediği gibi TTK, SPK, BDDK ve Türkiye muhasebe
sistemi kurulu TÜRMOB koordinatörlüğünde bir an evvel çözüm üretmelidir. Az önce
söylediğim güven bunalımının altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bu güven bunalımının
altında yatan ve global sermaye bilançolarını denetleyen denetim tekelleri özeleştiri
vermelidir. Denetim mesleğinin yeni kanunlara ihtiyacı yok, kişisel olarak böyle
düşünüyorum. Denetim mesleğinin etik kurallara ihtiyacı var. Bu anlamda etik kurullarımızın
çalışmaya ihtiyacı var diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Gerçi divan başkanımıza siyasi
içerikli bir söylem içerisinde bulunmayacağım dedim ama şunu da söylemeden
geçemiyorum. Danıştay’ın 5. Daire başkanı biliyorsunuz Danıştay’ın kuruluşu ile ilgili bir
resepsiyonda şunu söyledi. Bir düş gördüm dedi. Düşümde başbakanımız hukuka sahip
çıkıyordu dedi. Düşünebiliyor musunuz? Düşlerimize daha bu kadar düş anlamında da
anlatabiliyoruz arkadaşlar. Ben de bir düş gördüm, Mardin’de 216 bin metrekarelik mayınlı
arazi Türk şirketleri tarafından temizlendi. Bu arazi organik tarım için köylüye dağıtıldı.
Köylümüz feodal ağalardan, din bezirganlarından kurtuldu. Şimdi oralarda kadın kaçırma,
berdel, korucu, terör estirenler yok oldu gittiler. Bu da benim düşüm değerli arkadaşlar.
Düşümün bir kısmını daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkan Saylan’ın cenazesinden sonra
çağdaş yaşamlarından dolayı insanlarımızın onurlandırıldığını gördüm. Hiçbir siyasi otoritenin
orada bulunmaması bu düşümün gerçek olduğunu aklıma getirdi. Son olarak şunu söylemek
istiyorum. Mesleki sorunlarımız ve taleplerimiz ülkemiz sorunlarından çok farklı değil değerli
arkadaşlar. TÜRMOB’un ve diğer odalarımızın illerde diğer sanayi ve ticaret odalarla birlikte
tüm sorunlara önkoşulsuz birlikte davranarak çözüm üretmesi lazım. Ben bu dönem İstanbul

ticaret odasının meslek komitesi üyesiyim. Burada değerli arkadaşlarım da bilir, orada bir
demokratik yarış yapıldı. Bu yarışta mesleğimiz kazandı. İstanbul Ticaret Odası’nın
bünyesinde, her türlü rengiyle oradaki meslek mensuplarımızı temsil etmeye devam
edeceğiz, bu vesileyle de İTO mali müşavirler meslek komitesinin özellikle oda bünyesinde
yapılan panellerine, toplantılarına sürekli katkı veren sayın oda başkanım Yahya Arıkan Bey’e
oradaki meslek komitesi adına çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. İTO
bünyesinde meslektaşlarımızın Sicil bürolarında veya merkezi sicil bürolarında ya da
yereldeki sicil bürolarında temsillerinde muhasebeci arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın
orada işlemlerini en rahat şeklinde yapmaları için bir projemiz var. Bu projeyi önümüzdeki
günlerde hayata geçireceğimizi düşünüyorum. Bu vesileyle genel kurulun başarıyla geçmesini
diliyor, teşekkür ediyorum
DİVAN
Teşekkür ediyorum. Bir yanlış anlamayı da düzelteceğim. Bireysel konuşmacılara ben grupsal
konuşmayalım diyorum ben. Siyasi, ekonomik, mesleki konularda konuşabilirler.
Sayın Nihal Yeşilyurt buyurun.
Hayri bey siz önergenizi gönderin. Korsan konuşma yapmanız uygun değil, önergenizi
gönderin. Ederiz efendim siz önergenizi gönderin.
Tamam önergenizi gönderin Hayri bey bekliyorum.
Buyurun sayın konuşmacı.
NİHAL YEŞİLYURT
Sayın divan sevgili meslektaşlar. Öncelikle genel kurula başarılar diliyorum. Bu kürsüde
genellikle mesleğin siyaseti yapıldı. Meslek siyaseti önemlidir ama bu siyaset işinizi
kolaylaştırıcı sonuçlar vermelidir. Yıllardır bu mesleğin uygulayıcısıyım. Teknolojinin yaygın
kullanımıyla birlikte işimizin kolaylaşacağını düşünürdük. Tersine zorlaştı. Yetkisiz
sorumluluğumuz azalmadı, arttı. Odamızın dağıttığı takvimde ‘unutmayınız’ başlığı altında
kaldı ki onları unutmamak için kendimiz unuttuk, vergilerin son günleri bize bildirilmiş. Ayın
5’i BABS, 15’i …, 23’ü SGK, 24’ü KDV, ki kredi kartlarını tutturabilirsek bu savaşı kazanırsak
gönderebiliyoruz beyannamemizi. Bunların yanında geçici vergiler, cari hesap mutabakatları
ve saire… Şimdi, bir de BABS formları var. Bunlarla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Bu
formların sorumluluğu mükellefte olduğu söyleniyor. Güzel. Gerçeğe geldiğimizde bu işin
angaryası ve sorumluluğu tamamen bizim üstümüzde. Bu formlarla ilgili sorunları kim
çözecek mükellef mi. Yanlış ve eksik bir forumun akıl almaz tutarlardaki cezasını kim
ödeyecek. Tabii ki formu hazırlayan meslek mensubu. Gerçek tam da budur. Bu beyanlar ne
zaman nasıl hazırlanıyor, nasıl gönderiliyor, meslek mensubunun sosyal hayatı ne oluyor?
Kaldı ki, yok. O da bize yaşam dergisi gönderdi epey bir süre. Faydalı ve sosyal içerikli bir
dergi olduğunu kapağı ile içindekiler bölümünden ve şöyle bir karıştırarak tahmin ediyorum.
Ama okuyamadım, sanırım birçoğumuz da okuyamadık. Bir araştırma yapılsın, hangi
muhasebe bürosu saat 18’de kapılarını kapatıp özel hayatına dönüyor, yok böyle bir saat.
Çalışabildiğin kadar çalış, dayanabildiğin kadar dayan, saatin önemi yok. Bürolarda çalışacak
eleman da bulamıyoruz. Kendimizden fedakarlık edecek vereceğimiz maaş, sosyal güvence,
yemek, yol en az şirketlerinki kadar. Ama hiçbir anlamı yok. Elemanlar stres ve iş yoğunluğu

nedeniyle muhasebe bürolarını tercih etmiyorlar. Büro işleten meslek mensubunun yüzde
80’i hayatından memnun değil. Bireysel olarak insanlarla konuştuğumda herkes şikayetçi.
Ancak çok ilginç bir şey gözlemliyorum. Bu tür toplantılarda aynı meslek mensuplarımız nasıl
bir büyüye kapılıyorsa tüm sorunlarını unutuyorlar. İşin önünde ve çözüm merciinde olanlara
soruyorum. Bizler için gerçek bir çözüm öneriniz var mı? Herkese saygılar sunuyorum.
DİVAN
Teşekkür ediyorum. Sayın İsmail Toprak. Grup üyesi olduğunuzu biliyorum küften grupsal
konuşmayınız, buyurun. Bugün kimsenin söz hakkını kısıtlamak istemiyorum. Arkadaşlar,
burada gruplar dışında söz alan arkadaşlarımız altını çizerek söyledim grup adına
konuşurlarsa kendi gruplarını inkar ederler, kendi gruplarına saygısızlık ederler. Ben tüm
meslektaşlarıma güvendiğimiz için söz veriyorum. Buyurun.
İSMAİL TOPRAK
Merhaba, sayın divan, genel başkanım ve saygıdeğer konuklarım. Ben de tahsilat konusuna
değinmek istiyorum. Gerçi bundan önceki üstatlarım da değindiler ama, mesleğimizin
kanayan yarası, emeğimizin karşılığı olan tahsilatlarımız. Biliyorsunuz ziyaret ettiğimiz ya da
tesadüfen bir yerlerde karşılaştığımız meslektaşlarla sohbetlerimizde sürekli artık şu cümle
kalıplaşmıştır. İş çok, para yok. Burada olan ya da olmayan meslek mensubu dostlarımız
emindir ki bu cümlenin doğruluğunu teyit edecektir. Peki neden? Gece gündüz evimize çoluk
çocuğumuza ve kendimize ayıramadığımız zamanımızı buna karşın emeğimizi bilgimizi ve
sağlığımızı verdiğimiz bu güzel mesleğimizin hasadı olan tahsilatlarımızı yapamıyoruz ya da
alamıyoruz. Açıkçası düşündüm ve şu tespitleri yaptım kendimce. Dört ana başlıkta topladım.
Bir ülkenin içinde bulunduğu ekonomik konjonktür, bence bu çoğu zaman bize karşı
kullanılan bir bahane olarak düşünüyorum. İki, mükelleflerin meslek mensupları arasındaki
rekabetten haberdar olup, bize karşı bunları kullanmak istemeleri. Yani, başka muhasebeci
mi yok gibi. 3, bu rekabeti bizlere ne kadar zarar verdiğini düşünmeden hareket eden ve bu
rekabete göz yuman biz meslek mensupları. 4 ve sonuncu olarak, bununla ilgili bir çalışma
yapan ama bu çalışmayı uygulamaya koyamayan ve hala bu meslek mensuplarının hak ettiği
itibarı tam olarak sağlayamayan ki benim düşüncemdir.
Genel muhasebeci ahlaki değerlere bağlı, dürüst, bağımsız, tarafsız ve güvenilir olmak
zorundadır. Yaşanan bazı bilimsel ve teknolojik gelişmeler muhasebe mesleğini etkilemekte,
mesleğimizin değişimlere ayak uydurması gelişen teknolojilerden maksimum düzeyde
faydalanılması gerekir. Muhasebe bu değişime ayak uydurması için muhasebe bilgi sistemini
oluşturan insan, süreçler ve donanım kaynaklarını geliştirmelidir. Donanım teknolojik
gelişmelere bağlı olarak iyileştirilmeli ve verimli kullanılmalıdır. İnsan kaynağı ise muhasebe
bilgi sisteminin temelidir. Çünkü muhasebe, uzmanlık bilgisine dayanarak yerine getirilen bir
alandır. Muhasebecilerin yeterlilikleri ve niteliklerinin geliştirilerek kalitelerinin artırılmasının
temeli eğitim ve deneyimleridir. Dolayısıyla muhasebe, mesleğinin kalitesinin artırılmasının
yolu muhasebe uzmanlık bilgisini gerektiren konularda eğitimin kalitesinin artırılmasıdır.
Muhasebe eğitimi, muhasebecilerin çalıştığı çevresel koşulları görebilme, sorunları belirleme
ve bunlara çözüm yolları bulunabilmesi açısından çok önemlidir. Bununla birlikte muhasebe
eğitimi muhasebenin ilişkili olduğu diğer alanlardaki işletme, yönetim, üretim, pazarlama,
ekonomi, finans, vergi,, hukuk, teknoloji vs eğitimle desteklenmelidir. Dolayısıyla muhasebe

eğitimi muhasebeciye gerekli becerileri kazandıracak yeteneklerin sağlanması, bunların
hayata geçirilmesi ve sürdürülebilmesi açısından önem kazanmaktadır. Ancak bu önemin
ortaya konulması için muhasebe eğitiminin kalitesinin artırılması gerekmektedir. Mesleki
kalite standartları ile birlikte büro kalite ve yönetim standartları geliştirilmeli ve bütün
meslek mensuplarının bu standartlara uyması zorunlu hale getirilmelidir. Muhasebe
bürolarının AB standartlarında uyumu için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Muhasebe
bürolarında ve kurumların muhasebe bölümlerinde çalışacak elemanlarının niteliklerinin
artırılması gerekir. Bu anlamda işe başlamadan önce bu kişilerin mesleki beceri ve
kabiliyetlerinin artırılması için yetkili programları hazırlanmalıdır. Muhasebe mesleğinde
uzmanlık alanları oluşturulmalı, bu alanlarla ilgili eğitimler verilmeli, sertifika programları
hazırlanmalı, TÜRMOB’un hazırladığı 5 No’lu projedeki uzmanlık alanları geliştirilmeli, inşaat
muhasebesi, üretim muhasebesi vs. ve diğer projelerle birlikte bu proje de bir an önce
uygulamaya konulmalıdır. 20. olağan genel kurulumuzun milletimize, meslektaşlarımıza
hayırlar getirmesini diliyor, saygılar sunuyorum.

DİVAN
Teşekkür ediyorum. Sayın Gülizar Öze buradalar mı? Yok. Bireysel konuşmacılarda son
konuşmacı Halil Erdem Gültekin, buyurun.
HALİL ERDEM GÜLTEKİN
Sayın Divan, değerli misafirler, sayın oda başkanım, odamızın değerli kurul üyeleri, hepinizi
saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biraz önceki bayan konuşmacı arkadaş, İSMMMO Yaşam’ı
okuyor musunuz dedi. Evet, ben okuyorum. Orada güzel sosyal makaleler, yazılar da var.
Fakat sonunda ilginç fıkralar da var. Bunlardan birisi de Kasım-Aralık sayısında yer alan bir
fıkra. Bu fıkranın tamamını burada okuyamayacağım. Yalnızca bayan olduğu için değil,
üstatlarım olduğu için burada okuyamayacağım. Buradan bayan arkadaşıma seslenmek
istiyorum. İyi ki İSMMMO Yaşam’ı okumuyorsunuz. Bunu acaba bir hata mı gözden kaçan bir
fıkra diye mi düşündüm ama bir sonraki sayıda benzer, aynı içerikte, dost meclisinde belki
anlatılabilecek bir fıkranın yazıldığını üzülerek gördüm. Burada eğitim toplantılarında
İSMMMO Yaşam’ın Türkiye’deki bütün vergi müdürlüklerine gönderildiklerini duydum. Şimdi,
İSMMMO Yaşam her yere gönderilir iken, mevzuat raporlarının, kitabi çalışmaların sadece
PDF ortamında internetten yollanmasını ilginç buluyorum. Değinmek istediğim bir diğer
husus, TÜRMOB Başkanımız vakıflarla ilgili bir durumda Danıştay’a dava açmak zorunda
kaldık dedi. Şimdi ben barolar birliğinin yıllık raporundan gördüğüm için söylüyorum, bizim
odalarımız ve birliğimiz gereken yerde maliye bakanlığına olsun, diğer kuruluşlara olsun dava
açabilmelidir. Yani meslektaşlar değil odamız dava açabilmelidir, birliğimiz dava açabilmelidir.
Barolar Birliği’nin yıllık raporlarına baktığımızda içişleri bakanlığına olsun, adalet bakanlığına
olsun davalı olduklarını, dava sonuçlarını yıllık raporlarında yazdıklarını göreceksiniz. Burada
esas 3. ve değinmek istediğim husus stajla ilgili. Şimdi ben stajı yeni bitirmiş genç bir
kardeşinizim. Şunu da belirtmek istiyorum. Stajı bitirdik, aşkla ve şevkle buraya çıktık bir
şeyler söyleyeceğiz kalacak, böyle değil. Ben bu konuda yazılı dilekçemi odama verdim. Sayın
İhsan Bey’le de konuştuk daha sonra görüşeceğimizi söyledi. Gerçi değinme dedi ama, ben
bir iki hususta bazı şeylere değinmek istiyorum. Çünkü stajda yaşadığım hususlar, bunu

konuşmamın benim boynumun borcu olduğunu gösteriyor. Hangi husus, stajda üzülerek
söylüyorum ki eğitimden çok ekonomik nokta öne çıkıyor. Yani sayın oda başkanımız
ekonomik raporları sunarken istihdamdan, asgari maaşlardan yüksek vergi alındığını söyledi.
Peki, üniversiteyi bitirmiş bir genç ne kadar parası var, ne kadar kazancı var ki milyarlara
varan gerek staja başlamada olsun, gerek staj sürecinde olsun, gerek stajı bitirmekte olsun
milyarları aşan paralar alınmakta? Bu konuda sitemim yönetimde yer alan grup olduğu kadar
muhalefetteki yer alan gruba da. Çünkü bu konuya değinilmediğini, ben önceki genel
kurulları elimden geldiği kadar takip etmeye çalıştım, görebildiğim kadarıyla maalesef
değinilmiyor. Ve stajlara stajyerlere rakip gözüyle bakılıyor. Bir Çin atasözü var, bu staj
olayına niye bu kadar değiniyorum, bir çoğunuz duymuşsunuzdur. 1 yıllık varlık istiyorsanız
buğday yetiştirin, 10 yıllık varlık istiyorsanız ağaç yetiştirin, 100 yıllık varlık istiyorsanız insan
yetiştirin demiştir. Dolayısıyla biz de gelecekte denetimde olsun, muhasebe mesleğinde
olsun diğer kuruluşlarla ilgili eğer mesleğimizin hakkını savunacaksak bu konuda yeni
meslektaşların daha bilgili, daha tuttuğunu koparan ezilmemiş meslek mensupları olması
gerekmektedir. Bu ilginç alınan kararlardan birisi de şu. Bir örnek vermek istiyorum. Sınava
başvuran meslek adayının herhangi bir sebeple parası iadeye mahsup edilmeyecektir diyor.
Herhangi bir sebeple! Diyelim ki ben herhangi bir hastalık nedeniyle sınava giremedim,
talepte bulundum, bu mahsup olmayacak. Niye? Birlik benim birliğim değil, mi, özel kamu
kuruluşu mu? Dolayısıyla bu konuda taleplerde sayın meslek mensubu adayları size
mazeretiniz gerekli görülmüştür, ek bir sınav verilecek denilip para noktasına asla
değinilmiyor. Bu ve benzeri hususlar stajın eğitimden çok ekonomik noktasının öne çıktığını
gösteriyor. Ben siyah beyazcı değilim, eğitimde çok güzel faaliyetler de oluyor. Odamızda
cumartesileri dahi eğitim toplantılar yapılıyor. Ben teşekkür ederim hiçbir şey yapılmıyor
demiyorum asla. Ama ekonomiden çok parası olanın değil, eğitime sınavı kaliteli insanların
bu mesleği başarmasını diliyorum. Bir küçük örnek vermek istiyorum bu noktada. Geçen
Ekim’de barolar birliğinin burada kurulu oldu. Ben de şu balkonda misafir olarak geldim
oturdum, ne yapıyorlar diye dinleyeyim dedim. Genç bir meslek mensubu adayı daha yeni
bitirmiş, kürsüye çıktı konuştu, sesi titriyordu aynı benim de titrediği gibi. Dedi ki bu stajda
bize bir şey öğretilmiyor, biz 1 sene böyle gidip geliyoruz. Haksızlık yapılıyor. Baya bir
dertlendi, hüzünlendi. Sonra kürsüden indi, dedim bravo. Ben de bir konuşma yapayım
dedim, bana örnek oldu. Sonra dışarı çıktım, o bayan yeni meslek mensubu adayı dedim ki
konuşayım şuna bir züğürt tesellisi vereyim, benim de yaşadıklarımı anlatayım da iki sene, üç
sene, gerçi ben de 2 senelik stajyerlikten geldim, işte staja başlarken şu kadar para, sigorta
zorunluluğu, şu, şu, şu, bitirmede bunlar… O kızcağız dedi ki, hakikaten çok zormuş senin işin.
Sonra birisi geldi, ya evladım dokunsan ağlayacaktım niye böylesin diye, kız başladı ağlamaya.
Evet, düşüncelerim bunlar, kısaca da bir iki dilek temennim var. Genel kurullarımıza yeterince
talep olmadığını görüyorum koltuklardan. Baronun bu konuda şöyle bir uygulaması var bunu
da başkanlığımızın dikkatine sunuyorum. Gerçi biliyorlardır muhakkak. Seçimli genel kurullara
katılmayanın cezasını seçimli genel kurullarda veriyorlar. Barolar Birliği seçimli genel
kurullarda katılmayanların cezasını seçim kurulu veriyor. İkincisi, genel kurul toplantıların
İstanbul’a çeşitli vilayetlerden otobüs kaldırıyorlar. Meslek mensubu daha rahat gelebilsin
diye. Bunları da başkanlığımızın dikkatine sunuyor, hepinize teşekkür ediyorum.

DİVAN
Teşekkür ediyorum. Bireysel konuşmacılar sona erdi. Bir noktanın altını çizmek istiyorum, bir
TÜRMOB yöneticisi olarak. Dünyada staj ve sınavla girilen tek meslek bu meslektir. Yine
Dünya’da bu mesleğe en ucuz ve en kolay girilen ülke Türkiye’dir. İsteyen arkadaşlarım
araştırabilir. İngiltere’de bu meslek 100 yıllıktır, meslek mensubu sayısı 17-18 bin
civarındadır. Avrupa’nın ülkelerinde ortalama 3 yıllık staj için meslek örgütüne ödenen ücret
20 bin Euro civarındadır, bu saygın mesleğe bir kez giriliyor. Bizdeki tek fark şu: Stajyer ve
genç arkadaşlarım bunun kıymetini bilsinler, değerlendirsinler diye söylüyorum. Oralarda
stajyerin tüm masrafları meslek mensupları tarafından karşılanıyor, meslek mensuplarından
kastım bireysel çalışan meslek mensupları değil. Muhasebeye ortaklık büroları,
kurumsallaşmış bürolar tarafında karşılanıyor. Bizde ise yüksek mesleğe kabulden dolayı
İstanbul odasında 8 yıl sekreterlik yaptım, arkadaşlarımın ne kadar zaman zaman sıkıştıklarını
biliyorum, bırakın meslek mensubundan bu ülkenin şartlarından dolayı, stajın bedelini
ücretini almayı, birçok stajyerinin meslek mensubuna giderek sen yeter ki beni stajyer göster
çalıştır, yeter ki sigortamı öde ya da sigortamı cebimden ödeyeyim dediğini biliyorum. Şimdi
bu mesleği değerlendirirken avukatlar bizim çok gerimizde değerli arkadaşlarım. Avukatlar
halihazırda bizim sınav ve staj sistemimizi kopya etmeye çalışıyor. Kimse bu mesleğe haksızlık
etmesin. Daha yarı yoldalar, sınavları var, stajı nasıl yapacaklarını bilmiyorlar, bizden
öğrenecekleri çok şeyler var. Benim sizlerden ricam bu olayları değerlendirirken geniş
değerlendirin. Diğer mesleklerle ilgili bakmayın, bakarsanız şunu dememiz lazım. Bazen
diyorlar herkes mühendisliği bitiriyorlar mühendis oluyor, herkes tıpı bitiriyor doktor oluyor.
Birileri de diyor ki her işletmeyi bitiren, her iktisadı bitiren, her meslekle ilgili okulu bitiren
muhasebeci olsun diyor. Yok öyle bir olay. Bu meslek, altını çizerek söylüyorum, dünyada
stajla, sınavla girilen ve dünyada sayı olarak en az unvan alınan meslek. Onun için bu şartların
kıymetini bilelim. Türkiye koşullarından kaynaklanan şartlardır. Türkiye’de de göreceğiz 10
yıl, 20 yıl anlattığım konulara gelecek. Ne mesleğimize, ne örgütlerimize, ne de birbirimize
haksızlık etmeyelim. Teşekkür ediyorum.

DİVAN
Grup konuşmacılarına geçiyorum. Arkadaşlardan rica ediyorum ben kimsenin sözün kesmek
istemiyorum ama saati de siz takip ediyorsunuz. Birinci bölümün konuşmacıları süreleri 5
dakika. Demokrat Platform adına sayın Bahtiyar Şahin, buyurun.
BAHTİYAR ŞAHİN
Sayın Divan, sayın Genel Başkanım, Oda başkanlarım, değerli misafirler, sevgili
meslektaşlarım. Hepinizi 20. mali genel kurulumuzun başarılı geçmesi konusunda ve meslek
yaşamımızın 20. yılının içinde bulunmamızdan dolayı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben
burada şu ana kadar konulanların dışında çok farklı bir konuya değinmek istiyorum.
Konuşmamı 3 bölüme ayırdım. Özellikle 1. bölümde sosyal güvenlik mevzuatıyla ilgili
ülkemizin geldiği bugündeki durumun altını çizmek adına belirli tespitler yapmayı planladım.
İkinci bölümde bu tespitlerle ilgili mevzuattaki yanlışlıkları ve önerileri sizlere sunmaya
çalışacağım. Bir 3. bölüm son bölüm. Sosyal güvenlikle ilgili. Bir takım sıkıntılarda bireysel

anlamda nasıl bir çözüm sunabiliriz size çözüm önerilerimi sunacağım. Değerli
meslektaşlarım. Sosyal güvenlik günümüzde temel haklardan birisidir. Devletler in görevleri
bireylerin ihtiyaçlarını, sosyal güvenliklerini sağlamak adına gerekli sistemleri geliştirmek,
gerekli teşkilatları oluşturmak zorundadır. Ülkemizde geçmiş sürece bakıldığında gerek sosyal
güvenlik kurumu, gerek Bağ-Kur, gerekse Emekli Sandığı birtakım ihtiyaçları karşılamak üzere
kurulmuş ve bugünlere getirmiştir yasayı. Peki nedir insanların sosyal güvenlik ihtiyaçları?
Kısaca değinmek gerekirse, hastalık, işsizlik, maluliyet, ölüm, yoksun gibi konularda devletin
temel görevi bu ihtiyaçlara cevap vermektir. Güncel olarak yaşadığımız 5510 sayılı yasayla
hayatımıza giren sosyal güvenlik reformu diye bize sunulan tek çatı altında toplayacağız bunu
bir reform olarak size sunuyoruz dedikleri yasa bakıldığında bir sosyal güvenlik reformu
olmayıp, içerik açısından ayrıştırılmış bir yasa şekline dönüşmüştür. Bunu yasanın
uygulanmasıyla gelinen bugünlerde daha net olarak görebiliyoruz. Nedir içerik olarak
farklılığın olmadığı. Sevgili meslektaşlarım ne değişti 4-A, 4-B, 4-C. Arkadaşlar affınıza
sığınarak şunu söylemek istiyorum. Reform diye sunulan şey aslında bir fişlemeden ibaret.
Görülen nokta bunu gösteriyor. Çünkü bakıldığı zaman çatısal birleşmenin yalnızca ve
yalnızca bütçe açıklarını kapamak adına kasanın birleşmesinden öteye gitmediği olarak
karşımıza çıkıyor. Yine 5510 sayılı yasayla getirilen hak kayıpları tabii ki hak kazançları var.
Bunları söylemek gerekir mi, gerekmez. Niye gerekmez, çünkü yasalarda zaten özellikle bir
yasa sosyal güvenlik yasasıysa sosyal güvenliği düşünmek zorundadır. Ben burada olumsuz
tarafını eleştireceğim. Özellikle mali konularda hep söylediğimiz bir şey var. Kayıt dışılığın
önüne geçilsin. Peki şunu da açık yüreklilikle söylememiz gerekmiyor mu? Kayıt dışı
istihdamın da önüne geçmek gerekmez mi. Kayıt dışı istihdamı önleyecek yasaların ortaya
konulması yasalaşması için çalışma göstermemiz, takip yapmamız, önerilerde bulunmamız
gerekmez mi? Bence gerekmektedir. Değerli meslektaşlarım. Çok önemli bir şeyin altını
çizmek istiyorum. Yeni yasa ile gelen 2 tane ayrıntı var. Bunlardan bir tanesi genel sağlık
sigortası kapsamı ve genel sağlık sigortası primi. Şimdi soruyorum size, anayasanın eşitlik
ilkesine göre getirilen sosyal güvenlik sistemindeki genel sağlık sigortasında her bireyin bir
bedel ödemeden hastalıkta her türlü hizmeti alma hakkı yok mudur? Ama yasaya
baktığınızda karşınıza çıkan net bir duvar. Hem prim ödeyeceksiniz, hem katkı payı
sunacaksınız. Bu kabl edilebilir bir olay değildir ve bunun peşini bırakmamamız gerekir.
Çünkü insanlar sosyal güvenliğe destek olmak adına prim ödüyorlarsa, ayrıca katkı payı
altında başka bir şey ödemelerinin kesinlikle yeri olmamalıdır. Yine 5510 sayılı yasada
hayatımıza geçen 2. bir olay var. Nedir bu olay? Kümülatif sigorta matrahı. Bunu hepiniz
yakinen izliyorsunuzdur. Yıl içerisinde çalışan kişilerin aldıkları ödüller, yıl içinde aldıkları
ödüller aslında bir ödül olmaktan çıkıyor. Bir ceza konumuna dönüşüyor arkadaşlar. Birçok
müşterimizden, birçok personelle ilgili bu şikayetleri alıyoruz. Kümülatif sigorta matrahı bana
göre yanlış bir uygulamadır. Bunun için bakanlığın bu konuyu tekrar gözden geçirmesi
gerekmektedir yada sigorta tavanını daha değişik bir boyuta getirmesi gerekmektedir. Sevgili
meslektaşlarım. Muhasebe mesleğinin emekçileri olarak bizler gerek maliyenin gerekse
sosyal güvenlik kurumlarının sanki iş takipçileri olarak anılmaktayız. İstenilen her rapor,
istenilen her inceleme, her denetim şekli idarenin ve kurulların kendi isteklerine göre
hazırlanacak en basitiyle Excel tabloları haline dönüşmüştür. Yapılan incelemelerin Excel
tablolarının incelemeyi yapacak gerekli idari personel tarafından yapılması gerekirken,
meslek mensubundan bunlar Excel tabloları olarak istenmektedir. Bu konunun ivedilikle
gerek bakanlıklarla, gerek çalışma bakanlığıyla, gerek maliye bakanlığıyla konuşulup
sonuçlandırılması gerekmektedir.

Sevgili meslektaşlarım, son olarak size önerilerimi sunmak istiyorum. Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı çatısı altındaki sosyal güvenlik kurumu çalışma bakanlığı bölge
müdürlükleri ve İŞKUR’lardaki bakın burası çok önemli, dosya ya da sicil numaralarının tek
numaraya düşürülmesini lütfen oda yönetim kurullarımızdan bir işin takip edilmesini
öneriyorum. Artık teknolojik bu çağda TC kimlik numarası ile yapılan her işin şirketler için de
tek bir numaraya düşürülmesi gerekmektedir. Bir başka önerim 5510 sayılı yasayla sigorta
prim borcu olmayan işverenlerin yüzde 5 olarak yararlandığı indirim BAĞKUR’lu olup da prim
borcu olmayanların da yararlanması konusunda bakanlığın bir çalışma yapması ve oda olarak
da bizim buna öncelik yapmamız gerekir diye düşünüyorum.
Değerli meslektaşlarım, ek 1 ve ek2’nin kaldırılması çok yerinde bir olaydır. Bunun oda
tarafından takip edilip sonuçlandırılmış olması mutluluk vericidir. Ama saydığım bu önerilerin
de oda tarafından takip edilip sonuçlandırılması, bu mesleğin emekçileri olarak bizleri çok
memnun edecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
DİVAN
Sayın İbrahim Balcıoğlu, buyurun.
İBRAHİM BALCIOĞLU
Sayın Divan, değerli başkanlarım, değerli misafirler, çok değerli meslektaşlarım. Bir yıllık
aradan sonra böyle güzel bir mayıs ayının cumartesi gününde yine bir aradayız. Bunun için
Allah’a ne kadar hamd etsek azdır. Yapılacak mı, yapılmayacak mı diye tartıştığımız, yasal
olarak nereye koyacağını bilemediğimiz, ama yöneticileri zora sokmayacak bir mali genel
kurulu hep beraber kardeşçe ve dostça yapmanın heyecanı içinde hepinizi şahsım
ve mensubu olduğum Meslekte Birlik Grubu adına selamlıyorum. Gününüz aydınlık,
geleceğiniz mutlu olsun. Şimdi ben bazı rakamlar üzerinde duracağım. Biliyorsunuz rakamlar
ve hesapları konuşturmak, onlardan anlamlar çıkarmak bizim asli vazifelerimiz arasındadır.
Bunları laf olsun, ben de konuşayım diye değil, hakikaten anlamak, sizlerin de anlamasını
sağlamak için dile getiriyorum. Odamızın 2008-2009 yılı hesapları incelendiğinde ortaya çıkan
gerçekler hiç de iç açıcı görülmemektedir. Odamın ve bağlı kuruluşların toplamda elde ettiği
14 trilyonun tamamının harcandığı ve karşılığında çok fazla bir kazanç olmadığı ortaya
çıkmaktadır. Toplanan paralar bir şekilde harcanmış, bunların büyük bir kısmı da kurul ve
komite üyelerine huzur hakkı olarak ödenmiştir. Ödenene bu rakamlar odaya bağlı
işletmelerin toplam cirosunun yüzde 10’una tekabül etmektedir. Oda ve ona bağlı kitap satış
işletmesi gelir tablosunda toplam 787 TL gelir gider farkı görülürken, KESMER bilançolarında
277 bin TL zarar görülmektedir. Yapılan 14 trilyonluk gelir harcanırken çok da anlamlı işler
yapılmış diye bakıyoruz ama, yüzlerce parçaya bölünmüş hesaplar nedeniyle hesaplamak
mümkün olmuyor. Önceki yıllarda Kebir hesaplarında görülen trilyonlarca liralık harcama ilk
hesaplarda göze çarparken, şimdiki gelir hesapları kalemleri binlerce parçaya bölünerek
doğru hesaplama gözlerden kaçırılmış gözüküyor. Denetleme kurulu raporunda, dünyada
yaşanan global ekonomik kriz nedeniyle yönetim kurulunun ekonomik tedbirler almış olduğu,
bu tedbirler doğrultusunda uygulamalar yaptığı görülmüştür denilerek güya bazı
harcamalardan vazgeçildiği gibi bir izlenim yaratıldığı çalışılmıştır. Bu beylik lafların altında
yatan gerçek ise toplanan 14 trilyonun harcandığıdır. Harcamalardan sizlere sadece 2 örnek
vereceğim. Başkanlığa 2 araçtan birinin yıllık gideri 30 bin TL, diğerinin ise 32 bin TL’dir.

Bunun içine şoför ile sigortalama giderleri dahil değildir. Harcanan 14 trilyonun yanında,
geçen yıllarda üzerine basa basa eleştirdiğimiz kendiniz için aldığınız yüz binlerce lira huzur
hakkının yanında üyelere ne yardım yaptınız sorumuza olumlu bir karşılık alamamıştık. Şimdi
ilk defa bu bilançoda üyelerimize 46 bin TL yardım yaptıklarını görüyoruz. Yaşadığım için
biliyorum, hastalığım sırasında bu paranın çok daha fazlasını hem de sosyal güvenliği
olmasına rağmen tek başıma harcamıştım. Meslektaşlarımızın sayısının 26 binlere çıktığı bu
günlerde hiç mi ihtiyaç sahibi arkadaşımız yoktur? Bu rakamın yöneticilere ödenen ücret
yanında devede kulak olduğunu görmemek için kör olmak lazımdır. Hele bunun 9 bin
lirasının donanım yardımı olduğunu düşünürsek, her gün bürolarına hırsız giren
meslektaşlarımıza hiç yardım edilmediğini çok rahat söyleyebiliriz. Değerli meslektaşlarım.
Gelir tablolarımızda görülen bu 14 trilyon herhalde kasalarda bekletilmemiştir. Bankalardan
geçtiğini tahmin ettiğimiz bu kadar yüksek meblağa karşılık 47 bin TL mevduat faizi elde
edilirken, üstüne üstlük 105 bin TL banka ve finansman gideri ödenmiştir. Bizim bunu
anlamamız ve kabul etmemiz mümkün değildir. Bu kadar yüksek bir meblağdaki paranın yıllık
götürüsünün getirisinden niçin daha fazla olduğunu bizlere yönetici arkadaşlarımı herhalde
anlatırlar. Odamız basın yayın dağıtım işletmesinin gelirlerinin 422 bin TL’den 124 bin TL’ye
düşmesini birileri izah eder herhalde. Değerli meslektaşlarım. TESMER İstanbul Şubesi’nin
bilançosunu 2’ye ayırmanın gerçek nedenlerini bilmiyoruz ama 2 ayrı bilanço karşımıza
çıkmaktadır. Bu bilançolarda gördüğümüz bazı rakamlar ise şaşırtıcıdır. Birinci bilançonun
esas gelir kalemi yoktur. Herhalde iane ve yardımlarla ayakta duran bu yapı birilerine huzur
hakkı ödenmek için oluşturulmuştur. Belki işletme üzerinden ödense zararlar daha da
büyüyeceği için bu yol tercih edilmiştir. Geçen yıl 523 bin TL kâr elde edilen bu yapı toplamda
1 trilyon 184 milyar TL kar elde etmiş iken bu yıl 143 bin TL zarar etmiştir. Gelirlerin en
önemli kalemini oluşturan 500 bin TL stajyer payı ile herhalde TÜRMOB’dan geldiği anlaşılan
190 bin TL esas gelirini oluşturmuştur. Buradan ödenen 240 bin TL huzur hakkı ise gelirin
neredeyse ¼’üne eşittir. Bizim dikkatimizi çeken bu 500 bin TL stajyer payı nedir? Bu pay kim
tarafından ödenmiştir. Ayrıca ararken TÜRMOB’dan geldiğine kani olduğumuz 190 bin TL’lik
katkı payı nasıl hesaplanmıştır? TESMER iktisadi işletmesinin gelirler i ekonomik krize rağmen
artış göstermiş ve 1 milyon 461 bin TL’den 1 milyon 708 bin TL’ye çıkmıştır. 246 bin TL’lik
gelir artışına karşılık 350 bin TL’lik gider artışı ise dikkate şayandır. Geçen yılın 108 bin TL’lik
zararına karşılık bu yılın zararı ise 136 bin TL olmuştur. Değerli meslektaşlarım. Konuşmamın
başında da belirttiğim gibi konsolide olarak 14 trilyonluk bir gelire karşılık 13.5 trilyonluk bir
gider vardır ve bunun büyük bir kısmı odayı yönetenler tarafından kendilerine huzur hakkı
olarak ödenmiştir. (36.51)
Yaklaşık 1.2 trilyon lira huzur hakkı olarak yöneticiler tarafından alınarak odamız zarara
uğratılmıştır. Biliyorsunuz ekonomik kriz nedeniyle ABD en büyük sigorta şirketlerinden
birine, kapıda reyonları da vardı görmüşsünüz, birine 180 milyar dolar yardım etmiş,
yöneticiler de bunun 165 milyon dolarını sanki şirketi kar ettirmişler gibi bunu oluşturan
kişilere ikramiye olarak dağıtmıştı. ABD başkanı Obama buna çok kızmış ve AIG CEO’sunu
temsilciler meclisine çağırmıştı. AIG CEO’ su Edward… bir açıklama yaparak 100 bin doların
üzerinde prim alanların aldıkları primin yarısını iade etmelerini istemişti. …. Ayrıca kendisinin
de 2 yıl boyunca 1 dolardan sadece 1 dolardan çalışacağını açıklamıştı. Bu yöneticiler Edward
….den daha asil olmadıklarına göre, önümüzdeki 1 yıl ücretsiz çalışacaklarını bizlere vaat
etmelidirler. Ama ne gezer! Birazdan gündeme gelecek bütçe ile yönetim kurulu huzur hakkı
yüzde 100 artarken, diğerlerine de yüzde 60 ila yüzde 80 oranında artacaktır. Hepinizi şahsım
ve grubum adına selamlıyor, genel kurulun hayırlara vesile olmasını diliyorum.

DİVAN
Sayın Hakkı Gökdemir buyurun.
HAKKI GÖKDEMİR
Sayın Divan, sayın kurullar, kıymetli misafirler, laik cumhuriyetimizin ödünsüz savunucuları,
değerli arkadaşlarım. Sizleri Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği grubu adına saygıyla
selamlarım, merhaba. Öncelikle ceketim için özür dileyeyim. 10. Sıra 15 numaralı koltukta 5
yaşındaki kızım uyumakta. Ondan dolayı. Şimdi, sizlere bazı evlatlardan örnekler vereceğim.
Evlatlardan diyorum, çocuklardan diyorum dikkat edin. Almanya’nın Dortmund kentinde 16
yaşında bir genç tartıştığı annesini ve babasını öldürdükten sonra boğazını kesti. Gencin kız
arkadaşının dediğine göre Burn şeytanı harika bulurdu. Ukrayna’da 16 yaşında bir genç,
tartıştığı anne ve babasını bıçak ve satırla öldürdü. Tanıştığı bir kızla flört ettiği için eve geç
geldiğinden dolayı sık sık tartıştıkları öğrenildi. Çin’de bir genç internet kafeye gitmek için
para istediği annesinden hayır cevabını alında annesini sopayla döverek öldürdü. Ankara’da
21 yaşında hukuk fakültesi öğrencisi genç bir kız 55 yaşındaki profesör annesini boğazını
satırla keserek öldürdü. İfadesinde şeytanın bana dediğini yaptım dedi. Korktunuz değil mi?
Şimdi de size bazı anne babalardan örnekler vereyim. Bursa’da 30 yaşında ev kadını bir anne
3. Kattaki balkondan sarkan 4 yaşındaki oğlu Furkan’ı gördüğünde telaşını hemen atlatıp
olaya müdahale etti. Sonunda atla dedi ve 4 yaşındaki oğlu 9 metre havadan atladığında
annesi havada yakalamayı başlamıştı. İstanbul’da 36 yaşında manavcılık yapan bir baba öğle
yemeği için annesinin evine gittiğinde 4. Kattaki balkona 3 yaşındaki Ege ile çıktı. Spider Man
ve Süpermen hayranı Ege, olayın coşkusuyla uçuyorum bak baba dedi, pat balkondan atladı.
Baba hiç düşünmedi, hatta hızına yetişmek için balkonun kenarından ayağı ile kendini itip
oğlunu havada yakaladı. Kucakladığında sırt üstü yere çakıldı, sol kolu, 3 kaburgası kırıldı. 2
dişi kırıldı, yüzü sıyrıldı ama hastanede dedi ki “ oğlum yaşıyor ya, her şeye değer. ABD’de 6
yaşındaki Lorenzo’yu anne babası doktora götürdüler. Oğullarının adele denilen bir hastalığa
yakalandığını öğrendiler. Genç erkeklerin beynini yok eden, 1 yıl içinde çocukları felç, kör ve
dilsiz yapıp 2 yıl içinde de öldüren bu hastalığın tedavisi bilinmiyordu. Baba, doktora tıbbi
kağıtları okuyabilirim dediğinde doktor umursamaz bir şekilde, zaten anlamazsın al oku dedi.
Ve aylarca kütüphaneden çıkmayan baba, hasalığın aslında beyinde değil kanda olduğunu,
kan kesitlerinden bir tanesinin diğer asitleri yok ettiğini keşfetti. Tıp dünyası hayret etti.
Uzmanlar müdahale etti, Hollywood, Lorenzo’nun yağı diye bir film yaptı ve dünya seyretti.
Lorenzo bugün 30 yaşında. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi 2 hafta önce anneler Günü idi, 3
hafta sonra da babalar Günü. Ve bu şerefli mesleğin siz laik ve çağdaş yaşamı destekleyen
demokrat mensupları. Biliyorsunuz ki biz de bir aileyiz, hem büyük, hem de güzel bir aileyiz.
Örneklerde görüldüğü gibi, öyle evlatlar var diye ve öyle babalar da anneler de olduğunu
gördüğünüz gibi, yuva kurmaktan vazgeçer misiniz? Geçmediğinizi hepinizin biliyorum, ben
de geçmedim. İşte her manada aile için o çocuklar istenmeyen sıkıntılarımız, kaçılan
korkularımız, düşünülen kaygılarımız ve hayata dair mahcubiyetlerimizdir. Ancak, o anne
babalar içimizde daima mevcut sevgimiz, kimseden esirgemediğimiz saygımız, yılmadan
gösterdiğimiz gayretimiz ve tükenmeyen sabrımızdır. 20 yıldır dönemin değişen
hükümetlerinin kısır çekişmeler ve öncelikle ülkemizin ve siz meslek mensuplarının
çıkarlarıyla bağdaşmayan teklif ve taleplerine asla itibar etmeyen gurubumuz bundan sonra
da sizlerden aldığı güç ile ilkelerinden ödün vermeden yoluna devam edecektir.

Kazanımlarımızdan gurur duyuyoruz ama yetinmiyoruz ve engellerden de engelleyenlerden
de yılmadık, yılmıyoruz, yılmayacağız. Bilerek ve isteyerek seçtiğimiz bu mesleği gururla icra
ederken, yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen çağdaş demokrat muhasebeciler birliğinde ve bu
meslek camiasında birey ve aranızda bir rey olduğum için mutluyum, gururluyum. Bunu
sizlerle paylaşmak istedim, teşekkür ederim.
DİVAN
Evet 1. konuşmacıları tamamladık. 2. Konuşmacılarımız, süre 5 dakika. Süreye
konuşmacılarımız uymaya çalışırlarsa sevinirim. Ulusal muhasebeciler sayın Belma Sabuncu.
Buyurun.

BELMA SABUNCU
Değerli konuklar, değerli meslektaşlar. 20. Olağan genel kurulumuzu en içten duygularımla
selamlıyorum. Ben esas olarak konuşmamda mesleğimizin sorunları ve geldiği nokta itibariyle
tartışılması gereken noktalara değineceğim. Artık hepimiz bunalmış durumdayız. Beyan
yetiştirmeye çalışmaktan ne kafamızı kaldırabiliyoruz, ne de etrafımıza bakabiliyoruz. Ancak
kayıtlar giriliyor, beyanname hazırlanıyor. Müşteri hizmet bu kadar yapılabilmekte.
Müşterilerimize ne mali tablolar hazırlayabiliyoruz, ne de ne yapması gerektiği noktasında
yön verebiliyoruz. Mevzuatı takip etmek ise üstünkörü oluyor ya da hiç yapılamıyor. Belki
yapabilen arkadaşlar vardır bilemiyorum ama çok beyanname, çok kazanç mantığı artık
fiyaskoyla sonuçlanmıştır. Gittikçe durum, çok beyanname az kazanç noktasına gelmiştir. Bu
kriz daha da derinleşeceği için çok beyanname sıfır kazanç noktasına gidecektir. Bütün bu
sorunları biliyoruz ve bu sorunları daha da çoğaltabiliriz. Ben herkese şunu sormak istiyorum.
Bu şartlar altında bu meslek denetim mesleği olabilir mi? Beyannameyi yetiştirmek için
çabalamaktan kayıtlarımızı bile kontrol edemez noktasına geldik. Niye geldik, eleman
çalıştıramıyoruz. Maliyetler artıyor. Biz ücretlerimize zam yapamıyoruz, iş yükünü kendimiz
sırtladık. Birçok işi eleman alıp yaptırmaktansa kendimiz yapıyoruz. Denetimi nasıl yapacağız?
Türk Ticaret kanun tasarısı ile gelecek olan denetim yükümlülüğünün hayata geçmesi ve
uygulanabilirliği ise ayrı bir tartışma konusu. Hala 4 No’lu tebliği tartışıyoruz ve sırtımızda
kamburken, bu tasarının getirdiğiyle birlikte kambur daha ne kadar artacak kim bilir. Tabii
meslek örgütlerimiz yürürken uygulamaları düzeltiriz diyorlar, umarım düzeltirler. 20 yılda ne
kadar düzelttiyse belki o kadar düzeltir, göreceğiz. 2. tartışacağımız nokta ücretler ve tahsilat.
Hepimiz artış yapamamaktan şikâyetçiyiz. Aynı zamanda kapanan ve tasfiyeye giden
şirketlerimiz var. Kriz bizi bu noktalarda daha da zorlayacak. Dolayısıyla ciddi bir gelir kaybına
daha fazla bir şekilde uğrayacağız. Haksız rekabet daha acımasızca olacak. Birçok
meslektaşlarımız yaşamak için ücretlerini daha da düşürerek müşteri kapacak, kapıyor da. Bu
gerçekleri görüp ne yapacağımızı ona göre tartışmak gerekiyor. Tahsilat ise yıllardır ciddi bir
problem. Bu konuda yapılan çalışmalar var sanıyorum ancak, doktorlara getirildiği gibi bize
de kredi kartıyla tahsilat zorunluluğu getirilip tahsilat garanti altına alınabilir. Bir an evvel
tartışılmalıdır. Bir başka nokta ekonominin canlanması için iktidar bazı vergisel önlemler
alıyor. İnşaat, otomobil, bilgisayar sektörlerine getirilen önlemler vs. Biz herhalde bu
sektörlerden daha zengin ve daha rahatız ki bize dair herhangi bir şey akla gelmiyor. Hem
bizlersiz olunamıyor, hem de angaryalarla boğulmak isteniyor. Ama meslek örgütlerimizin de
bu konuda bir önerisi yok. KDV ve stopajlarla ilgili bir indirim talep edilebilir. Gene tartışılacak

başka bir konu ise hatalardan kaynaklanan cezaların yüksekliği.. Meslektaş için inanılmaz bir
stres. Unutmamızın, atlamamızın bedelini çok ağır ödüyoruz. Meslektaşlarımızı kaybetmemiz
de cabası. Herhalde hiçbir meslek bu kadar stres altında çalışmıyordur. Eskiden beyannameyi
kendimiz pişmanlıkla verdiğimizde ceza yoktu. Şimdi ise çifter çifter cezalarla karşılaşıyoruz.
Cezalar indirilmelidir. Meslektaşı koruyucu en azından kollayıcı mesleki zorunluluk sigortası
zorunlu hale getirilmesi tartışılmalıdır. Kısaca, tartışılacak konuşulacak pek çok sorunumuz
var. Bu tabii ki meslek örgütlerimize düşüyor. Ama meslek örgütlerimize şimdiye kadar hep
uzak, yapılabilirliği tartışmalı hedefler koymuşlardır. Kaliteli, uzmanlaşmış meslek önemlidir,
ancak bunu yaratabilmenin şartları oluşturulamamıştır. Sırf İngilizce öğrenmek,
kurumlaşmak, mesleğimizi en iyi şekilde icra etmeye çalışmak, hedef koymak bizi
sorunlarımızdan kurtarmıyor. Kurtarmadığı gibi, yabancı denetim şirketleriyle ya da büyük
denetim şirketleriyle rekabet şansını da artırmıyor.
Biz en küçük meslaktaşın nasıl çıkarlarını koruyup, refaha ulaştırıp, mesleği doğru bir şekilde
yapmasını sağlayabiliriz anlayışı olmalıdır. Cumhuriyete ve Atatürk'e sahip çıkıyorsak , burada
bir tarafsak sırf laiklik ilkesine değil diğer ilkelere de sahip çıkmalıyız. Özellikle bu konuda
halkçılık ilkesine. Toplumsal yarar eşitliği vefa sosyal adaleti sağlayan bir ilke. Meslek
örgütlerimizin perspektifi bu olmalıdır. Diğer meslek örgütleri bunu yapıyorlar. Yakın
zamanda olduğu için eczacılar odasını örnek vereceğim. İlaç sektöründe ilacın büyük
marketlerde satılması noktasında çabalar vardır. Bunun altındaki rantın paylaşımına
girmeyeceğim. Ama Eczacılar Odası ne yapmıştır? Hemen tavır koymuştur ve eczacıları
harekete geçirmiştir. Bizim örgütlerimiz de böyle olmalıdır. Örgütlerimiz bakış açılarını bu
anlayışlarla netleştirmelidir. Küreselleşmeymiş, Avrupa Birliğiymiş, yabancı hayranlığından
vazgeçmelidirler. Bizler mesleği layıkıyla birçok olumsuz etkene ve yasalardaki boşluklara
rağmen en iyi şekilde icra etmeye çalışıyoruz. Herhalde hiçbir meslek 24 saat 365 gün
karşılıksız çalışmıyordur. Esnafın, sanayicinin işi yoktur, oturur. Onların işi olsun olmasın
bizler karşılığını almadan çalışmak zorundayız. İşler çok yolunda olunca para kazandığımızı
zannediyorlar. Müşterimizde, iktidarda, kamuoyu da sorunlarımızı bilmiyorlar. Artık sesimizi
duyurmak emeğimizin mücadelesini vermek zamanı geldi geçiyor. Kitlesel eylemler yapmak
meslek örgütlerimizin artık görevidir. Sesimizi yükseltelim. Teşekkür ederim.
DİVAN
Değişim Hareketi Sayın Kenan Uğur. Buyurun.
KENAN UĞUR
Değerli dostlar hepinizi şahsım ve Değişim Hareketi adına sonsuz saygılarımla selamlıyoruz.
Ben burada daha çok meslekle ilgili görüşleri arkadaşların dile getireceğini bildiğim için
kendime ülkemizin siyasi sorunlarını konuşmak görevi biçtim. O konuda konuşacağım. sabırla
dinlerseniz teşekkür ediyorum şimdiden. Sevgili arkadaşlar ülkemizde bir kaç yıldır hızlanan
toplumsal geri dönüş uğraşları korkutucu boyutlarda ve maalesef ciddi bir engele de
takılmadan yol alıyor. Yapılanların anlaşılamaması ve sorgulanamaması içinde durmadan suni
gündemler yaratılıp dikkatler sürekli başka taraflara çekiliyor. Bu amaca hizmet eden
sorunlardan en önemlisi de Güneydoğu sorunu. Bu nedenle demokratik yöntemlerden uzak,
kardeş kanı dökülen bir tuzak olarak kan gölü halinde devam ettiriliyor. TBMM'de siyasi
çözüm arayan insanlar bile yasal statünün dışına düşürülmek isteniyor. Uyuşturucu

kaçakçılığının, töre cinayetlerinin, kin ve nefretin yaygınlaştırılmasıyla toplumsal yaraların
derinleştiği bölgede siyaset yapmanın politikayla uğraşmanın neredeyse bir suç olduğu
ülkemizde artık kanıksanır hale geldi. Bu anlayış bu güzel ülkemizde geriye dönüşün hızını
artırmaktadır. Prof. Dr. Türkan Saylan'ın son günlerinde yaşadığı çirkin saldırıları ve cenaze
törenine devlet yönetimindeki kurum ve kişilerin ne gözle baktıklarını hepimiz gördük.
Sanırım o da ülkemizin ne halde olduğunun önemli bir göstergesidir. Yazarlarımızı,
çizerlerimizi, sanatçılarımızı; alternatif, ilerici dünya görüşüne sahip aydınlarımızı, meslek
odalarımızı susturmaya, yıldırmaya altmış yıldır izlenen baskı politikalarının daha da azgın ve
daha baskıcı bir şekilde yürütülmeye çalışılıyor. ABD ve Avrupa emperyalizminin işgal ve
sömürü politikalarına 1950'lerden bugüne olduğu gibi alet edilmekteyiz. Emperyalist
dünyada silah ve savaş sanayi tüm hızıyla kan ve zulüm üretmeye devam ediyor. “Bağımsızlık
benim karakterimdir” diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundayız diye nutuk atanlar
yukarıda belirttiğim gidişat karşısında gerçekçi bir alternatif üretme çabasında değildirler.
İnsan emeği ve insan onuru ayaklar altına alındı. Tarlalarımız ekemez, fabrikalarımız
üretemez oldu. Dünyanın masoncusu olan ekonomik yapı nedeniyle kriz karşısında hala
hikayeden ayağı yere basmayan havanda su döven önerilerde ve göstermelik çabalarda
bulunuyoruz. Kriz bahanesiyle büyük sermaye sahipleri alın teri soygununa hız verdiler.
İşsizlik ülkemizdeki huzursuzluğun daha da artmasına neden olacak. Provokasyonlar, yeni
tuzaklar deneniyor. Son günlerde camilerde yangın çıkarmalar, geçmişteki Kahramanmaraş,
Çorum vb katliamların başlangıcını akla getiriyor. İşte bu kapitalist ve emperyalist sistemlerin
yarattığı toplumsal tahribatlar karşısında bizlerinde üzerine düşen pek çok görev vardır.
Elbette ki mesleki mücadelemizi göz ardı edelim demiyorum. Devam edeceğiz ve bugünlere
bizi getiren mücadelelere, o mücadeleler içindeki değerli arkadaşlarımıza da saygılarımı
sonsuzca huzurunuzda tekrar tekrar söylüyorum. Ama ülkemizdeki işbirlikçilerin karşısında
yapmamız gereken çok şey var. Gözlerimizi ve kulaklarımız kapayıp oturmayacağız. Sadece
para ve mevki kazanma amacıyla yaşamak bizlere yakışmaz. Muhasebe meslek örgütü olarak
ülke ekonomisinin fotoğrafını ve sonuçlarını da bizler yine en doğru şekilde görüp toplumu
doğru bilgilendireceğiz. Sosyal sorumluluğumuz aklımızdan çıkmamalıdır. Derneklerimizle,
odalarımızla, TÜRMOB'umuzla deneyimli ve birikimli meslektaş kitlesiyle örgütlü gücümüzü
toplumsal talepler için harekete geçirebiliriz. Meslek örgütlülüğümüz gücünü bölmek isteyen
hükümet tarafından ki son çıkardıkları kanunda gördük gücümüzü bölmek için ne oyunlar
oynandığını. Bu oyunu bozmak yine gücümüzü seferber etmekten geçer. Bu yıl meslek
odalarımızın siyasi mücadele yılı olmalı. Tüm bu olumsuzluklar ve toplumumuza reva görülen
hukuk ve insan hakları ihlalleri saymakla bitmez. Toplumsal yaralar yalnızca son hükümetin
açtığı yaralar değildir arkadaşlar. 1950'lerden bu yana NATO'ya girmek için Kore'de
gençlerimizin ölüme gönderildiği bu yıllardan yana tüm hükümetlerin ve darbecilerin
halkımıza reva gördüğü yönetim anlayışının bugün daha acımasızlaşan devamıdır. O nedenle
bizlerin savunması gereken şey köklü değişimdir. Bu düzen içinde çözüm önerileri havanda su
dövmektir. Bu düşünce ve inançlarımla tüm dünyaya barış ve kardeşlik getirecek değişimlerin
yaşaması umuduyla şahsım ve Değişim Hareketi adına hepinize bu yolda başarılar diliyorum,
saygılar sunuyorum.

DİVAN
Sayın Gültekin Bekar. Buyurun.

GÜLTEKİN BEKÂR
Sayın divan, değerli misafirler, değerli meslektaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ön
tarafta oturduğum için arkaları görememiştim ama cidden boşalmış. Genel Kurullar
mesleğimize sahip çıktığımız alanlar olmalıdır diye düşünüyorum. Bir öneriyle düşüncelerimi
açmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar eğer kriz ülkemizi teğet geçmediyse odamıza bir
takım önerilerde bulunuyorum. Dün bir yeminli mali müşavir arkadaşla konuşuyorum. Matbu
aidatın ne kadar 140 lira dedi. Kendi aidatıma baktım 210 lira. Hemen yönetmeliklere baktım.
SMMM odaları ve yeminli mali müşavirler odaları diye başlayan yönetmeliğin başında
şaşırdım. Acaba arkadaşlar yanlış bir aidat alınma olayı mı var matbu aidatta. Yeminli mali
müşavirler odasını aradım. Matbu aidat 2009 yılı için ne kadar? 140 lira dediler. Biz 210 lira
ödüyoruz. Yönetmeliğe bakıyorum. 200 kat sayısına memur maaş taban kat sayısı çarpılarak
1.05 yönetmeliğe göre oda bizden doğru almış. Peki yeminli mali müşavirlerin niye 140 lira?
Sayın Hüseyin Beyi aradım. Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası.
Valla konu hakkında tam bir bilgim yok Vehbi Beyi ara dedi. Yönetim Kurulu üyesi Vehbi Beyi
aradım toplantıdaymış. Çıkaramadım ben bu olayı çözemedim. Yeminli mali müşavirlerden
matbu aidat 140 lira 2009 yılı için, bizde 210 lira. Neyse İzmir’den bir meslektaşımı aradım.
Ücret tarifesi konusu üzerine bu sefer. Bizde diyor İzmir Odası Başkanı herhalde burada
sabah konuşma yaptı. Şuan içimizde mi bilmiyorum ama iki yıldır ücret tarifesi ücreti
alınmıyor İzmir Odasından. Yine yönetmeliğe bakıyorum üçüncü bir olay. Nispi aidat matbu
aidattan az olamaz diyor yönetmelikte. Değerli arkadaşlar aldığımız her vergi hukuki olmalı
ve gerçek tabana oturmalı. Eğer bir mali müşavir şirkette olabilir şahısta olabilir. Zarar
ediyorsa bundan nispi aidat alınmaması gerekir. Biliyorsunuz nispi aidat bağımsız
çalışanlardan alınıyor. Şimdi kriz ortamını da düşünerek eğer odalar, odalar birliği var olan
yönetmelikleri esnetebiliyorlarsa üyeler yararına bunu düşünmelerini öneriyorum. Bir başka
konuya girmek istiyorum. Konuşmacıların başında konuşan bir değerli arkadaş heyecanla,
duyguyla bu güzel ülkede neyi paylaşamıyoruz diyerek konuya girdi. Herkesin altında son
model cipler gayet güzel refah ortamı içerisinde yaşıyoruz. Birden silkindim, biraz günün
ağırlığı da geldi. Acaba hangi ülkede yaşıyoruz? Bir iki rakam örneği vermek istiyorum.
Şuanda ülkemizde resmi istatistiklere göre 16 milyon yoksulluk sınırında yaşayan insan var. 1
milyon insan açlık sınırında. Oda başkanımızın konuşmasında da ifade edildiği gibi 6 milyon
şuanda işsiz insan var. Geçen gün Şükrü Kızılot bir gazetede yazı yazdı. 100 milyar sosyal
güvenlik primi artı vergi birimi borcu var mükelleflerin. Yine hepimiz çok iyi biliyoruz
ülkemizin 500 milyar dolar iç ve dış borçları var. Şimdi bunlar geldi aklıma. Arkadaşın ifadesi
beni biraz şaşırttı. Biraz ayaklarımızı yere basarak burada konuşmak ve birbirimize mesleğe
katkı da bulunmak zorundayız diye düşünüyorum. Ben tabi çok konuşacak konumuz var.
Sayın Divan Başkanı genç bir arkadaşın stajyerlerin ödemesiyle ilgili yakınmasına cevap verdi.
Mesleğimiz çok ileriye gitti diğer meslek gruplarıyla ilgili örnek verdi. Tartışma yapmak
istemiyorum mutlaka bir yere geldi. 1989'dan bugüne kadar mesleğimiz mutlaka bir yere
geldi. Ama gelmeyen o kadar çok şey var ki biliyorsunuz yasamız 1989 yılında çıktı. 2009
yılındayız. 20.yılda bir kere daha yasa değişti. O yasayı da geçen sene değiştirdiler
biliyorsunuz. O yasada anayasa mahkemesinde şuanda iptal edilecek mi edilmeyecek mi onu
bekliyoruz. Yasa çıktığında o kadar çok eleştirdiğimiz konular vardı ki vesayetten tutun sınav
sistemine kadar, angaryalara kadar, beyanname verme zorunluluğuna kadar veya sorumluluk
maddelerine kadar. O kadar çok madde vardı ki eleştirdiğimiz, karşı çıktığımız. Tabi bunlar
bugüne kadar karşımızda dik olarak duruyor. Bir takım benden önceki konuşmacı

arkadaşlarda açıkça bunu ifade ediyor ve ettiler. Değerli arkadaşlar şunu özellikle
vurgulamak istiyorum. Kimlik sahibi bir meslek mensubu olmak istiyorsak her şeyden önce
kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılması lazım. Bu konuda özellikle bizlere meslek
mensuplarına odalar birliğine büyük görev düşüyor. Bakın size bir örnek veriyorum herkeste
biliyor bunu ama üzerinde düşündük mü bilmiyorum. Türkiye’de toplanan vergilerin yüzde
70'i dolaylı vergi. Yüzde 30’u dolaysız vergi. Esasında bunun bizi yaralaması lazım. Biz
mükellefin gözünde neyiz? Yasa gereği bizim kayıtlarımızı tutan katip. Değerli arkadaşlar
mükellefler maliyeden önce meslek mensuplarına hesap vermesi gerekir. Meslek
mensuplarını ciddiye alması gerekir. Meslek mensuplarının tahsilatlarını sıkıntıya sokmaması
gerekir. Ne yapmak gerekiyor? Her şeyden önce biz bireysel olarak pek bir şey yapamayız.
Önce siyasal iktidarlara büyük görevler düşüyor. Ama bu kayıt dışı ekonominin sorumluluğu
sadece mevcut olan bugünkü siyasal iktidarda değil geçmişte bütün iktidarlardadır değerli
arkadaşlar. Çünkü kayıt dışı aynı zamanda kayıt dışını ortadan kaldırmak bir oy meselesidir.
Bakın birkaç örnek vermek istiyorum. 2002’de mevcut olan siyasal iktidar geldi, 2003 yılında
gelirin tanımını değiştirdi. Nereden Buldun Yasası kaldırıldı. Ne demekti Nereden Buldun
Yasası? Herkes kazancının ve tasarrufunun hesabını verme yasasıydı. Gelir Vergisi Kanunun 2.
Maddesinin 6. bendiydi bildiğim kadarıyla, bu değiştirildi. Değiştirilmemesi gerekir Nereden
Buldun Yasası. Çok ilginç IMF’yle anlaşmazlık konusu bu. Bizim bugün burada
savunduğumuzu IMF hükümeti dikte ettirmeye çalışıyor. Nereden Buldun Yasası’nı çıkartın
tarzında bir takım gazetelerden okuduğumuz kadarıyla dikte etmeler söz konusu. Bu
Nereden Buldun Yasası’nın mutlaka çıkması gerekir arkadaşlar. İkinci olarak ücretlere vergi
iadesi kaldırıldı. Emeklilere, ücretlilere. Buda mutlaka konması gerekiyor. Çünkü kim alışveriş
yapmış olduğu bir büfeden su alırken bugün günümüzde bizler dahil fiş veya fatura alıyor.
Alınmıyor ama ihtiyaç haline getirildiği zaman alınır. Yine başka bir örnek kayıt dışı ekonomi
üzerine. Kurumlar Vergisinin 30/7.maddesi. Vergi cenneti olan ülkeler üzerine yapılan
nakden ve esasen yapılan ödemelerde yüzde 30 vergi kesilir deniliyor Yeni Kurumlar
Vergisinde. 01.01.2006’dan itibaren yürürlüğe giren Kurumlar Vergisinde. Ve vergi cenneti
olan ülkeler 6 ay içerisinde Bakanlar Kurulunca tespit edilir deniliyor. Üç buçuk yıl geçti bakın
arkadaşlar. Daha vergi cenneti olan ülkeler açıklanmadı. Ben şimdi düşünüyorum niye
açıklanmadı? Ve bütün o istediği ülkelere vergi cenneti olan ülkeleri açıklıyor. Yine bu kayıt
dışı konusunda hükümet, siyasal iktidar vergi ve sosyal güvenlik ödemelerini mutlaka
indirmelidirler. Hele son çıkan 5510 sayılı yasada bir madde aklıma geliverdi hemen şimdi
söyleyeyim. Şirket sahibi olan limited şirketleri veya anonim şirketleri yönetim kurulu üyeleri
personelinden az matrah bildiriminde bulunamaz diyor. Buda resmen kayıt dışı ekonomiye
yol açıyor. Bu bizzat çıkarılan yasalar mantığa uygun olması lazım. Mükelleflere söylüyoruz o
zaman eğer ben o şekilde matrah bildireceksem yüksek Bağ-kur primi ödemek istemiyorum.
O zaman ücretlinin ücretlerini düşürün bordrolu şeklinde ifadede bulunuyorlar ve hepimizin
başından geçen şeyler. Ve bunlar bilinen şeyler. Bu bilinen şeylere karşın hala birtakım şeyler
niye diretiliyor ben şahsen anlamış değilim. Değerli arkadaşlar kimlik ve kişilik kazanmak
istiyorsak gerçek mali tablolar yaratmalıyız. Bu gerçek mali tablolar tabi meslek
mensuplarının mükellefi zorlamasıyla tek başına olmaz. Bu gerçek mali tabloların ortaya
çıkması özelikle birkaç tane saydığım kayıt dışı ekonominin ortadan kaldırılmasıyla ilgili
özelikle siyasal iktidarlar tarafından alınması gereken tedbirler olmalı. Son olarak şuraya
değinmek istiyorum bitiriyorum sayın başkan. Sayın oda başkanı konuşmasında not aldım.
Küçülmede dünya çapında Türkiye şampiyonlar ligine girmiştir diye bir ifadede bulundu.
İşsizlik yüzde 16, gerçek işsizlik ise yüzde 24, küçülme ilk çeyrekte yüzde 10, dünya çapında
krizin yaratmış olduğu işsiz miktarı 200 milyon kişi. Ve gerek oda başkanının konuşmalarında

bir takım bu krize karşı öneriler gerekse onda sonra konuk konuşmacıların konuşmalarında
krize karşı bir takım öneriler vardı. Değerli arkadaşlar şu 30 yıllık dilimi birkaç cümleyle ifade
etmek istiyorum. Bakın 1978 içimizde bazılarımız yaşadı bazılarımız daha yoktu dünyada veya
çok küçüktü. 1978-1979’larda gaz kuyrukları vardı. Müthiş bir kriz vardı. 1980’de darbe oldu.
1980 darbesiyle silindir gibi özellikle sivil toplum örgütleri silindi. 1994 yılında meşhur 5 nisan
kararları Çiller krizi çıktı. Yedi yıl geçti 2001 yılında meşhur anayasa kitapçığı atma olayı var,
hepimiz biliriz. Mevcut olan başbakanla cumhurbaşkanı arasında. Bir kriz yaşadık 2008’de ve
bakıyorsunuz 2009’da bir kriz daha. 1980, 1994, 2001, 2008 devam ediyorum 2015 krizi,
devam ediyorum 2022 krizi. Değerli arkadaşlar bu krizler kazınılmazdır eğer burada krize
karşı tedbirleri gerçekçi anlamda ifade etmezsek. Ben burada şunu söylüyorum korkmadan,
çekinmeden, yiğitçe şunu söylüyorum. Bir defa birkaç yıllığın karına Türkiye’deki kamu
iktisadi teşebbüsleri bir takım yerlere peşkeş çekilmemeli. Bir basit örnek vermek istiyorum
Telekom. 6 milyar dolara yüzde 55 payı Lübnanlı bir gruba teslim edildi. Telekom’a bakın son
4 yılda bir bu sene birinciliği ele geçiremedi son 3 yılda hep vergi şampiyonu. Pet Kim, Ereğli
Demir Çelik soruyorum. Mustafa Kemal zamanında özellikle kurulan Etibank, Sümerbank ne
oldu bugün? Hiç ismini görebiliyor musunuz tabelalarda? Bugün İNG Bank vs bir çok banka
var. ne oldu Etibank’a, Sümerbank’a? Bunları özelleştirdiler sonra tekrar devletleştirdiler
sahiplerini ellerini kollarını sallaya sallaya etrafımızda dolaşarak en güzel şekilde yaşamlarını
sürdürüyorlar. İşte bir konuşmacı arkadaş cennet gibi olan ülke o tür insanların. Ne oldu
Etibank’a, Sümerbank’a merak ediyorum. Bunlar özelleşti sonra içini boşalttılar, devletleşti,
TMSF’ye geçti, sahipleri var mı içini boşaltan sahipleri yada yöneticileri içeride olan var mı?
DİVAN
Lütfen toparlayın sayın konuşmacı.

GÜLTEKİN BEKÂR
Toparlıyorum başkan, bitiriyorum. Ben çocukluğumdan beri şunu görüyorum. Çocukluğumda
Süleyman Demirel başbakandı. Türkiye’de ilk hayali ihracattan ceza alan Yahya Demirel’dir.
Aradan süresini hatırlayamıyorum birkaç yıl geçiyor, bir bakıyorsunuz başka bir yeğen
Demirel Egebank’ın içini boşaltmadan dolayı içeriye giriyor. Bir bakıyorsunuz Özal’ın prensleri
çıkıyor karşımıza. Günümüze girmek istemiyorum, her siyasal iktidar kendi zenginlerini
yaratıyor. Değerli arkadaşlar sözlerimi toparlayarak bitirmek istiyorum. Ekonomi
sosyalleştirilmeli. Özelleştirilmeden ziyade toplumsallaştırılmalı. Bizim krizlerin temel çözümü
budur arkadaşlarım. Çünkü her cebinde parası olan mutlaka kar nerde oraya gider. Sosyal bir
devlet toplumun ihtiyaçlarına göre hareket eder. Cebinde parası olan grup veya gruplar veya
emperyalist tekeller kar nerede onlar orada. İnsanlar açlıktan ölmüş, yoksulluktan gebermiş
bunları düşünmez arkadaşlarım. Ekonomi sosyalleşmeli. Krizlerin temel çözümü budur.
Demokrasi ülkemizde gelişmeli, insan hakları uygulanmalıdır. Krizlerin tek çözümü budur,
hepinizi saygıyla selamlıyorum değerli arkadaşlar.

DİVAN
Sayın Salih Çakır. Buyurun

SALİH ÇAKIR
Sayın divan, sayın genel başkanım, değerli oda başkanları, değerli üstatlarım, sivil toplum
kuruluşlarının değerli yöneticileri, değerli meslektaşlarım. Odamızın 20. Olağan Genel
Kurulunda meslekte birlik grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulumuzun hayırlara
vesile olmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Her şeyden önce ebediyete
intikal eden meslek mensuplarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Sayın genel başkanım burada
yoklar galiba, ayrıldılar. Tabi geçen hafta DSP Genel Kongresi vardı. Orada tabi başkan
seçildiğinden dolayı kendisini tebrik ediyorum, siyasi hayatında başarılar diliyorum. Değerli
meslektaşlarım demokrasi devlet yönetim biçimi olarak değerlendirilmesine rağmen esas
anlamda demokrasi Türk kuruluşlarının daha iyi hizmet verebilmek amacıyla birlik ve
beraberlik ilkesi altında eşit hak ve özgürlükler çerçevesinde yarıştıkları bir yönetim şeklidir.
Bu çerçevede oluşturulan sosyal kurum ve kurulukların amaçları kurumun, üyelerin ve
ülkenin menfaatlerini gözeterek etik değerlere ve milli kültüre bağlı kalarak dünyadaki
gelişmelere günbegün takibi eden hızlı, etkin çağımızın gerektirdiği iletişim ağlarını kurmak,
kurulma amacına uygun görevini yapmak olmalıdır. Unutmayalım ki kurum ve kuruluşların
başarısı bütün güçlerin bir istikamette oluşmasıyla mümkündür. Bu nedenle elde etmek
istediğimiz başarı kurumun bütün üyelerinin ortak hareket ederek güç birliği sağlanmasıyla
mümkündür. Eğer başarıyı kendimize hedef olarak alıyorsak bir bütün olarak yürümeyi
başarmalıyız. Odamızın varlığı ve başarısı için üyeler gruplar kendi üzerine düşen görevi ve
sorumluluğu istisnasız olarak yerine getirmelidir. Bu görev ve sorumluluklar sağlandığı
takdirde başarı kendiliğinden gelecektir. Sayın divan, değerli meslektaşlarım toplumsal
kalkınmaya katkı sağlayan meslek mensupları arasında sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki
dayanışmayı tesis eden, analitik düşünebilen, mesleki alanda bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri üyelerin ve toplum yararına sunan istikrarlı, güçlü bir oda olmalıyız. Büyük Türkiye
ve saygın meslek idealine ulaşmak için konuşan değil proje üreten ürettiği projeleri hayata
geçiren bir yapıya bürünmeliyiz. Bu misyon çerçevesinde atılacak adımlar benlik duygusuyla
değil birlik ve beraberlik duygusuyla hareket edilerek mesleğimizi çitasını en üst seviyeye
nasıl çıkaracağımızın hesabı olmalıdır. “Bir çivi, bir nal; bir nal, bir at; bir at bir er; bir er bir
vatan kurtarır” atasözünden hareketle hepimizin en az bir çivi çakarak hedefe ulaşacağımıza
inanıyorum. Yeter ki elimizi taşın altına koymayı başaralım. Meslektaşlarımızın refahının
yükselmesi ve güçlenmesine birlik ve beraberliğin tesisine içimizdeki kardeş ruhunun canlı
tutulmasıyla dostça, kardeşçe, el ele, gönül gönüle hep birlikte yürüyerek ulaşabiliriz. Sayın
divan, değerli meslektaşlarım. 10.10. tarihinde mersin şehrimizde 4.Türkiye Muhasebe
Forumuz yapılmıştır. Bir çoğumuz bunu biliyoruz, takip ettiniz ve sizlerde orda bulundunuz.
Bu forumun içeriğinden ziyade bizleri en çok memnun eden gelişme bizleri en çok mutlu
eden gelişme odamızın ilk defa böyle bir foruma bizleri yani Meslekte Birlik Grubunu davet
etmesi olmuştur. Değerli arkadaşlar bu gelişmeyi biz olumlu karşılıyoruz. Bu vesileyle sayın
oda başkanıma ve Yönetim Kurulu üyelerime şahsım ve grubum adına teşekkür ediyorum.
Sayın oda başkanım yalnız sizden iki konuda daha olumlu gelişme bekliyoruz, olumlu adımlar
atmanızı bekliyoruz. Birincisi seçimli genel kurullar yaparken hepinizde malumunuz
demokratik olmayan bazı davranışları sergileniyor. Bunu buradaki arkadaşlar şahit olmuştur,
hepimizde biliyoruz. Burada sizden sahanın demokratik bir şekilde eşit paylaşılması yönünde
talebimizi, talebimi dikkate almanızı rica ediyorum. İkincisi ise başkanım oda komitelerinde
temsil edilme talebimizdir. Biliyorsunuz defalarca danışman meclislerinde, meclis

toplantılarında dile getirmemize rağmen oda komitelerinde bir üye bulundurma çalışma
isteğimize olumlu yanıt bulamadık. Fazla detaya girmek istemiyorum. Güzel bir genel kurul
yapıyoruz, çokta olgun bir şekilde geçiyor. Bu konuyu da bir irdelemenizi, gözden geçirmenizi
rica ediyorum. Değerli meslektaşlarım ünlü şairimiz Yunus Emre’nin;
“Gelin tanış olalım
Sözü güzel kılalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz”
sözünden esinlenerek bizde diyoruz ki “gelin bir olalım, birlik olalım, yarını birlikte kuralım,
meslekte birlikte hep beraber yürüyelim.” Her şey daha güzel olacak diyor hepinizi saygıyla
selamlıyorum.

DİVAN
Sayın Hatike Tülaboğa buyurun.

HATİKE TÜLABOĞA
Sayın divan, sayın konuklar, değerli meslektaşlarım. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği
adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Konuşmama geçmeden önce bir önceki konuşmacı bayan
arkadaşıma cevaben küçük bir cümle söylemek istiyorum. İSMMMO olarak kurumumuz ölen
ölür kalan sağlar bizimdir mantığıyla ben bu mesleğe başladığımdan beridir -ki ben bu
meslekte çok yeniyim sizler daha iyi bilirsiniz- asla hareket etmemiştir ve etmeyecektir.
İstanbul genelinde bu konuda verilen eğitimler, eğitimlere katılımın çoğunluğunu hepimiz
biliyoruz. Eğitimler bilgi içeriklidir. Bizler bilginin ne olduğunu biliyoruz. Bilgi evrenseldir,
öğrenme kişisel. O zaman kişilikleri zorlamayız sayın sevgili meslektaşlarım. Muhasebe
mesleğinde kaliteli hizmet sunma, uzmanlaşma, kurumsallaşma ve bilgi için muhasebe
sürecine girmiş bulunmaktayız. Bugün muhasebe tüm toplumlarda önemli rol oynayan bir
meslek olmuştur. Bu nedenle günümüzde meslek mensubu toplumda gerçekleşen değişime
ayak uydurmak durumundadır. Ve ortaya çıkan değişikliklere, gereksinimlere cevap vermek
durumundadır. Meslek mensubu olarak bizler değişen talep ve standartlara uygun kaliteli
hizmet vermek ve farklı hizmetleri sunabilmek için belli konular da uzmanlaşmalı,
uzmanlaşmayı halledemediğimiz konularda diğer ihtiyaç duyulan alanlarda da uzmanlaşmış
diğer meslek mensupları arkadaşlarımızla birlikte ortaklıklar kurarak kurumsallaşmalıyız.
Mesleğimiz günümüzde önem kazanan ve yoğun talep bulunan bir meslek haline gelmiştir.
Günümüzde dünya ortak muhasebe dilinin uluslar arası standartlarının uygulanması,
muhasebe mesleğinin bireysel değil kurum çatısı altında ekip olarak yapma ihtiyacını ortaya
koymuştur. Peki bizler hizmet almak istesek kaliteli hizmet veren, her konuda teknolojiyi
kullanabilen, mesai kavramı belirli, uzmanlaşmış ekipten oluşan bir kurum ile mi çalışmayı
tercih ederiz yoksa tek başına çalışan yüzlerce mükellefi olan sürekli yoğun, sürekli şikayetçi
hafta sonu dahil tatili olmayan, günümüzde sürekli değişen mevzuatı takip etmekte zorlanan
bir kişi ile çalışmayı tercih ederiz? Evet sizlerde takdir edersiniz ki kurum ve ekip kavramı
günümüzde vazgeçilmez olmuştur. Peki bu kavramı çalışma hayatımıza hizmet verenler
olarak bizler neden uygulamak istemiyoruz? İşte bu süreçte kurumsallaşmak isteyen meslek
mensuplarına en uygun modellerin oluşturulması ve uygulama desteği sağlanması amacıyla

İSMMMO tarafından meslek mensubu kurumsallaşma projesi başlatılmış ve proje
kapsamında proje fizibilitesi ve yol haritasını içeren bir proje kitapçığı hazırlanmıştır. Ayrıca
küresel tehlikelere karşı güçlü olmak, yabancı sermayeli şirketlere hizmet vermek, yeni Türk
Ticaret Kanunu tasarısındaki mesleki gelişmeler, uluslararası mesleki standartların
uygulanması, müşterilere toplam kalite yönetimi çerçevesinde muhasebe, denetim,
danışmanlık hizmeti sunmak ve toplumda toplam kalite yönetimini mesleki eğitim için
oluşturmak tercih edilmektedir. Hangi alanlarda uzmanlaşmalıyız? Bu bölümü edebi
yolculuğuna uğurladığımız sayın Prof. Dr. Türkan Saylan’ı saygıyla anarak başlamak isterim.
Beni etkileyen 7 Mayıs tarihli eğitim açıklaması adlı makalesinde şöyle bir cümle yer almıştı
“yanlışlardan dönülmesi, yanlış yapılmaması kadar erdemlidir“ sevgili meslektaşlarım. Evet
bugün muhasebe mesleği vergi için finansal tablo üreten bir meslek olmuştur. Oysaki
dünyada yaşanan bilerek veya bilmeyerek yapılan yanlışlıklar, yolsuzluklar ve şirket çöküşleri
uluslar arası standartlarda yasal düzenlemelerin yapılmasını ihtiyaç haline getirmiştir. Artık
muhasebe meslekte uzmanlaşma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle muhasebe denetim
mesleğinin uzmanlık alanları ufak ufak belirlenmeye başlanmıştır. Bunlarda sizlerde bilirsiniz
ki bağımsız denetim, iç denetim, risk yönetimi, derecelendirme, adli muhasebe, mali hukuk
ve tam tasdik, sosyal güvenlik hukuku, özel amaçlı raporlama şeklinde olacaktır. Yine
İSMMMO tarafından başlatılacak sertifika programları ile bu değişim ve uzmanlık meslek
mensuplarına yeni bir ufuk kazandıracaktır. Yeni dönemde de denetim mesleğine hazır
mıyız? Denetim dünyada önemli bir yer almıştır. Yaşadığımız bilgi çağında rekabet ve değişim
hızlı ve yoğun bilgi kullanımının değerini arttırmış ve bilgi stratejik bir önem kazanmıştır. Bu
nedenledir ki dünyadaki gelişmelerin neticesinde denetim mesleği için ortak standartların
uygulanması bir zorunluluk olmuştur. Ülkemizde de standartları uygulamak kaçınılmazdır.
3568 sayılı kanunla yetkili kılınan TÜRMOB, OMS ve UFRS ile uyumlu ulusal muhasebe
standartlarımızı geliştirmek için çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. Bugün ülkemizde denetim
uygulamalarına yönelik bazı durumlar kendileriyle ilgili alanlarda yasal düzenlemeler
oluşturmuştur. Örneğin SPK, BDDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu gibi ilgili şirketlerin
denetimine yönelik düzenlemeler yapmıştır. Bunun yanı sıra Türkiye’deki kurumların büyük
çoğunluğu UFRS ve uluslar arası denetim standartlarına tabidir. Yeni Türk Ticaret Kanunu
tasarısı halka açık olsun olmasın tüm işletmelere muhasebe ve finansal raporlama
konularında UFRS’ye uyma ve uluslar arası denetim standartlarına göre denetlenme şartı
getirmektedir. Artık tüm yönleriyle finansal raporlamada ve denetim standartlarında Türkiye
için Türk Ticaret Kanunu tasarısında yer alan düzenlemeler ile birlikte yeni bir dönem
başlamıştır. Sonuç olarak bilgi ve teknoloji çağındayız. Uluslar arası bilgi ve teknoloji ile
paralel gitmek zorundayız. Bu nedenle bilgi ve deneyimlerimizi, bu konundaki
yetkinliklerimizi, araç ve tekniklerimizi gözden geçirmeliyiz. İSMMMO tarafından
gerçekleştirilecek sertifikaya bağlı eğitim süreci meslek mensuplarımızın yetkinliklerini bilgi
ve deneyimlerini geliştirmeleri açısından önemli bir kazanım olacaktır. Tabi bu değişim ve
öğrenme süreci aynı zamanda iş, eğitim, kariyer ve uzmanlık fırsatları olarak da biz meslek
mensuplarına yeni bir ufuk kazandıracaktır. Yarın meslek mensupları için denetim mesleği
eğitim süreci olarak başlayacaktır. Uluslararası standartları ve TTK ile bugüne kadar
alışılagelmiş çalışma usullerimizden farklı yeni çalışma usul ve esaslarımız gerekecektir. Bizler
birer muhasebe elemanı olarak değil kurumların vazgeçilmez yaşam koçları çalışmalıyız.
Eğitimimizle, kalitemizle çalıştığımız kurumları denetlemeyi ve denetlenmeyi öğretmeliyiz.
Grubum adına genel kurulun başarılı geçmesini diler, heyecanım için herkesten özür dilerim,
saygılarımı sunarım.

DİVAN
Evet, teşekkür ediyorum. İkinci konuşmacıları da tamamladık. 8 arkadaşımız yaklaşık 84
dakika konuştu. Umarım son konuşmacılar bunu telafi ederler, biraz daha özet konuşurlar.
Evet son konuşmacılarımız 10’ar dakika süreleri var.
Ulusal Muhasebeciler Grubu adına Sayın Oktay Yeşilyurt. Buyurun.

OKTAY YEŞİLYURT
Biraz kopya çekeceğiz herhalde. Çünkü o kadar çok konuşmacı oldu ki onlardan
esinlenmemek mümkün değil. Sayın divan, değerli konuklar, odalarımızın değerli başkanları,
değerli yönetim kurulu ve diğer kurul üyesi arkadaşlarım, çok değerli meslektaşlarım hepinizi
en içten duygularımla selamlıyorum, hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime başlamadan önce
gündemin 7. ve 8. maddesinde yer alan iki konuyla ilgili olarak bize ulaştırılmış açıklayıcı bir
bilgi yok. En azından ben böyle bir bilgiye sahip değilim. O nedenle düşünüyorum ki bu
konudaki bilgilendirilme gündem maddelerine geçildiğinde yapılacaktır. Ve çok doğal olarak
da takdir edersiniz o konuda da grubumuzun görüşleri vardır yapılan açıklamalara paralel
olarak. Orada da sayın divana belirtmek istiyorum ki söz hakkımızı kullanmak istiyoruz.
DİVAN
Efendim gündem maddelerinde genel kurula katılan bütün üyelerin söz hakkı vardır zaten.
OKTAY YEŞİLYURT
Ben grup adına konuştuğum için elbette biliyorum sayın divan başkanı.
DİVAN
Grup adına konuşmalar bu maddede gündem maderlinde eşit olarak tüm genel kurula katılan
üyelerin söz hakkı vardır, sizde konuşabilirsiniz.
OKTAY YEŞİLYURT
Biliyorsunuz sizinle birlikte yıllardır genel kurulları yaşıyoruz, onu hatırlatmanıza gerek yok.
Ben biliyorum zaten. Teşekkür ederim.
Değerli arkadaşlar sözlerime başlarken şu güzel pankarta çok temel bir şeyin daha yazılmasını
öneriyorum. Çünkü çağdaş olmakta, demokrat olmakta, laik olmakta ve öyle bir Türkiye
Cumhuriyeti’ne taraf olmakta ancak tam bağımsızlıkla mümkündür. Onların yanında tam
bağımsız Türkiye’de tarafız lafını lütfen kurul üyelerimiz gelecek dönemlerde, bulunan her
ortamda gündeme alırlarsa sevinirim. Arkadaşlar konuşmalar içerisinde sayın TÜRMOB genel
başkanımızın söylediği bir iki husus var, onları da bir açıklık getirilmesi dileği ile gündeme
almak istiyorum. Şöyle bir şey söylendi, biz dünyanın gerisinde kalamazdık. Dünyanın bizden
başlatılması istediği ve 3 yılda tamamlanmasını istediği eylem planı hazırladık. Değerli
arkadaşlar ben bunu anlayamadım. Yani bir eylem planı bizim ihtiyaçlarımıza cevap bulmak

için hazırlanması gereken bir şeydir. Ne için bunu dünya bizden istiyor da biz dünya istediği
bunu hazırlıyoruz. Bunun açıklanmaya ihtiyacı vardır. Başka bir gerçek sayın
konuşmacılarımızın ve yetkili, sorumlu makamda bulunan arkadaşlarımızın buradan dile
getirdikleri ve ortak paydamızı oluşturan bazı meseleler var. Oda mesleğin sorunları
meselesi. Yetkili arkadaşlarımızda mesleğin sorunlarından, meslektaşın sorunlarından söz
ediyorlar. Tabi bu yanıyla sevindirici bir yanıyla da keşke bu sorunları azalta azalta gelseydik,
hayat bitmediği sürece sorunlar hep olacaktır ama mevcut kronikleşmiş sorunları azalta
azalta biraz daha azaltarak buralara gelseydik de o zaman daha başka konuları konuşur
olsaydık. Böylede bitireyim bari. Şimdi bakın sayın TÜRMOB Genel Başkanım diyor ki AB’ye
verilen taahhüt nedeniyle bu yıl sonuna kadar hatta olabilse de meclis tatile girmeden önce
TTK çıksa, AB bunu istiyor diyor. Yıllardır söylüyoruz yani değerli arkadaşlar bu yasa gündeme
alındığından beri söylüyoruz. Dili güzel, çağdaş bazı ihtiyaçlara cevap veriyor. Yenilenmesi
gereken hususlar vardı bunları kapsıyor amma velakin değerli arkadaşlarım hep söyledik hiç
üzerinde değerlendirme yapılmaz mı bir işin. Nihayetinde sayın başkan söyledi AB istediği için
biz TTK’yı çıkarmak zorundaymışız. Bakın gerçeğe geliyoruz gerçeğe, hayat öğretiyor bunları.
Biz hala bunu bildiğimiz halde AB ne için istiyor? Efendim yatırım yapacakmış. Bakın yatırım
için buraya gelen paralar hiçbir zaman istihdamı arttırıcı olarak gelmiyor, rezidanslar yapmak
için geliyor. Gayrimenkule yatırım için geliyor. Sıcak para olarak geliyor finans piyasasına yani
bankalara geliyor. Oralardan devlet tahvili, oradan borçlanmalar yada gelen paralar devlet
tahvili yani devlete hazine bonosu olarak yüksek fiyatlarla satılıyor, bunları biliyoruz. Şimdi o
zaman lütfen bir şeyi söylerken bunun hani Allah encamını hayreylesin derler ya. Bunun
encamını biz iyi tespit edelim. Bu işleri böyle 400.maddemize denetim hakkı sağlıyor meselesi
sıkıştırarak bazı konuları gündeme almayalım, bunlar yanlış oluyor. Şimdi bizim ruhsatlarımızı
pek anlayamadım ama isterse bazı nedenlere bağlı olarak iptal etme hakkına sahip
olabiliyormuş. Ne demek arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Ve bu
Artık zaten serbest staj dosyaları falanda kabul edilmiyor. SMM’ye geçişle ilgili yapılan bir
protokolden bahsedildi. Bu protokolün bazı kademeleri olduğundan söz edildi. Bunları bulan
arkadaşlarımız dinlediler ve bilgi sahibiler. Tekrar etmiyorum. Ancak şöyle bir husus var.
Bakın özellikle belki 2 yıllıkları da kapsıyordur ama üniversite mezunu olmayan SM’lerin
önünde TÜRMOB yetkililerinin bir tarihte bize anlattıklarından da anladığımız kadarıyla ciddi
bir handikap var gibi görünüyor. Bu handikabı burada konuşmalıyız değerli arkadaşlar. Bu
handikap şu siz kademeli olarak bazı eğitimler şunlardan yada sınavlardan bahsederekten ve
yasada emrettiği için SM’leri SM yapacağız diyorsunuz ama bu SMM’ler bu SM’lerden
oluşacak SMM’ler 3568’de yazılan SMM yetkilerini tam olarak kullanma hakkına sahip mi
yasa değişikliğiyle birlikte? Yani biz biliyoruz ki bu atlandı ve bu arkadaşlarımız özellikle
Ticaret Lisesi mezunu olan arkadaşlarımız adlarının önünde SM yazsa dahi sınavı verseler
dahi bu yasadaki hüküm düzeltilmediği sürece denetim hakkını normal diğer SM’ler gibi
kullanamayacaklar. Bu ciddi bir sıkıntıdır. Bunu da burada dile getiriyorum. Sayın başkanım
ben burada herhangi bir kurumu, yeri sorumlu alarak özellikle şunu söylemiyorum. Ben
diyorum ki bu konuda güç sahibi olanlar, kendini kudretli hissedenler her kimseler bu işi
düşünmeleri gerekirdi. Ve tabi bunu düşünmeleri gerekirken biz sorunlarımız o güç
sahiplerine havale etmiyoruz, etmemeliyiz de. Bizimde takip etmemiz gerekirdi. Ben bu
yönünü de belirtiyorum bu işin. Şimdi tabi değerli arkadaşlar şunu belirtiyim bu girizgahtan
sonra. Ayrıca sayın oda başkanımıza, yönetim kurulumuza bir teşekkür borcumuz var. Onu
yerine getirmek istiyorum oda şudur. Bu yasa değişikliğinin sıcak gündem maddesi olarak son
seçimli genel kurulda tartışıldığı sırada divan başkanı arkadaşlımızda tatlı bir söylem geçmişti

aramızda. Ben şunu söylemiştim, bırakın konuşalım belki bundan sonra genel kurullar bu
şekilde yapılamayacak, konuşamayacağız. Sayın başkan bunun üzerine söz vermişti ve
demişti ki biz yasadan bu kaldırılsa dahi gelenek haline getirip bu genel kurulları yapacağız.
Bu şimdiki biraz şey yasal zaruretle bir arada olsa bile bu geleneğin devam ettirileceğine dair
olan inancım tam benim. o anlamda uygulanmış olmasına teşekkür ediyorum. Arkadaşlar
şimdi şuralara gelelim. Ve divan başkanından beni biraz sabrederek tolere etmesini talep
ediyorum. Nail Sanlı arkadaşımda divanda olduğunda son zamanlarda anlaşmaya başlamıştık
kendisiyle, bana müdahale etmiyordu. Aynı şeyi buradan da bekliyorum.

DİVAN
5 dakika ilave ettik, buyurun.
OKTAY YEŞİLYURT
Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bakın 19 Mayısta tabi biz birbirimizi geliştirmesi ve
eksiklerinde söylenirken tamamlatılması talebiyle artık konuşmamızı yapmalıyız, sözler
söylemeliyiz, muhataplarımızda bunu böyle algılamalı. Bu bakış açısıyla diyorum ki 19
Mayısta odamızdan bize SMS dedikleri o mesajlar geldi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramımızı kutladırlar ve orada dediler ki Samsun’da yanan kurtuluş meşalesi sonsuza kadar
yanacaktır. Bu meşaleyi geleceğe taşıyanların bayramını kutlarız. Çok teşekkür ederiz, doğru
yaptılar. Böyle şeyler anımsamaları doğru. Ancak zor günlerden geçiyoruz. Şimdi bunu
pekiştirmenin bu tür Cumhuriyete sahip çıkma noktasında pankartta yazılı hususlara sahip
çıkma noktasında görevlerimizi tam yapmak zorundayız. Yani onlardan en temel olan nedir
17 mayısta Ankara’da cumhuriyet mitingi vardı bizim kurumlarımızın ve temsilcilerimizin
orda olması gerekirdi. Bu mücadele içerisinde yer alması gerekirdi. Hatta o kadar ki tertip
komitesine bile girmeye düşünmeleri icap ederdi. Bunu da bir eksiklik olarak burada beyan
ediyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu durumu tüm arkadaşlar burada dile getirdiler.
Meslektaşlarımızın bu krizden şiddetle etkilendiğini tekraren söylemek belki faydalı olabilir
ama çok detayına girmiyorum. Şunu ilave edeceğim buraya bağımsız olarak çalışan
meslektaşlarımızın etkilendiği kadar bağımlı çalışan meslektaşlarımızda bu krizin etkisindeler
ve şiddetle etkisindeler. İşsiz kaldılar, maaşlarını alamıyorlar yada tam alamıyor arkadaşlar.
Onlarda bizim üyelerimiz. Bunu da bir ilave olarak belirtmek istiyorum. Şimdi tabi koşullar
buyken gelecek için plan, program yapmayı unuttuk. Yapamıyoruz. İyi niyetler uzun vadeli
biraz hani bazı şeyleri hayal etmek güzeldir. Hayal ederek yaratıcılığımızı geliştirebiliriz
anlamında algıladığım programlar önümüze konsa bile gerçekçi planlamalar yapamıyoruz.
Şimdi uluslar arası sermayenin istediği için çıkarılan Türk Ticaret Kanununun yanı sıra yine
onları garantiye alacak olan UFRS’lerin peşinden gidiyoruz. Bunların eğitimlerini alalım, asla
yanlış anlaşılmasın. Ama bunlar mutlakmış gibi bize gösterilmesin. Şu yapılmasın dünyada tek
bir muhasebe dili yaratılmaya doğru gidiliyor denilmesin. Bunları bu kadar ön plana çıkarmak
gerçekçi olmuyor arkadaşlar. Eğer bunları vizyon diye önümüze koyarsak başka bir zamanda
da söylediğim gibi bazen üzülerek görürüz ki vizyon illüzyon olur. İyi niyetli olsak dahi o
zamanda tarih karşısında sorumluluğumuz artar. Arkadaşlar şimdi başka bir şey daha
belirtmek istiyorum. Biz bunları konuşuyoruz aramızda. Bu dönem biz odamızın Ulusal
Muhasebeciler Birliği Grubu’ndan da arkadaşlar da davet ettiler. Danışma meclisinde görev
yapıyoruz. Orda konuşmalarımızda da söylüyoruz. Karşı karşıya olup da söyleyemediğimiz bir

şeyi hiç bir kurumun arkasından da söylemeyiz, böyle bir alışkanlığımız yok. Onun için şunu
söylüyoruz. Şimdi bir angarya tartışmasıdır gidiyor. Angarya tartışması içerisinde yaptığımız
işlerin karşılığını almadan bir sürü yükün altına girdimizi söylenirken bir görüş gelişiyor
değerli arkadaşlar. Deniliyor ki ücreti alınmayan işlerdir angarya olan. Eğer ücretini alırsak
ücretini almak koşulu ile hiç bir iş angarya değildir. Ben bunun doğru bir yaklaşım olduğunu
düşünmüyorum. Doğru olduğunu düşünen arkadaşlarımız var. O zaman bize parasını ver ne
kadar da iş verirsen ver biz bunu yaparız. Hani o zaman bizim az iş, kaliteli hizmet, dolgun
ücret falan dediğimiz o teori nereye gitti. Bunlara böyle yaklaşmak lazım. Haksız rekabet
meselesini gündeme getiriyoruz değerli arkadaşlar. Devam ediyor haksız rekabet ancak
haksız rekabette şöyle bir tutum yeterince doyurucu olmuyor. Yani işte herkes kapısının
önünü süpürsün, işte meslek mensupları biri diğerinin ekmeğine göz dikiyor ondan fiyat
kırıyor anlaşma yapıyor. Bunlar doğrudur bazı meslektaşlarımız böyle şeyler yapıyorlar,
yapmıyorlar diyemeyiz. Fakat burada haksız rekabeti önleyici en temel unsurun ne olduğunu
tespit edip ona uygun politikalar geliştirmek ve onun mücadelesini vermek zorundayız. Bize
göre haksız rekabetin önüne geçecek en temel unsur nereden buldun diye bilenen yasanın
hayata geçirilmesidir. Diğer önlemler bunun tamamlayıcısı olabilir ancak. Etik kurallar, o
konudaki eğitimler, davranış öğretileri falan bunların tamamlayıcı olur. Nereden Buldun
Yasasını hayata geçirmek üzere bir mücadele programı yapıp bunu savunmalıyız. Şimdi
değerli arkadaşlar her şeyde kavga edelim demek doğru değil. Görüşmeler, karşılıklı
konuşmalar yolu ile meselelerimizin müzakere edilmesi de doğru bir tutumdur. Ancak ondan
daha da doğru olan tutum müzakereci ve mücadeleci bir anlayışı esas almaktır. Rehberimiz
bu olmalıdır. Bakın bu Torba Yasa denilen yasada şöyle bir şey çıktı biliyorsunuz önümüzdeki
ağustos ayında yanılmıyorsam yürürlüğe girecek. Ek-1 ve EK-2’lerin işte aylık işgücü
çizelgelerinin birleştirilmesi meselesi. Şimdi değerli arkadaşlar gazetelere çarşaf çarşaf ilan
verdik. Sayın bakana ve sayın Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğüne bütün odalar
olarak teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar bu bir hak mağduriyeti. Bunu uygularken
bize sormadılar. Getirdiler önümüze çıkarttılar koydular bunu uygulayın. Kendi yarattıkları
haksızlığı ortadan kaldırmak mücadelesini başardık diye biz nezaket göstermesini bilen bir
kurumuz ve nezaketi bilen kurumun üyeleriyiz biz. Nezaketi biliriz. Teşekkür edeceksek ancak
nezaket çerçevesinde ederiz ve abartılı olarak etmeyiz. Burada çarşaf çarşaf ilanlara gerek
yoktu. O zaman bunu abartırsak şöyle anlaşılır bazılarınca niyeti olmasa bile ey bakanlık ya
lütfettiniz de bize hakkımızı iade ettiniz, çok sağ olun. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi
başka bir husus belirtildi. Yine aramızda değerlendirildiğimiz için söylüyorum. SPK ile
mücadele noktasında ilk tutumuzdan gerilere doğru gelmek eğilimini görüyorum, oda şudur.
Bütün lisanslamaları TÜRMOB yapsın diye temel bir yaklaşımımız var idi. Son zamanlarda şu
söylem yapılmaya başlandı değerli arkadaşlar. Eğer SPK ruhsat almış meslek mensuplarına
lisans veriyorsa bırakın yapsınlar. Yani TÜRMOB’un tek başına lisans vermesi zorunluluğu
ilkesinden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladık. Bunları biz duyuyoruz. Değilse düzeltilirse çok
seviniriz. Bunu duyduğumuz ve paylaşmak için gündeme getiriyoruz. Değerli arkadaşlar bakın
zaman ve iş yoğunlukları içinde bulunduğumuz handikaplar bize bazı şeyleri unutturabiliyor.
Yada unutturmasa bile yeterince üzerinde duramıyoruz. Onlardan bir tanesi de bir
arkadaşımız dile getirdi 4 numaralı tebliğ. Şimdi değerli arkadaşlarım bu 4 numaralı tebliğ
içerisinde özellikle bu BA/BS meselelerinden sonrada karşımıza sık sık çıkması daha da fazla
karşı olacak gibi görünen şu müşterek ve müteessir sorumluluk meselesi var. Şu ihbar etme
müessesesi var. Biz hiçbir zaman yaptığımız denetimleri uygunluk denetimi dışında bir
denetim niteliğinde yapmıyoruz. Bunu tekrara lüzum yok ama bir paragraf olarak geçeyim. O
halde biz niye müşterek ve müteessir olacağız başkasının almış olduğu naylon faturayla ilgili

olarak. Yada biz niye kendimizi faturaya bakacağız Allah Allah bu fatura rengi de biraz
bulanık, gerçeğe de benzemiyor diyeceğiz. Yada şunla mı yetinmek mecburiyetindeyiz.
TÜRMOB bize sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullananların listesini veriyor.
Onlara güvenlik tedbiri olarak bakıyoruz ama mecbur muyuz arkadaşlar biz bunlara
bakmaya? Onun için bu konudaki bu müşterek ve müteessir sorumluluk meselesi ve
ihbarcılık müessesesi meselesi çözüme kavuşturulmalıdır.

DİVAN
Sayın konuşmacı 17 dakika oldu lütfen toparlayın.
OKTAY YEŞİLYURT
Bitiriyorum sayın başkanım. Tabi bir çok şey var ben bunlara da girmek isterdim. Ama konuya
girince ve konular, sorunlar yakıcı olunca bunları konuşuyoruz. O yüzden süreleri bazen
taşıyoruz. Şimdi BABS’ler deki konumumuzdan geriye adım attık arkadaşlar. Angaryadır dedik
önce sonra dedik ki bunların limitleri yükseltilsin, KDV dahil olsun bilmem ne olsun, bu olsun,
bunları yaptık en sonunda şu noktaya geldik maalesef. Maliye Bakanlığı BABS’lerden
vazgeçmiyor. Bunun yararları olduğu konusunda ısrarlılar. Onlar vazgeçmediği içinde bizim
için mesela bitmiştir. BA/BS bizim gündemimizden kalktı şuanda değerli arkadaşlar. Yetkili
ağızlarımız böyle söylüyor. Kademe tahsilat şartına bağlı kılınmalı. Kademe tahakkuka tabi
kılınmamalı. Bunun derhal düzeltilmesi lazım. Şimdi biterken şunu söyleyeyim. Bakın biz
İSMMMO olarak TÜRMOB’a talepte bulunduk 28.04.2009 tarihinde, 7821 sayılı yazı ile.
Orada bu mecliste bulunan yasaların düzeltilmesine yönelik olarak bazı görüşlerimizi rapor
ettik. Onların içinden iki tanesine değinmek istiyorum. Şimdi orada değerli arkadaşlar bize
deniliyordu ki bu cezaların özel usulsüzlük 355’e göre özel usulsüzlük cezalarının
kaldırılmasıyla ilgili olarak bakanlıkla yaptığımız görüşmeler olumlu bir seviyeye doğru
gidiyor. Biz bunu kaldırtacağız yada düzelteceğiz. Şimdi düzeltme talebine bakıyorum. Ben
yanlış mı anladım, yanlış mı yazıldı pek çözemedim ama gördüğüm anladığım kadarıyla
söylüyorum, olay şu. Diyor ki oda yöneticilerimiz bu özel usulsüzlük cezaları yani o yüksek
olan bin 600ler var ya şu andaki bunlar diyor elektronik ortamdaki beyan vadesinden sonraki
on beş gün içerisinde verilirse ¼ oranında, daha sonraki sürede verilirse ½ oranına indirilsin.
Ve o kanunda normal yazılı olan 1inci, 2inci usulsüzlük cezaları kaldırılsın. Çok şaşırıyorum.
Niye yani bakanlığın bir konuşmanın içerisinden de sezdiğim kadarıyla şöyle bir şey var.
bakanlık zaten böyle bir şey öneriyormuş. Yani 10 gün sonra verilene kadar Sayın Türker
söyledi. ¼ işte bilmem ondan sonra ne olacak. Niye yani biz şimdi büyük cezanın indirime tabi
tutulmasını istiyoruz da kaldırılmasını istemiyoruz? Yani bakanlık bunu böyle istiyor diye mi
böyle yapıyoruz. Bu olmaz, bunun düzeltilmesi lazım. Başka bir şey söylüyorum geçici vergi
verme süresin uzatılmasını iki gün öngörüyor bizim TÜRMOB’a gönderdiğimiz rapor. Ama son
dönem geçici verginin hele hele şu sıcak ortamda Torba Yasa bilmem ne yada gelir vergisi
yasasındaki değişiklik konusunda son dönem geçici verginin düzeltilmesi sadece dağıtılan
kitaplarda var ama talepler arasında yok. Son dönem geçici vergi kalkmalı değerli arkadaşlar.
Bunun kavgasını, mücadelesini fırsat elimizdeyken vermeliyiz. Niye vermeliyiz biliyor
musunuz? Gerçi gündemde konuşacağız ama bakın şimdi neyin ne olduğunu anlattıktan
sonra anlayacağız onun için haksızlık yapmayacağım ancak bir görüşüm temel bir görüştür.
Şimdi Torba Yasa çıktı. Torba Yasanın içerisinde hepinizin müşterileri İTO üyesi falan buradan

biliyoruz meselenin ne olduğunu. Torba yasanın içerisinde TOBB’un, esnaf odalarının ve
hatta baro yetkilileri bir kararı aldırttılar. Yasa olarak çıktı. Diyor ki 6 ay içerisinde borcunun
aslını öderseniz gecikme zamları siliniyor diyor. Ya biz şimdi TOBB’un üyelerinden çok mu
zenginiz ya? Yada illa her zaman söylendiği gibi biz başka odalara benzemiyoruz. O yüzden mi
bu Torba Yasanın içerisine bu maddeyi koymayı düşünmedik yada bunun mücadelesini
vermeyi düşünmedik değerli arkadaşlar? Bunu da çok sevgili arkadaşlarıma iletiyorum
buradan. Merak ettiğim bir hususu da belirtmeden geçemeyeceğim.

DİVAN
Sayın Yeşilyurt 23 dakika oldu.
OKTAY YEŞİLYURT
Şimdi meslekte birlikteki arkadaşlarımızın değerli konuşmacılarını burada izledik. Son olarak
Abdülaziz Ural Beyi de izleyeceğiz. Ama benim edindiğim intibaa şu ya biz bu Türkiye’de
yaşamıyor muyuz? Meslekteki birlikteki arkadaşlarımız bu Türkiye’de yaşamıyorlar mı? Ne bir
ekonomik meseleye ilişkin görüş belirtilerine şahit olabiliyoruz. Ne somut olarak mesleki
konulara yönelik bir konu öne sürüp üretimde bulunduklarını görebiliyoruz nede bu
ekonomik politikalara yada bu ülkenin bir yerinde meslek mensupları sıfatıyla taraf olmaları
itibariyle memleketin ekonomik, sosyal, siyasi sorunlarına ilişkin eleştirileri yok mudur değerli
arkadaşlarım?

DİVAN
Sayın konuşmacı lütfen Genel Kurul kararlarına saygılı olun, sabrımızı taşırmayın. Bakın 25
dakika oldu, 10 dakika süreniz.
OKTAY YEŞİLYURT
Şimdi çok teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. Özellikle çağdaş tabandan gelen
arkadaşlarım özellikle sizlere sesleniyorum. Beni protesto etmeniz gerekmiyor. Ben sizinle
birlikte omuz omuza bu mücadeleleri vererek geldim. Onun için ben bu mücadele
merkezlerinde bulunurken sizlerle paylaşıyordum. Bu emeğe saygı gösterin, alkışlı protesto
etmek yerine değil beni beğeniyle göndermek üzere alkışlamanızı istiyorum değerli
arkadaşlar. Son olarak söylüyorum arkadaşlar küresel ekonomik yaklaşımlardan uzak durmak
lazım. Küresel ekonomik yaklaşımlar bugün AB ve ABD’nin ortaya koyduğu şeydir. Ve bunlar
beş kaldırıyor, paranın girişini çıkışını kontrollü kaldır, gümrükleri kaldır, kamu ekonomisini
kaldır, özelleştir. Yani tarıma destekleri kaldır, kamu ve sosyal hizmetleri kaldır yani devleti
küçült. Bugün ülkemizde uygulanmaya çalışılan politika budur. İşte buna karşı koymanın
biricik yolu da bu politikalara karşı koyan ülkeler var. Milli devlet politikalarıyla olmaktadır.
Bunu uygulayan Çin, Hindistan, Arjantin -bak IMF’den kurtuldu- gibi ülkeler bugün
zenginleşmeye başlamışlardır ve kalkınan diğer ekonomiler batarken onlar kalkınan
ekonomiler haline dönüşmüşlerdir. Bizimde IMF’nin can sıkıcı reçetelerini değil de IMF’nin
kendisini reddetme anlayışıyla program üretmemiz lazım. Beni dinlediğiniz için teşekkür

ediyorum. Tam bağımsız Türkiye hayalimi tekrarlayarak ne pahasına olursa olsun tam
bağımsız Türkiye diyerekten hepinize saygılar sevgiler sunuyorum değerli arkadaşlarım.

DİVAN
Sayın Jak Kamhi buyurun.
Artık konuşmalar konusunda yorum yapmayacağım değerli arkadaşlarım.
JAK KAMHİ
Sayın divan, değerli arkadaşlarım Değişim Hareketi adına hepinizi saygı ve sevgilerimi
sunuyorum. Şimdi benden önce konuşan meslek mensubu arkadaşlarım çok haklı olarak her
gün yaşadıkları sorunları, dertlerini dile getirdiler. Şimdi bunları aslında ek olarak bir şey
söylemek zor. Yani herkesin zaten bir derdi var ve epey ayrıntılı olarak da anlatıldı. Ancak ben
şu bu doğrultuda şu hususu belirtmek istiyorum. Bizim meslek mensubu olarak geleceğe
yönelik bir mesleki strateji geliştirmemiz gerekir ki bugünkü şikayetlerimiz devam etmesin.
Yani günü birlik tedbirlerle palyatif yaklaşımlarla zannediyorum sorunlarımızı çözmemiz uzun
vadede mümkün olmayacaktır. Şimdi bizim mesleğin konusuna genel olarak baktığımız
zaman bir yandan defter tutma işlemlerimiz var. Şimdi bunlar benim görüşüme göre birkaç
sene içersinde kendiliğinden kalkacaktır. Yani bilgi teknolojisinin gelişmesiyle, elektronik
olarak yapılan işlemlerin yaygınlaşmasıyla Maliye Bakanlığının da kendi çizmiş olduğu çerçeve
içersinde defter tutma ve ona bağlı işlemler faturalar olsun hatta beyannameler olsun
nerdeyse yüzde 95 oranında otomatik hale gelecektir. Yani bugün şikayet etmekte
olduğumuz işte beyannameleri yetiştirmek, muhtasar KDV’dir, geçici vergidir, BA/BS’dir işte
bunların ben çok uzak olmayan bir gelecekte kendiliğinden ortadan kalkacağını
düşünüyorum. Şimdi bu yaptığım bir çalışmaların bir noktası. Birde denetim konusu yani
mesleğimizin bir başka konusu olarak. Ona da şöyle bir gerçekçi bir bakışla bakmakta fayda
var arkadaşlar. Şimdi şahıs halinde olan bir şirketin para verip de kendisini denetlemesi
aslında pek söz konusu olmaz. Yani siz kendi işini kendi yapan zaten ne yaptığını bilen bir
firma sahibini birde gelip seni denetleyeceğim birde bunun için para ver derseniz bu ticari
anlamda gerçekçi olmaz. Yani bu mevzuat zoruyla olur ama sonunda da pek işlemez. Birileri
gelir sonunda ben bunu çok ucuza yaparım der, haksız rekabet doğar. Şimdi gerçek mali
denetim ancak başkası adına bir denetim yapılırsa olur. Onu bu şekilde görmekte fayda var.
şimdi bu dört büyükler dediğimiz yabancı muhasebe denetim şirketlerinin aslında işlevleri
esas olarak budur. Yurtdışındaki yabancı işverenler adına Türkiye’de veya başka ülkede hangi
ülkede olduğu önemli değil fakat yerel denetimi yurt dışındaki işverenler adına yaparlar. Ve
tahsil ettikleri bize astronomik gelen rakamların dayanağı da budur. Şimdi bizim için benim
kendi görüşüme göre denetim ancak şurada söz konusu olur, gerçek anlamda denetim. Türk
şirketlerinin yurt dışında kurdukları şubeler veya kardeş şirketler söz konusu olduğunda orda
denetim verimli olarak yapılabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu durumda ben geriye bizim
yasamızın 2.maddesine bakmaya devam edersem müşavirlik konusuna yönelmemiz, orda
yoğunlaşmamız gerekir diye düşünüyorum. Yani defter tutmak kendiliğinden kalkacak,
denetim ancak çok dar bir alanda söz konusudur. Olacak tabi denetim ama çok daha dar bir
alanda olacak, şeyi de ayrı tutuyorum tabi. 12.madde kapsamında yapılan tam tasdikle
denetim ayrı bir konu. Geriye mali konularda yani işletme konularında 2.maddemizde
belirtildiği gibi müşavirlik, danışmanlık konularında yoğunlaşma söz konusu olur. Bunları da

aslında ben tabi bir tartışma noktası olsun diye ortaya atıyorum. Herhalde buna ek başka
görüşlerde gelir. Çeşitli katkılarda bulunulur ancak her halükarda geleceğe yönelik
önümüzdeki on, on beş yılı kapsayan bir strateji tartışmasını mesleğimiz olarak ortaya
koymamız gerekir diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Bu sözlerle konuşmama son
veriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

DİVAN
Süreye uyduğunuz için Genel Kurul adına çok teşekkür ediyorum size.
Platform Grubu Sayın Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak. Buyurun.

HASAN HÜSEYİN KIRMIZITOPRAK
Sayın divan, sevgili konular, sevgili meslektaşlarım şahsım ve grubum Demokratik Platform
Grubu adına hepinizi sevgi saygılarımla selamlıyorum. Kuşkusuz geç bir zaman oldu oldukça
ilerledi. Bu anlamda bu saate kadar dayanabilen ve sorunların takipçisi olarak Genel Kurulda
bulunan meslektaşlarımı ayrıca bir kez daha kutlamak istiyorum. Az önce arkadaşlarımız dedi
salonda kimse kalmamış ama epey de bir arkadaş var. Omuz omuza vermek durumunda
sorunların çözümü ve mücadele için yeterli bir sayı aslında. Ama şuradan bu bağıda kurmak
gerekir. Hangi temel sorunları yaşadığımızın birer yansımadır aslında. İşte sabah saatlerinde
bugün ayın 23’ü pazartesi KDV’leri, stopaj vs bildirimleri son gün. Eminim ki bir çok
arkadaşımız bu işleri yetiştirmek üzere görev icabı geldi ama şimdi o işleri yetiştirmek üzere
bürolarına gitti. Bir çok arkadaşımız bu sorunlara değindi. Yürekten katılıyoruz bu sorunları
hep birlikte yaşıyoruz. Bu sorunları yaratan nedenleri ortaya koymak konusunda çok kez
ifade ettik bu kürsülerde yine aynı kanıdayım. Nedenlerini dolayısıyla buna bağlı olaraktan
tespit ve çözüm önerilerini ortaya koymak konusunda eksik kalıyoruz diye düşünüyorum.
Sabahki oturumda konuklarımızda ifade etti. TÜRMOB Genel Başkanımız daha çok mesleki ve
kendi duygularıyla ilgili konuşma yaptı. Ben ona bağlı olarak kuşkusuz burada yok ama
önemli bir konu, ülkenin gündeminde olduğu için değinmekte yarar görüyorum diye
düşünüyorum. Dedi ki ben DSP Genel Başkanı olduktan sonra hakkımda söylenmeyen şey
kalmadı. Süryani’ymiş vs falan ve kendiside buradan dedi ki elhamdülillah Müslüman’ım. Bu
savunma refleksi ve psikolojisi aslında karşı tarafı haklı kılmaktır. Velev ki Süryani’siniz velev
ki Ermeni’siniz diye çıkış yapmanız gerekirken savunma yaptınız. Belki kendince haklıdır.
Şovenizm ve ırkçılık o kadar gelişmiş ve saldırıya dönüşmüş ki buna muhatap olan kendisini
savunmak zorunda kalıyor. Rahmetli Türkan Saylan’da buna maruz kaldı. Bugün
cumhurbaşkanı da öyle bir şeye muhatap kaldı, saygıyla anıyorum. Eğitim çalışmaları
konusunda Türkan Saylan bu konuda gerçekten ülkede takdire değer çalışmaları olmuştur.
Oda bu savunmalara girdi. Dedi ki benim annem Hıristiyan değil Müslüman’dı diye
kanıtlamaya çalıştı. Ne acı bir durum değerli arkadaşlar. Hangi noktadayız? Yıllardır bu ülkede
bir sorunun adını koymaktan kaçındık, tartışmaktan kaçındık. Şimdi ülke gündemi tartışılıyor
güzel. Sanırım birileri şey yaptı çünkü düne kadar çözelim diyenler de aynı noktaydı. Irkçı ve
şoven bir yaklaşımdaydı. Kim yaptıysa önemli değil doğrudur, çözümü konusunda hep birlikte
bir fırsattır. Doğru yaklaşım ve tespitle çözüm konusunda her toplum bireyinin kendi üzerine
düşeni bu soruna ilişkin çaba göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Güneydoğu sorunu

dedik, doğu sorunu dedik, terör sorunu dedik ama bir kelime çıkmadı Kürt sorunu diye. Şükür
ki genelkurmayından tutun cumhurbaşkanlığına, başbakanlığa ve diğer çevrelere kadar evet
bu sorun Kürt sorunudur. Bunu inkar ederek ötekileştirerek, hasır altı edilerek
çözülemeyeceği gelinen noktada anlaşılmıştır. Bu sorunun çözülmesi gerekir diye bu noktaya
gelindi. Burada her şeyinden tutunda analiz yapan, hesaplar arasına konan bağ kuran bir
mesleğin mensupları olarak bir çok kesimden daha fazla bize görev düşüyor değerli
arkadaşlar. Hangi sorunların birbirini tetikleyerek hangi sonuçları yarattığı analizini yapma
yeteneğine sahip bizler bu ve benzer sorunlarda yaklaşım konusunda doğru bir yaklaşım,
cesaretli bir yaklaşım göstermek konusunda görevimiz tarif sorunumuz var diye
düşünüyorum. Evet bu ülkede 20 yıldır 30 yıldır bir Kürt sorunu yaşanıyor. Sabahta ifade
edildi Mardin sorunu, töre cinayeti eğitimsizlik diye ifade edildi. Televizyonlarda da tartışma
oldu. Bu konu tartışılırken ibretle izledik. Hiç bu sorunla bağ kurulmadı değerli arkadaşlar.
Koruculuk sistemi hangi sorunun sonucu olarak çıktı? Evet eğitimsiz, evet cahil, evet o
bölgede töre sorunu var, evet eğitim sorunu var. peki bu sorunları hangi sistem yarattı
arkadaşlar? Eşitlikçi olmayan, adil gelir dağılımı yaratmayan, eğitim sistemiyle çöken dağılan,
sağlık sistemiyle çöken kendi yurttaşını ötekileştiren bu sistem yaratmadı mı? Peki siz
NATO’nun dünyanın birçok ordusundan fazla büyük bir orduya sahipsiniz. Velev ki terör
sorunu diye sizin deyiminizle tarif edilsin o bölgede böyle bir sorun var. Bu sorunu ben
çözemiyorum, korucu ilkokul mezunu bile olmayan silahı tutamayan korucu bu sorunu
çözecek. E adama gülerler. Gelinen noktada ona verdiğin eğitim o bölgedeki sorunlar
nedeniyle kral kesilen o insanlar bir savaş makinesi gibi gelinen noktada kendi çıkarı için 44
insanı, 3 tanede hamile bayanı sayarsak 47 insanı katletti. Bunun bağını biz kurmazsak bu
sorunu nasıl çözümü üreteceğiz. Bunu uzatmak istemiyorum kuşkusuz ama bütün sorunlara
ilişkin tespit buna benzer oluyor. Onun için değinmek istedim. Peki diğer sorunlarda ne
yapılıyor? Mesleki sorunlara geldiğimizde de öyle. Kriz sorunu değinildi yine öyle. Değerli
arkadaşlar finans krizi dendi reel sektör krizi dendi ya bu sistemi yürütenler iyi yönetemedi,
onların sorunu görevden alalım, bir imaj değişikliği yapalım. Bu sistem iyi bir sistemdir aslında
dendi. Ama her tarafından dökülüyor. Bunun adı kalın harflerle altı çizilmeli. Kapitalizmin
kendi krizidir biraz önce Gültekin arkadaşım ifade etti. Belli periyotlarla kendini gösterir.
Denir ki dünya krizi onun için biz bu ülkede yaşıyoruz. Dünya krizi olmasaydı yani küresel
olarak gelişmese de sen Türkiye olarak bunu yaşamak zorundasın. Çünkü göbekten oraya
bağlısın o kuralları uyguluyorsun. Hangi kuralları liberal kapitalist ekonomi sistemi
uyguluyorsun. Nedir bu sistem? Daha çok kar, daha çok sömürü üzerine kuruludur. Bunun
sonucu ne? Adil gelir dağılımı yok, doğru ve eşit bir paylaşım yok. Sürekli stoklara çalışıyor,
ucuz işgücü istihdam ediyor, düşük ücretlerle istihdam ediyor, alım gücü vermiyor, sürekli
stok ediyor, yüksek karlı. Sonuç alım gücü olmayan milyonlar, açlık sınırında yaşayan
milyonlar ve sonuç kriz. Ne yapıyor? Hem bunu yaratıyor hem de bu fırsatta bunun kendisi
için fırsata çeviriyor. İşten atmalar, milyonlarca kişinin kapının önüne konması devletin
kapısına gitmesi bu fırsatlardan bir karşıdır. E hani serbest piyasa düzeni görünmeyen bir el
kendisini düzenliyordu, yönetiyordu, toparlıyordu? Ee neden çöktünüz de devlet kapısına
geldiniz diye sormazlar mı adama? Niye kanunlaştırıyorsunuz karda kendi cebine indiriyorsun
diye sormazlar mı? Zarara gelince halkla kamuyla paylaş, kara gelince cebe indir. Torbası
derin doldur da doldur. 2 trilyon dolar bütçe aktarıldı dünya boyutunda sonuç ortada. Hala
çözemediler 2009da daha derince yaşayacağız diye ifade ediliyor. Dolayısıyla bunun adını
doğru koymak gerekiyor. Bu sistemin temel karakteristik yapısıdır. Dönüm dönüm krizleri
yaratarak onararak bir başka yerlere fatura ederek yoluna devam ediyor. Umarım ki hala bir
korkuyla ç ok iyi biliyor aslında bu sömürü düzenini kuranlar Marx’ı iyi okumuş olacaklar ki

eyvah biz başaramadık, çöküyoruz. Marx yeniden hortlayacak diye de tir tir bacakları titredi
arkadaşlar. Ve bunun üzerini örtmek içinde elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Onun için
sabahtan bir çok arkadaş hayalini ifade etti, Genel Başkanımızda ifade etti, biraz önce bir
arkadaşımızda ifade etti. Öyle başbakan olabilsek de keşke öyle başbakan olmak gibi bir
hayalim yok tabi ama şöyle bir hayalim var. Umarım ki toplumcu bir sistemin ve düzenin
kurulduğu, kardeşin kardeşi kırmadığı, şovenizm ve ırkçılığın son bulduğu, herkesin kardeşçe
birlikte bağımsız ve demokratik Türkiye için birlikte mücadele ettiği bir düzenin kurulmasını
hayal ediyorum. Bu hayalimi sizinle paylaşmak istedim. Değerli arkadaşlar bu sorunlarından
sonra bizim mesleki sorunlarımız ve önerilerimle ilgili bir şey ifade etmek istiyorum. Zaman
zaman çeşitli toplantılarda ifade ediyoruz kuşkusuz bugünkü toplantıda da birçok arkadaşımız
ifade etti. Ama bunları ısrarla her platformda ifade etmekte yarar var. Yağmur damlası
betonu niye deler diye sorduğumuzda ısrarla aynı noktaya vurmasından deler dendi ya, işte
buda öyle bir şey. Biz çözümüne kadar bizim için can yakıcı olan bu sorunları sürekli ifade
etmemiz gerekiyor ve bunların çözümüyle ilgili mücadele şeklini de ortaya koymamız
gerekiyor. Geçen ay Mersin’de 4. Türkiye Muhasebe Forumunu yaptık, orda da tartışıldı bu
konuların bir çoğu. Konulardan biride haksız rekabetti. Orda da ifade etmiştik. Değerli
arkadaşlar TTK’na ilişkin biraz önce değinildi. TTK’nın çıkması durumunda aslında bugün
yaşadığımız sorunların bir biçimiyle bir çok sorunu çözecektir ama farklı sorunları da ortaya
çıkacaktır. Ekonomide ve meslekte tekelleşmenin yarattığı sonuçları orda da bu kanunla daha
da boyutlanacağını göreceğiz. Çünkü bu kanunun bir düzenlemesi asklında ekonomide
tekelleşmeyi, güçlü olanın ticaret yaptığı, güçlü olanın para hareketleri elinde tuttuğunu tarif
ediyor. Bakın krizlerle ortaya çıkan tablonun biride şuydu. Kurumlar Vergisinde ilk yüze
baktınız mı arkadaşlar? İlk onun sekiz tanesi bankacılık sektörü, bu düşündürücü aslında.
Daha önce bankalar zarar ediyordu şimdi iyi kar ediyorlar gibi düşünebilirsiniz ama bu doğru
bir ekonomik sistemin işlemediğinin de bir kanıtıdır aslında. Ne yaptı eleme eleme eleme,
reel sektör iflas etti, dışarıdan al buradan tüket. Bankacılık sektörü öne çıktı ya vergi kaçırıyor
yada üretmiyor yada dışarıdan gelen şeyleri tüketiyor. Böylesi bir tablo. Meslekte ve
ekonomide tekelleşmeyi şiddetle reddetmedikçe, planlamayı savunmadıkça bugün bizim
yaşadığımız sorunlarından bir bölümünü çözemeyeceğiz değerli arkadaşlar. Muhasebe
fabrikalarının neden olduğu sonuçlardan biride bu nedenledir. 300 kişinin çalıştığı muhasebe
denetim bürolarını hatırlarsak bu tekelleşmenin diğer meslektaşlar üzerindeki etkisi onlara
yaşam şansı vermemektir diye düşünüyorum. Yine 4 numaralı tebliğ hep ifade ederiz, yine
ifade etmek gerekiyor. Yine tekelleşmenin yada başka bir yere imtiyaz sağlama hakkı veriyor.
Yani yememelere defter tutma gizli bir hak veriyor. Bunu sürekli ısrar etmemiz gerekiyor,
gündemde tutmamız gerekiyor. Yada iptal edilmesi yada değiştirilmesi talebimizi canlı
tutmamız gerekiyor. Yine yakın zaman kadar hep tartıştık, işte ucube bir yasayla çıktı ve
unutmaya başladık değerli arkadaşlar. Mesleki mali tatil Mali Müşavirler Birliği Derneği
olarak başladık belli bir yere getirdik kamuoyu yaratıldı, bir baskı oluştu. Ucube bir yasayla
çıktı 20 günlük bir tatil. Kargalar güler, 1 ile 20 temmuz arası tatilmiş. Değerli arkadaşlar
30’una kadar olsa ne olur. 31’inden sonra beyanname istiyorsa benden o aya ilişkin işlem
istiyorsa bunun adı tatil değil bir kaos yaratma, aldatma bunun muhataplarını çok af
edersiniz ama hiçbir şeyden anlamayan yerine koymaktır diye düşünüyorum. Bunun
değiştirilmesiyle ilgili gündemimizde durmasını devam etmesini istiyorum diye öneriyorum.
Yine haksız rekabete ilişkin bir şey var değerli arkadaşlar. Yanlış bir kavram kargaşası var diye
düşünüyorum. Neyin rekabeti? Haksız rekabet yerine mesleki dayanışmayı esas alan bir
tartışmayı bir geleneği bir özümsemeyi bizim tartışmamız gerekiyor. Rekabetten şuysa haklı
rekabet şudur kendi işini kurdun zaten buna rekabetleşmeye gerek yok ki. Etik ahlak olarak

zaten işini doğru ve güzel yapmak gerekmiyor mu? Bunun adını rekabetle adlandırmak,
rekabet varsa orda haklısını haksızını ayırmak diye bir şey yok ki. Böyle bir kültür ve gelenek
biz zemin açarsak adı haksız olur haklısını nerden bulacağız bilmiyorum ama tümden de
haksız olur diye düşünüyorum. Onun için bunun karşısında mesleki dayanışmayı bizim sürekli
işlememiz ve canlı tutmamız gerekir diye düşünüyorum. Yine yaşadığımız sorunlardan biri
denetim olgusu tartışmalı bir boyuttadır. Gerek vergisel anlamdaki denetim olgusu gerek
bizim mesleki alanda denetim doğru işleyemiyor yani muhasebe denetimi yok. Vergi
denetiminde yüzde 1’e yakın bir şey var. Sonuçlar yakın tarihe aynı oradan gidiyor. Yüzde 80e
yakın vergi kaçağı tespit ediliyor. Sonuçta bununda sürekli gündemimizde durması gerekir
diye düşünüyorum. Yine biraz önce arkadaşlarımız ifade etti başkanın ifade ettikleri sonunda
sözlerime son vermek istiyorum. Hani kriz yaşıyoruz ya hani herkesin krizi kendine. Kriz
aslında finansal ve ekonomik olarak adlandırılıyor ama bizim cephemizde krizin türlüleri de
var değerli arkadaşlar. İçinde ve altında boğulduğumuz iş yükü ve yoğunluğu da ayrı bir
krizdir aslında. Ekonomik olarak yaşadığımız tahsilat sorunu vs bunlarda çabası. Dolayısıyla
bu sorunları yaşadığımız için meslektaşlarımız arasında son zamanlarda artık kendi giderlerini
düşünme buna ilişkin çaba sarf etmek gibi bir eğilim ve yaklaşım ortaya çıktı. Bunları
tartıştıktan sonrada üye aidatlarının ücret tarifesin tartışması gibi bir gündemde karşı
karşıyayız. Biraz sonra gündem maddesiyle ilgili arkadaşlarımız önerge hazırladı
zannediyorum. Ona ilişkin tartışmalarımız olacak ama ücret tarifesiyle ilgili örneğin
bilançolarda baktığımızda şimdi tebliğde memur kat sayısından bahsediyor. Memur kat sayısı
2008 yılı için 0.65’tir. 200 ile çarptığımızda 130 TL yapıyor ama 2008 yılı için 200 TL matbu
aidat ödemişiz. Nispi aidatla ilgili tartışma bir ayrı muamma. Hiç bir odada uygulanmayan
ücret tarifesi odamızda hala uygulanıyor. Keşke tarife çıkarma ve ilan etme yetkimiz olsaydı
kaç lira olursa olsun verelim mesleki bağımsızlık anlamında çok önemlidir. 200 TL olsa yine
verelim ama tarife yayınlama yetkimiz yokken Maliye Bakanlığının tarifesini basıp dağıtmak
meslektaşlardan bunun karşılığında bir bedel tahsil etmek sanırım pek doğru bir tavır değil
diye düşünüyorum. Arkadaşlarım arasında tartışılıyor, buralarda ifade edilmiyor ama bunu
sürekli duyuyoruz. Mesela bunların değerlendirilmesi yönetim kurulundaki arkadaşlar
gerekçelerini ortaya koyacaklar ama danışma meclisinde de gündeme gelmişti. Gündeme
alacağız denmişti ama görülüyor ki önümüzdeki yılda buna ilişkin tahsilat beklentisi var. Bunu
konuşmakta yarar var diye düşünüyorum. Bu sorunlar altında bütün bu sorunları
önümüzdeki döneme ilişkin çözerek ilerlediğimiz kazanımlar elde ettiğimiz nice genel kurullar
yaşamak dileğiyle. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

DİVAN
Meslekte Birlik Grubu Sayın Abdülaziz Ural. Buyurun.

ABDÜLAZİZ URAL
Sayın divan, sayın başkanım, odamızın değerli kurulları, sayın oda başkanları, sayın konuklar,
çok değerli meslektaşlarım. Meslekte Birlik Grubu adına söz almış bulunuyorum. Odamızın
20. Olağan Genel Kurulunun ülkemize, odamıza ve meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor,
saygılar sunuyorum. Kongre kararından dolayı yönetime teşekkür ediyorum. Bugünkü
katılımlarından dolayı şuana kadar burada bekleyen meslektaşlarıma da ayrıca teşekkürü bir

borç biliyorum. Değerli arkadaşlar, değerli meslektaşlarım sabahtan bu yana mesleki sorunlar
konuşuldu, çözüm önerileri anlatıldı. Ülkenin içinde bulunmuş olduğu durum nakledildi.
Genellikle ülkemizin içinde bulunmuş olduğu negatif durumlar ortaya kondu. Bunlarla ilgili
çeşitli çözüm önerileri de dillendirildi. Herhalde ülkemizin içinde bulunmuş olduğu pasif
durumu aktarmakta bana kaldı. Bende işin bu tarafını aktarayım ki eksik kalmasın. Genel
kurulumuzda böylece hayırlara vesile olsun. Sınırların kalktığı bütün değerlerin dünya
arenasında kendini ifade etme imkanı bulduğu kendi yüzyılımızda değerlerimizle dünyaya bir
yaşam örnekleri sunma kapasitesine sahip, büyük bir milletin mensubuyuz. Bir ayağımız
vatanımızda diğer ayağımız ise dünya çapı kadar açık. Eğitimimizle, ekonomimizle,
ürünlerimizle, kuruluşlarımızla, dünyanın her yerinde olmalıyız. ABD Dış İşleri Bakanı Bayan
Clinton dünya için liderlik rolü üstleniyor diyor. Georges Friedman tarih Türkiye’yi süper güç
konumuna itiyor diyor. Bunlar altı boş gaz verme operasyonları değil. Sayın divan değerli
meslektaşlarım bugünün ve yarının Türkiye’si çok farklı olacak. Bunu öngörmek ve gerekli
değişim, dönüşüm, başarma kararını vermek bunun bilgisine ulaşmak gerek. Son yıllarda
takip eden yapıcı, öncü, gerçekçi siyasetler sonucunda Türkiye artık sözü dinlenen merkezi
bir ülke bir barış gücü konumuna geliyor. BM Güvenlik Konseyi üyeliği bunun ilk büyük
işareti. Son bir kaç aya bakın. G20 zirvesi, Dünya Su Zirvesi, NATO zirvesi, medeniyetler
ittifakı Türkiye her yerde. İlki hariç son üçünün hep sahibi Türkiye. Dünya meseleleri günlerce
Türkiye’yle konuşuldu. 6-7 ekim tarihlerinde IMF dünya bankası toplantısı İstanbul’da
yapılacak. Bu toplantı Türkiye’de 1955 yılında yapılmıştı. Bu son derece önemli ve büyük bir
toplantı. 3 senede bir ABD dışında bir ülkede yapılıyor. Bu seferkini Türkiye istemiş ve bunu
kabul ettirmiş.Ayak sesleri uluslara arası toplumun dikkatini çeken bu büyük ivmesi hızla
imajına markalarına ve ekonomisine yansayacak. Ülke marka olmadan kurumlar şirketler ve
ürünlerde marka olmuyor. Fasonculukta kaderimiz oluyor. Ülkede tolşumsal birlik ve
beraberlik sağlandıkça iktisadi istikrar büyümesi devam ettikçe yaptığı reform başarı değişim
dalgası ile Türkiye’nin bölgede ve dünyadan yıldızı parlayacak, bütün dünya Türkiye’yle
ekonomi konuşma zorunda kalacak. Enerji hatlarıyla İstanbul’un finans merkezi olması
projesi Türkiye’nin yeni çağdaki en büyük iki projesi. Üzerinde azimle çalışılan bilişim vadisi
projesi de bir başka yüz akı projesi. Bunun yanında özgürlükçü sivil bir anayasa ,AB reformları
teşekkülü bir eğitim reformu da konulmalı. Kendi halkına, bölgeye ve dünyaya sinerji veren,
güven telkin eden Türkiye karşısında yaşlı Avrupa el divan duracak, Merkel de Sarkozy de.
Kalıcı olan gerçeklerdir. Değerli meslektaşlarım en önemli kazanım ise şu bu ülkenin kök
değerlerinde fazlasıyla bulunan ruh bütün bunları başarmaya muktedir olarak Anadolu’da
harekete geçmiş durumdadır. Ülke kendini keşfetti bir kere. Değerli meslektaşlar dünya
iktisadi ve siyasi birliktelik için yeni bir barış, yönetim ve bölüşüm mimarisi arıyor. İnsanı
yeryüzünde talancı ideoloji emanet edip çevreye vergi ile kurtaramadığımız görülüyor. İnsan
yüreğini ve merhametini toplumsal dokudan silip atan aç gözlü batı kar özel zarar kurumsal
beleşçiliği ile çöküşünü hızlandırıyor. Bu topraklar barışın felsefesi birlikte yaşamının iksiri
uygulanmış, ekonomik hayatı ile alternatif bir duruşa, bir özgül ağırlığa sahip. Dünya
coğrafyasında atalarımızdan kalma çok iyi bir referansımız var. Yeniden büyük bir millet
olmak için tarihimiz önümüzü açmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Çanakkale
ve istiklal ruhu içimizde. Onu hem ülke olarak hem de millet olarak harekete geçirmeliyiz.
Çanakkale ve istiklal ruhu etnik ve siyasi hedeflerin sosyal mühendisliklerin üzerinde birlikte
yaşama ve büyüme mutabakatıdır. Değerli meslektaşlarım bu genel değerlendirme ışığında
sosyal sorumluluk sahibi olan bizler meslektaşların her zaman öncelikli olduğunu bilmek
zorundayız. Meslektaşları gerçekten anlamak zorundayız. Meslektaşları anlamak başarının
temelidir. Onların ihtiyaçlarını davranışlarını ve bu davranışlardaki değişiklikleri anlamak için

daha çok etkin bir biçimde ilgi ve iş birliği gerekir. Bugün meslektaşların kendine ayıracak
zamanı kalamamıştır. Meslektaşlar iş yoğunluğu ve mesleki sorunlarla boğuşurken
mesleklerini geliştirememekte, kapasitelerinin artıramamakta ve haklarını
savunamamaktadırlar. Oysa haklar güvence altında olduğu müddetçe insan mutlu olur,
mutlu insan üretken olur. Üretken insan ve kurumda gelişir. Hakların gasp edildiği ve güvence
altında olmadığı durumlarda üretkenliğin yerini karamsarlık alacaktır. Karamsarlığın hakim
olduğu ortamda üretici birimler ya ölecek yada başka ülkelere göçecektir. Değerli
meslektaşlarım biz meslek mensupları yapabileceğimizden daha azına razı olmamalıyız.
Hayatı değerli kılmak için meslekte birlik görev ve sorumluluk almaya hazırdır. Etik ilkelerin
yönetmekte ki amaçları belirtildiği gibi tüm üyeleri en üst derecede mesleki bilgiye sahip,
sosyal sorumluluk bilinci olan etik değerlere bağlı, rekabet anlayışı daha oluşmuş, güvenilir ve
saygın bir meslek mensupları kitlesi hedefine ulaşmak için meslekte birlik görevine hazırdır.
Huzurlu bir çalışma ortamı oluşturabilmek için meslekte birlik tam kadro çalışmasını
sürdürmektedir ve sürdürmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 20. Olağan Genel
Kurulumuzun tüm ülkemiz insanının önüne yeni ufuklar açmasını ve bu insan birikiminin
dünyaya barış getirmesini temenni ediyor, saygılar sunuyorum.

DİVAN
Teşekkür ediyorum. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Sayın Hüseyin Fırat. Buyurun.

HÜSEYİN FIRAT
Sayın divan, sayın konuklar, değerli meslektaşlarım sizleri Çağdaş Demokrat Muhasebeciler
Birliği adına saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce ülkemiz, insanlarımız,
gençlerimiz ve çocuklarımız için ve ülkemizin geleceğe yönelik aydınlanması için 74 yıllık
yaşamında büyük bir kısmını meşale ile yürüyerek hayatını kaybeden değerli hocamız Prof.
Dr. Saylan’ı saygıyla anıyorum. Değerli meslektaşlarım odamızın meslek yasamızın 20.yılını
yaşıyoruz. 20. Genel Kurulumuzu yaşıyoruz. İşte 20 yıllık bu meslek yasamızın kuruluşunda
bizlerde gerek ülke sorunlarına gerek meslek sorunlarına yönelik olarak Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği olarak da bugüne kadar bu mücadeleyi sürdürdük. Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği de 20 yaşında. Ve 20 yıldan beri bu mücadeleyi vermekte. Değerli
meslektaşlarım bugün demokrasi ver meslek mücadelesinde Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği’nin örgütlülüğü ve mücadelesi tartışılmaz bir öneme sahiptir. Dün
olduğu gibi bugünde içinde yaşanılan toplumsal, ekonomik ve kültürel koşullarda ileriyi,
geriyi temsil eden yüzü aydınlığa dönük bireylerin oluşturduğu Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği demokrasiyi benimsemiş ve demokratik öze sahip bir yapıdır. Bugün bir
yandan çürüyen, karanlıkta kalan değerlerin var olan koşullarına hapsolma ve hapsettirme
diğer taraftan ise parlak olanı temsil eden yüzü aydınlık geleceğe dönük ilerici düşüncenin
yaratıcı ve yapıcı yeni değerlerinin taşıyıcı rolü vardır. işte Çağdaş Demokrat Muhasebeciler
Birliği’nin misyonu ileri düşüncenin gerici bugüne getiren yaratıcı ve yapıcı rolüdür. Bugün
örgütlü mücadelemize sadece mesleki açıdan yaklaşıp amacının sadece mesleki mücadeleye
indirgenmesi yanlıştır. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği aynı zamanda ülke sorunları,
demokratik hak ve özgürlükler için verilen mücadelenin de bir mutfağı ve meclisi olmuştur.

Bunda mesleki örgütlülüğümüz özellikle ve öncelikle kendi özgür sorunları çerçevesinde
yapılanacak ve o doğrultuda ekonomik, demokratik mücadele verecektir. Ancak bu demek
değildir ki kendi sorunları içerisinde sıkışıp kalacaktır. Bu örgütlü mücadelemiz aynı zamanda
demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak ülke gerçeklerini gören, sorunları tespit eden ve
buna göre çözüm raporları üreten önemli bir dinamik yapı olmak özelliğine sahip olacaktır.
Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği’nin mücadelesi meslek mücadelesi ile birlikte ülke
çıkarlarını koruyan sosyal sorumluluğa sahip bir anlayışla toplumsal mücadeleye önderlik
eden aynı düşünceye sahip toplumun diğer tarafları ile uzlaşı içinde ülkemizi karanlıklardan
koruyarak aydınlık geleceğe taşıyan bir mücadele olacaktır. Değerli meslektaşlarım
grubumuzun bu anlayışı felsefesiyle beraber ülke sorunlarına karşıda duyarlılığımızı her
ortamda da yerine getirdik. Tabi ki mesleki sorunlar ülke sorunlarından ayrılamaz. Ülke
sorunları da meslek sorunlarından ayrılamaz. Eğer bugün bir ülkede ülke sorunları
çözülmeden mesleğin sorunları çözülemez. Bugün geldiğimiz dönemde geldiğimiz ortama
baktığımızda gerçekten Türk muhasebe mesleği önemli bir yol kat etmiştir. Önemli bir
dönüm noktası yaşamaktadır. Her ne kadar Oktay arkadaşımız TTK’dan bize ne, ortak
muhasebe dilinden bize ne derse dünyadaki gelişmelerin gerçeklerini inkar etmiş sayılacaktır.
Çünkü bu dinamikler artık hiç kimsenin inisiyatifinde olan dinamikler değildir. Bu
dinamiklerden, bu gelişmelerden kaçmak bizi karanlığa götürecek bir yapı çalışma olacaktır.
O çerçevede mesleğimizi geleceğe taşımak açısından Çağdaş Demokrat Muhasebeciler
Birliği’nin öncelikleri hep eğitim olmuştur. Meslektaşı dünyadaki dünyada ki gelişmelere
paralel bir şekilde eğitme noktasında bütün çalışmalarını, bütün programlarını ve bütün
müfredatlarını hazırlamıştır. Bugün geldiğimiz noktada mesleğimizle ilgili dünyadaki bütün
gelişmeler çok yakından takip edilmektedir. Bugün dünyada muhasebe standartları
ülkemizde aynı anda tartışılmaktadır. Dünyadaki gelişmelerden geri değiliz. Onun için bu
heyecanımız, onun için bu kadar eğitim yatırımlarımız, onun için bu muhasebe
toplantılarımız, onun için muhasebe forumlarımız. Bu nedenle yapıyoruz bunları.
Meslektaşımızı geleceğe götürmek geleceği de bugüne getirmek için. Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği olarak ta ki doksanlı yıllarda yapmış olduğumuz sempozyumlarda,
forumlarda mesleki gelişmelerin bugünkü durumunu bir öngörüyle tahmin ettik ve bugünkü
projelerimizi o dönem yapmış olduğumuz toplantılarda ortaya koyduk. Bakarsanız
İSMMMO’nun bugüne kadar düzenlemiş olduğu muhasebe denetim sempozyumlarının çok
eski dönemde yapılanlarına bugünkü karşımıza çıkan mesleki gelişmeleri ve mesleki sorunlar
hep bir sempozyum bildirisi olarak işlenmiştir. İşte bundan sonraki süreçte de bu gelişmeleri
yakından takip ettiğimiz için ve dünyadaki gelişmeleri gerisinde kalmamak için bugün
İstanbul’un 14 ilçesin de eğitim birimi açtık. Bugün meslek mensuplarının en büyük zaafı olan
teknoloji konusunda ki yetersizliklerini tespit ettik ve bu konuda bütün dershanelerimizi
elektronik donanımlı dershane haline getirdik. Tüm meslektaşlarımıza ve stajyerlerime
ücretsiz teknoloji eğitimleri verdik. Dünyanın gerisinde kalmamak için, uluslar arası alanda
rekabete dayanmak için meslek mensuplarımıza yönelik yabancı dil eğitimleri hazırladık. Bu
çerçevede Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği’nin felsefi görüşü hep eğitim olmuştur ve
hep eğitim olacaktır. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği olarak mesleğimizi ve meslek
adına eğitimin önemini benimserken ülke sorunlarından da uzak kalmadık. Bir arkadaşımız
söyledi, neyi paylaşamıyoruz. Evet neyi paylaşamıyoruz? Biz bu ülkede yapılan her
güzellikleri, doğrulukları alkışladık. Her yapılan ülke çıkarları için olumlu olan her çalışmanın
altına imzamızı da attık. Ancak eğer bir eksiklik bir yanlışlık varsa da biz bir meslek örgütü
olarak sosyal sorumluluğumuz gereği buna yönelik çözüm önerileri raporları da sunduk.
Bugün geldiğimiz noktada ülkemizde ciddi anlamda sorunlar yumağı büyümektedir. En büyük

sorunumuz ekonomidir ve finansal sorundur. Ekonomik sorunlara baktığımızda bugün
Türkiye ekonomisinin iç ve dış dinamikleri güçlü etkisi ile ciddi bir yeniden yapılanma süreci
yaşadığını görüyoruz. İşte bu yapılanma sürecinde Türkiye’de bir takım sistemlerin yeniden
yapılanması sağlanırken o eski sistemden gelen aksaklıkların giderilmesi gerekmektedir. İşte
biz hep vergi muhasebesinden uzaklaşıp, daha bilgi muhasebesine doğru yol alırken bugün
bu ülkenin en büyük sorunu olan kayıt dışılığa doğru önlenmesine yönelik raporlarımız
bundan yıllar önce hazırladık sunduk. Bu çerçevede bugünkü ekonomik krizlerin veya buna
etken olan bir nedenin Türkiye’deki vergi sisteminin istikrarsızı olduğunun farkına vararak
1993’lerde vergi sorunlarına yönelik raporlar hazırladık. Ve bakarsanız İSMMMO’nun web
sitesinde o dönemlerde hazırladığımız raporlar bugün çözüm önerileri olarak
kullanılmaktadır. Diğer taraftan ülkenin en büyük sorunu demokrasi sorunudur. Bugün
Türkiye’de artık anayasa sorunu giderilmelidir. Demokratikleşme için atılacak en önemli adım
renksiz bir anayasa hazırlamaktır. Anayasalar ideolojisiz olmak zorundadır. Eğer yarınlarda bir
anayasa hazırlanacaksa bunun ideolojisi demokrasi olmalıdır. Yine en önemli sorunlardan bir
tanesi Güneydoğu sorunudur. Biz 1996 yılında demokrasi ve Güneydoğu’ya yönelik
raporumuzu hazırladık ve geçen gün Güneydoğu’yla ilgili hazırlanan bir raporda kaynakça
olarak kullanıldığını gördük. Bu çerçevede bugün baktığımızda eğer geçmişte hazırladığımız
raporlar o zaman dikkate alınmış olsaydı bugün ülkemiz çok kazançlı çıkacaktı. Baktığımızda
güneydoğuda yaşanan olayların bugüne kadarki maliyeti 300 milyar dolar. GAP Projesinin
maliyeti 32 milyar dolar. Bugün baktığımızda 300 milyar dolar güneydoğudaki sorunlara
harcanmamış olsaydı 3 milyon 800 bin kişiye istihdam yaratılacaktı. İşte bu sorunları
geçmişte gördük ve buna yönelik raporlarımızı hazırladık. Ama o raporların sonuçları hala
bugün tartışılır durumda. Yine temel sorunlarımızdan bir tanesi insan hakları.Türkiye’de insan
hakları konusunda yaşanan sorunların büyük bir kısmı demokratik olmayan sistemden
kaynaklanmaktadır. İnsan hakları konusunda sorunlu ülkelerden olan ülkemiz yasal
değişikliklerle karnesini düzeltmeye çalışıyor ama yeterli değildir. Onun dışında sosyal
sorunlarımız vardır. evet gerçekten bugün Türkiye’de yaşanan ekonomik krizle ortaya çıkan
işsizlik sorunu sevgili başkanımız açılış konuşmasında çok güzel açıkladı. Şubat ayında
açıklanan işsizlik rakamlarına baktığımızda bir önceki yılın şubat ayına göre orantı 1 milyon
125 bin kişi olarak artmıştır. Yani bu sayı her geçen gün daha da artmaktadır. Yine sosyal
güvenlik sorunu. Biz yıllar önce sosyal güvenlik sisteminin yeniden yapılanmasına yönelik
raporlar hazırladık ve hazırladığımız raporlar bugünkü sosyal güvenlik sorununun çıkmazıydı.
Yine buna yönelik çözüm önerileriydi. Bakınız birkaç rakam vereceğim size. O günden bugüne
yaşanan sosyal güvenlik sorunu ülke bütçesine açtığı yaralara bakın. 1994 yılından bu yana
bütçeden toplam 132,5 milyar Türk Lirası aktarılmış, bu tutar hazinenin borçlanma faiziyle
bugünkü değeri 715 milyar dolar olmuştur. Yine son 14 yılda topladığı her 100 liralık verginin
18 lirasının sosyal güvenlik açıklarında kapatılmasında kullanılmıştır. Son 14 yılda bütçenin
finansmanı için yapılan her 100 liralık net borçlanmanın 71 lirası sosyal güvenlik açıklarının
kapatılmasında kullanılmıştır. İşte yıllar önce sosyal güvenlik raporu açıklamıştır. Bu rapor
eğer bu tarihlerde dikkate alınıp, düzenlemeler yapılmış olsaydı, bugün bahsettiğimiz bu
büyük paralar belki de bu ülkenin kalkınmasında kullanılacaktı ve kasasında olacaktı. Tabi bu
ülkenin yine sosyal sorunlarından en büyüğü eğitim sorunudur. Eğitime yeterli ağırlık, önem
verilmemektir. İşte bugünkü güneydoğudaki töre cinayetleri körü körüne ne olduğu
bilinmeyen amaçlarla öldürülen insanların sorumluluğu hep eğitimden kaynaklanmaktadır.
Eğer orda ki insanların eğitimi yeterli olsaydı belki de bu olaylarla karşı karşıya
kalmayacaktık. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi uluslar arası ilişkiler. Dış dinamiklerin
Türkiye üzerindeki baskıları, Türkiye’nin direnme gücünü zayıflatmıştır. Siyasal ve ekonomik

politikalar açısından farklı amaçlarla Türkiye’ye yaklaşan ABD ile Avrupa Birliği arasındaki güç
çatışması Türkiye’yi de o odağa çekmiştir. ABD’nin IMF ve WB ile birleşen güçlü etki alanı
içerisinde seyreden Türkiye gerek Balkanlar gerek Ortadoğu gerek Kafkaslarda oldukça
önemli bir rol üstlenmek zorunda kalmıştır. Bu üstlendiğim rol bir takım sorunları da
beraberinde getirmiştir. Sonuç olarak biz Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği ülke
sorunlarına yönelik çözüm önerileri raporlarına geçmişten bugüne kadar sunduk. Mesleğin
gelişmesine yönelik raporları da geçmişten bugüne kadar sunduk. Bugün Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği’nin mutfağında sadece meslek sorunlarına karşı mücadele çözüm
raporları üretmeyle kalmadı. Belirttiğimiz ülke sorunlarına yönelikte ciddi çalışmalar yaptık.
Bundan sonraki süreçte de birtakım çalışmaları her platformda yapacağız. Buradaki amaç
hazırladığımız, kamuoyuna sunduğumuz raporların iyi anlaşılması. O raporların içinden doğru
olan fikirlerin alınıp kullanılmasıdır. Yoksa biz eleştiri anlamında bu raporları hazırlamıyoruz.
Gerçekten bu ülkenin ekonomisine, insanlarına katkı sunmak adına biz bu raporları
hazırlıyoruz. İşte Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği’nin böyle bir misyonunun
olduğunun bilincindeyiz. Ben sözümü burada kapatırken bu Genel Kurulumuzun mesleğimize
ve ülkemize katkılar getirmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.

DİVAN
Genel Kurulumuzun değerli üyeleri grup konuşmalarını tamamladık. Yaklaşık iki buçuk saatte
13 arkadaşım beni de sayarsanız 14 arkadaşım konuştuk. Bunlardan 3 tane arkadaşım
gördüğüm kadarıyla kürsüye ilk defa çıkan yeni arkadaşlarım. Bunların yeni düşüncelerinden
bende dahil 11 arkadaşım tecrübeleriyle konuştular. Onlarında tecrübelerinden yararlandık.
20 yıldır bu kürsülerde konuşuyoruz. Tabi bu tecrübelerden yaralanırken 20 yıldır da değişim
söylemini dilimizden düşürmüyoruz. Bu değişimin anlamını da bir türlü çözebilmiş değilim.
Bunu da Genel Kurulun takdirine bırakıyorum. Değerli arkadaşlarım her ne kadar kitapta
varsa da usul açısından Denetim Kurulu raporunu geçte olsa okutmak istiyorum. Denetim
Kurulundan bir arkadaşı kürsüye davet ediyorum. Buyurun.

DENETİM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI
Sayın divan, sayın İSMMMO Başkanım, sayın oda başkanlarım, sayın TÜRMOB’un değerli
yöneticileri, basının değerli mensupları, sevgili meslektaşlarım Denetleme Kurulu adına
hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi sizlere İSMMMO Denetim Kurulu Raporunu
sunuyorum. Fazla zamanınızı almamak için hızlı okumaya çalışacağım.
20. Olağan Genel Kuruluna İSMMMO 01.05.2008 ile 30.04.2009 hesap dönemiyle İSMMMO
basın yayın dağıtım işletmesi 01.04.2008 ile 31.03.2009 hesap dönemi ve faaliyetleriyle ilgili
denetimimiz 3568 sayılı meslek yasası ile ilgili yasa,yönetmelikler ve muhasebe standartları
ve uygulamaları esas alınarak yapılan incelemeler sonucunda kurulumuzca aşağıdaki hususlar
tespit edilmiştir.

Usul yönünden yapılan incelemeler:
Usul yönünden gerekli tetkik ve incelemeler yapılmış; İSMMMO ve İSMMMO Basın Yayın
Dağıtım İşletmesi yasal defterlerinin tasdikine ilişkin bilgiler yapılan inceleme sonucunda
kanun defterleri zamanında ve usulüne uygun olarak tasdik işlemleri yapıldığı ve temkine
gerek bir hususun bulunmadığı tespit edilmiştir.
Hesaplar üzerinde yapılan incelemeler:
Denetim Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hususlar aşağıdaki gibidir:
İSMMMO bilanço ve gelir tablosu üzerine yapılan incelemelerde bilanço ve gelir tablosunun
yasalara uygun ve muhasebe standartlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.
İSMMMO‘nun bu dönemde yapılan tüm işlemleri ve kayıtlarının yasal belgelere dayandığı
tespit edilmiştir.
Satın alma komisyonu kararlarıyla yapılan harcamaların teklif alma usulüne uygun olarak
yapıldığı tespit edilmiştir.
İSMMMO kasasında değişik zamanlarda yapılan kontrollerde kasa bakiyelerinin kayıtların
uygun olduğu tespit edilmiştir.
İSMMMO banka kayıtlarının belgeleriyle bilançoyla ayrı ayrı, aynı olduğu tespit edilmiştir.
İSMMMO‘nun bilançosunda görülen fiili stokların kayıtlara uygun ve mevcut olduğu tespit
edilmiştir.
İSMMMO’nun bilançosunda görülen sabit kıymetlerin kayıtlara uygun ve mevcut olduğu
tespit edilmiştir.
İSMMMO TTK Gelir ve Kurumlar Vergisi yasa tasarısına önemli katkılar sunmuş olduğu ve bu
konuda eğitimler sunmuş olduğu tespit edilmiştir.
Uluslar arası finansal raporlama standartları konusunda eğitimleri İngilizce ve Türkçe olarak
düzenlediği tespit edilmiştir.
İSMMMO “Mali Çözüm” dergisinin yanı sıra İSMMMO “Yaşam” dergisinin yayınlamaya
devam edildiği tespit edilmiştir.
İSMMMO Yönetim Kurulu ülke sorunlarına yönelik raporlar ile mesleki çözüm raporları
hazırlayarak ilgililerine sunulduğu tespit edilmiştir.
Bu dönemde İSMMMO Basın Yayın Dağıtım işletmesinde yapılan inceleme sonucunda
İSMMMO Basın Yayın Dağıtım işletmesinin bilanço ve gelir tablosu üzerinde yapılan
incelemelerde bilanço ve gelir tablosunun yasalara ve muhasebe standartlarına uygun
olduğu tespit edilmiştir.
İSMMMO Basın Yayın Dağıtım işletmesinin bu dönemde yapılan tüm işlemlerinin ve
kayıtlarının yasal belgeye dayandığı tespit edilmiştir.
Bu dönemde tüm işlemlerin ve kayıtların belgeleriyle mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Satın alma komisyon kararlarıyla yapılan harcamaların teklif alma yoluyla usulüne uygun
yapıldığı tespit edilmiştir.
İSMMMO Basın Yayın Dağıtım işletmesi kasasında değişik zamanlarda yapılan kontrollerde
kasa bakiyelerinin kayıtlara uygun olduğu tespit edilmiştir.
İSMMMO Basın Yayın Dağıtım işletmesinin bilançosuna göre stokların kayıtlara uygun ve
mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Faaliyetler üzerinde yapılan incelemeler:
İSMMMO faaliyetler üzerinde yapılan incelemede faaliyetler üzerinde aşağıdaki belirtilen
faaliyetlerin ifade edildiği tespit edilmiştir.
İSMMMO Yönetim Kurulu faaliyetleri oda kurulları ile işbirliği içerisinde, oy birliği ile karar
alıp faaliyetlerini olumlu bir şekilde devam ettiği tespit edilmiştir.

Dünyada yaşanan global krizin nedeni ile Yönetim Kurulu ekonomik tedbirler almış olduğu,
bu tedbirler doğrultusunda uygulamalar yaptığı görülmüştür.
İSMMMO Yönetim Kurulu bu dönem mesleki faaliyetlere katkı olarak “Mali Çözüm” dergisini
altı sayı, “Mali Rehber” 2009 bir seri, “Sosyal Güvenlik Rehberi” bir seri, “İSMMMO Yaşam”
yedi sayı, “Bilimsel Yayınlar” dokuz adet, “Toplumsal Yayınlar” bir adet, “Toplumsal Raporlar”
sekiz adet, “Basın Bültenleri” yirmi adet, “Mesleki Raporlar” on adet, “Mevzuat Serisi” iki
adet, “İSMMMO Tarih Seti” bir adet, ihtiyaç ve bilgilenmeye yönelik kitap ve raporlar
hazırlayarak sunmuş olduğu tespit edilmiştir. Önceki dönemde başlatılan ve devam edilen
ücretsiz abonelik sistemi ile önemli ölçüde tasarrufta bulunulduğu tespit edilmiştir. Diğer
dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de “İş Kuleleri ve Harbiye Askeri Müze” olmak üzere
altı kez eğitim semineri düzenlediği tespit edilmiştir.
Bu itibarla görüşlerde sunulan İSMMMO 01.05.2008/30.04.2009 tarihleri arasında faaliyetleri
bilanço ve gelir hesaplarıyla İSMMMO Basın Yayın Dağıtım işletmesinin
01.04.2008/31.03.2009 dönemi bilanço ve gelir hesapları tetkik edilerek kabulünü ve
Yönetim Kuruluna ibrazını oylarınıza arz ederim.
Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.

DİVAN
Evet değerli meslektaşlarım, konuşmaları dinledik. Söz sırası Yönetim Kurulunda. İlk söz oda
sekreteri sayın Mehmet İhsan Yalçın’da, buyurun.

MEHMET İHSAN YALÇIN
Evet saygıdeğer meslektaşlarım. Yaklaşık altı yedi saattir, on dört konuşmacıyı dinledik.
Getirilen övgüler, öneriler ve eleştirilere Yönetim Kurulu olarak teşekkür ediyoruz. Tabii ki
cevaplanması gereken bir sürü konu var. Birazdan bunlarla ilgili açıklayıcı bilgileri sizlere
sunacağım. Ama cevap vermeden önce bir yıl boyunca beraber çalıştığım kurul üyelerine,
odamızın mutfağında çalışan oda temsilci ve temsilci yardımcısı arkadaşlarımıza, odamızın
kılcal damarları dediğimiz komite üyelerimize, gece gündüz demeden özverili olan çalışan
oda çalışanlarımıza ve bizi bu güzel salonda ağırlayan ve bize bu güzel imkanı sağlayan
kongre salonunun yetkili ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Tabii ki siz Genel Kurul
üyelerine en büyük teşekkürü yapıyorum. Grup üyesi arkadaşlarımıza da u teşekkürü
Yöneyim Kurulu adına sunuyorum. Tabii ki buraya toplandık mesleğimizin genel sorunlarını
tartışmak için. Grup sözcüsü arkadaşlarımız değerli meslektaşlarımızı, bizi bu konularda
aydınlattılar. Ben kısaca bazı arkadaşlarımızın sorularına cevap vermeye çalışacağım. Erdem
Gültekin arkadaşımızın buradaysa tabi beni duyuyorsa bir sözüne katılmadığımızı ifade etmek
istiyorum. Şöyle ki stajyerlere rakip gözüyle baktığımızı iddia eden bu arkadaşımız çok
yanılmaktadır. Kendiside stajyer olup bu meslek mensubu olduğunda inkar ettiği bir şey
vardır arkadaşlar. Biz İSMMMO’da stajyerlerimize aday meslek mensubu demeden odamıza
kayıtlı meslektaşlarımıza sağladığımız tüm imkanları eğitimlerimizi, yayınlarımızı ücretsiz
olarak paylaşmaktayız. Onları odamızın üyesi gibi görmekteyiz. Bunun neresi rakiptir
arkadaşlar? Biz bunları nasıl rakip olarak görebiliriz? Onlar bizim meslektaşlarımızdır. Bu
konuda kendilerini tesir ediyorum. Salih arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Öncelikle

Muhasebe Forumuna katılım sağladıkları için. Belki burada öbür gruptaki arkadaşlarımıza da
biz bu teklifi götürdük. Ulusalcı arkadaşlarımız, değişimdeki arkadaşlarımız ve demokratik
platformdaki arkadaşlarımızda bu kongreye davet edilmişlerdi ve katılmışlardı. Oktay
Yeşilyurt arkadaşımızın tabi haklı eleştirileri var. Haksız rekabetle ilgili eleştirilere gelmek
istersem önce bu konuda bir şey söylemek için çaba sarf etmek gerektiğine inanıyorum ben
arkadaşlar. Haksız rekabetle inanılmaz bir mücadele vermektedir İSMMMO. Haksız Rekabet
Kurulumuz bu konuda profesyonel olarak çalışmaktadır. Hiçbir odamızda Haksız Rekabet
Kurulu kurulmadan önce bizim odamız yedi arkadaşımızla bu konuda çok özverili
çalışmaktadır. Bu dönemde 620 tane dosyada işlem yapılmıştır. Bunun 290 dosyası Yönetim
Kurulumuzca değerlendirilip Haksız Rekabet Kuruluna sevk edilmiştir. 228 dosyamız Disiplin
Kurulumuza sevk edilmiştir. Savcılığa sevk edilen arkadaş sayımız 20’dir. Disiplin
kovuşturmasına gerek olmayan dosya sayımızda 40’tır. Bunların detaylı açıklamaları faaliyet
raporu kitaplarımızda mevcuttur. Etrafımızda kaçak muhasebecilik, ruhsat kiralayan, haksız
rekabet yapan yok mu arkadaşlar? Neden taşın altına elinizi koymuyorsunuz? Neden sizde
bize yardımcı olmuyorsunuz? Odaya müracaat edilen, ihbar edilen hiçbir arkadaşımıza ayrım
gözetmeden işlem yapmaktayız arkadaşlar. Bununla ilgili ne yaptınız, neredesiniz? Asılsız
suçlamalarla haksız rekabetin bitmeyeceğine inanıyoruz. Önce kendilerine sormamalılar, bu
mücadelenin neresindeyim demeliler. Bunu sorduktan sonra eleştiri hakkına sahip olduklarını
düşünüyoruz. Evet, sayın İbrahim arkadaşımıza burada cevap vermek gerekiyor. Öncelikle
İbrahim arkadaşımızı naçizane TESMER Eğitimlerimizde finansal raporlarla ilgili eğitimlerimize
katılmasını rica ediyorum. Çünkü sözlerine başlarken tablolarla ilgili açıklayıcı bilgiler ve
rakamlar vereceğini söyledi. Fakat verdiği rakamları araştırıyoruz, bulamıyoruz arkadaşlar.
Baktık ki bilanço rakamlarıyla gelir tablolarını karıştırmış arkadaşımız. Bence bu eğitimlere
katılmasını rica ediyorum. Tabii ki bununla ilgili diyebilirler yeterli imkanımız olmadı,
yanılıyorlar. Bir hafta önce Genel Kurulumuz oldu. Odamıza geldi arkadaşlarımız ne kadar
bilgi istedilerse bu bilgileri kendilerine teslim ettik. Demek ki kurulları çok net çalışmamış
arkadaşlar. Biraz daha çalışmalarını rica ediyorum. Örneğin diyorlar Basın Yayın geliri
düşmüş. Ee düşmüş arkadaşlar yani bizde bir karar vermelerini istiyoruz arkadaşlar. Şimdi
Basın Yayın gelir elde ediyor, ücretli yayın satıyor, niye kar ediyorsunuz diyor? Ya biz ücretsiz
yayın yapıyoruz, ücretsin yayınları sizlere veriyoruz bu sefer zarar ettiniz diyorlar. Bir denge
kurmalarını istiyorum arkadaşlar evet buna bir karar vermeliler artık. Bilançolarda gelir
tablolar tabii ki arkadaşımız demin ifade ettim, o kadar detaylı yazıldı ki arkadaşlar tam 220
sayfa arkadaşlar. Birebir detaylı hangi paranın hangi bölüme harcandığını, bilimsel olarak
raporlanmış şekilde dipnot olarak sunduk arkadaşlar. Bütün detaylar burada mevcuttur.
Kendilerinin detayları daha dikkatli incelemelerini rica ediyorum. Mesela bir artış oranından
bahsediyor arkadaşımız yüzde 70 arkadaşlar. Ben öyle bir rakam bulamadım, bütçeye baktım
gerçekleşme oranı var yüzde 76 falan. Zannediyorum orayla karıştırdı. Bütçe ilkelerini
okumasını rica ediyorum. Bitçe ilkelerinde yüzde 10 artış hesaplanmıştır arkadaşlar. Ve
enflasyona göre artış ve eksilmelerinde dikkate alınacak konmuştur arkadaşlar. Buna da
dikkat etmesini rica ediyorum. Yine huzur haklarından bahsediyor arkadaşımız. Tabii ki yine
yanlış bakıyor arkadaşlar. Huzur haklarına baktığımda rakam 1 trilyonlarla değil, 600
civarındadır. Ve 30 arkadaşımız bu huzur haklarını almaktadır. Biz başkaları gibi, başka
yöneticiler gibi belediyelerde, KİT’lerde yan gelip yatıp alan arkadaşlar yok arkadaşlar bizim
kurumumuzda. Herkes emeğinin hakkıyla, özverili olarak çalışarak bunları hak etmişlerdir
arkadaşlar. Denetleme Kurulunu eleştirdi bir arkadaşımız. Bazı harcamalardan vazgeçilmiştir.
Biz vazgeçilen bir harcama görmüyoruz diyor arkadaşlar. Bakıyorum nasıl oluyor diyorum.
Bütçeye baktığımızda gerçekten vazgeçtiğimiz harcamalar var. neler bunlar? Ekonomik kriz

tüm üyelerimizle birlikte bize de yansımaktadır. Ne yaptı oda yönetimimiz? Basınla,
dergilerimizle ilgili elektronik ortam uygulamasına geçildi ve bütçedeki gerçekleşme oranını
kargo ve basım giderlerinin yüzde 50 olduğunu görmektesiniz. Eskiden bütçede belirtilen
rakamlar yüzde 100’dü arkadaşlar. Fakat görülüyor ki bazı harcamalarda gerçekten kısıntıya
gidilmiştir. En önemli harcamalarda yapılan kısıtlardan biriydi. Burada oda çalışanlarımıza
özellikle Yönetim Kurulu ve Kurullar adına çok teşekkür ediyoruz. Kendileri mesaiye
kalmalarına rağmen mesai ücretlerini altı ayda bir almamaktadır arkadaşlar. Kendilerine bu
konuda tekrar teşekkür ediyorum. Yardımlarla ilgili yine bir eleştiri veya öneri geldi fakat
arkadaşlarım siz bize dilekçe verip yardımını gerçekleştirmediğimiz ben bir yıldır oda
sekreteriyim, bugüne kadar gelen bütün talepleri oda Yönetim Kurulumuz değerlendirmiştir.
Tüm talep eden arkadaşlarımıza teknolojik yardım olsun, sağlık yardımı olsun hiçbir ayrım ve
taraf gözetmeksizin yerine getirmiştir arkadaşlar. Bana bir arkadaş gösterin dilekçesiyle
müracaat edip, bu yardımları alamadım desin, bunu da burada sizle Genel Kurulda
paylaşacağım arkadaşlar. Burslarla ilgili düşüş var dedi zannediyorum. Fakat burslarla ilgili bir
düşüş yoktur arkadaşlar. Burs verdiğimiz arkadaşlarımız talepleri halinde bursları devam
etmektedir. Fakat banka bilgilerini güncellemeyen burs alan arkadaşlarımız vardır ama
talepleri halinde bu bursları birikmiş bir şekilde kendilerine ödenmektedir. Burada da
Yönetim Kurulumuzun bir hassasiyetini de paylaşmak istiyorum. Yine vefat eden üyelerimizin
çocuklarına veriyoruz bu bursları. Burada da daha çok faydalanması yönünde üç dört
çocuğunda burs isteyen arkadaşımızın ilkokuldaki çocuğu tercih edilmiştir. Bunun nedeni
üniversiteye kadar bu bursu alması sağlanmıştır arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım tabii ki bazı
eleştiriler olmuştur. Oda başkanımız bu eleştirilere de gereken cevabı verecektir. Benim bu
eleştirilerle ilgili cevaplarım bu kadardır. Bütün katılımcılara Yönetim Kurulu adına teşekkür
eder, saygı ve sevgiler sunarım.

DİVAN
Lütfen, görüşmeler bölümü tamamlandı, usule uygun değil. Rica ediyorum söz sırası oda
başkanı sayın Yahya Arıkan’da, buyurun. Lütfen sabaha kadar gidemeyiz buradan, lütfen.
Sayın Balcıoğlu lütfen başka yerde başka zaman bu görüşünüzü dile getirirsiniz. Usulü
biliyorsunuz değerli arkadaşlarım, geriye dönemeyiz. Söz hakkı onlarda. Bir dahaki Genel
Kurulda cevaplarsınız arkadaşlar.

YAHYA ARIKAN
Teşekkür ediyorum sayın başkan. Saygıdeğer meslektaşlarım, değerli konuklar, sevgili oda
başkanları tekrar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabi burada Genel Kurulu germeye
gerek yok herkes muhasebeci. Finansal tabloların ne olduğunu biliyor, okumayı biliyor,
yazmayı biliyor. O yüzden bir Genel Kurul yapıyoruz. Bu Genel Kuruluda böyle
tamamlamamız gerekiyor. Tabi öncelikle katkı sunan, söz alan tüm arkadaşlarımıza özellikle
bu saate kadar bizi izleyen siz değerli meslek mensuplarına saygılarımı, sevgilerimi sunmak
istiyorum. Hiçbir zaman sevgili arkadaşlar hiçbir örgüt liderinin üyeleri azarlama hakkı yoktur.
Eğer bugün bu saatte bu dakikaya kadar insanlar bekliyorlarsa sayılar önemli değil herkesin
kendini bu işin bir yüzü olduğunu unutmadan değer verilmesi gerekiyor. Ondan da açılıştaki

bu sayının hepimiz konuşan tüm arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi mesleki yoğunluğun
yaşandığı bu süreçte doğal olarak işlev yüzüne akmaları son derece doğaldır. Örgüt
liderlerinin üyeleri azarlama hakkı asla yoktur. Şimdi bir kaos yaşandı aslında bu kaos ben
özellikle meslek grubumdaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum son derece yapıcı önerilerde
bulundurlar. Tabii ki diğer gruplara haksızlık etmiyorum herkese teşekkür ediyorum. Onlara
ne için teşekkür ettiğim konusuna geleceğim. Şimdi bu samimiyetin aslında dilerdim ki
Meslek Yasasında da olması gerekiyordu. Bas bas bağırdık, 78 odanın görüşü alınmadan
Meslek Yasası çıkartılıyor dedik. Israrla, inatla, pazardan mal kaçırırsa bu Meslek Yasası
yürürlüğe girdi. Ve hatta bu Meslek Yasası yürürlüğe girerken bizimde yıllardır hayalimiz olan,
desteğimiz olan -hiç merak etmeyin o konuya girmedik- geçmişte serbest muhasebeci,
üniversite mezunu arkadaşlarımızın mali müşavirlik sürecine nasıl katkı sunduysak odamızın
yaklaşık 7 bin serbest muhasebecinin bunun en az 6 bini bize göre adaydır. Onların geçiş
sürecini her türlü destekledik burada problem yok. Ama üzüldüğüm nokta şu öyle bir
pazardan mal kaçırıldı ki yani siz bir yandan SMMM yapıyorsunuz ki yasanın gerekçesinde
ifade edildiği gibi TTK çıkıyor gerekçesiyle bu kanun alelacele çıkartıldı. Ama şuandaki yasaya
göre SM denetim yapma yetkisi yok. Biz bu acı gerçeği ilk günden beri ısrarla söylememize
rağmen sırf hesap oda seçimlerine bunları yetiştirelim, nispi temsil sistemini hayata geçirelim
endişesiyle bir hata yapıldı. Arkasından bu hata Genel Kurula planladığımız ileri sürüldü.
Arkadaşım ifade ettiler Türkiye genelinde 78 tane odanın en az 60 tanesinde Genel Kurul
yapılmadı sevgili arkadaşlarım. Biz geçen Genel Kurulda ifade ettik sizlere. Dedik ki üç yıla
çıkmasına rağmen bir çok oda genel kurul yapmamasına rağmen biz her yıl kurul yapmaya
devam edeceğiz dedik. Çünkü önemsiyoruz bu platformları. Bu platformlar aslında biz sizinle
bir araya gelmiyoruz sevgili arkadaşlarım. Biraz önce söz alan arkadaşlarım odamızın
danışman üyesidir, gruplar olarak temsil ediliyorsunuz. Temsil edilmeyen arkadaşımız var mı
burada? Hemen hemen tüm gruplar temsil ediliyor. Asıl aslında mesleki sorunlarımızı bu
meclislerde de tartışmak, ortak noktaya gelebilmek olması gerekiyor. Oraya gideceğiz merak
etmeyin. Bu anlamda süreyle ilgili süreye uyan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ama
demokrasinin bir yaşan tarzı olduğunu herkesin bilmesi lazım. Eğer burada kural
konuluyorsa, ya kuralın adı 15 dakika olmalı ya 30 dakika olmalı yada uyulmalı sevgili
arkadaşlarım. Divanı sıkıştırarak, baskı yaparak, buradaki üyelerin sabrını taşırarak Genel
Kurulu kimsenin zorlama hakkı yok. İkincisi aslında İstanbul Odası her zaman övücü bir oda
olmuştur. Bu anlamda da bir gelenek oluşturmalıyız diye düşünüyorum. Nedir bu? Farklı
algılanmasın, diğer konuklar çıkıyorlar, ucu belli değil, sonu belli değil aynı harf veriyorum
ben size. Bugün nasıl TOBB’ta herkes sırayla konuşuyorsa, herkes konuşamıyorsa ama bizim
burada amacımız tüm konukların konuşabilmesi ama en azından üyelerinde tartışma fırsatı
olabileceği zaman süreleri olmalı diye düşünüyoruz. Bu anlamdaki eleştirileri haklı buluyoruz
ancak konuklardan bu özveriyi beklerken de söz alan konuşmacıların süreye uymalarını
bunun altını çizmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar ben tek tek soruları yanıtlamak istemiyorum
ama şimdi öyle bir ilginçlik var ki tıpkı muhasebe mesleğini sürdürürken yaşanılan ilginçlik
gibi. Zaman zaman bunu anlattım son kısmı ifade edeceğim ama bir yandan defter tutanlar
var bu odanın üyesi bir yandan denetim yapanlar var bu odanın üyesi bir yandan uluslar arası
denetim yapan kuruluşlar var sevsek de sevmesek de bu odanın üyesi. Diğer yandan bir
başka şartlarımızı koyduğumuz zaman farklı farklı siyasal görüşlerde olan insanlarız.
Türkiye’nin çözümlerine faklı farklı bakan arkadaşlar topluluğuyuz. Bugün yani gruplar
mantığına baktığınız zaman dört tane grup varsa en azından bu gruplar arasında samimi ve
net konuşmak gerekiyorsa siyasi bazı farklılıklar olmasından kaynaklanmaktadır. Yani biz
mesleki birlikte de çok derin farklılıklarımız var örneğin örnek veriyorum bunu. Bunu da

anlatmamın nedeni şu gruplar burada hiçbirimiz hiçbir kimseyi ki hele ki muhasebeci gibi
aydın bir kesime zorla düşünceleri ikna etme şansı söz konusu değil. Birde şunu aramalıyız
şuralarda Türkiye’nin temel sorunlarına yanlı bakmadan, objektif bakarak nasıl ortak paydada
bütünleşiriz boyutunu konuşmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi cumhuriyet sevgili
arkadaşlarım. Bunlardan bir tanesi demokrasi. Her şeyin temeli demokrasiye dayalı. Ama siz
demokrasi anlayışını kendinize göre tanımlarsanız, başkalarını işaret ederseniz, başkalarını
yok sayarsanız ortak noktayı bulamazsınız. O nedenle konuşmamın başında bir bu Genel
Kurulların süreleri konusunda size hemfikirim ama gruplar adına konuşmalarınızı yaparken en
azından aynı gemide olan insanlar olarak ortak paydayı yakalayabilirsek en azından bir
konuşma ortamını bulabiliriz diye düşünüyorum. Yani ben şu anlamda tüm söz alan
arkadaşlarıma içten teşekkür ediyorum. Öyle genel kurullar yaşanıyor ki sandalyeler havada
uçuyor. En azından buradaki insanlar birbirimizi medeni bir şekilde dinleyebiliyoruz,
katlanabiliyoruz. Bunu son derece önemli bir adım olarak görüyorum. Bu nedenle bir kez
daha katkı sunan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi ön muhasebe eğitimi, tek SSK sicil
numarası, KDV’de tek var, odaların dava açması, KDV indirimi, meslekte sigortacılık
konularına bunu önümüzdeki süreçte tartışırız sevgili arkadaşlarım. Bunlar öneridir ki bu
Genel Kurullardaki temel amacımızda bu önerileri göz önüne alıp, değerlendirmek ve
sormamız lazım. Bu yüzden detayına inmek istemiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bir
sakin olarak şu kitaba bakmanızı istiyorum. Tabi zamanınız olmadı incelemenize ama birde
şuna bakmanızı rica ediyorum. Bu bizim web sitemizde vardı, orda Genel Kurullar deşifre
edilmişti, kitap halinde bastırıldı. 20 yıldır neler konuştuklarımızı şöyle bir gözden geçirelim.
Ve 20 yıl sonra geldiğimiz noktada şu stratejik plandaki konuların inanın büyük bir emek
vererek hazırlandı. Buradaki konular dışında hiçbir şey yok sevgili arkadaşlarım. Yani mesleğin
temel sorunları olarak üç tane temel konu ortaya koy dediğinizde herkesin birinci sırada
tahsilat, ikinci sırada haksız rekabet, üçüncü sırada angarya doğru mu arkadaşlar?
İlk etapta damardan girilecek konular bunlar. Benim önerim ve çağrım şu vaktinizi almak
açısından söylemek istemiyorum. Sevgili arkadaşlar gelin odamızın danışma üyesi hepimiz bir
aradayız. Bu mesleği saygınlık anlamında kafa yoruyorsak, emek veriyorsak alın teri
döküyorsak ve buradaki artılar tek bir gruba mal edilmeyeceğine göre yani bir yasa çıktığı
zaman işte Çağdaş Demokratlar Grubu ayrı yararlanacak diye bir şey de söz konusu değil. O
yüzden gelin bunu sakin sakin gruplarımız incelesinler. Göreceksiniz eş ana temadaki konular
özellikle mesleğin temek sorunlarında ortaya konan tahsilat gibi birçok konuların burada
ortak çözümünü bulmuş olacağız. Ancak haksız rekabetle ilgili bir şeyin altını çizmek
istiyorum. Arkadaşlarımız Salı gününden sonra bir arkadaşımızla on bir büroyu ziyaret
edeceğiz. Bu büro ziyaretlerinde Türkiye Haksız Rekabet Kurulu tarafından Mersin Muhasebe
Forumunda dağıtılan bu kitabı dağıtacağız. Ve birde stratejik planı üyelerimize dağıtacağız.
Sadece ve sadece arkadaşlar bir konuya yanaşmanızı istiyorum. Bir işin çözümü herkesin
samimi olmasından geçiyor. Şuradaki ilkelere, şuradaki kurallara herkes iş kaybetmeyeceğim
diye onurlu bir şekilde, dürüst bir şekilde sahip çıksın ben iddia ediyorum haksız rekabet diye
bir şey kalmayacaktır. Ama biliyorum ki bu kapıdan çıktığımızda herkes kendine göre bir
gerekçe sunarak kendi mücadelesine, kendi dünyasına devam edecek. Ondan sonra bizi
birbirimize düşüren müşteriler, bu emeğin değerini bilmeyen meslek mensupları acımasızca
rekabeti kaybeden maalesef bu işi ciddi yapan arkadaşlarımız olacaktır. Lütfen bu konuya da
dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir diğer konu arkadaşlarım düzeltmeler konusu. Şimdi bir
arkadaşım İSMMMO web sitemizdeki raporu nasıl okumuş bilemiyorum ama bizim aynen
önerimiz şudur her yerde ifade ettik. Bir ülkede sevgili arkadaşlar vergisel bir boyutu
olmayan işlemle ilgili meslek mensubu hatasının farkına varıp düzeltiyorum diyorsa buna

para cezası kesilmesi ayıptır sevgili arkadaşlarım. Biz buna katılmıyoruz. Ve bu anlamda
düzeltmelerde hiçbir para alamazsın TÜRMOB’un resmi görüşüdür. Sayın TÜRMOB yönetimi
buradadır. Nedir 10 gün, 15 gün, ¼ vs anlamı yoktur ki. Bir örnek vereceğim size inceleme
yapıyor bir yeminli mali müşavir. Vergi dairesi numarasını yanlış olarak görüyor bunu git
düzelt diyor. Bu incelemede 3 ay sonra oluyor, bu duruma göre 1 milyar lira para cezası.
Arkadaşlar bunu kesinlikle iyi bir adım atmışlardır. Tabi biz sevgili arkadaşlarımıza Danışma
Meclisi toplantılarımızda Gelir Dairesi Başkanlığının düşüncelerini paylaşmaya çalıştık.
Sonuçta ülkeyi arkadaşlarımız yönetiyorlar. Yani bahsi geçen yetki bizim elimizde olsaydı bu
ayıbı asla Türkiye’de uygulatmazdık, bunu sizde biliyorsunuz. Şöyle bakın konulara bence
olumlu bir adım atmışlardır. Bunu gündeme getirmede olumlu bir adım atmışlardır. İşte bunu
TÜRMOB’ta burada, odalarımızda burada bence Genel Kuruldan sonra çarşaf çarşaf ilanlarla
TOBB’u da yanımıza alarak Türkiye’nin bu ayıptan kurtulması lazım. Bu konuda da ben tüm
grupları, tüm meslek mensuplarını ortak mücadeleye davet ediyorum. Şimdi bir gazete ilanı
ile ilgili bir eleştiri geldi. Şimdi bunun paylaşmak istiyorum. Tabi muhalefet eden
arkadaşlarım doğal olarak haklı olarak eleştirecekler. Yani üyelerin yanında güzellikleri
anlatmayacaklar, anlatan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Eleştirilerden de her zaman
kendimize pay çıkartmayı görev biliyoruz. Ama bir anımızı paylaşmak istiyorum. Bu
kürsülerden çok konuştuk sizlerle. Üç ayrı güvenlik kurumuna verilen bildirimin tekelleşmesi
konusunu şuanda Devlet Bakanı olan Sayın Faruk Çelik’i işte TÜRMOB yönetimi, birkaç oda
başkanımızla ziyarete gitmiştik. Dedik ki ya bizi kurtarın bu şeyden, bir taraf şuandaki Sosyal
Güvenlik Kurumu Başkanı Fatih Acar, bir yandan İş-Kur Genel Müdürü vs. sordu teknik
adamlarına bu işi yapar mıyız arkadaşlar dedi, yaparız dediler. Hatta bayrama kadar yaparız
dedi tabi bir bayram geçti sorun değil. Bende şunu söyledim kendisine sayın bakan siz bunu
çözerseniz, biz teşekkür etmeyi biliriz dedim. Aynen arkadaşlarım var burada biliyorlar.
Aynen şöyle dedi ya siz iş bittikten sonra bizi hatırlamazsınız dedi. Siz çıkartın dedim bu örgüt
hatırlamazsa nedir dedik o anlamda teşekkür ettik. Açıkçası bu meslek örgütüne Maliye
Bakanlığı da güzel adımlar atsın onlara da aynı teşekkürü yapmak boynumuzun borcu diye
düşünüyorum. Yani o iş ilan boyutu verilen bir sözdür sevgili Oktay Yeşilyurt arkadaşım bunu
da bilmeni istiyorum.
Bu nedenle arkadaşlarımızla aynı ortak paydada düşünmemiz bizi son derece mutlu etmekte.
Bu anlamda size dağıtılan faaliyet kitabındaki 13 öneri dikkatle incelendiğinde Türk Vergi
sistemine objektif, tarafsız bilgi sunduğunu göreceksiniz. Şimdi değerli arkadaşlarım mesleğin
geleceği konusunda stratejik planı anlattık. Bunu konuşacağız tartışacağız ama burada örgüt
liderleri farklı görüşler olacak, çok saygı duyuyorum ama şu gerçeği birkaç arkadaşımız ifade
etti, kimsenin göz ardı etmesi mümkün değil. 1997 yılında İSMMMO tarafından düzenlenen
Muhasebe Denetimi Sempozyumunda “Teknolojik Gelişmeler” konulu bir sempozyum
yapmıştık. O sempozyumun sonucunda kağıtların kalkacağını söylemiştik. Ve önümüzdeki
süreçte beyannamenin elektronik ortamda olacağını ifade etmiştik, bize kimse inanmamıştı.
Şimdi bir gerçeği herkesin görmesi lazım, bunu siz isteseniz de istemeseniz de dünyadaki
teknolojik gelişme bizi oraya götürüyor. Gelecek web tabanlı değerli arkadaşlarım. Yani nasıl
diyorlar önce beyannameyi elektronik ortamda hayal bile edemiyorsak hatta eski
arkadaşlarım var, yıllar önce elle muhasebe tuttukları dönemde programları, bilgisayarları
hayal olarak gördülerse bir gün gelecek her şey web tabanlı olacaktır. E-fatura, elektronik
defter, elektronik muhasebe vs. İşte biz gelecek olan sürecimizi bu üç ana taban üzerinde
şekillendirmek zorundayız. Ve bugün kavgamızın özü de maalesef piyasanın daralmasından
kaynaklanmakta. Yani meslek mensuplarının yüzde 98’i bu salonda oturanlarında büyük bir

bölümü yaşantımızı ve geçimimizi defter tutmadan elde ettiğimiz için bu piyasa bize
yetmediği için acımasızca kabul etmeliyiz. O yüzden önümüzdeki süreçte iki alanı bunun bir
tanesi denetim boyutu konuşuldu, çizildi, tekrar etmek istemiyorum. Özellikle TTK sürecini
son derece önemsiyorum. Ama üçüncü konu ki İSMMMO Akademi bölümünde konuşacağız.
Uzmanlık alanları, danışmanlık boyutu geliştirilmediği sürece hep bu piyasada kavgalar
devam edecek sevgili arkadaşlarım. O yüzden gelecekle ilgili bu sürecide her zaman sürekli
hatırlayarak bu boyutta çalışmalarımızı birlikte sürdürmemizin gerekli olduğuna inanıyorum.
Şimdi hakikaten Meslekte Birlik Grubumuzdaki arkadaşlarımıza çok fazla bir şeyler söylemek
istemiyorum ama bir şeyi de netleştirmemiz gerekiyor. Çünkü son derece yapıcı bir konuşma
yaptılar. Lütfen benim konuşmamı da yapıcı olarak ele almanızı diliyorum. Şimdi biz 1990’dan
bu yana eğer iyiyiz derseniz hangi iktidar gelirse gelsin, iktidarlara göre görüş üretmedik. Yani
bu ülkenin sorunlarını, problemlerini inanın inceleyin raporlarımızı tarafsız ve objektif bir
şekilde hep anlatmaya çalıştık ülkenin gerçeklerini çünkü biliyoruz ki hepimiz için geçerli
konu. Bugün bu iktidar yarın başka bir iktidar var. Önemli olan burada bu platformlarda
Türkiye’nin gerçeklerini objektif olarak ortaya koymaktır.
Bu odada bunu çok iyi biliyorsunuz ki hiçbir arkadaşımızın inancından dolayı ayrım yapmadık.
Herkesi kucaklayıp, herkesin siyasal düşüncelerine karşılık duyduk. Ama bu ülkede birileri
ciddi anlamda özgürlükler kısıtlanıyorsa, bir takım baskıları hissediyorsa bu empati kültürünü
herkes hissedip ortak noktaya gelinmeli.
Sonuçta biz diyoruz ki güçlü bir demokrasi olsun diyoruz. Özgürlükler istiyoruz. Barış olsun
istiyoruz. İnsanca yaşam olsun diyoruz. Aydınlık bir Türkiye olsun diyoruz. Biz, tüm
arkadaşlarım adına bu sürece davet ediyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür
ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.
DİVAN
Evet değerli meslektaşlarım. Görüşmeler maddesini tamamladık. 6. Maddemize geçiyorum:
yönetim kurulunun aklanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy
birliğiyle aklanmıştır. Denetleme kurulunu ibraya sunuyorum: Kabul edenler? Etmeyenler?
Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.
Gündemin 7. Maddesi tahsili imkansız hale gelen üye borçlarının silinmesi konusu var.
Sanırım bu konuda yönetim kurulundan bir arkadaşımız bilgi verecek. Ama öncelikle teşekkür
konuşması için sayın oda başkanımıza söz vereceğim. Buyurun sayın başkan.
YAHYA ARIKAN
Çok kısa teşekkürümü bu genel kurulu sonuna kadar izleyen tüm arkadaşlarıma, bu başarılı
çalışmaya imza atan odamızın kurullarına, işçi temsillerine, komitelere ama ben de sayın
sekreterim gibi teşekkürümü oda çalışanlarına iletmek istiyorum. Onlar bu ekonomik krizde
bizi büyük bir özveriyle mesai kavramı almadan desteklediler. Yüreklerinden dolayı ayrıca
teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.
DİVAN
Tekrar gündemin 7. Maddesi’ne dönüyorum: tahsili imkansız hale gelen üye borçlarının
silinmesi konusu var. Sanırım bu konuda oda sekreterimiz bilgi verecek. Buyurun.

MEHMET İHSAN YALÇIN
Teşekkür ediyorum. Evet değerli meslektaşlarım tekrar merhaba. Tahsili imkansız hale gelen
üye borçları hakkında genel bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Buradaki arkadaşlarımız
odada kaydı görünmeyen kaydını aldırmış, silinmiş ve vefat etmiş arkadaşlarımızdan
oluşmaktadır. Yani odada hiçbir faaliyet göstermeyen üyelerin toplam birikmiş borçlarını
ifade etmektedir.
Tabi ki bunu genel kurulun onayına getirmek zorundayız çünkü bunun sizin bilginiz dahilinde
olması gerektiği konusunda yönetim kurulunun ortak kararı var. O yüzden vefat eden
üyelerimiz, nakil giden üyelerimiz ve fesihle ilgili üyelerimizle ilgili tahsili imkansız hale gelen
üye borçlarından oluşuyor. Tutarı. 1.215.659,64 TL’dir. Teşekkür ediyorum.
DİVAN
Değerli arkadaşlarım. Yani üye olanların borçlarının silinmesi söz konusu değil yüzden vefat
eden üyelerimiz, nakil giden üyelerimiz ve fesihle ilgili üyelerimizle ilgili bir gündem maddesi.
Bu listeyi de teslim ettiler. Bu listeyi de kayda geçmek kaydıyla ilgili gündem maddesindeki
öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Teşekkür ediyorum.
(itirazlar üzerine) bu madde üzerine konuşmak için kimse müracaat etmedi. O yüzden dilek
ve temenniler kısmında kullanırsınız söz hakkınızı. Gündemimizin 8. Maddesinde yer alan
İSMMMO akademisinin kurulmasının görüşülmesi. Yönetimden bir arkadaşımız açıklama
yapacaktır ama zaman kazanmak açısından şunu söyleyeyim aslında bu tip konular kurul,
komite ve oda yönetim kurulunun yetkileri arasındadır. Sağ olsun oda yönetim kurulu bunu
genel kurulun bilgisine sunma ve karar alma ihtiyacı hissetmiştir. Kendilerine teşekkür
ediyorum. Bilgi vermek amacıyla bir arkadaşımı kürsüye davet ediyorum. Buyurun.
YAHYA ARIKAN
Sevgili Oktay’cığım bugün biraz gerginsiz. Biraz sakin ol yahu. Bize yakışan nokta bu genel
kurulda diğer meslek örgütlerinde olduğu gibi oturduğumuz yerden bağırmak değil kürsüye
çıkıp konuşmaktır. Burada şunu ifade edeyim: oylanmış bir maddedir bu konu, sayın oda
sekreterimiz de açıkladı. Özellikle vefat eden üyelerimiz, odayla işi kalmamış üyelerin borcu
silinmesidir ve bu son derece başka borçların silinmesiyle alakasızdır. Ben de bu odaya aidat
ödüyorum. Bu konu bitmiştir.
Şimdi sevgili arkadaşlar; akademi konusu aslında size dağıtılan faaliyet raporunda bunun
tüzükle ilgili kısımları var. Ama özü şu: söz alan arkadaşlarımın söylediği gibi, mesleki
uzmanlaşma boyutu çok tartışılan konuların başında. Açıkçası bu akademideki temel
hedefimiz meslekte uzmanlaşma alanında uzun vadeli sertifika veren bir birim olması. Bir
örnek vereceğim: bugün dünya adli muhasebe ve ileri denetimi tartışıyor. Ve maalesef
bizlerin de bu konuda son derece eksik olduğu alanlarına başında geliyor. Yine stratejik
planda göreceğiniz gibi bir çok uzmanlaşma alanını içeren konuların sertifikalandıran bir
birim olarak düşünüyoruz. Amacımız bu. Başarır mıyız, başaramaz mıyız bilemiyorum. Ama
gerekçemiz mesleki uzmanlaşmayla ilgili böyle birimlere ihtiyacımızın olmasıdır. Ve
Türkiye’de bir ilk yapılacak. Bunu yönetim kurulunda ifade edildiği gibi buraya getirmeden de
kurabilirdik. Ama demokratik anlayışımızdan ötürü sizlerin görüşüne sunmak istedik.

Kısaca bunun özü meslekte uzmanlaşmanın ilk adımıdır. Karar size aittir. Karar genel kurulun
tartışmasına sunulmaktadır. Hepinize teşekkür ediyorum.
DİVAN
Sayın Jack Kamhi. Buyurun.
JACK KAMHİ
Teşekkürler. Sayın başkan, çok değerli arkadaşlar;
İSMMMO akademi hakkında görüşlerimi belirtmek için söz aldım. Şimdi en başta şunu
diyeyim: biz akademinin kurulmasını olumlu karşılıyoruz. Ama tabi bazı ayrıntılara girmek
gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün 5786 sayılı yasayla getirilen değişiklik geldi meslek
yasamızda. Mesleki geliştirme eğitimini zorunlu hale getirdi. Bunu hepimiz biliyoruz. 144.
Madde değişti bunu da biliyoruz. Şimdi bu zorunluluk mesleki geliştirme ve eğitim olmak
üzere gerçekleşmeyi bir altyapı oluşturulmasını gerektirmektedir diye düşünüyorum. Oda
başkanımız özellikle uzmanlaşma konusunda vurgu yaptı. Tabi bu da göz önünde
bulundurulmalı zaten ben bir önceki konuşmamda belirttiğim gibi, danışmanlık, müşavirlik
bence önümüzdeki yıllarda mesleğimizin belkemiğini teşkil edecektir. Bunun altyapısı için
zaten bir uzmanlık desteği gerekiyor. Aynı zamanda tabii yeni getirilen yasal değişiklikle
zorunlu mesleki eğitim de geliyor, buna da altyapı gerekiyor. Bu çerçevede bakarsak
İSMMMO akademisinin kurulması olumludur ancak şu nokta meslek mensuplarına ek bir
külfet getirmemesi kaydıyla olmalı. Bu bence çok önemli.
Bütçeye baktığımızda yanılmıyorsam 1.100.000 Lira 12 aylık da değil çünkü şuanda
kurulmamış. Yani en iyi ihtimalle 7 aylık bir dönem. Yanılıyorsam beni sonra düzeltsinler.
Böyle bir gider öngörülüyor. Tabi şimdi parasız bir şey olmayacağı doğru ama ek bir külfet
gelmesi de bizce doğru değil.
Şimdi zaten böyle bir akademi şeyle birlikte düşünürsek yeni çıkacak TTK ile birlikte
düşünürsek onunla bağlı olarak bildiğiniz gibi muhasebe standartları ve denetim standartları
yasası da çıkıyor bu da mesleğimizin mahiyet ve niteliği önemli değişikliklere uğrayacak diye
düşünüyorum. Birçok şeyi yeni baştan öğrenmek durumunda kalacağız. Önümüzdeki
dönemde bence mesleğimiz nitelik olarak çok gelişecek. Bizden beklenen müşavirlik ve
denetim hizmetleri daha yoğun ve karmaşık hale gelecektir. Yine benim kanaatime göre
niceliksel olarak kaybımız olacaktır. Yani yüksek nitelikli muhasebe ve müşavirlik hizmeti
talep eden müşteri sayısı azalacaktır. Bunun da bence bilincinde olmak gerek. Müsaadenizle
iki dakika daha vaktinizi alıp dolaylı biçimde buna bağlı olan AB’deki bir oluşumdan bir
gelişimi sizlerle paylaşmak istiyorum.
Şimdi bildiğiniz gibi 1978 yılında yayımlanmış olan 4. AB konseyi direktifi, AB’deki muhasebe
sisteminin temelini oluşturmaktadır. Yani tüm Avrupa’daki UFRS ve diğer muhasebe
kurallarının kaynağı budur. Bu 4. Direktif Avrupa’daki tüm sermaye şirketleri için uygulanması
zorunlu olan bir mevzuat birimidir. Şimdi 2008’in ikinci yarısından sonra ortaya çıkan
ekonomik krizin çözümler geliştirmek üzere Kasım ayında AB Başkanlık ve Başbakanlık
toplantısı yapıldı. Başka konular yanında küçük ve çok küçük işletmeler için tasarruf
olasılıkları üzerinde durulmuş, muhasebe işlemlerinin basitleştirilmesi halinde bu işletmeler
için gider azalmasının söz konusu olacağı görüşü dile getirilmiştir. Zannedersem Berlin’de
yapılan toplantıda. AB Komisyonu bu görüş doğrultusunda 4. direktifte bir değişiklik taslağı
hazırlamış ve 26 Şubat 2009 günü kamuoyunda tartışılması için bu taslağı yayınlamış

bulunmaktadır. Şimdi, bu AB Komisyonu’nun 4 No’lu direktife getirdiği değişiklik taslağı
mikro işletmelere yeni bir kavram getiriyor. Mikro işletmenin tanımı aktif toplamı 500 bin
Euro sınır, yıllık net satış 1 Milyon Euro, ücretli eleman sayısı da 10 kişi. Bu 3 kıstastan en az
2’sini aşmayanlar mikro işletme olarak tanımlanmış oluyor. AB’de yapılan istatistiki
çalışmalarda 7 milyon 160 bin civarındaki sermaye şirketinden yaklaşık yüzde 75’ine karşılık
gelen 5 Milyon 370 bin adeti mikro işletme kapsamına girmektedir. Çok büyük bir sayı. Bu
getirilmesi düşünülen değişikliklerin mikro işletmeler AB’de 4. direktif kapsamı dışında
tutulmakta ve zorunlu UFRS uygulamasına tabii olmamaları öngörülmektedir. AB için çok
önemli bir gelişme. Bu raporda da tabii ki o da ayrıntılarıyla anlatıyor, bu mikro işletmelerin
kapsam dışında tutulmaları halinde bunların müşavirlik ücreti olarak yılda yaklaşık ortalama
1200 Euro tasarruf edecekleri hesaplanmış, yani amaç da bu. Bu tasarı yayınlanır
yayınlanmaz önce İskoç Mali Müşavirler Enstitüsü, arkasından Akdeniz Muhasebeciler Birliği
birer bildiri yayınlayarak bu değişikliğe karşı olduklarını ifade ettiler. Bildiğim kadarıyla şu
anda bu konu AB’de tartışılıyor. Zannedersem yıl sonuna kadar bu tartışma sürecek. Ben
bunu meslektaşlarımla paylaşmak istedim, çünkü neticede bizler de AB’ye katılım
sürecindeyiz. UFRS’ler en azından bugün kağıt üzerinde geçerli olan bir konu. Dolayısıyla
bizim de meslek örgütü olarak bu tartışmanın bir yerinde olmamız gerekir diye
düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Divan
Teşekkür ediyorum. Sayın Oktay Yeşilyurt, buyurun.
OKTAY YEŞİLYURT
Değerli arkadaşlar, tekrar merhaba. Bakın, ben ne gerginim, ne de hiçbir arkadaşımı germek
gibi bir niyetim yok. Burada esas gündeme ilişkin konuşma için söz aldığımda tavrımı herkes
gördü. İnandığım, bizlere yararlı olacak şeyleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ancak süreci
doğru işletelim. Ben teşekkür ederken gergin olduğum söylenmiyor da, bir hakkın teslimini
istediğim zaman gergin olduğum söyleniyorsa buna sadece politik manevra yapmak denir.
Geliyorum akademi meselesine. Kural olarak eğitime karşı çıkmak gibi bir şeyi kimse
düşünemez. Ancak sayın Kamhi’nin söylediğinden yola çıkarak bir şey söylemek isterim ki,
bunun bir bütçesi varmış. Ben inceleyemedim, alamadım kitapçığı bilmiyorum. Böyle bir şey
elbette yapılırken bütçesiyle, ileride bunun kurumsal halinin şu anda sadece sertifika
verilecek sanki ihtiyari kendi içimizdeki bir kurs eğitim birimi gibi bir algılama hissettim. Öyle
değil mi? Öyle değilse konu daha da ciddi çünkü önermeme her iki arkadaşa da şu olacak.
Değerli arkadaşlar. Bunu gözümüzün içine sokmayın. Biz mecbur değildik, getirmeye ama
demokratik anlayışımız gereği getirdik, yani ne demek! Olur mu! Getirdiyseniz sonuçlarına da
birlikte kararlaştıracağız onun için getirmişsinizdir. O zaman getirmeyin bildiğiniz gibi yapın.
Yani bunu da böyle tespit edelim. Bu nedenle, bakın, şurada bulunan hazirun kaç kişi. Bu
konu ciddi bir konu ve bu konu önemli bir konu. Bu konunun burada bir karara
dönüştürülmesinde ısrar etmek yanlış bir karar olacaktır kanaatindeyim. Çok katılımlı bir
toplantıda hatta ihtiyaç duyuluyorsa bunun tartıştırılarak mekanizmalarının ne olacağını

netleştirerek o haliyle daha başka bir toplantıda gündeme alınmasını talep ediyorum ve bu
gündemden çıkartılmasını, aynı zamanda yeni dönem bütçesinin içinde de buna ayrılmış bir
kalem varsa o bütçenin de revize edilmesini istiyor, teşekkür ediyorum.
DİVAN
Teşekkür ediyorum sayın Ümit Gökdeniz buyurun.
Bir dakika sayın Balcıoğlu, daha önce söz isteyen var…. Tabi hocam kürsüye gelirken şunu
ifade edeyim tüm arkadaşlarımız konuşmak istiyor. Biz bir taraftan da saat 7’de bu salonu
yönetim teslim etmek zorunda. Bir taraftan onun sıkıntısını çekiyoruz. Saat 8. Diğer taraftan
da şu, ben şunu bekliyorum arkadaşlarımdan. Tecrübeli arkadaşlar. Ben nasıl bir arkadaşımın
10 dakika konuşması yerine yarım saat konuşup onu sıkıntıya sokmuyorsam, oylanmış bir
konuda arkadaşlarımdan ısrar beklemiyorum. Unutmuş olabiliriz. Arkadaşlarımızın anlayışlı
olmaları lazım. Yoksa bana kalsa ben bu genel kurulun sabaha kadar üç gün sürmesi
taraftarıyım. Ama bunun yıllardır sizlerin konuşmamda da ifade ettim. Burada kürsüye çıkan
arkadaşların yüzde 90’ı ilk defa kürsüye çıkan arkadaşlar değil. Sizler bu sıkıntıyı biliyorsunuz.
Bizim amacımız mümkün olduğu kadar tüm arkadaşlarımızı kürsüde konuşturarak sağlıklı bir
şekilde süresinde genel kurul sonuçlandırmak. Yoksa Divan olarak kimsenin hakkında
müdahale etme diye bir düşüncemiz yok. Ama arkadaşlarımızın kendi haklarını ararken sayın
başkan da ifade etti, başkalarını haklarına da saygılı olmaları gerekiyor. Teşekkür ediyorum.
Buyurun sayın hocam.
PROFESÖR ÜMİT GÖKDENİZ
Efendim ben Profesör Ümit Gökdeniz. Marmara üniversitesi İİBF İşletim bölümü öğretim
üyesiyim. Öncelikle çok teşekkür ediyorum sayın başkanımıza ve sayın divan kurulu
üyelerimize. Öncelikle böylesi bir akademi için adım atılmasından dolayı ben yürekten sizi
kutlamak için buraya çıktım. Çok çok teşekkür ediyorum bir akademisyen olarak sizi içtenlikle
kutluyorum. Bu son derece gereksinimi olan, özellikle meslek mensuplarımızı çağdaş
muhasebe ile buluşturmanın en kestirme ve en kısa yol olduğunu düşünüyorum. Bu çok
büyük bir gereksinimdir. Çünkü muhasebede dünya ile entegrasyon son derece önemli bir
boyuta da ulaşmış boyuttadır. Onun için gerçekten yatırımın boyutu ne olursa olsun bu
adımın atılması gerektiğine inanıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Bir maruzatım daha
olacak. Sayın Cakan Hibek’in bir açıklamasından etkilenmiş bulunmaktayım. UFRS 4. önerge.
AB muhasebe önergeleri 3 kapsamda olmuştur. Birincisi dördüncü, ikincisi 7. ve 8.
önergelerdir. 4. yönergenin çıkarılma nedeni UFRS değildir, onu düzeltmek isterim ve bunu
çıkartan da tabii ki AB Komisyonu’dur, komisyon kararıdır. Dolayısıyla burada bir fark oldu
herhalde onu düzeltmek istiyorum. Tekrar kutluyorum efendim bugün çok teşekkür
ediyorum.

DİVAN
Sayın Balcıoğlu buyurun.
İBRAHİM BALCIOĞLU
Sayın Divan, değerli arkadaşlar. Tabii sürenin son dere kısıtlı olduğunu biliyoruz. Bu manada
biz de sözü fazla uzatmadan akademi fikrini olumlu gördüğümüzü beyan ediyoruz. Yalnız
genel kurul üyeleri arasında şimdi inceleme fırsatım oldu, sadece seçilen kurullardan
delegeler alınacağı zikredilmiş. Bence önümüzdeki dönemlerde TÜRMOB delegelerimizin
sayısı bir hayli azalacak. 240, 250 civarında olacak herhalde. Bana göre TÜRMOB
delegelerinin tamamının genel kurul üyeleri olması lazım akademide. Bu manada değişik
düşüncelerin de orada serdedilmesi imkânı olabilir. Ben teşekkür ediyorum.

DİVAN
Teşekkür ediyorum. 8. Madde ile ilgili görüşleri tamamladık. İSMMMO akademisinin
kurulması konusunu oylarınıza sunuyorum. Peki sayın başkan buyurun.

YAHYA ARIKAN
Sayın başkan teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız endişelerini ifade ettiler. Doğal olarak yanıt
vermemiz lazım. Zorunlu eğitim konusu ayrı bir konu sevgili arkadaşlar. Zorunlu eğitim
konusu biliyorsunuz ki içimizdeki kaliteyi artırmak amacıyla yapılan bir çalışmadır. Onun saati
125-130 saat civarından bir saati var. Odanın eğitimlerine sempozyumlarına katılmak da bir
parçası. Zaten zorunlu eğitim apayrı olarak yapılandırılacak. Bizim bu yapımızla da ilgisi olan
bir konu değil. Şimdi, ek bir külfet konusu şöyle söyleyeyim. Bu iş bedava olmayacak sevgili
arkadaşlarım kusura bakmayın. Biraz önce anladığım muhasebe ve hile denetimi tam bir yıl
sürüyor değerli arkadaşlarım. Bir yıl süren akademik bir eğitim alınan bir süreçte kusura
bakmayın, böyle bir eğitime kişi o eğitimden çıktığı zaman ondan para kazanacak
arkadaşlarım. Evet külfet gelmeyecek, kime külfet gelmeyecek, size zorla bir külfet
gelmeyecek ama o eğitime katılmak isteyen arkadaşlarımız doğal olarak bunun bedelini
ödeyecektir. İbrahim arkadaşın ifade ettiği, bir çok yer incelenerek bu akademik model
oluşturulmaya çalışıldı. Geniş bir genel kurul bunun mantığına uygun bir yapı değil. Ama
sadece oda kurulları dışında da kesimler var. Böyle bakılması gerekir. Bunu da genel kurulun
takdirine sunuyorum. Teşekkür ederim.

DİVAN
Teşekkür ediyorum. 8. madde ile ilgili İSMMMO Akademisi’nin kurulmasını oylarınıza
sunuyorum kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir teşekkür ediyorum.
Gündemin 9. Maddesi tabi zamanla yarışıyoruz bir önerge var. Gündemin 9. maddesinde
bulunan yeni çalışma bütçesi faaliyet kitabında yayınlanmış ve dağıtılmış olduğundan
okunmadan görüşmelere geçilmesini öneriyoruz. Yahya Arıkan, Abdülaziz Ural, Hamdi Balcı.
Öneriyi oylarınıza sunuyorum kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Tabii
yazılı öneri gönderen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2 öneri özünde şu. Diyorlar ki
önerilerinde. Birincisi zarar edenden maktu aidat kadar nispi aidat alınmasın. 2. öneri olarak
diyorlar ki ücret tarife bedeli, öz olarak ifade ediyorum, alınmasın. Fakat mevcut yasada ve
yönetmelikte var. Bunlar yeni yönetmelik çalışmasında dikkate alınıp, mümkünse yeni
yönetmelikte dikkate alındığında o güne kadar süredeki aidatlar askıya alınsın bu tip öneriler.
Ama hukuksal anlamda takdir edersiniz bu tip yönetmelikler kanunla düzenlendiğinde
bildiğimiz kadarıyla yayınlandığı tarihiyle yürürlülüğe giriyor. Geriye dönük düzenlemeler
mümkün olmuyor. Yasal düzenlemeler yapılırken böyle bir şey mümkün müdür değil midir
daha sonra konuşuruz. Ama takdir edersiniz ki hazırlanmış denk bütçe var. Bu bütçeyi teknik
olarak bozmak da mümkün değil. Bu önergenizi gerekli çalışmalara TÜRMOB başta olmak
üzere kayıtlara alıyorum. Bütçe konusunda başka söz isteyen varsa buyurun.
Evet ben yazılı geldiği için toparlamaya çalıştım. Yani şöyle diyor arkadaşım, yönetmeliğe
göre ücret tarifesinin alınıp alınmaması konusu başka….

HASAN HÜSEYİN KIRMIZITOPRAK
Zaman çok ilerledi kuşkusuz. Biraz hızla ilerlemek gerekiyor ama çok önemli de bir konu.
Odamızın gelir ve ekonomik olarak zaafa düşmesi değil amacımız. Kuşkusuz kaynakları daha
çok olsun. Ama biz mevzuatla iç içe olan kanun ve hukukla iç içe olan bir kesimin mensupları
olarak bir şeyi de doğru algılamanız gerekir diye düşünüyorum. 19.12.2007 tarihli bir
yönetmelik değişikliği ile en son halinde bir ifade var. Bir yanlış anlaşılma varsa ya da bizim
yanlış anladığımız bir şey varsa burada doğru açıklanması yönünde bir ısrarımız var.
Yönetmelik şunu diyor maktu aidat ile ilgili. Memur maaşı taban aylık katsayısının 200
rakamıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar odaya kayıtlı bütün üyeler tarafından ödenir diyor.
Katsayı 0.72, çarp 200 ile, 145. 210 lira. Bunun bir izah edilmesi lazım belki bilmediğimiz bir
şey var bilemiyorum. Yine tarife ile ilgili oda mensuplarına dağıtılacak ve bürolarına asmaları
zorunlu taksitli fiyat tarifesi karşılığı olarak memur maaşı taban aylık katsayısının 100 rakamı
ile çarpımı sonucu bulunacak tutar alınır. Yine katsayı 0.72, çarp 100 ile 72 lira. Neden 105
lira bunun da açığa çıkarılması gerekir diye düşünüyorum. Kaldı ki bu tarife ile ilgili biraz
önceki konuşmamın içerisinde de söyledim, danışma meclisinde de gündeme gelmişti,

başkan orada dikkate alırız gibi bir şey söylemişti. Ve öğrendiğimiz kadarıyla birçok odamız
bunu almıyor. Çünkü maliye bakanlığı bu tarifeyi yayınlıyor biz neden bunu uyguluyoruz pek
şey değil diye düşünüyorum. Nispi aidat ile ilgili yargı kararları var. Hukuksal bir düzeltme
açısından bunun burada görüşülmesi çok derece önemlidir. Bundan sonraki şeyle ilgili fazla
zaman işgal edilmesin diye bunu dikkatle gündeme almak gerekir diye düşünüyorum.
Saygılar sunuyorum.
DİVAN
Teşekkürler. Sanırım oda yönetiminden bir arkadaşımız bununla ilgili bir açıklama yapacak.
Buyurun İbrahim Bey. En son yönetim adına sayın başkana vereceğim sözü, buyurun.
İBRAHİM BALCIOĞLU
Değerli arkadaşlar. Az önceki konuşmamda beyan ettiği bazı rakamlara oda sekreterimiz
cevap verince bu da bütçe içindeki bir kalemden kaynaklanıyor. Gerçekleşen rakam 400
yönetim kurulu huzur hakkı, 462 bin YTL. Fakat önümüzdeki dönem için bütçeye iki ayrı ücret
konmuş. 1 Mayıs’tan yıl sonuna kadar bir de yıl sonundan 2010’un başından sonuna kadar.
Bence esasında 2010’un sonuna kadar bütçe yapma gerekmiyordu çünkü mayıs ayında biz
genel kurulumuzu 1 yıl sonra yapacağız. 1 yıllık olduğunu ben tahmin ederek 649. sayfada
yönetim kurulu huzur hakkı bu 8 aylık dönem için 375 bin lira, 697. sayfada da tam yıl için
2010 yılı tam yıl için 800 bin YTL. Yani bizim rakamlarımızda bir yanlışlık yok. Ama bizi
yanlışlığa sevk eden bir çalışma bütçesi var önümüzde. Teşekkür ediyorum, sağ olun.

DİVAN
Teşekkür ediyorum. Sayın başkan buyurun, bu konuda son sözü size vereceğim.

YAHYA ARIKAN
Öncelikli olarak zarar eden meslek mensubunun aidat alınması nispi aidat alınması doğru
değildir buna katılıyoruz. Ancak bildiğim kadarıyla iki yönetmelik arasında bir çelişki var. Bu
iki yönetmeliğin de düzeltilmesi lazım. Bu anlamda bu tutanaklara girmelidir. Biz de bu
görüşü destekliyoruz. Ücret tarifesi konusunda zamana endeksli ücret tarifesi çalışmamız var.
Bu çalışmayı bu yılın sonda tamamlamayı düşünüyoruz. Bu çalışma ile birlikte tarife konusu
da netleşecektir diye düşünüyoruz. Bütçe ile ilgili tabii bir kaos yaşandığını anlatmaya
çalıştım. Şöyle ifade edeyim. 2 bütçe sunuluyor şu anda. Bir tanesi 1.5.2009-31 2009 bütçesi
sunuluyor. Bir de 1.1.2010-31.10 2010 bütçesi sunuluyor. Bundan sonra hem faaliyet raporu

yıllık sunulacak, hem de bütçe yıllık sunulacak. Hem 2010 yılının mayıs ayında seçimli genel
kurul yapıldığında 3 yıllık bütçe sunulacak. Yani 2011, 2012 ve 2013 bütçesi sunulacak. Bu
meslek yasasındaki dönemsellik ilkesine uygun bir hale getirilmedir. Bütçenin tekniği budur.
Epey düşünülerek, tartışılarak yapılmıştır bilgilerinize sunarım. Diğer konular süreç içerisinde
belirttiğim gibi yasa yönetmelik sürecinde düzenlenecektir. Bütçeyi olduğu gibi genel kurulun
takdirine sunuyoruz. Teşekkür ederim.

DİVAN
Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Önergeleri oylayacağım. Zaten şöyle, yönetim adına
sayın başkan dedi ki mevcut şekliyle dedi. Sizin yazılı önergede değil ama sözlü önergenizde
ücret tarifesinden bedel alınmaması ile ilgili bir öneriniz var. Nispi aidat zaten bildiğiniz gibi
yönetmelik maddesi. Öncelikle üyelere dağıtılan, oda yönetiminin hazırladığı bütçeyi
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Kabul edilmiştir. Dolayısıyla takdir
edersiniz 2. önergeyi oylamaya sunmuyorum. Teşekkür ediyorum.
Bakın arkadaşlar net olarak söyledim, oda yönetimi diyor ki, dağıtılan kitaptaki bütçede ısrar
ediyoruz diyor. Sizin de bir öneriniz var diyorsunuz ki sözlü önerinizde. Yazılı önergenizdeki
maddedeki sayın Gültekin Bekâr düzeltti. Buradaki önergenizde ilerde yönetmelik
çalışmalarında düzeltilsin diyorsunuz. Sayın Bekar diyor ki mevcut yönetmelik buna cevaz
veriyor diyor. Bu doğrultuda ben de dedim ki, önerinin biri sayın yönetimin sunduğu kitaptaki
bütçe, ikincisi de arkadaşlarımızın sözlü önergesi var. Diyorlar ki, ücret ve tarife bedeli
alınmasın. Ben de birinci önergeyi oylamayı sundum. Salonda yüzde 95 olunca 2.sini usul
olarak oylama gereği hissetmedim. Ne demek istediğimi anladınız ama ısrar ederseniz
oylatırım. Bakın bütçe bir bütün değerli arkadaşlarım. Tekrar söylüyorum. Yönetim kurulunun
bütçeyi sunduğu size dağıtılan kitap şeklinde oylamaya sunuyorum kabul edenler. Lütfen
bakın salona. Kabul edenler, etmeyenler. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir değerli arkadaşlarım.
Evet değerli arkadaşlarım. Genel kurul çalışmalarımızın en uzun genel kurul çalışmalarından
biri oldu. Genel kurul’un hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza siz
katılımcılarımıza, konuklarımıza, bize yaptığınız yardımlara genel kurulun sağlıklı geçmesi için
sunduğunuz katkılara teşekkür ediyor, divan heyeti adına hepinize saygılar sunuyoruz değerli
arkadaşlarım.

