İSMMMO 21. OLAĞAN GENEL KURUL
M. İhsan Yalçın:
Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım, oda kurulları adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
21. Olağan Genel Kurulumuzu açıyorum, hepinize hoş geldiniz diyorum.
Divan için elimde bir önerge var. Divan oluşumu için önerge vermek isteyen arkadaşımız varsa, kürsüye
bekliyorum. Şuana kadar bir tek önerge var.
Önergeyi okuyorum: 21. Olağan Genel Kurul üyelerine, 21. Olağan Seçimli Genel Kurulumuzu yönetmek
üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, Başkan Yardımcılığına Nilgün Saraçer, Üyeliğe Emine Özcanlı, Üyeliğe
Tülay Karaman’ı öneriyoruz.
Önerenler: Yahya Arıkan, Mehmet Eren, Yücel Akdemir, Hacı Reşit Küçük, Hasan Ildır, Serpil Zorbozan,
Metin Başer, Şenol Kokal, Habip Kullukçu, Vedat Çiftçi, Mustafa Özden, Lerzan Arslan, Şükrü Yılmaz, Aziz
Gökdeniz, Ahmet Uzuntepe, Celal Yeğek, Ayşin Angül, Necati Kalkan, Gülgün Öztürk, İlhan Güven, Işık
Sarcın, Eyüp Sabri Yücel, Erol Demirel, Volkan Demir, Leyla Özbay, Coşkun Kolsa, Fevzi Tacer, Hüseyin
Fırat, Veysel Karani Palak, Kazım Mermer, Mehmet İhsan Yalçın, Tayyar Güler, Turgay Kanarya, Hüseyin
Bekiroğlu, Kenan Boğa, İsmail Hakkı Baliç, Feyzullah Tanyer, Taner Yüceur, Nadir Hikmet Güneş, İrfan
Demirci, Ahmet Kıyıcı, Zeki Çapuroğlu, Hakan Kahraman, Ali Gökoğlu, Hüseyin Yerli, Gürkan
Çakmakyapan, Hüseyin Kaleli, Fahrettin Ravanoğlu, Nedim Kaya, Mülayim Dinçsoy, Ertuğrul Erdem, Cihan
Ersoy, Turan Kaşıkçı, Metin Bayer, Mücahit İsbir, Sabahattin Kunaçaf, Arif Özdemir, Ayhan Çorapçı, Sabri
Karakaşlıoğlu, İlhan Kırcıoğlu, Kamil Çelik, Hüseyin İskender, Aysel Tümer, Nurettin Tan, Rıza Çalasın, Ali
Haydar Tunç, Mesut İncedal.
Evet, önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir.
Divanı kürsüye davet ediyorum. Oda kurul üyelerimizi de yerlerine davet ediyorum. Yönetim, disiplin,
denetleme, mesleki gelişmeleri izleme, yayın kurulumuz, haksız rekabet kurulumuz, TESMER kurulumuzu
davet ediyorum.
Nail Sanlı:
Sayın Genel Başkanım, sayın Onursal Başkanım, değerli konuklarımız, misafirlerimiz, diğer illerimizden
gelen oda başkan ve yöneticilerimiz, değerli basın mensupları, İstanbul Odamızın değerli üyeleri hepinizi
Divan adına saygıyla selamlıyorum.
İstanbul Odamızın bu güzel organizasyonu ile toplanmış, umarım odamıza ve mesleğimize yakışır bir
genel kurul gerçekleştiririz. Bizim çabamız divan olarak bu olacak, sizinde çabalarınızı bekliyoruz. Bu
konuda hiçbir endişemiz yok. Genel kurulun odamıza ve mesleğimize yakışır bir şekilde geçmesi için
vereceğiniz katkılar için şimdiden teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyorum.
Değerli konuklar, değerli üyeler, gündem maddesinin bir devamı var, hemen onu tamamlayayım.
Başkanlık divanı seçildi, bugün burada tutulacak olan tutanakların imzalama yetkisinin divana verilmesi
için bir yetki gerekiyor. Bu yetkiyi oylarınıza sunuyorum. Seçilen divana bugün ki tutanakları imzalama
yetkisini kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir, teşekkür ediyorum.

İkinci gündem maddesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk,
silah arkadaşları ve aramızdan ayrılan devlet büyükleri, meslektaşlarımızın anısına ve şehitlerimizin
anısına sizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.
Gündem gereği oda yönetiminin hazırladığı bir belgesel var. Onu hep beraber izleyeceğiz. Hazırsa
izleyelim, buyurun.
20 yıllık çalışmaların özetini içeren bu güzel belgeseli hazırlayan yönetim kuruluna, katkı veren, destek
veren, demeç veren tüm arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Oda başkanımızın açılış
konuşmasına geçmeden önce zannediyorum bir plaket töreni var, önce onu gerçekleştirelim, sayın
başkana öyle söz verelim.
Buyurun İhsan Bey.
M. İhsan Yalçın:
Değerli meslektaşlarım sizler gibi yüreği güzel insanlar var aramızda bugün. Kim bunlar dersek? 35
ilçemizde 6.000 meslektaşımıza ‘Sürdürülebilir Müşteri ilişkileri ve Saygınlık’ üzerine bir sunum yapan
öğretmenlerimiz var. Bu sunumlarıyla bizlerle bilgilerini paylaştılar, bizde öğretmenlerimize
teşekkürlerimizi sizlerin huzurlarınızda yapmak istedik. Bu anlamda öğretmenlerimizi ben kürsüye davet
etmek istiyorum. Öncelikle Oda Başkanımız Yahya Arıkan kendilerine plaketlerini sunacak. Prof.Dr. Esin
Can Mutlu ve Gülbeniz Akduman hocalarımızı sahneye davet ediyorum. Prof. Dr. Canan Çetin hocamız
özel bir durumdan dolayı aramıza katılamadı. Saygı ve sevgilerini ilettiler. Bende huzurlarınızda
kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Plaketini kendilerine daha sonra takdim edeceğiz.
Nail Sanlı:
Güzel çalışmalarından ötürü ödülü kazanan öğretmenlerimizi bizde kutluyoruz, çalışmalarından başarılar
diliyoruz. Şimdi gündem maddemiz Yönetim Kurulu Başkanının konuşması ve kürsü Yahya Arıkan’ın.
Buyurun sayın başkan.
Yahya Arıkan:
Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım, sevgili yol arkadaşlarım, sayın basın mensupları genel
kurulumuza hoş geldiniz…
Bu toplantımızda heyecanımızı daha da artıran pek çok olay var… En önemlisi; mesleki mücadelemizde 20
yılı geride bırakmak. Neredeydik… nereye geldik? Buna baktığımız zaman başarı öyküsü yazdığımızı
görüyoruz.

Hatırlayın değerli meslektaşlarım, 1980’lere kadarki dönemi düşünün; Faturaları yazdığımız mart ayını
yoğun geçirdiğimiz, yılın geri kalan 11 ayında ise ne yapacağımızı bilemediğimiz bir meslek icra ettik. Bu
yıllarda katma değer vergisinin çıktığı 1984 yılı, meslek tarihimiz açısından önem taşır. 1984 aynı zamanda
düzenli olarak muhasebe yazılımlarının yaygınlaşmaya başladığı yıldır.

1989 yı lı ise mesleğimizde ayrı öneme sahip bir kilometre taşıdır. Bazılarımız hatırlayabilir, bu döneme
kadar, sırtımıza kazılı bir kâtip imajı vardı. 10 metrekarelik bürolarda, önüne poşetlerce faturaların
yığıldığı kolluklu kâtipler…
20 Mart 1990 tarihi de önemlidir. Hatırlayanınız var mı? Lütfi Kırdar Spor ve Sergi Sarayı… Bugün ruhsat
diye dağıtılan geçici izin belgeleri tutuşturuldu elimize… İyi hatırlıyorum, 50’şer lira para toplanmıştı. Bir
mukavva kutu içersinde, yaklaşık 160 milyon lira teslim edildi. Alın Oda’yı kurun dediler. Ne oturulacak bir
yerimiz var, ne de çalışacak insanımız...
O zaman tabii, dönemin koşullarını taşımadığı için belge alamayan, kaçak muhasebeci sorunu da var… En
temel sorunlarımızı çözmekle işe başlamalıyız diye düşündük… Öncelikle müşterinin, bize yeni meslek
unvanlarımızla hitap etmesini sağlamalıyız diye düşündük.

Ve bunun yolunun da eğitimden geçtiğine inandık.199o yılına geldiğimizde odanın ilk eğitimini yaptık.
Yine iyi hatırlıyorum; dönem sonu semineriydi bu eğitim. İstanbul dışında, ticaret odasında yapılmıştı.
Koca İstanbul’dan 30 kişi katılmıştı ilk eğitimimize. Buradan rahmetle anıyorum, o zaman ki başkan
yardımcımız Erkin Balaban’la bu bize yapılır mı, deyip ciddi anlamda üzülmüştük. Ama kendimize bir ilke
edindik, bir hedef koyduk. Dedik ki; Gün gelecek yüzlerce meslek mensubuna eğitim vereceğiz…
Değ erli meslektaşlarım, bizler daha yola çıkarken ‘eğitim, eğitim, eğitim…’ dedik. Bugün, 20 yıllık meslek
mücadelesinden, bir birikimden, bir kazanımdan söz ediyorsak, bunu, bu tespitimize borçluyuz. Mesleki
mücadelemiz açısından dopdolu, kazanımlarla taçlandırılan 20 yılda, bizleri, yine eğitim bir arada tuttu.
Bu süre içerisinde muhasebe mesleğini geliştirdik, kendimizi geliştirdik, uzmanlaştık, imzamızı kazandık…
Mesleğimizin kilometre taşlarında hep birlikte mücadele ettik. Mücadele ettik ve hep daha iyisini
hedefledik… daha iyisi için çalıştık. 20 yıla neler, neler sığdırdık… Sizlerle hep birlikteydik;
1 Mayıslarda meydanlarda, eğitim salonlarımızda, işyerlerimizde… Balolarımızda, özel günlerimizde…
Hep bir aradaydık;
Meslek odaları koordinasyonunda, diğer odalarımızın toplantı
eylemlerimizde… İlçelerimizde, komitelerimizde…
Sempozyumlarımızda bir araya geldik. Panellerimizde tartıştık...
Medyada, tartışma platformlarında buluştuk.

salonlarında…

Savaşa

hayır

Yolsuzluklara karşı yürüyüşlerde omuz omuza durduk. Cumartesi anneleri haykırışında, Tekel işçilerinin
direnişinde yine hep birlikteydik.
Hocalarımızla, gönül verenlerle, sözü olanlarla, haykıranlarla… Meslek mücadelesinde bize omuz veren
herkesle… Dayanışmanın, kenetlenmenin önemini bilen herkesle çalıştık… Sizlerle çalıştık, hep beraber
yürüdük.

Birlikte yürüdüğümüz yolda geldiğimiz nokta; dayanışmanın, omuz vermenin adı oldu. Geldiğimiz nokta
birlikteliğin başarısı oldu. Karşıdakini dinlemenin, eğitimin, günübirlik hesaplar yerine, uzun vadeli
program yapmanın, aydınlık geleceğe inanarak çalışmanın başarısını elde ettik.
Bu başarı hepimizindir. Hayal gücü olanındır.
Ünlü bir söz vardır; Büyük bir iş başarmak isteyenin, öncelikle büyük bir hayali olması gerekir… Biz hayal
ettik ve 20 yılda gerçekten büyük bir şey yaptık. Başarıyı adım adım ördük. Örgütlülüğümüz yaşam için
mücadele, gelecek için çözümdür dedik. Neler yaptık diye şöyle bir baktığımızda raporlarca mesleki
kazanım görüyoruz.
Bu kazanımları sizlerle zaman zaman paylaştık. Sizler de biliyorsunuz ki; çıtayı sürekli yükselttik… Çok
büyük kazanımlar elde ettik…
Değerli meslektaşlarım,
Mesleğimizde bugünü dünden gördük, yarını bugünden görüyoruz. Bu sayede, Türk muhasebe mesleğini
dünyadaki ve teknolojideki gelişmelere paralel bir noktaya taşıdık. Mesleğin bugünü ve geleceğinde,
eğitimin vazgeçilmez olduğunun bilinciyle çalışmalar yaptık. Eğitim birimlerini ilçelere yaygınlaştırdık.
e-eğitimle bürolara, evlere uzandık. Üniversiteler ile yakın temasta olduk. Mesleki kariyeri geliştirmek için
bütün olanaklarımızı kullandık. Mesleki mücadeleyle yetinmedik, toplumsal kalkınmada etkin rol aldık.
Sorunlara mercek tuttuk, çözüm önerileri geliştirdik.
Saygın meslek için çıktığımız yolda;
Başardıklarımızla Türkiye genelindeki 80 bin meslek mensubumuza önderlik ettik. Çalışmalarımız,
stratejik bilgi mesleğinin altyapısı oldu. Muhasebe bugün stratejik bilgi mesleği kimliğine kavuşurken,
bizler bugünün ihtiyaçlarına yanıt veren donanımlı çalışanlar olduk. Bu hedefe ulaşmak için Akademi’ye
uzanan yolda, eğitim ağımızı sürekli genişlettik.
Bu kadar mı değerli arkadaşlarım? Yani bu çalışmalarla yolun sonuna mı geldik, işlerimiz bitti mi? Bütün
sorunlarımızı çözdük mü?
Hayır.
Yeni başlıyoruz…
Hala ciddi sorunlarımız da vardır… Ve bu sorunları çözmeye dönük somut projelerimiz, adımlarımız da
vardır. Bunun için olanaklarımız vardır.
Örgütlü gücümüz, mesleki sorunlara karşı ‘ortak akıl’ı oluşturmuştur. Olanaklarını hazırladığımız
kurumsallaşma bizi yarın da başarıya götürecektir. Kurumsallaşarak rekabet gücümüzü arttıracağız...
Muhasebe mesleği, denetim mesleğine dönüşmekte, fonksiyonu farklılaşmaktadır. Yasalaşmasını dört
gözle beklediğimiz Türk Ticaret Kanunu ve Basel II düzenlemeleri alanımızı genişletecek. Mesleğimizin

önemi artıyor. Artık sadece vergi için değil, bilgi ve karar için muhasebe yapacağız… Yarattığımız katma
değer artacak…
Bu döneme ilişkin projelerimizi birazdan sizlerle tek tek paylaşacağım.
Değerli meslektaşlarım,
Biz mesleğimizde yeni döneme hazırlanırken toplumsal sorunlara duyarlılığımız da; eleştirilerimizi,
önerilerimizi yine yüksek sesle dillendirme gücünü verecektir.
Sorunlara çözüm irademiz, yine bürokrasiyi bitirmek için en büyük silahımız olacaktır. Karşılığı alınmayan
hizmetlerin içinde boğulmamak için, bu sorunları çözmek için yeterli gücümüz vardır. Gerek bağımlı gerek
bağımsız çalışanlarımızın yakınmalarını azaltacak projelerimiz, yine bizi başarıya ulaştıracaktır. Mesleki
kariyerimizi geliştirmenin anahtarı, yine eğitim olacaktır, dayanışma olacaktır.
Değerli meslektaşlarım, biz kendimize mükemmeliyeti hedef edindik… Biliyorsunuz, iyi,
düşmanıdır. İyi yaptık, yeter artık deyip, çabayı elden bırakmayacağız.

mükemmelin

Tabii doğal olarak; dayanışmamızı istemeyenler,
Türkiye’nin sorunlarına, mesleğimize, birbirimize sahip çıkmamızı istemeyenler olacaktır.
Birikimlerimizi yok etmek isteyenler de olacaktır. Vardır.
Aydınlık yarınlara sahip çıkmamıza tahammül etmeyenler,
Ceplerini doldurup köşelerine çekilmenin hesabını yapanlar da vardır. Her zaman olacaktır…
Türkiye’de milyonlar işsiz, her dört kişiden biri aç, yoksul. İşte böyle bir ortamda ‘her şey ne güzel, ne
güzel’ nakaratlarını ağızlarından düşürmeyenler de olacaktır. Hatta ve hatta bu Cumhuriyet’in temelleri
sarsılırsa sarsılsın artık diyenler de çıkacaktır… Vardır, olacaktır da…
Sen bizdensin, öteki diğer taraftan diye konuşanlar, elbet bizleri hedef alacaktır.
Mücadelemizi, örgütlü gücümüzü takdir etmeyenler de olmuştur. Yine olacaktır…
Ama unutmayalım ki değerli arkadaşlarım, bizi bir arada tutan onlar değildir.
Unutmayalım ki; meslek yasamızı siyasi saldırı aracına dönüştürenler, bize sormadan değiştirenler, zaten
bizi, mesleğimizi, ülkemizi düşünmemiştir.
Unutmayalım ki; onlar sadece kendilerini düşünürler. Yolsuzluk yaparlar, mal mülk edinirler, Türkiye
sevdası nedir bilmezler!... Vergi mi? Onu hiç vermezler…

Mesleğimizin sorunlarına, ülkemizin dertlerine asla ortak olmazlar… Öyle bir niyetleri de yoktur.

Değerli meslektaşlarım,
Bizler de meslek yasamızın günün ihtiyaçlarına cevap vermediğini biliyoruz. Meslek yasamızın, günümüz
koşullarının gerisine düştüğünü bizler de görüyoruz.
Şeffaf ve uluslar arası muhasebe uygulaması için yeni Türk Ticaret Kanunu ve Basel II kriterleri devreye
girecektir. Bu yasalarla, mesleğimiz, işletmelerin kredi değerliliğinde vazgeçilmez olacaktır. Meslek
mensuplarımızın kariyerinin de, objektif kriterlerle belirlenmesi, risk ölçümü ve kredilendirme sürecinde
de yaşamsal önem taşıyacaktır. Bu süreç hem bankaları hem de küçük ve orta boy işletmeleri çok
yakından ilgilendirecek. Bizler bu süreci biliyoruz ve sorumluluğumuzun farkındayız.
Ama kimse unutmasın ki;
bu yapılanma sürecinde, meslek yasamızın; kurumlarımıza müdahale aracına dönüştürülmesi yutacağımız
bir oyun değildir.
Bu kimseler, tarif ettikleri kesimleri, güç odaklarını, yönetimlerimize daha önce de sokmak istemişlerdir.
Başaramamışlardır. Yine başaramayacaklardır.
Unutmasınlar ki;
Meslek mensubumuzun oyuna sahip çıkıyoruz; 7.000 oy alacak bir aday yerine 2.000 oy alacak bir adayın,
kurumlarımızda yönetici olmasını özerkliğe müdahale olarak görüyoruz.
Bizler, ekonominin önceliklerini kendine öncelik edinen, tarafların katıldığı ve mesleki sorunları odağına
alan bir anlayışla hazırlanan meslek yasası için var gücümüzle mücadele edeceğiz.
Biz biliyoruz ki;
Bugün, tahsilat, haksız rekabet, angaryalar gibi mesleki sorunları gündemine almayan, kariyer
planlamasını, kurumsallaşmayı özendirmeyen, uzmanlaşmayı temel almayan hiçbir yasal düzenleme bizi
ileriye taşımayacaktır. Böyle düzenlemeler, sadece adaletsizlik kaynağı olacaktır.
Bizi var güçleriyle sıkıştırmaya çalışanlar, meslek yasamızı kalkan yapanlar unutmasın ki;
Bizler, 20 yılı geride bırakan mücadelenin sahipleri, irademize güveniyoruz.
Sizlere güveniyoruz; siz yönetimlerinizin hizmetlerini, doğrudan değerlendirebilir, kimi seçeceğinize
doğrudan karar verebilirsiniz. Özgür ifade olanağına hep beraber, sizlerle birlikte sahip çıkıyoruz.

Danışma meclisimizde, komitelerimizde yarattığımız çalışma ortamı ile meslekte ortak akılı harekete
geçirdik. Mesleğin gelişimi için sorunlara çözüm temelinde çalıştık.
Kimse şimdi bize kalkıp ‘onu seçersiniz, diğerini seçmezsiniz!’ diyemez. Kimse kalkıp, ‘bana muhalefet
edeni tutmayın’ diyemez. Kimse kalkıp, ‘sizin derdiniz ne, dağılın ki benim giyimini, kuşamını beğendiğim
gelsin oraya’ diyemez.
Arkadaşlar, kimse şunu diyemez; ‘Bana alkış tutanı alkışlayacaksın, istediğimi yönetimi getireceksin,
istediğim gibi yaşayacaksın!’
Yok böyle bir şey değerli arkadaşlarım!..
Bizim irademize siyasi müdahale, kurumlarımıza demokratikleşme değil, ayrımcılığı getirecektir. Biz bunu
biliyoruz.
Hepiniz tanık oldunuz:
‘Yasanızı demokratikleşme için değiştiriyoruz’ dediler. Mesleki çalışmalarda, bizlerin değil, ilgili
Bakanlıkların elini güçlendirdiler.
TÜRMOB’un delege yapısını değiştirdiler. Ama Odaların üst birliği olan bu çatı örgütte, tabanın seçtiği,
sizlerin oy verdiği Oda yöneticilerinin önünü kesmek istediler.
Yine TÜRMOB yapısında son derece anti-demokratik düzenlemelerin kaldırılmasının da önüne geçtiler.
Aynı yasa yapıcılar; 9 kişiden oluşan TÜRMOB Yönetim Kurulu’nda 75 bini aşan muhasebeci, mali
müşavirin neden sadece 4 kişiyle, buna karşılık 4 bin civarındaki yeminli mali müşavirlerin 5 kişi ile temsil
edildiğini hiç sormadılar…
Bizler bu demokrasi anlayışının samimi olmadığını biliyoruz, unutmuyoruz. Siyasetin gölgesinde yapılan
mesleki örgütlenmenin, mesleki sorunları ve çözüm önerilerini dışlayan yasaların, demokrasi ile
bağdaşmadığını biliyoruz…
Biliyoruz ki;
Odalarda siyasetçilerin iktidarı, ekonomide kayıp demektir.
Biliyoruz ki;
Meslek örgütlerinde siyasetçilerin zaferi, üyenin kaybı demektir. Hepimizin kaybı demektir.
Onlar da bilsin ki;

Daha aydınlık bir Türkiye için çıktığımız meslek mücadelesinde kimsenin arka bahçesi olmaya niyetimiz
yok. Asla olmayacağız!

Değerli meslektaşlarım,
Başarımız aynı zamanda ülkemiz ve mesleğimiz için daha çok şeyler başaracağımızın da teyididir…
Ülkemizde çok büyük sorunlarımız var ve çok büyük düşünmek zorundayız yine. Neden mi?.. Çünkü,
küçüklerimize karşı büyük sorumluluğumuz var. Ülkemizin bulunduğu nokta pek de iyi değil… Ne
ekonomisi ne sosyal yaşamı iç acıcı. Kimse halinden memnun da değil. Çalışan mutsuz, işsiz aç, doktorlar
ayakta... Eczacıları biliyorsunuz... Sanayici dertli, ihracatçı şikayetçi, esnaf ise perişan. Hizmet verdiğimiz
işletmeler yarınını göremiyor.
Değerli konuklar, bundan üç yıl önce 18’inci genel kurulumuzu açarken şöyle demiştik:
Ekonomide ikili bir yapı oluşmuştur. Kazanan azınlık kesim, kaybeden çoğunluk kesim var demiştik.
Aradan geçen sürede bu dengesizliği giderecek, azaltacak bir adım atılmamıştır. Kazanan daha çok
kazandı, kaybeden kesin daha çok kaybetti. Türkiye’nin yapısal sorunlarına, küresel krizin etkileri tuz
biber oldu.
Dünyada iyileşme beklentileri hala çok zayıftır. 2010 durgunluğun aşılması için umut yılıydı. Tahminler ve
beklentiler hep bu yöndeydi. Ancak krizin patlak verdiği ABD konut piyasasında bugün itibarıyla beklenen
iyileşme yaşanmamıştır. Bu piyasada daralma devam etmektedir. Amerikan İstatistik Bürosunun
açıkladığı son verilere göre daralma yüzde 2.2’dir. ABD konut piyasasının hacmi ve hareket yönü, küresel
makroekonomik görünüm için önemli fikir vermektedir. Yeni konut sayısının artması, inşaat sektörü ve
bağlı sektörlerdeki canlanma yanı sıra istihdam olanaklarının artmasını da işaret etmektedir.
Hatırlarsınız, krizin de başlangıç noktasıdır. Ayrıca yatırımcıların ev alma kararlarının bankacılık sektörü
üzerindeki etkisi düşünüldüğünde bu verinin takip edilmesi önemlidir. Ocak 2009 döneminden sonra kısa
süreli bir iyileşme olmasına karşın Şubat 2010’da yeni satışlar yüzde 6 düşmüştür. Burada bir çarpıcı daha
veri var ki; krizden çıkışın henüz uzak olduğunu göstermektedir. ABD’nin 46 yıllık yeni konut satışları
incelendiğinde Şubat 2010 dönemindeki 308 binlik yeni satışın 1970, 1982 ve 2008 krizlerindeki veriden
daha düşük olduğu görülmektedir.
Bu da ortaya koyuyor ki; küresel kriz, pek çok otoritenin kabul ettiği gibi geçmedi ve toparlanma süreci
çok yavaş olacak.
Uluslar arası Çalışma Örgütü, ILO’nun verileri hepimiz için ürkütücüdür. Kriz son iki yılda 34, 2009’da 27
milyon kişiyi işinden etmiştir. Çalışabilir durumdaki her 100 kişiden 7’si, 100 gençten 13’ü işsizdir. Bu yıl
işsizlik oranları düşmeyecek, aksine Avrupa ve gelişmiş ülkelerde artacaktır. İşin öbür boyutunda da
emekçinin yoksullaşması vardır; Kriz 2.2 milyar emekçiyi çalıştığı halde yoksul hale getirmiştir.

Tahminler de iç açıcı değildir. ILO, Avrupa Birliği ve gelişmiş ülkelerde 3 milyon yeni işsiz daha
öngörmüştür.
Değerli konuklar, ekonominin karşı karşıya olduğu tablo, yepyeni bir bakış açısını zorlamaktadır. 2008 –
2009 döneminde çalışan yoksulların, yani bir işte çalıştığı halde yoksulluk sınırı altında yaşayanların
sayısındaki artış da kaygı vericidir. Bu dönemde aşırı yoksulluk sınırı olan günde 1.25 dolar gelirle yaşayan
emekçi sayısı 215 milyon kişi artmıştır. Bu kişilerin toplam sayısı 849 milyon. Günde 2 dolar gelirle
yaşayanlar da 185 milyon kişi artmış, 1 milyar 368 milyona çıkmıştır.
Değerlendirmemize başlarken söylediğimiz gibi Türkiye’de ikili bir yapı var. Bu yapı giderek riski
derinleştiriyor. Kazanan azınlık ile kaybeden çoğunluk arasındaki uçurum büyüyor. Küresel kriz,
Türkiye’nin krizi olmuştur. Bunun sonucunda Türkiye’de en yakıcı sorun olan işsizlik artmıştır.
Artık çalışan kesimin kaç katı büyüklükte bir kitle var ki; ne düzenli bir geliri ne de sosyal güvencesi var.
İşte bu yoksullar kitlesi dünyada da olduğu gibi Türkiye’de de en büyük risktir. Bu insanların umutsuzluğu,
öfkesi, üretimden dışlanmış konumları Türkiye’nin en büyük çıkmazıdır.
Küresel ekonomik kriz döneminde Türkiye’de işsiz kalanların sayısı, iflaslar, geçici iş ilişkisi ve işten
çıkarmalar sonucunda 2.5 milyon kişiye ulaşmıştır. Bu insanların aileleri ile birlikte 10 milyon kişiye
ulaştığı bir gerçek. 2004 yılında iş bulma umudu kalmayanların sayısı 1 milyon 100 bin kişi iken bu sayı
2009’da 2 milyon kişiyi geçmiştir. İşte sadece bu iki veri, krizin faturasının kitlelere mal edildiğini ortaya
koymaktadır.
İşsizlik sorunu, ücret düzeylerini, sosyal güvence konusundaki düzenlemeler ve denetimlere kadar,
istihdam piyasasında her noktayı etkilemektedir.
Nitekim, işsizlik sorununun büyümesine paralel olarak kayıt dışı istihdam da büyümekte, insanlar iş
bulabildiğinde sosyal güvence aramamaktadır. Bu konudaki veriler ürkütücüdür; son bir yıl içinde
istihdama katılanların yüzde 70’i kayıt dışında kalmıştır.
Aralık 2009 itibarıyla son bir yıllık dönemde istihdam edilen kişi sayısı 985 bin kişi artarken, kayıt dışı
istihdamdaki artış 675 bin kişiyi bulmuştur. Böylece son bir yılda istihdam edilenlerin yüzde 70’i kadar
işgücü, kayıt dışı istihdam edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, son dönemde işi bulabilen, artık sigortayı
soramıyor bile… Genel istihdam verilerinde de kayıt dışı oranı yüzde 43’ü bulmuştur.
Türkiye enflasyon sorununu çözmüş gibi bir tablo sergilese de enflasyon, yoksul kesimi olumsuz
etkilemeye devam etmektedir. Gıda, konut ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle en zenginden en
yoksula doğru gidildikçe endeks belirgin bir biçimde artış göstermektedir. Her ne kadar, 2003-2006
döneminde denge yoksul kesimin lehine oluşsa da 2006’dan sonra patlak veren gıda ve enerji krizi,
yoksulun daha da yoksullaşmasını beraberinde getirmiştir. En zengin yüzde 20’lik dilimde enflasyon
endeksi yüzde 176.4 iken, en yoksul kesimde bu endeks yüzde 188.2’ye çıkmaktadır.

Derinleşen ekonomik kriz, iyileşme umudu ile tünelin ucundaki ışığı bekleyen tüm kesimlerde, beklentileri
olumsuza çevirmiştir. Krize karşı etkili çözümler üretemeyen sisteme toplumun tüm kesimlerinden
tepkiler artıyor. İşi olan-olmayan tüm kesimler, tarım üreticileri, sanayiciler, ihracatçılar, turizmciler
eleştirilerini daha yüksek sesle dile getirmektedirler.
Sabrı hızla tükenen kesimlerin başında işsizler gelmektedir. Ancak diğer kesimlerde de beklentiler
kötüleşmeye devam etmektedir.
Tüketici güven endeksine baktığımızda da dişe dokunur bir iyileşme göremiyoruz. Endeks bu yılın
başında, ocak ayında bir önceki aya göre, yüzde 0.57 oranında arttı ve 79.24 değerine ulaştı. Ancak hala
kriz öncesi bulunduğu yüzde 90-100 bandından oldukça uzaktır. Reel ekonomiye güveni ifade edebilecek
doğrudan yabancı yatırımlar, 2009 genelinde yüzde 58.4 azalmış, 7.5 milyar dolara gerilemiştir.
İhracatçılarımız, Avrupa Birliği’nden kaybedilenin telafisi için yeterli desteği bulamamaktadır. Bir türlü
çözülemeyen döviz kuru sorunu, ihracatçının cesaretini de kırmaktadır. Dörtte bir oranda gerileyen
ihracatın bu düzeyde kalması bile ancak ucuza ihracat ile gerçekleşmektedir. İhracat gelirleri yüzde 25
dolayında gerilemesine karşın, ihraç edilen miktarı yüzde 10’larda seyretmektedir. Bu da daha ucuza mal
satılarak dampinge gidildiğini, yoksullaştıran ihracat yaşandığını ortaya koymaktadır.
İhracattaki durum, turizm sektöründe de geçerlidir. Turizmciler yatak kapasitelerini kullanabilmek için
2009’da tur fiyatlarını düşürmek zorunda kalmışlardır. Tıpkı inşaat sektöründe olduğu gibi, dolaylı olarak
yumurta üreticisinden taksi şoförüne kadar geniş bir kesimi etkileyen turizmde, turist başına gelir
2008’de 637 dolar iken 2009’da 537 dolara düşmüştür.
Ekonomik kriz, borçla yaşamını sürdürmeye çalışanların sayısını adeta patlatmıştır. Kredi kartı borcunu
ödemeyenlerin sayısı 2009 yılında bir önceki yıla göre yüzde 91, ferdi kredi borcunu ödemeyenlerin sayısı
da yüzde 195 yükselmiştir. Merkez Bankası verileri, deyim yerinde ise bu alanda tam olarak bir sosyal
patlamaya işaret etmektedir. Ferdi kredi borcunu ve kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı, 2
milyona dayanmıştır. Anadolu’dan gelecek bulgur ne kadar süre idare eder bilinmez, ama yurttaşımızın
borçla yaşadığı kesindir…
Sanayi üretiminde umut veren bir kıpırdanma olmuştur. Ancak bu sınırlı iyileşme işsize umut vermekten
uzak olduğu gibi Türkiye ekonomisini canlandıracak yapıya da sahip değildir. Sanayi üretimindeki artış
oranları çok düşük seviyede kalmıştır. 2009 Aralık ayında sanayi üretim endeksi, 2008 yılının aynı ayına
göre, yüzde 25.2, bir önceki aya göre de yüzde 8.7 arttı. Ancak bu artışlar, takvim etkisinden
arındırıldığında yüzde 8.3 ve yüzde 0.7 aralığına düşmüştür.
Şubat ayı sanayi üretimi verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ise ihtiyatlı bir iyimserlik yaratmıştır.
Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18, bir önceki aya göre yüzde 0.5 artan sanayi
üretiminde bundan sonraki veriler de büyük önem taşımaktadır.
Yine de kısa vade için olmasa da orta ve uzun vade için umutlu olmak için nedenimiz vardır. Dış ticaret

rakamlarındaki kısmi iyileşme, 2010 yılının genelinde küresel büyümede kriz öncesine dönüşün işaretini
vermiştir. Özellikle dış ekonomilerden gelen dış ticaret hacmindeki büyüme rakamları, Türkiye’de yılın
ikinci çeyreğinden itibaren dış ticaret verilerinde bir iyileşme olacağı beklentisini güçlendirmiştir.
2010 yılı Şubat ayı toplam ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.3 azalırken, toplam ithalatta
yüzde 28.3’lük artış yaşanmıştır. Bu rakamlarla, Türkiye’nin dış ticaret açığı, 2009 yılı Şubat ayına göre
yüzde 418 artarak 3.3 milyar dolar seviyelerine yükselmiştir. Şubatta önceki aya göre ihracat yüzde 5.6
ve ithalat yüzde 1 artmıştır. Bu da bir önceki aya göre dış ticaret açığının yüzde 9.3 oranında iyileştiğini
ifade etmektedir.
Dış ticaret istatistikleri için oldukça önemli bir veri olan ihracatın ithalatı karşılama oranı Türkiye’de son 5
yıllık dönemde artış göstermektedir. Aslında bu durum ithalattaki yüzde 30’luk düşüşten kaynaklanmıştır.
Yine de ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 93 seviyelerinden yüzde 67’ye düşmüştür ve bu
olumludur.
Dünya Ticaret Örgütü, 2009 yılı için dünya ticaret hacminde yüzde 10 daralma öngörmüştü, ancak
küçülme yüzde 12’yi buldu. Bu durum özellikle Türkiye gibi ihracata dayalı büyümeyi hedefleyen ülkeleri
vurmuştur. Son 70 yıllık veriler incelendiğinde, en yüksek düşüşü 2009 yılında gösteren dünya ticaret
hacmi, 2010 yılı ile birlikte toparlanma sürecine girmiştir. Bu yılın başından beri kaydedilen yüzde 9.5’lik
büyüme umut vericidir. Ekonomideki toparlanma süreci, çeyrek dönemler itibarıyla büyüme rakamlarına
da yansımıştır.
Değerli konuklar, ekonomik büyümenin istihdama ve ücretlere yansıması ise oldukça uzun zaman
almaktadır. Türkiye’de de sadece işsiz değil, işi olan da mutsuzdur. Ülkemizde 13 milyona yakın
ücretli-maaşlı çalışan bulunmaktadır. Bu kesimin 9 milyona yakını sigortalı çalışan, 2 milyonu memur, 2
milyonu da güvencesiz... Sigortalı çalışan 9 milyonun üçte ikisi 10’dan fazla çalışanı olan işyerlerindeler.
Yani üçte biri küçük işyeri çalışanı…
TÜİK, 10’dan fazla çalışanı olan işyerlerini temsilen 20 bin kadar işyerine ücret anketi uyguladı ve sordu:
İşgücü maliyetiniz nedir, sigorta primlerini çıkardığınızda, ücretlilerin eline brüt ayda ne para geçer?
Cevaplardan derlenen sonuçlara bakalım;
* Ücretliler ayda ortalama yaklaşık 1500 TL brüt ücret alıyorlar. Bunun yüzde 20’si vergiye gitse, elde
kalan 1200 TL.
* Ortalama 1500 TL brüt ücret, toplu i ş sözleşmesi olan azınlık işyerlerinde 2700 TL, ama sendikasız
yerlerde 1300 TL’ye düşüyor.
* En yüksek ücret, petrol rafinajında, yani TÜPRAŞ’ta. Toplam ücretlilerin binde 2’si ayda 4 bin 800 TL
brüt ücret alıyorlar. En düşük ücret ise deri sektöründe ve ayda 800 TL brüt ücret. Böylece iki kutup
arasında 100’e 17 ücret farkı var.
* En yüksek kârı eden bankalarda çalışanların ücreti diğer kesimlere göre daha iyi. Çoğu üniversite
mezunu ortalama finans çalışanı ayda 3 bin 500 TL dolayında maaş alıyor.
* İmalat sanayinde en yüksek ortalama ücret ayda 2 bin 500 TL brüt ücret ile kimya-ilaçta. Onu, 1700 TL
ile otomotiv, benzer ücretlere sahip elektrikli cihaz, metal sektörü izliyor.
İmalatta en düşük ücret tekstil konfeksiyon sektöründe ve ayda 874 TL. Neti 700 TL, yani asgari ücretin

biraz üstü.
Sonuçta, kriz, milyonları işinden ederken, milyonlarca ücretli de asgari ücretli de enflasyon, vergi yükü ve
zamlara karşı eziliyor… Ve bu veriler bize diyor ki; bu ülkeyi yönetenlerin işsizle olduğu kadar çalışan
kesimle de ciddi sorunu vardır, olacaktır.
Değerli konuklar,
vergi ve prim yükü, sabit gelirliyi canından bezdirmiştir. 2007’de bin 500 lira maaş alan bir çalışan her 100
liranın 50 lira 95 kuruşunu vergi olarak öderken bu rakam 2010’da her 100 lira için 53 lira 33 kuruşa
yükselmiştir. Aynı dönem içinde asgari ücretle ücretlendirilen çalışanın cebine yansıyan fatura ise her 100
lira için 24 lira 30 kuruş yerine 30 lira 19 kuruş olmuştur.
Kişisel vergi harcamalarında, çalışan, her geçen yıl biraz daha vergi yükü altında boğulmuştur.
Vergi sistemimizde çarpıklıklar, mükellefi adeta kayıt dışına itmektedir. Kayıt dışındaki vergi ve prim
kaybının faturasını ise çalışan kesim ödemektedir.
Nitekim yaptırdığımız araştırmalarda, Türk halkının yüzde 87’sinin gerçek gelirin beyan edilmediğine
inandığını görüyoruz.
Oysa, kalkınmış, sorunlarını hafifletmiş, katma değer yaratan, küresel rekabette söz sahibi olan,
ekonomisi güçlü, bağımsız, demokrasisi de kaliteli bir Türkiye yaratmanın anahtarıdır vergi…
Bu anahtarı iyi değerlendirmeli, sürekli işlevsel tutmalıyız. Adil bir vergi sistemi kurulmasının zamanı,
çoktan gelmiştir. Özerk vergi idaresi, harcama ve tasarrufların kaynağının sorulması, borsa ve döviz
işlemleri için finansal vergi işlemi uygulanması alınması gereken acil önlemler arasındadır.
KDV pazarlığına izin vermemek için her türlü harcamanın vergiden düşülmesinin yolu açılmalıdır.
Kişilerden alınan Gelir Vergisi oranı yüzde 15 yerine yüzde 10’dan başlamalı, verginin tabana
yaygınlaştırılması için 18 yaşını dolduran herkes beyanname vermelidir.
Vergi sistemi, vergi adaletini gözetmek suretiyle üretim ve istihdamı teşvik etmeli, kanun arasında
paralellik, tutarlılık sağlanmalıdır. Sistem hukukun üstünlüğünü, kişi haklarını esas alan bir yapıya
kavuşturulurken yüksek oranların, kayıt dışını beslemesinin de önüne geçilmelidir.
Değerli konuklar, vergi konusunda yıllardır söylediğimiz eleştiri ve önerilerimiz geçerlidir. Bilinmelidir ki;
geniş kitleler, elektrik, yol, su olarak döndüğüne inandığı, sağlık ve eğitime dönüştüğünü gördüğü, adil
sistemine gönül vereceklerdir.
Bizler de kayıt dışı ile mücadelede İdare ile sürdürdüğümüz işbirliğini arttıracak, bu konuda bütün
olanaklarımızı seferber edeceğiz.
Vergi, bir ülkede demokratik yaşamın da ekonomik kalkınmanın da vazgeçilmez unsurları arasındadır.

Vergi bilincinin geliştiği ülkelerde, hesap verme ve hesap sorma kültürü de gelişir. Bu kültür, ülkelerin her
alanda gelişiminin aynı zamanda sigortasıdır. Mükellef ile idare arasında doğal köprü görevi gören biz
mali müşavirler de ülkenin vicdanı, denetimin sigortası olmaya devam edeceğiz.
Bizler, ekonomisi güçlü, demokrasisi kaliteli bir Türkiye’nin özlemini yaşıyoruz. Bunun için her türlü
işbirliğine varız. Türkiye’nin istihdama ceza gibi vergi uygulama lüksü yoktur. Kayıtlı ekonomiyi
savunurken kayıt içindeki işletmeyi sürekli cezalandırırsak kayıt dışını büyütürüz.
Ekonomik krizin etkilerinin kendiliğinden sona ermeyeceği ortaya çıkmıştır. Bu senaryoya umut
bağlayarak zaman kaybetmekten vazgeçmeliyiz. 2008 krizi 2001’den farklı olarak ani bir çöküş ve hızlı
toparlanma şeklinde yaşanmayacaktır, bu ortaya çıkmıştır. Uzun vadeye yayılan bir durgunluk getirdiğini
görmeli ve önlemleri ona göre yoğunlaştırmalıyız.
Değerli konuklar, işsizlik ve umutsuzluk öfkeyi besler… Öfke ise toplumların, yaşamın, insani bütün
değerlerin en büyük düşmanıdır. Tarih buna pek çok kez tanıklık etmiştir. Hemen her savaşta, öfke
yaşama karşı ölümü, aydınlığa karşı karanlığı, uzlaşmaya karşı ötekileştirmeyi, barışa karşı düşmanlığı
beslemiştir. Öfke ve umutsuzluk, özgürlüklerin, gelişimin en büyük engellerindendir. Baskı rejimlerini de
besler, faşist ve şoven eğilimleri de destekler.
İşte Türkiye böyle bir tablo ile karşı karşıyadır… Yeni yoksul sınıfın, geleceğinin planlanması en acil
sorundur. Bu risk günübirlik hesapları, belirli siyasi çıkarları, oyunları kaldıramayacak kadar yaşamsaldır.
Türkiye’nin ikilem içinde kalmaması gerekir. Bu tabloyu iyi okuması, derhal bir kalkınma programını
gündemine alması, çiftçisine kulak vermesi, işsizine alternatif yaratması, çalışanlarına sahip çıkması
gerekmektedir. Bugün çözüm üretme günüdür. Gümrük tarifesi oranlarını gözden geçirme zamanıdır.
Yerli üretimi teşvik etme vaktidir. Çözümün formüllerini yaşama geçirmek artık yarına bırakılamayacak bir
iştir.
Bizler, sorunlarımız karşısında ‘bana ne’ deyip geçemeyiz. Hiçbir kesimin buna lüksü yoktur hiçbir örgütlü
gücün… Ne meslek odalarının, ne sendikaların ne üniversitelerin… Hele, hele bugün ülkemizin
yönetiminde olanların kesinlikle yoktur. Türkiye, dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmesine
karşın, ihracatı 100 milyar doları bulmasına karşın, insanına umut verecek bir noktadan uzaklaşıyorsa bir
yerlerde bir şeyler yanlış yapılıyor demektir.
Birilerinin zenginliğine zenginlik katması, siyasi kariyerlerini garantilemek için hesaplara girmesi
Türkiye’nin yarınlarını kurtarmayacaktır. Aslında hesap sahiplerini de kurtarmayacaktır. Bir söz vardır;
Hepimiz aynı gemideyiz… Bu söz bugün yeniden anlam kazanmıştır.
Bizler bu sorumlulukla büyük projeler hazırladık, hem mesleki ihtiyaçlarımız hem de ülkemizin aydınlık
yarınlarını garantilemek için… Bunlardan biri de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile başlatacağımız
iddialı eğitim kampanyası olacaktır.
Değerli dostlarım, bir süre önce bir fıkra dinledim, bir dostum, Türkiye ekonomisinin halini özetlerken bu
fıkrayı anlatıyordu, çok etkilenmiştim, sizlerle de paylaşmak isterim;

Ferrari bir gün yolda arızalanarak kenara çekmiş bir Murat 124 görür. Yanında durduğu Murat 124’ün
sahibi aracın arıza yaptığını söyler ve Ferrari’den kendisini en yakın benzin istasyonuna kadar çekmesini
ister. Talebi kabul eden Ferrari’nin sürücüsü ‘Altımdaki araç hızlı, ben de sürat yapmayı severim.
Hızlanırsam zarar görürsün, hızlandığımda selektör yap ki yavaşlayayım’ der. Murat 124 Ferrari’ye
bağlanır, gitmeye başlarlar… Bir süre sonra Ferrari’nin karşısına bir Lamborghini çıkar. Tabi Ferrari bu
duruma dayanamaz ve Murat 124’ü unutarak yarışmaya başlar. Arkada dağılmak üzere olan Murat 124
durmadan selektör yapar ama Ferrari’nin onu görecek hali yoktur. Yolda hız yapan araçları gören bir polis
kontrol noktasına durumu bildirir;
“Ferrari ile Lamborghini yarışıyor. Bir de Murat 124 onları sollamaya çalışarak habire selektör yapıyor.”
Bu fıkrada Türkiye ekonomisi Murat 124’e benzetilmişti… Bu benzetme gerçekten çok yerinde bir
benzetme idi. Peki durum değişti mi? Ne yazık ki Türkiye’de birkaç yıldır herkes bildiğini okuyor. Oysa
bugün kişisel ihtirasları bir kenara bırakma, ortak değerleri, ortak paydayı yüceltme günüdür.
Türkiye, işsizliğin, yoksulluğun beslediği öfke nedeniyle bıçak sırtında gitmektedir. Yapmamız gereken
ötekileştirmeyi, ayrılıkları, karanlıkları besleyecek tohumları yeşertmek değil, ortak paydayı, uzlaşma
kültürünü yüceltmektir. Yapmamız gereken toplumun bütün kesimlerinin duyarlı olduğu değerlerimize
sahip çıkmaktır.
Türkiye, buna, işsizine çözüm arayışında da özen göstermelidir, Anayasa değişikliğinde de…
Alın teri dökülmüş haklardan, kanla edinilmiş değerlerden taviz vererek yapılacak yasal değişiklikler
Türkiye’nin demokrasi açığını kapatamayacaktır. İhtiyacımız olan şey demokratikleşme hamlesi
çerçevesinde, bütünlüklü bir yapıyla ve toplumun bütün kesimlerini asgari müşterekte birleştirecek
Anayasa’dır. Demokratikleşme hamlesinin olmazsa olmaz koşullarından biri de seçim ve siyasi partiler
reformlarıdır.
Değerli konuklar, bireysel özgürlüğe odaklı, toplumsal çıkarları yücelten, kamu yararını esas alan bir
Anayasa yapmanın yolu da; hiçbir odağa ayrıcalık verilmeden kuvvetler ayrılığı ilkesini gözetmektir. Ülke
seçimlerinde yüzde 10 barajı, anti-demokratik siyasi partiler yasasını gündemine almayan, demokratik
düzenlemeler konusunda bir bütünlük içermeyen, Cumhuriyet değerlerini ve kurumlarını hedef alan
düzenlemeler, Türkiye’yi bir adım öne taşımayacaktır.
Uzlaşma kültürüyle hazırlanmamış, kuvvetler ayrılığı ve yargı bağımsızlığını zedeleyen değişiklik talebi,
demokratik kaygıların öne sürüldüğü iyi niyet girişimlerinin tümünü gölgede bırakmıştır.
Önerilen değişiklikler, Anayasa Mahkemesi’nin denge ve kontrol yeteneğini hedef almıştır. Anayasa
Mahkemesi üyelerinin belirlenmesi yetkisi Cumhurbaşkanı, yüksek yargı, parlamento ve üniversiteler
arasında paylaştırılmalı, çoğunluk üye yüksek yargı tarafından seçilmelidir. Parlamento tarafından üye
seçilirken nitelikli çoğunluk aranması şart olmalıdır.

Yargı bağımsızlığı, demokrasinin de sigortasıdır. Demokratikleşme gerekçesiyle yargı bağımsızlığının
zedelenmesi kabul edilebilecek bir girişim değildir. Toplumun bütün kesimlerinin mutabakat yasası olan
Anayasa’nın bir kesimin dayatmasıyla değiştirilmesi, değiştirilirken yıllardır dile getirildiği gibi günün
ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak düzenlemeler yapılması da kabul edilebilecek bir girişim değildir.
Aksi halde, ülkemiz, darbe Anayasası yerine özlediği, Cumhuriyet değerlerini koruyan ve geliştiren,
demokratik hamlelere açtır. Sorunun bu çerçevede ele alınması büyük önem taşımaktadır.
Sevgili meslektaşlarım,
Ferrari’nin arkasında dağılmak üzere olan Murat 124’e benzetilen Türkiye ekonomisi imdat sinyalleri
vermektedir. Eğitim sistemi, istihdam piyasası sağlıklı işlemeyen bir toplum, Anayasası değiştirilirken bile
sesini yükseltemez. Yarınını göremeyen işletmeler gibi ülkeler de geleceklerini planlamadan ayakta
kalmakta zorlanırlar. Kaliteli demokrasi ile güçlü ekonomi birbirini besleyen, birbirlerinden ayrılamaz
olgulardır.
Bizler, güçlü ve kaliteli demokrasi istiyorsak, ekonomik kalkınmaya öncelik vermek durumundayız.
Anayasa değişikliklerini ele alırken de güçlü ekonomiden yoksun bir demokratikleşme olamayacağı
gerçeğini bütün çıplaklığıyla görebiliyoruz.
Peki biz bunu görebiliyoruz da neden siyasiler bu gerçeği yok sayıyor? Biz başka bir Türkiye’de, onlar
başka bir Türkiye’de mi yaşıyor?!.. Buradaki ironik tabloyu çözümlemek için ünlü düşünür Konfüçyüs’ün
yaklaşımını hatırlayalım;
Konfüçyüs’e sorarlar: "Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız, yapacağınız ilk iş ne olurdu?"
Büyük filozof, şöyle cevap verir: "Hiç kuşkusuz, dili gözden geçirmekle işe başlardım… Çünkü dil kusurlu
olursa, sözcükler düşünceyi iyi anlatamaz. Düşünce iyi anlatılmazsa, yapılması gereken şeyler doğru
yapılamaz. Ödevler gereği gibi yapılmazsa, töre ve kültür bozulur. Töre ve kültür bozulursa, adalet yanlış
yola sapar. Adalet yoldan çıkarsa, şaşkınlık içine düşen halk, ne yapacağını, işin nereye varacağını bilmez.
İşte bunun içindir ki dil, çok önemlidir!”
Doğru çözümü bulabilmemiz için öncelikle doğru teşhis koymamız gerekir. Doğru dili kullanmak
zorundayız. Verileri de toplumsal sorunları da konuşurken doğru dili kullanmamız gerekir. Başkalarının
anlattığı Türkiye’yi bilmem, ama bizim gördüğümüz Türkiye’nin işsizi 6 milyon! Bu 6 milyona köyünden
koparılmış, yarın ne yapacağını bilmeyen başka milyonları da eklemek mümkün. Her yıl mezun olan ve
istihdam edilmesi gereken 700 bin genci de unutmamalıyız.
Türkiye’nin karşısındaki tablo zorludur, çetindir. Türkiye büyümek zorundadır. Türkiye pek çok ülkeden
daha fazla büyümek, daha sağlam ilerlemek zorundadır. Bu insanlara iş, aş yaratmak için öncelikle siyasi
irade, “İşte bakın ABD yüzde 1 büyürken, Japonya yüzde 1.5 büyürken biz 3’ü yakaladık” dememelidir.

Pembe tablolar çizmek için enerji harcamayı bırakalım. Biz sadece işsizimize iş bulabilmek için, gelişmiş
ülkelerden kat kat daha fazla büyümeliyiz. Bugün ülkemizde kişi başına gelir 8.500 dolardır. Amerika’da
bu 40 bin, Avrupa ülkelerinde 30 bin civarındadır. Yüzde 1’lik büyümenin gelire Amerika’daki gelire etkisi
400 dolar, Avrupa’da 300 dolardır. Biz de ise 85 dolardır. Yani Türkiye çok daha fazla büyümek, daha hızlı
koşmak, çok daha iyi düşünüp yarınlarını planlamak durumundadır. İşte bu nedenle öncelikle doğru
teşhisi koymalıyız, doğru teşhis için de doğru dili kullanmalıyız.
Değerli meslektaşlarım,
Sizler de takip ediyorsunuz. Toplumsal sorunlar duyarlı bir tutumla, yurttaşımızın, ekonomimizin
durumunu işleyen raporlar açıklıyoruz. Biz burada kimseye özellikle vurmak için altı boş söylemler
kullanmıyoruz. Buna özellikle özen gösteriyoruz. Ama kimseye yaranmak için de sadece pozitif rakamlarla
da konuşmuyoruz.
Hepimizin yaşadığı bir gerçek var. Yakıcı bir sorun; işsizlik. Bugün her gittiğim yerde, dostlarım yakınları
için iş soruyor. İnanın çok kötü hissediyorum. Bugün işi olan her bir tanıdığınıza dikkat edin, çevresindeki
üç işsiz yakınına, dostuna iş aradığını göreceksiniz. e-mailim’de CV diye arama yaptığımda, onlarca ileti
geliyor, bunlar hala güncelliğini koruyanlar… İşte bugün karşı karşıya olduğumuz tablo bu ise bir yerlerde,
bir şeyler yanlış yapılıyor demektir.
Bizler elbette umudumuzu koruyoruz. Ancak alınması gereken önlemler de vardır. Siyasi inatlaşmanın
kimseye yarar getirmeyeceği de açıktır.
Krizin etkilerinin yaşanmaya başladığı günlerde önerdiklerimizi yeniden ve yüksek sesle söylemek
istiyorum;
Şimdi yapılacak ilk şey işsizlikle mücadele ve emek gelirinin korunması olmalıdır. Bunun için önlem
alınmalı, sermaye üzerindeki vergi yükü yaygınlaştırılmalıdır. Altyapı güçlendirilirken Gümrük Birliği
çerçevesinin daraltılması ve sermaye hareketlerinin denetimi kaçınılmaz olmuştur. Amaç bağcıyı dövmek
değil, üzüm yemek olmalıdır. İşgücü maliyetleri düşürülmelidir. İşsizlikle mücadele ve emekçi halkın
gelirlerinin korunması istikrar programının ana amacı olmalıdır. Bugün, Batı ülkeleri neoliberal modelin
tüm öğelerini çiğnemişlerdir. Genişletici ve istihdamı arttırıcı önlemler almışlardır. Türkiye bu
uygulamaları örnek almalıdır.
Artık kaybedecek bir ay değil, bir hafta, bir gün değil, bir dakika bile kalmamıştır. Daha önce alınan kriz
önlemlerinin etkileri tartılırken yeni önlemler devreye sokulmalıdır. 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 işten çıkarmama şartları getirilerek teşvik verilmelidir.
Hükümetin esnafa kredi ve faiz desteği milyonlarca insan için olumlu olmuştur. Ancak vergi muafiyeti,
objektif kriterlere göre uygulanmalıdır. Sağlanacak destek, esnafın da içinde olduğu kitlelere vergi ve zam
olarak dönmemelidir. Yoksullaştırıcı ekonomi politikaları, günübirlik popülizm esnaf kesimini de olumsuz

etkiliyecektir. Her seçim öncesinde tanık olduğumuz küçük jestler, büyük yükler olarak dönmektedir.
Buna bütün kesimler dikkat etmelidir. Türkiye bütçe açıklarını kapatırken yine çalışan kesime, vergi
verene yüklenmekte, kaybeden çoğunluğu arttırmaktadır. Bunun yerine yapısal sorunları odağına alan
bütünlüklü kalkınma planı hazırlanmalı, bütün kesimler aynı masa etrafında çözüm için çalışmalıdır.
Sermaye gelirleri üzerindeki vergi yükü yaygınlaştırılmalıdır. Borsa ve döviz işlemleri üzerine düşük oranlı,
ancak yaygın bir finansal işlem vergisi uygulanmalıdır. Tüketici güveninin sağlanması ve iç pazarın
canlandırılması büyük önem taşımaktadır.
Enflasyon hedeflemesi anlayışı terk edilmelidir. Krizin yayılma biçimi sadece fiyat istikrarını sağlamış
olmanın makro ekonomik istikrarı sağlamayacağını ortaya koymuştur. Merkez Bankası dövizin reel fiyatını
hedef alan ve Türk Lirası’nın aşırı değerlenmesini önleyecek tedbirleri uygulamaya koymalıdır.
Tekrar etmekte yarar görüyorum; uzun vadeli önlemleri de ihmal etme lüksümüz yoktur. Gümrük
Birliği’nin çerçevesi, Dünya Ticaret Örgütü’nün imkan verdiği koruma önlemleri kullanılarak ya da
doğrudan Gümrük Birliği hükümlerine başvurarak daraltılmalıdır. Yabancı sermaye giriş, çıkışı
yurtdışından borçlanma ve sıcak para hareketleri ek vergi, munzam karşılık oranları gibi önlemlerle
sınırlandırılmalıdır.
Bugün artık Türkiye’de üretimi özendirmenin, yeniden canlandırmanın zamanıdır. Krizin başında yapılan
arama toplantıları yeniden başlatılmalı, bu çözüm platformlarına bütün sektörler ve bütün kesimler
katılmalıdır. Alınabilecek önlemler tartışılmalı, derhal harekete geçilmelidir. Türkiye, teşvik politikasını da
gözden geçirmeli, istihdam ve katma değer yaratan sektörlere öncelik tanımalıdır.
Değerli meslektaşlarım,
Bir önceki Genel Kurulumuzda da verdiğimiz bir mesaj vardı; Vergi denetiminin siyasallaşması son derece
tehlikelidir demiştik. Aynı mesajı yinelemek istiyorum. Bu geçen süre içinde özerk bir idare için herhangi
bir adım atılmadığı gibi, hepimiz çeşitli kodlarla sıkıştırmalara, risk yaratacak uygulamalara tanık olduk.
Öyle bir dönem yaşıyoruz ki; Türkiye’nin, bütün değerlerine, bütün renklerine sahip çıkması büyük önem
taşımaktadır. Toplumsal mutabakatın son derece önemlidir ve her alanda zorunludur. Ötekileştirme
kültürünü yaygınlaştırmak, kimseye bir şey kazandırmayacaktır.
Değerli meslektaşlarım, Türkiye'nin kalkınması için yapılması gerekenler bir bütündür ve herkese görev
düşmektedir. Bizler de makro ekonomi politikalarına dönük öneri ve eleştirilerimizi sunmaya devam
edeceğiz. Tabii burada herkesin kendi alanında farklılık ve farkındalık yaratmasının önemi de büyüktür.
Bizler, öncelikle kendi mesleğimize, örgütlülüğümüze sahip çıkarak, sorunlara çözüm konusunda
kenetlenerek örnek oluşturuyoruz. Mesleki saygınlığımızı ve verimliliğimizi arttıracak projeler hazırladık.
Meslek mensuplarımızın zorlu rekabet koşullarına uyumu için yol haritası çıkardık. Bunun için
kurumsallaşmayı eylem planına bağladık. Mesleğimizin geleceğini oluşturacak bu projeleri hazırlarken
mevcut çalışmalarımıza ilave olarak; çağımızda ortaya çıkan ve geleceğimizi şekillendirecek faktörleri esas
aldık. Yani ekonomimizi büyütecek, kamu yararını gözetecek, mesleğimizi de toplumda daha saygın ve
güvenilir hale getirecek biçimde geleceğe yön vermeyi programladık.

Sunumumun başında söylediğim gibi, yeni döneme ilişkin belli başlı projelerimizi sizlerle paylaşmak
istiyorum. Ama bu bölüme geçmeden önce bürokrasi ile bizi inciten, acıtan bir konudan bahsetmek
istiyorum. Ba-Bs formları.
Hepinizin yakından bildiği gibi bu formlar kayıt dışı ile mücadele çerçevesinde isteniyor. Ama gelin görün
ki, kayıt dışı ile mücadele için istenen, vergi matrahını hiç etkilemeyen bu formları vaktinde teslim
etmediğinizde, süreye bağlı olarak ceza kesiliyor. Mükellef cezalandırılıyor. Bizler de arada kalıyoruz. Oda
olarak çözün diyorsunuz, haklısınız. Ancak ne yazık ki burada muhatap bizler değiliz, asıl muhatap
müşteri.
Sizler de biliyorsunuz, belgeni geç teslim ettin diye müşteriye para cezası kesiliyor. Yine de elimizden
geleni yapıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Hedefimiz bu ayıbı ortadan kaldırmak. Çözülene kadar da
uğraşacağız, ama buradan da seslenmek istedim; ey iş dünyası size haksız kesilen cezalara karşı susmayın.
Bizler bu cezalardan sorumlu değiliz. Bu sorunun farkındayız, ağırlığını biliyoruz ve yakından takip
ediyoruz...
Değerli meslektaşlarım, şimdi size projelerimizden söz etmek istiyorum;
Uluslar arası mesleki uyum projesi hazırladık. Bu proje, uluslararası mesleki kuruluşlarla olan mevcut
ilişkilerimizi geliştirerek, mesleğimizin uluslararası düzeyde yürütülebilmesini sağlamaya yönelik projedir.
TÜRMOB’un Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu, IFAC ile birlikte yürüttüğü “Düzenlemelerin
Uluslararası Standartlara Uyum Projesi” çerçevesinde 2010-2015 dönemine ilişkin Eylem Planı ve
Stratejisini hazırladık.
TÜRMOB Eylem Planı ve Stratejisi projesi, uluslararası standartlara ve uygulamalara uyum sağlamayı ve
bu uyumun sürekliliğini korumayı temel edindi. Projede, yeni yapı ve örgütlenmelerin oluşumunu,
mevcut düzenleme ve uygulamaların gözden geçirilmesini öngördük… Bunun için yedi temel hedef
belirledik. Bu eylem planının hayata geçirilmesi ile birlikte Türkiye’de mali müşavirler ile yeminli mali
müşavirlerin uygulamaları, uluslararası standartlara ulaşmış olacak. Bu standartlar kısaca;
Kalite Güvence Sistemi, Uluslararası Eğitim Standartlarının Benimsenmesi ve Sürekli Mesleki Gelişim
Merkezinin Kurulması, Uluslararası Denetim ve Güvence Standartlarına Uyum, Uluslararası Kamu Sektörü
Muhasebe Standartlarına Uyum, Mesleki Soruşturma ve Disiplin Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi,
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uyum, Etik Kurallara Uyumun Sağlanması Süreçlerinin
Gözden Geçirilmesi...
Değerli meslektaşlarım, bizi hem bugün güçlendirecek hem de yarının daha da zorlu rekabet koşullarına
hazırlayacak kurumsallaşma projemizi hazırladık ve bu konuda önemli adımlar attık. Kurumsallaşma
projemizin temel amaçlarından biri de TTK’nın yasallaşmasıyla yeni fırsatlar yakalayabilmek, uluslararası
mesleki standartları uygulayabilmek, müşterilere toplam kalite yönetimi çerçevesinde muhasebe,
denetim, danışmanlık hizmeti sunabilmek…
Toplam kalite yönetiminde mesleki eğitim için meslek mensuplarımızın kurumsallaşmasını sağlamaya bir
yönelik projedir bu. Kurduğumuz İSMMMO Akademi'nin programı da uzmanlaşma sağlarken, bu
projemizin amaçlarına hizmet edecektir. Daha önce başladığımız gibi, her aşamasında yeni detayları

sizinle paylaşacağız.

Muhasebe Büro Yönetim Rehberi Projesi, TÜRMOB’un Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu, IFAC ile
işbirliği içinde oluşturduğu bir proje. Amaç, muhasebe bürolarında yapılan denetim, müşavirlik işlerinin
kaliteli biçimde yapılabilmesini sağlayacak kalite kontrol rehberi. Bu projenin gerçekleştirilmesiyle
muhasebe bürolarımızda yapılan işler uluslararası kaliteye ulaşabilecektir.
KOBİ’ler İçin Uluslararası Denetim Standartlarına Uygun Denetim Rehberi projemizde, küçük ve orta
boy ölçekli işletmelerde uluslararası denetim standartlarına uygun denetim yapılmasını hedefledik. Bu
projenin hayata geçirilmesiyle meslek mensuplarımız, uluslararası düzeyde denetim yapabileceklerdir.
Bunu sağlamak, yeni iş alanları açmak, yeni fırsatlar yaratmak açısından çok önemlidir. TÜRMOB'un yine
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu IFAC ile işbirliği burada da söz konusudur.
Değerli meslektaşlarım, bugün hepimiz için yaşamsal önem taşıyan bir olgu var. Yeni iş alanlarına açılmak
zorundayız. Bu gerçeklik, haksız rekabeti de önlemeye yardımcı olacaktır, yeni ruhsatlar verilmesini de
sağlayacaktır. İşte bu nokta yine bizi çok heyecanlandıran bir başlangıç yaptık. Uluslararası kriterleri de
gözeterek Mesleki Uzmanlık Projemizi hazırladık. Bu çerçevede çalışmalara da başladık. Başlangıç için
Bağımsız Adli Muhasebecilik Uzmanlığı, İç Denetim Uzmanlığı, Stratejik Yönetim Muhasebesi Uzmanlığı,
Şirket ve Marka Değerleme Uzmanlığı, Yabancı Sermayeli Şirketlerde Muhasebe Uzmanlığı alanlarını
hedefledik.
Değerli meslektaşlarım, öyle bir mesleği icra ediyoruz ki; 40'tan fazla yasayı takip ediyoruz. Deyim
yerindeyse sabahlara kadar çalışıyoruz. Ama gelin görün ki, yaptığımz işi, yarattığımız katma değeri
anlatmakta zorlanıyoruz. Müşteri hala tam olarak bilmiyor. Bilmeyince ne oluyor, hakkımızı almakta
zorlanıyoruz, düşük ücretlere çalışmak zorunda kalabiliyoruz. Bu da haksız rekabeti doğuruyor. İşte bu
sorunu en aza bitirmeyi hedefleyen bir proje oluşturduk. Düşük ücrete karşı savaş açtık ve çoğunuzun
bildiği gibi zamana endeksli ücret hesaplama projesi hazırladık. Bu konuda değerli katkılarınıza
başvurduk. Hedefimiz, yaptığımız iş esas alınarak verdiğimiz zaman ve emek doğrultusunda ücret
alabilmek.
Değerli meslektaşlarım, artık bilgiye hızlı erişim çağımızın rekabet avantajlarından biri. Bunu dikkate
alarak hazırladığımız e-TÜRMOB projesiyle tüm meslek odalarımıza, meslek mensuplarımıza zaman
kazandırmayı hedefliyoruz. İş ve işlemlerin bulunulan yerden yapılmasını sağlayacak elektronik TÜRMOB
projemiz için altyapı hazırlığı hızlı bir biçimde devam ediyor.
Mesleğimize önemli katkılar sağlayan LUCA muhasebe yazılımının yeni TTK'nın yasalaşmasıyla Türkiye
Finansal Raporlama Standartları; KOBİ Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Denetim
Standartları'nda kullanımı için LUCA Projemizi hazırladık.
Değerli konuklar, gözde dediğimiz mesleğimizin sorunları da büyük. Tahsilat, yaşadığımız ekonomik krizin
de tuz biber ektiği en önemli sorunlar arasındadır. Bunun için hazırladığımız çözüm projemiz, binlerce
meslek mensubumuza soluk aldıracaktır. Tahsilat sorunu, her ne kadar bugünden hemen yarına

çözülecek bir sorun değilse de POS cihazı kullanımıyla, orta vadede önemli bir sonuç alacağımızı
düşünüyoruz.
Bir diğer önemli sorun da, vergi dairelerinde karşılaştığımız tutarsız, farklı uygulamalar. Bunun için
Türkiye Vergi Daireleri Uygulamaları Rehberi Projesi'ni yaşama geçiriyoruz. Buna paralel, Maliye
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SPK, BDDK gibi, zaman zaman muhatap olduğumuz kamu
kurumları ile ilişkileri geliştirmeyi gündemimize aldık. Bunun için Kamu İdareleri ile Meslek Mensuplarının
İlişkileri Projemizi hazırladık.
Değerli meslektaşlarım, sizlere bahsetmekten gurur duyacağım bir diğer projemizde Eğitim Projemiz.
Mesleki mücadelemize "eğitim, eğitim, eğitim" diyerek başladığımızı söylemiştim. Bugün de aynı yaklaşım
içinde "yaşam boyu eğitim" diyoruz. Üniversitelerle işbirliği içinde sürdürmek üzere hazırladığımız eğitim
projemizde gelecekte yüz yüze eğitimlerimiz yanı sıra uzaktan eğitime (e-learning) ağırlık vererek devam
edeceğiz. Türkiye Finansal Raporlama, KOBİ'lerde Finansal raporlama standartları, Türkiye Denetim
Standartları, yabancı dil, bilgi teknolojileri, kişisel gelişim alanları projemizin en önemli ayaklarını
oluşturmaktadır.
İddialı projeler belirledik. Hepsi mesleğimizi geleceğe, geleceği bugüne taşıyacak projeler. İşte bu
projelerden biri de Toplam Kalite Yönetiminde Mesleki Eğitimi Kurumsallaştırma... Uzun bir adı var!
Nedir, tam olarak ne yapacağız, biraz üzerinde durmak istiyorum;
Değerli arkadaşlarım, muhasebe artık denetim boyutu ön plana çıkan bir mesleğe dönüşmektedir. Bu
sancılı bir geçişin de ifadesidir. Bir kere İstanbul'da, bir metropolde yaşamaktayız. Bu bizi zaman
açısından oldukça fazla zorlamaktadır. Hepimizin genellikle zamanla yarışı söz konusu. İşte bunun için
eğitimi kurumsallaştırmaktan, meslek mensubumuz nerede ise oraya götürmekten bahsediyoruz. En hızlı,
en etkin eğitim olanağını da bulmamızın yolu, yine zamanla yarışmaktan geçmektedir. Bu projemizin
merkezine e-enstitü'yü oturttuk. Geçiş sürecinde e-enstitü ile uzaktan eğitimi geliştirmeyi, kuracağımız
sanal sınıflarda, ihtiyaç duyulacak her şeyi işlemeyi planladık.
Eğitimi kurumsallaştırma ve elektronik ortama tamamen taşıma projemizle yeni dönemde de artık günün
24 saati bulunacağınız yere web üzerinden uzanabilmeyi sağlayacağız.
Projelerimizi planlarken sadece ofisi olan ya da evden çalışan arkadaşlarımızı değil, bağımlı çalışan meslek
mensuplarımızı da düşündük. Bağımlı Çalışan Meslek Mensupları projemizle, şirketlerde çalışan
üyelerimizin beklentileri, sorunları doğrultusunda ihtiyaca uygun çözükler üretmeyi hedefledik. Daha
önce hazırladığımız yol haritası, uygulama rehberi bu projedeki başlangıç çalışmalarından biri oldu. Bu
alandaki çalışmalarımız devam edecek.
Değerli meslektaşlarım, uzun süredir toplumsal sorunlar konusunda raporlar yayımlıyoruz. Bunu
yapmamızın iki nedeni var; Birincisi biz Anayasa'nın 135'inci maddesine göre kurulmuş bir kamu kurumu
niteliğinde meslek örgütüyüz. Bu konuda Anayasa der ki; meslek örgütleri kendi mesleklerini, üyelerini
geliştirmek ve Türkiye'nin ekonomik, toplumsal kalkınmasına katkı sunmak durumundadır. Yani,
Türkiye'nin sorunlarını gündeme getirerek çözüm önerileri geliştirmek bizim görevimiz. Ama ikinci bir
neden de; topluma karşı hissettiğimiz sorumluluk. Biz varlık nedenimiz tarif edilirken çerçevesi net bir
şekilde çizilen görevimizi layıkıyla yapmak istiyoruz.

Değerli konuklar, zaten,
'eğitim, eğitim, eğitim' diye çıktığımız yola çıkma nedenimiz, bizi bu yola çıkarken motive eden özlem,
daha kalkınmış,
daha müreffeh,
daha çağdaş,
daha aydınlık bir Türkiye’dir. 20 yıldır yürüdüğümüz yolda hedeflediğimiz budur!
Laik, demokratik bir Türkiye’dir! Ekonomisi güçlü, bağımsız bir Türkiye’dir!
Demokrasisi tam,
kadınıyla erkeğiyle eşit,
insanların giyimiyle değerlendirilmediği,
kullandığı kelimeye bakarak taraf görülmediği,
Eğitimde fırsat eşitliğinin olduğu,
Etnik kökenin sorulmadığı, mezheplerin gözetilmediği
işsizliğin, çaresizliğin kol gezmediği bir ülkedir.
Bizler; kadını erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, eğitimde kalkınmış, çağdaş ve aydınlık bir Türkiye hayalini
kurduk. Eğitim diyerek, bu hayallerimiz için yola çıktık.
Bizler sorumluluğumuzun farkındayız.
Daha aydınlık yarınlar için, daha çok çalışmak gerektiğinin farkındayız. İşte bu bilinçle yürüyoruz.
Yürümeye devam edeceğiz, taa ki bütün hedeflerimize ulaşana dek. Taa ki Türkiye göz kamaştıran
aydınlığa çıkana dek!
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederken hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Nail Sanlı:
Oda başkanı Yahya Arıkan’ın konuşması için teşekkür ediyoruz. İlgili gündem gereği genel kurulda bizi
onurlandıran değerli dostlarımız ve konuklarımız var. Sayın katılımcılar, değerli arkadaşım, genel kurulun
ilgili gündemlerine devam etmek istiyoruz, lütfen müsaade edin. Değerli konuklarımızı size tanıtmak
istiyorum. Sonrasında söz almak isteyen konuklara da söz hakkı vereceğiz. TÜRMOB Onursal Genel
Başkanı ve İstanbul Milletvekili sayın Mustafa Özyürek aramızda, hoş geldiniz değerli başkanım.
TÜRMOB Genel Başkanı Masum Türker aramızda, hoş geldiniz sayın genel başkanım. DİSK Genel Başkanı
Süleyman Çelebi aramızda hoş geldiniz efendim. Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Başkanı sayın
Süleyman Bilge hoş geldiniz efendim. TÜRMOB Yönetim Kurulu üyesi Tuğrul Tüfekçioğlu hoş geldiniz
efendim. TÜRMOB Disiplin Kurulu üyesi sayın İbrahim Değirmenci hoş geldiniz. . TÜRMOB Disiplin Kurulu
Başkanı Nuri Değer hoş geldiniz. İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert hoş geldiniz. Erzurum Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı sayın Zeki Akal hoş geldiniz. Düzce Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası başkanı sayın Kudret Taş hoş geldiniz sayın başkan. Hatay Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası başkanı Abdullah Korkmaz hoş geldiniz. Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası Başkanı sayın Ahmet Hayvalı hoş geldiniz. Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı

Muammer Berberoğlu hoş geldiniz. Tekirdağ Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı sayın
Şerafettin Kurt hoş geldiniz. Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Burhan
Üstünkol hoş geldiniz. Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sekreteri sayın Yavuz Genim
hoş geldiniz. Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yakup Simeklioğlu hoş geldiniz.
Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Erdem hoş geldiniz. Zonguldak
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Zeki Dirlik hoş geldiniz. Bartın Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası Başkanı Baha Karakaş hoş geldiniz. Bartın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası yönetim kurulu üyesi sayın Ahmet Ekmekçi hoş geldiniz. Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası yönetim kurulu üyesi Ali Fuat Çakmakçı hoş geldiniz. Edirne Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası Başkanı sayın Enver Çevik hoş geldiniz. Yalova Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı
sayın İslam Doğan hoş geldiniz. Diyarbakır Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı sayın Erkan
Azizoğlu hoş geldiniz. Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan yardımcısı sayın Alaattin
Özbülbül hoş geldiniz. Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası sekreteri ve Oda saymanı
Sebahattin Memu ve Bayram Karaca hoş geldiniz. Efendim sıralamada bir hata varsa özür dilerim. Geliş
sırasına göre okuduğum için affınıza sığınıyorum. Sayın Prof.Dr. Burhan Şenatalar hoş geldiniz. Beşiktaş
Belediye Başkanı Yardımcısı sayın Uğur Büyükbalkan hoş geldiniz. Bursa Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası Başkanı Mesut Topçu hoş geldiniz. Yüksek Ticaretler Genel Başkanı sayın Saffet Açıkgöz
hoş geldiniz. Gazeteci sayın Celal Toprak hoş geldiniz. Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odasının Onursal Başkanı sayın Ahmet İçer hoş geldiniz. Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası Başkanı İsmail Turan hoş geldiniz. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sekreteri
Servet Kuru hoş geldiniz. Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ahmet Coşar hoş
geldiniz. Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ender Şenol hoş geldiniz. SODEV
Başkanı sayın Erol Kızılelma hoş geldiniz. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası saymanı Vehbi Karabıyık
hoş geldiniz. Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı sayın Ertuğrul Yüksel hoş geldiniz.
Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı sayın Selahattin Çakırsoy hoş geldiniz. Daha
sonra eklenenleri ve kutlama mesajlarını yardımcılarımız bir ara okuyacak size.
Ben hemen konuklarımızdan siz almak isteyenlere söz vermek istiyorum. Onursal Genel Başkanımız,
İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek buyurun.
Mustafa Özyürek:
Sayın başkan, değerli milletvekilleri, TÜRMOB değerli başkanı ve TÜRMOB’un değerli oda başkanları,
İstanbullu meslektaşlarım hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum ve bu güzel kongrede sizlerle birlikte
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.
Değerli arkadaşlarım sayın Arıkan söylenecek her şeyi hemen hemen söyledi. Çok değerli konuşmacılarda
var, o yüzden ben değerli vaktinizi almayacağım. Birkaç konuya değinmek istiyorum. Öncelikle İstanbul
Mali Müşavirler Odamızın toplumsal raporlarından herkes gibi bende çok yararlanıyorum, hem medya
hak ettiği yeri veriyor hem de ilgili çevreler çok dikkatle inceliyor ve yararlanıyor. Onun için seçilecek yeni
yönetim kuruluna bu raporlarla ilgili çalışmaları arttırarak devam etmeleri gerektiğini ifade etmek
istiyorum. Çünkü bizim mesleğimiz akademik meslek. Biz önce eğitime son derece ağırlık vereceğiz,
elbette bunun yanında toplumsal sorunları, ülke sorunlarını ve evrensel sorunları dikkatle

değerlendirmek zorundayız. Diyebilirsiniz ki öylesine çok angarya yükleniyor ki bize, bu konulara,
toplumsal, ekonomik, siyasal konulara vakit kalmıyor. Doğru angaryalarla hep beraber mücadele
edeceğiz. Onları hep beraber azaltmanın yolarlını bulacağız. Ama biraz önce saydığım sorumluluklarımızı,
görevlerimizi ihmal etmeyeceğiz.
Değerli arkadaşlarım Türkiye ekonomik yönden büyük bir krizden çıkma çabası içinde. Bazı iddialı
rakamlar açıklanıyor, sanayi üretimi, sayın Arıkan’da değindi, şu kadar yükseliyor, ihracat artıyor gibi
rakamlar var. Elbette biz bundan memnun oluruz, oluyoruz. Ancak değerlendirme yaparken 2009’un bir
kriz yılı olduğunu ve 2009 rakamlarının dip noktada olduğunu, 2010’daki her rakamın elbette 2009’a göre
bir artış ifade edeceğini bilmemiz, görmemiz lazım. Doğru gerçekçi sonuçlara varabilmek için mukayeseyi
krizin hissedilmediği 2007 yılıyla yapmak gerektiğini düşünüyorum.
Değerli arkadaşlarım böyle baktığımız zaman bazı göstergelerde gelişmeler olsa da, reel sektörün büyük
bir sıkıntı içinde olduğunu biliyoruz. Bunu öncelikle siz yaşıyorsunuz. Özellikle küçük ve orta tipli
işletmeler sizlerin müşterisi, onların bütün derdini, sıkıntısını sizler yaşıyorsunuz.
Değerli arkadaşlarım Türkiye’de esnaf kesimine dönük bir kampanya başladı. Özellikle bu büyük
mağazacılık, süper marketler zincirleri ortaya çıkınca esnaf can çekişir hale geldi. Eskiden hepimize iş
veren bu esnaf kesimi bu gelişme karşısında iflas etme noktasına geldi.
Değerli arkadaşlarım, büyük mağazalarla ilgili her dönem bir tasarı gündeme gelir. Ama ne yazık ki esnaf
kesimi ile büyük mağazaların patronları karşı karşıya geldiğinde sonunda büyük mağaza patronları
egemen olur. Her bakan göreve başladığında bu konuda bir tasarı hazırlayacağını söyler. Yıllarca tasarı
geliyor mu gidiyor mu diye vakit geçiririz, daha sonrada o tasarı ortaya çıkar, tartışmaya açıldı denilir.
Meclis dönemi biter o tasarı kadük olur sonrada yenisi gelir. Şuanda da aynı noktadayız, Pazar günü
büyük mağazalar kapansın mı kapanmasın mı? Saat on sekize kadar çalışsınlar mı yoksa çalışmasınlar mı?
Böyle tartışmalarla vakit geçiririz. Buradan bir sonuç bekleyen esnafta bu tartışmaları hüsranla izler. Sayın
başbakan, kimse kusura bakmasın, biz büyük mağazaları Pazar günü kapatamayız, büyük mağazaları on
sekizde kapatamayız dedi ve esnafa da sizde birleşin büyük iş merkezleri kurun dedi. Değerli
arkadaşlarım, siz onların durumunu iyi biliyorsunuz, hangi esnaf İstanbul’da bir arsa bulacak, kent
rantlarının alıp başını gittiği İstanbul’da oraya büyük bir alış veriş merkezi kuracak ve onun ortağı olacak.
Bunun fiili ve hukuki sonucu artık esnaf yok olmayı göze alsın demektir. Esnafın yok olması demek
sizlerin, muhasebecilerin, mali müşavirlerin gittikçe azalması ve sıkıntıya girmesi demektir. O nedenle bu
gelişmeleri odamızın ve sizlerin büyük bir dikkatle izlemesi gerektiğini düşünüyorum. değerli arkadaşlarım
kayıt dışı ile ilgili sayın Arıkan rakamları verdi, İstihdamda yüzde 43’e varan bir kayıt dışılık ve genel olarak
yüzde 40’ı aşan bir kayıt dışılık var. Değerli arkadaşlar kayıt dışılığın böylesine büyük olduğu bir
ekonomide hiçbir rakam sağlıklı değildir. Üzerinde konuştuğumuz, değerlendirmeler yaptığımız hiçbir veri
güvenilir değildir. Ve böylesine kayıt dışılığın yüksek olduğu bir ülke de vergi adaletini kuramazsınız.
Onun için kayıtlı kesimden almakta olduğunuz vergileri daha da arttırırsınız ve o insanları canından
bezdirirsiniz. O bakımdan kayıt dışıyla mücadele toplumsal mücadeledir. Sadece Maliye Bakanlığının işi
değildir. Sadece TÜRMOB’un ve ona bağlı olan odalarımızın, siz meslektaşlarımızın işi değildir. Türkiye’yi
seven, Türkiye’nin temel sorunlarıyla ilgilenen herkes mutlaka kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye omuz
vermelidir. Göstermelik komisyonlar kurarak, bazı kanunlara işlemez hükümler koyarak kayıt dışılıkla
mücadele edemezsiniz.
Değerli arkadaşlarım, önümüzde bir anayasa soru var. Biz CHP olarak DSP’den arkadaşlarımızla ve diğer
bağımsız milletvekillerinin imzalarıyla Anayasa Mahkemesine dava açmış bulunuyoruz. Bu konuda

özellikle sayın başkanın ve iktidar çevrelerinin CHP‘nin tek işi çıkan kanunları Anayasa Mahkemesine
götürmektir şeklinde suçlamalarına hep tanık oluruz. Değerli arkadaşlarım dünyanın her yerinde
parlamentoların yargısal denetimini yapan Anayasa Mahkemeleri vardır. Anayasa Mahkemelerinin görevi
budur. Eğer biz milletvekilleri olarak parlamentodan çıkan bir yasanın, Anayasanın temel hükümlerine,
hukuk devleti ilkelerine ve evrensel hukuk kurallarına aykırı olduğuna inanırsak onu elbette yargıya
götürürüz. Yargının görevi bu denetimi yapmaktır. Anayasa Mahkemesi bunun için kurulmuştur. Anayasa
Mahkemesi şekil şartıyla bakar. Ama Anayasa Mahkemesi değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek
maddelerin değiştirilmesi yönünde bir teklif varsa onu şekil yönünden denetler. Ve 96 sayfalık dava
dilekçemizi incelerseniz orada şekil açısından ne kadar büyük ihlaller yapıldığını göreceksiniz ve Anayasa
Mahkemesinin lehte kararına da saygı duyacağız, aleyhte kararına da saygı duyarız. Mesela bizim Anayasa
Mahkemesine taşıdığımız kanunlardan birisi de meslek yasamızdır. 368 sayılı yasada pek çok yanlış
olduğunu biliyoruz. Bu yasanın sayın Arıkan’ın da belirttiği gibi camiamızın isteklerine uygun olarak ve
camiamızın temel sorunlarını yok edecek şekilde çıkması için olağan üstü çaba gösterdik. Hatta plan ve
bütçe komisyonunda bütün partilere mensup milletvekilleri ittifak etmiş olmasına rağmen bazı çevrelerin
girişimleriyle genel kurulda ne yazık ki günlerce çalışarak sağladığımız uzlaşmaya itibar edilmedi, bugün ki
ucube yasa çıktı. Bu ucube yasanın iptali içinde mahkemeye gittik ama Anayasa Mahkemesi şuana kadar
gündeme almadı. Yani bazılarının dediği gibi Anayasa Mahkemesi ana muhalefet partisinin arka bahçesi
değildir. Orada hukuk işler, hakimler vicdanlarına göre karar verirler. Mesela bütün partiler olarak
Anayasa Mahkemesine gittiğimiz bir konu var. Güneydoğu’daki mayınlı arazilerin temizlenmesi ve orayı
mayından arındıracak yabancı firmalara peşkeş çekilmesine bütün partiler gitti ve oy birliği ile de iptal
edildi. Bunun hukuka aykırı olduğunu, bugün bunun ülkenin kaynaklarının peşkeş çekilmesi sonucunu
herkes söyledi. Ama AKP dinlemediği için, belli firmalara angaje olduğu için o kanunu çıkarttı. İyi ki arda
hakimler var, o kanun iptal edildi. Ve o toprak temizlenecek o bölgedeki insanlara dağıtılacaktır değerli
arkadaşlar.
Şimdi bu Anayasa’nın itiraz ettiğimiz temel maddesi, temel esprisi dünyanın her yerinde kuvvetler ayrımı
vardır. Yani yasama, yürütme, yargı vardır. Eğer siz bu kuvvetler ayrımını ortadan kaldırır yargıyı
yürütmenin emrine verirseniz, o ülke bir hukuk devleti olmaktan çıkar, çağdaş bir devlet olmaktan çıkar.
Bizim itirazımız bunadır. Yüce mahkeme ne karar verirse ona saygı duyacağız. Bu temel değişikliğin
yanında yani yargı bağımsızlığını ve hukuk devletini ortadan kaldıran birkaç madde yanında garnitür
olarak sos olarak oraya konulmuş maddelerde var. Nedir onlardan biri, memurlara toplu sözleşme hakkı.
Aramızda DİSK’in değerli başkanı da var. Memurlara grevli toplu sözleşme hakkı verilmesi konusunda
yıllardır mücadele ediliyor. Bende yıllardır TÜRMOB başkanı olarak emek platformunda bulunduğum
dönemde memur ve işçi sendikaları ile birlikte hep dedik ki, memurlara da grevli toplu iş sözleşme hakkı
verelim. Hükümet ne getirdi değerli arkadaşlarım? Şuanda yapılmakta olan toplu pazarlığı toplu
sözleşmeye çevirdi. Peki, hükümetle memurlar masaya oturdular, uzlaşamadılar. Ne olacak? Yaptırımı
var mı? Grev hakkı var mı? Yok, önergelerimizi verdik. Dedik ki, kutluyoruz sizin bu girişiminizi. Yalnız
buraya yaptırımı da koyun, grev hakkını da ilave edin. Hayır dediler. Öyleyse siz bunu sadece
kandırmaktan başka nitelendirebilir misiniz! Onun için bu Anayasa değişikliğinde iktidarın kendi
amacına uygun düzenlemeler var. Onun dışında da referanduma gittiğinde de halkı kandırmaya dönük
düzenlemeler var.
Değerli arkadaşlarım, bunlar sandık önüne gelecek. Sandık önüne geldiği zamanda 8 yılda işsizliği,
yoksulluğu, yolsuzluğu artıran iktidara halkımız mutlaka dur diyecektir.

Değerli arkadaşlarım sayın Arıkan’da ifade etti. Sivil toplum örgütlerine dönük gerçekten insafsız bir
uygulama var. Odalarımıza, TÜRMOB’a, mimar mühendis odalarına dönük uygulamalar var. Yani yandaş
olmayan, biraz farklı düşünen kuruluşların hepsi mutlaka incelemeye alınıyor ve teşhir edilmek suretiyle
toplumda kötülenmeye çalışıyor. Bunlar yanlış işlerdir.
Vergi denetimi de özgür, bağımsız, objektif olmalıdır. Sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin
denetimlerinin denetimleri de özgür, bağımsız olmalıdır. Eğer her herkes elindeki yetkiyi kendisine karşı
olanı sindirmek için kullanırsa o ülke de demokrasiden, hukuk devletinden bahsedilemez. Oysa hukuk
devleti hepimize lazım. Biz, bizden olmayanları sindirmek için böylesine düzenlemeler yaparsak binlerce
insan yani 110 bin kişi hapishanede 62 bini tutuklu. Bu ne demektir? Onlarla ilgili herhangi bir mahkeme
kararı olmadığı halde tutuklu olarak yatıyor. Belki beraat edecek, belki yattığı kadar ceza almayacak.
Ergenekon davasında üç yıldır içerde yatan ve hala hakim karşısına çıkmayan insanlar var. Siz böyle bir
ortamda, böyle bir ülke de hukuk devleti var diyebilir misiniz! Bu ülkenin saygın insanlarını, Mustafa
Balbayları, Haberalları alıp içeri atıyorlar. Niye rahatsız oluyorsunuz arkadaşlar. Adalet size de lazım. Bu
ülkenin en saygın insanları yargılanmadan hapishanelerde süründürülüyorsa buna hep birlikte karşı
çıkacağız. O insanların hakkını, hukukunu hep birlikte savunacağız. Evet, yargı karar versin istiyoruz. Ama
hakim kararı olmadan 3.5 yıl oradaki insanları orada yatıramazsınız. Buna kimsenin hakkı yok. Çifte
standart kullanmayın. Sayın başbakan bir davadan mahkum olmuştu. Milletvekili olamıyordu. Biz dedik ki,
yüzde 35 oy alan bir partinin genel başkanı milletvekili olabilmelidir. Anayasa değişikliği yaptık ve sayın
başbakanın milletvekili olması yolu açtık. Biz haktan, hukuktan yanayız. Kim haksızlığa uğramışsa onun
hakkını veririz. Ama görüyorum ki, sizde sayın başbakan gibi kendinizden olmayan hiç kimsenin hakkını
hukukunu savunmuyorsunuz.
Ben Türkiye’nin en entelektüel kesimi olan mali müşavirlerin isterdim ki haksızlıklara biz hep beraber
karşı çıkıyoruz diyelim. Ben isterdim ki bu ülkenin insanları Mustafa Balbayları, İlhan Selçukları, Mehmet
Haberalları, üniversite rektörleri haksız yere içerde tutulurken bu haksızlıktır desin. Ama siz bu haksızlığa
hak verirseniz, bu haksız uygulamaları onaylarsanız Türkiye bir yer gitmez. Bu ülke de yaşıyoruz, hukuk
olacak, hak olacak, özgürce, kardeşçe , barış içinde yaşacağız. Ben bu kongrede sizlerle birlikte
olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Daha özgür, daha adil bir Türkiye’de, ırkçlığın, mezhepçiliğin
olmadığı bir ülkede kardeşçe, barışçıl bir şekilde yaşamak dileğiyle. Hepinize saygılar sunuyorum.
Kongrenizin başarılı olmasını diliyorum. Bu kongreyi hazırlayan bütün arkadaşlarıma sevgiler, saygılar
sunuyorum.
Nail Sanlı:
Onursal Genel Başkanımız sayın Mustafa Özyürek’e teşekkür ediyoruz. İkinci söz sırasını vermeden önce
aramızda bulunan diğer konuklarımızı da tanıtmak istiyorum. Büyük Birlik Partisi İl başkanı sayın Bayram
Karaca aramızda, hoş geldiniz. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı sayın Hulusi Özocak aramızda.
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Atagül aramızda. İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Numan
Sağ ve Hasan Usta aramızda. Hoş geldiniz. Genel başkanımdan bir mesaj aldım. Ben konuklarımızı
dinlemek istiyorum. Söz sırasını sayın Çelebiye verdi. DİSK Genel Başkanı sayın Süleyman Çelebi’yi
kürsüye davet ediyorum.
DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi:
Teşekkürler sayın başkan, sayın divan.

Kurulun çok değerli üyeleri, siyasi partilerin çok değerli

temsilcileri. Değerli konuklar, değerli oda mensupları hepinizi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(DİSK) adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım Türkiye’nin gündemi yine bilindiği
gibi yoğun bir gündem. Ama bizim gündemimiz başka, ülkeyi yönetenlerin gündemi başka. Biz çalışan
kesimlerin inim inim inlediği, yoksulluğun, adaletsizliğin, hukuksuzluğun, işsizliğin kol gezdiği bir ülkeden
bahsediyoruz. Ülkeyi yönetenler ülkenin ne kadar büyük, gelişmiş ülkeler arasında yer aldığı iddia ediyor.
Burada sizlere rakamlar vermeyeceğim, siz zaten rakamların içinden geliyorsunuz. Ama sayın başbakan
öğüne öğüne her televizyona çıktığında dünyada gelişmişlik düzeyi 17. Büyük olduğumuzu iddia ederken,
bir taraftan da her gün 12 milyon 400 bin kişinin yoksulluk sınırı altında yaşadığı bir Türkiye. Bunlar resmi
rakamlar tabii. Diğer taraftan 1 milyon 200 bin kişinin açlık sınırı altında yaşadığı bir Türkiye. Bir taraftan
kriz bizi teğet geçti diyen bir başbakan, diğer taraftan kriz bizi deldi geçti diyen bir DİSK Genel başkanı.
Sorunlar böyle. Türkiye’deki yaşam bu. Bu yaşamın içersinde bir yeni süreci oluşturuyorlar, dizayn
ediyorlar ve önümüze koyuyorlar.
Değerli arkadaşlarım bu yaşadığımız süreci hak etmiyoruz. Bir de resmi olmayan rakamlar var. Bizim
açımızdan şuanda işsiz sayısı 6,5 milyon. Gerçek işsizlik bu. Diğer yandan bu ülke de 1980 darbesinde 42
milyondu. Aktif sendikalı işçi sayısı 2.5 milyondu. Bugün Türkiye’nin nüfusu 72 milyon örgütlü işçi sayısı
650 bin. Bu tablodan, bu örgütlü toplumdan bahsediyoruz. Bize çok güveniyor, Taksim’de de nasıl
güvendiğini kanıtladı.
Elbette sandık konulacak, bu devran böyle gitmeyecek. Bu ülkeyi böyle sömüremeyeceksiniz. Bu
ülkenin kaderine bu kadar sahip olmayacaksınız. Sandık konulacak ve elbette hesaplaşacağız.
Değerli arkadaşlarım en buranın konuğuyum, özgürce içimden geldiği gibi konuşmalıyım. 5 dakikayı da
bana çok görmemelisiniz.
Sonuç itibariyle şuanda ben yurtdışına gidiyorum. Alman Sendikalar Konfederasyonunun Kongresine
gidiyorum. 2 gün önce konuğu geldi. Krizle etkilenme ilişkiniz, işsizlik ne durumda diye sordum: dedi ki
krizde hiçbir anlamda yükselme olmadı. Kriz öncesi rakamlar 3.5 milyondu, bugünde rakamlar ona denk
düşüyor. Burada anlatmak istediğim şu, Türkiye’nin gündeminin esas mecrasının oturtturulması
talebini ifade etmek istiyorum. Birinci talebimiz bu işsizlik, yoksulluk sorununu, işten atılmalara, kayıt dışı
ekonomiye karşı hangi önemli alırız, hangi önlemle insan onuruna yakışan bir hayat düzenine
kavuştururuz, bunun mücadelesini vermek durumundayız. Bunu kastediyorum. Örgüt sivil toplum
örgütlerini dolaştı, dedi ki Kürt sorunu için adım atmak gerekiyor dedi. Hiç çekinmeden, farklı siyasal
görüşümüze rağmen, iktidarı eleştirmemize rağmen bu açılım sonuna kadar yanında olacağız dedik.
Ama ne oldu, durduruldu. Sonra ne başladı, Anayasa. O bitti, kendilerine göre bir gündem oluşturdular.
Şimdi gündem ise ana muhalefet partisinin belden aşağı sorunuyla ilgilenmek. Bizim gündemimiz başka,
onu anlatmaya çalışıyorum. Şunu söylüyorum, bu Anayasayla ilgili sevgili Özyürek söyledi, sendikal
haklar getiriliyor. Memurlara grevli toplu sözleşmeli haklar getiriliyor denildi. O paket açıldığında biz bu
hakları görmüyoruz. Tam bir tahkim kurulunun yeniden oluşturulma düzeni getiriliyor. Ben bunları
Türkiye’nin en seçkin mali müşavirleri ile konuşmayayım nerede konuşayım.
Anayasa paketi dediler, yine birden fazla sendikaya üye olmayı yasaklayan düzenlemeyi ortadan
kaldırıyoruz dediler. Bakıldığı zaman ILO standartları, bakıldığı zaman yeni bir düzen, ama gerçek bu değil.
Yasadaki diğer yasaklardan dolayı üçlü-dörtlü sendikal yapıyı kurarak bundan sonra artık hiçbir işyerinde
yetkiyi alma ilişkisini ortadan kaldıran bir düzenleme getiriyor. Biz önerilerimizi getirdik, farklı bir yaklaşım
içersinde olduk. Dedik ki, burada yıllarca savunduğumuz 12 Eylül hukukunu kaldıran, bunun için miting
yapan bir örgütüz. Tabii ki kalksın, ama diğer yandan da bizi kuşatmaya çalışan bizim geleceğimizi alt üst

etmek isteyen yaklaşıma da bir dur diyebilme fırsatı verin.
Şimdi işsizliğin yaygınlaşması, kayıt dışı ekonomiyi daha da büyütüyor. Önümüzde ILO’nun toplantısı var.
Her yıl Türkiye Uluslar arası çalışma örgütü tarafından kara listeye alınıyor. Türkiye’deki hak ihlalleri
kongrede karşımıza çıkıyor. Sendikal haklar önündeki engelleri kaldırsa, 12 Eylül’ün ürettiği sendikalar
yasası ortadan kaldırsa daha özgür bir Türkiye, daha örgütlü bir toplum yaratsa daha iyi olmaz mı! Bunu
istiyoruz. Dolayısıyla sayın başkanla bütün bu mücadelelerde yalnız bu salonlarda beraber değiliz. Tüm
mali müşavirlerle buluşmamıza katkı vermiştir. Onun için hem kendisinin şahsında yönetim kurulundaki
arkadaşlara ve diğer kuruldaki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Son olarak beraber başlattığımız bir
Anayasa çalışmamız var. Bugün Cemil Çiçek’in bile örnek çalışma diye sunduğu o çalışmadan
bahsediyorum. O çalışmanın mimarlarından birisi sevgili Yahya Arıkan’dır. Beraber yol çıktık, son anda
diğer örgütlerin çekincesi nedeniyle beraber açıklama yapamadık. Tabii ki sevgili başkanıma Masum
Türker’e teşekkür ediyorum.
Evet, yeni bir Anayasa ama sağından solundan çekiştirilen bir Anayasa değil. 12 Eylül hukukuyla,
darbecilerle A’dan Z’ye hesaplaşan bir Anayasayı istiyoruz. Bununda arkasında olacağız. Taksim
kutlamalarından sayın başbakan izin verdik kutlama oldu diyor. Mücadele ile alınmadığın belirtiyor. Şimdi
iyi bir şey olursa biz yaptık diyor, kötü olursa ‘bunları biliyorsunuz, bunlar kötü örgütler’ diyor. Böyle bir
kafayla yönetiyor. Biz iyisinde de, kötüsünde de, mücadelesinde de vardık, Taksimi aldık, mücadele
ederek aldık. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Mücadelenizde başarılar diliyorum.
Nail Sanlı:
DİSK Genel Başkanı sayın Süleyman Çelebi’ye teşekkür ediyoruz. Ve söz değerli TÜRMOB Genel Başkanı
Dr. Masum Türker’in, buyurun genel başkanım.
Dr. Masum Türker:
Sayın divan, değerli onursal genel başkanımız, sayın milletvekilim, değerli konuklar, değerli basın
mensupları, çok sevgili meslektaşlarım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor kongrenin ülkemiz için,
mesleğimiz için, geleceğimiz için hayırlı olmasını diliyorum.
Değerli arkadaşlar, muhasebe mesleği emekçilerin mesleğidir. Bizim varlığımız bugün bu salonlarda var
olmamız egemen güçlerin desteğiyle olmamıştır. Türkiye’nin egemenleri her zaman bizi yok saymaya,
bizim varlığımızı itmeye çalışmıştır. Ama bizler yıllarca hiç bir şey beklemeden varlığımızı kabul ettirmek
için yol çıktık. 2010 yılındayız. 7 Haziran benim meslekte 43. yılı devirip 44. yıla gireceğim yıldır. Meslek
örgütlenmesinde mesleğin bir yasaya kavuşmasında da emek vermemin her platformda bulunmamın 36.
yıldır. Türkiye’de postacının, tapu memurunun emekli olunca muhasebeci olduğu dönemde muhasebe
mesleğini bir kariyer mesleği haline getirmek için staj, sınav, yüksek tahsil oturta bilmek için, Türkiye’de
1974 yılında başlayan ilk sınavı da kazanan ilk kişi de benim. Bunu niye söylüyorum. Daha Türkiye’de
yasa yok. Dünya bizi tanımıyor. Bugün kongre var. Gruplar çekişecek, yarışacak sonuçta birileri kazanacak.
Bu her üç yılda bir olacak. Geçmişte her iki yılda bir oluyordu. Ama 36 yılını bu mesleğin örgütlenmesine
vermiş bir kişi olarak bu dönem kadar mesleğimize zarar veren bir mücadeleyi ben hiç yaşamadım,
görmedim. Bu söyleyeceklerimden siz de zarar göreceksiniz. 1934 yılına kadar ne yetkisine sahipsiniz
biliyor musunuz? Denetim yapma yetkisine sahipsiniz. Mevcut kanuna göre vergi dairesi müdürü ya da
defterdar kendi çevresinde tanınmış, şaibeye bulaşmamış muhasebeciye yazı veriyor, devlet adına
denetim etkisi. Yani bugün ki yeminli mali müşavirlerin yaptığı işi o tarihte vergi dairesi müdürü ya da

defterdar veriyor.
Bakın, muhasebe mesleğini bilen bilir bunun ne olduğunu. Diyor, ki, bağımlı çalışanların, hangi şirkette
çalışıyor, şirketin vergi numarası, şirketin adı, yani bağımlı çalışan bir kişinin bilgisi, Maliye Bakanı'nda
niye bulunsun? Başlangıçta biz bir siyaseten şunu yapalım diyorsunuz değil mi? Unutmayın, renginiz,
siyasal düşünceniz, mezhebiniz, dininiz ne olursa olsun, o kapının dışında hepiniz aynısınız onlar için.
Diyelim ki Maliye bakanlığı sizin elinizde. Dinle Mustafa Bey, öğrenmen lazım yıllardır öğrenemedin çünkü
bunları. sevgili arkadaşım mesela ben mali işler müdürüyüm, y da sen. Senin çalıştığın iş yeri, vergi
numarası falan niçin bulunacak orada? Tartıştığımız konu odur. Boş ver şuradaki bacımın çalıştığı işyerini
sen neden veriyorsun. Üye listesini almak isteyen adam, listelerin askıya çıktığı o gün seçim kurulunun
kapısında isimler var. Aklı ben mi vereceğim size! Bak, ben hepinize sesleniyorum. Mesleğe verilen zararı
yaşadığınız gün tek korkusu Allah korkusu olan Masum Türker'i anacaksınız. Bakın. Allah'ın desteği,
Atatürkçü düşüncenin aydınlık yolu, Hz. Ali'nin cesareti bende oldukça meydan okumayacağımız kimse
yok.
İbrahim sen sus, ihbarı yapan sensin. Söylettin kendini işte. Ben hepinizin neyin nesi olduğunuzu
biliyorum. Sizin meslektaşınız olmaktan her zaman gurur duydum. Hata yapsanız da gurur duymaya
devam edeceğim. Yani böyle ayağa kalkarak, boş ver. Bugün burada 3-4 bin kişi var, yarın 25 bin kişi oy
kullanacak. O yüzden birbirimizi dinleyelim. Bir şey daha getireyim size. Allah aşkına bizden birisinin
öldüğü gün çevremizdekiler "bize iş düşecek" diye ellerini ovuşturuyorlar. Defterler çil yavrusu gibi
dağılıyor. Çalışanlar kıdem tazminatı bekliyor. Vergiler çığ gibi büyüyor. Borçlular tahsilat için geliyor.
Dinleyin, beni bir daha burada bulamayacaksınız, beni mumla arayacaksınız. Hanımına, çocuklarına
gidiyorsun, artık eve ekmek getirecek kimse yok. Büro kapanmıştır. Bak sana ne gördüğünü söyleyeyim.
Şu odadan göremiyorum dediğini, odanın desteğiyle seçilmiş olan biz TÜRMOB temsilcileri, ister vefat et,
istersen artık ben mesleği bıraktım de, sana emeklilik ikramiyesi verecek düzeni hazırladık. Yaa! Sen
burada beni yuhalasan da... Bir şey daha söyleyeyim. Ben adımın geçtiği her yeri reklam sayarım. Keşke
İbrahim'in bana söylediklerini her gün Vakit gazetesi yazsa... Hiç olmazsa onu okuyanlar kimin daha
Allah'tan korktuğunu, kimin daha Müslüman olduğunu anlarlar.
Değerli arkadaşlar, bakın. Şimdi, tahsilat sorunumuz var. Bir şeyi yarım bıraktım, peşimden koşun ki şu
emeklilik ikramiyesi ne olacak diye öğrenin. Anlatır mıyım, onu başka zamana, başka bir konferansta
anlatırım. O zaman seçim de yok, ne Mustafa fırlar ne de İbrahim. Bakın, tahsilat sorunumuz var. Hani o
çok sevdiğiniz, her şeyi hallettiğini söylediğiniz Maliye Bakanlığı'na söyleyin. Bizim bir teklifimiz var.
KDV'yi mükellef ödesin diye. Al tahsilatın en büyüğünü. Değil mi. Önce KDV'yi veriyorum sana. Halbuki
faturayı kesmeyince KDV'yi de tahsil etmiyorsun. Çünkü kestin bu kadar, bir de KDV'yi cebinden ödedin.
Bu biraz gerçekten muhasebe bilmek gerektirir. Bilmeyenlere ne diyeyim ben.
Şimdi, başka bir şey söyleyeyim. Neden tahsilat yapamıyoruz? Araştırma yaptırdık arkadaşlar.
Müşterilerimizin yüzde 75.5'inin son 3 yılda ciroları azalmış, buna baktınız mı? Bir tek müşterilerimizin
yüzde 5.5'inin ciroları arttı. Onların da bir kısmını ben tespit ettim de ayıp olmasın diye söylemiyorum.
TOKİ ile çalışan muhasebecilerin ciroları yükselmiş. Bir tanesini söylüyorum. Önemli olan adaleti
sağlamaktır herkese.
Şimdi, değerli arkadaşlar Türkiye'nin sorunu üretimsizliktir. Üretimsizlik işsizlik üretir. Bugün sabah

gazeteyi okudum içim burkuldu. 4 ay içinde bütçe açığı 15.5 milyar dolar. Sadece vergi toplanan nisan
ayında 5 milyar dolar. Yahu vergiler Mayıs'ta mı ödeniyor, Nisan'da mı ödeniyor? Yahu eskidendi yapma
açık verme. Sonra şikayet ediyorlar ruhsatını iptal et diye. Şu anda şu Maliye'nin suç duyurusunda
bulunduğu şey var ya, önemli bir kısmı da aranızda bulunuyor. Ben suçsuz olduğunuza inanıyorum.
Yerini değiştirecek diye asla sevinmemeli. Bakın bu Genel Kurul’da bir tek bir tane siyasi söz
söyleyeceğim, siyasi konuşmam ben. Çünkü benim sizlerle beraber aldığım mutluluğu ne siyaset ne
yaşam hiçbir şey vermez ama bir tane siyaset lafı edeceğim. Oda nedir? Sayın Baykal’a yapılan
haksızlıktan dolayı her konuda yanında yer almaya devam edeceğiz. Çünkü bir gün sizinde başınıza
gelebilir. Şimdi bunu anlatacağım size. Ne Sayın Tayyip Erdoğan hapishaneye girecektir ne de Erbakan
yasaklanacaktır. O kanunda anayasa değişikliğinde teklif verenlerden biri benim. Vermeyenler şuanda
parlamentoda hala devam ediyorlar. Niye vermiyorsunuz dedim lideriniz kurtulacak, hiçbir iş yapmayacak
bak Tayyip zor durumda, belediye başkanlığından alınmış, geri dönecek. Bana söyledikleri lafı söyleyeyim
size. Ya biz parti kapansın istiyoruz, kendi partimizi kurarken kalleş demesinler bize diye. Bunu zaman
zaman Milli Gazete açıklamalarında söyler. Ama bir gün bu kanun size de tekabül eder. O gün ne
yapıyorduk biliyor musunuz? Hiçbir siyasi partinin şiddet dışında kapatılmasını, hüküm giymesini
engelliyorduk. Başka siyasi laf söylemeyeceğim. Hukukun bize lazım olduğunu bileceğiz. Özellikle size
ihtiyacımız var. Neden biliyor musunuz? Öyle ulu orta konuşmayabilirsiniz ama onu kararlaştıranın olduğu
yerde bizim haberimiz olmadan baskıyı kurun, bu hukuk bize de lazım deyin. Bakın bu çok önemli, bu
nasihati bedava yapıyorum size bunu unutmayın. Hatırlayacaksınız bir gün bu çok önemli bir nasihattir.
Allah hiç kimseyi haksız bir yerde yargılamasın, haksız bir yerde mağdur durumda bırakmasın. Bakın işte
amin demek yetmiyor. Buna yürek ve beyni de katmak lazım. Şimdi bakın birini kınayacağım burada.
Bütün muhasebecilerin kınaması lazım. Irak’ta Müslüman kıyımına son verilsin. Bir beddua yapacağım. Bu
kıyımın başlamasına neden olanlardan Allah hesap sorsun. Bakın onlar kendilerini biliyorlar, seyirci
kalıyorlar. Benim her gün içim sızlıyor. 1 milyar 200 bin oldu. Muharrem ayında Hz. Hasan ve Hüseyin’in
katledilişi için yas tutanlar bombalanıyor. Her Cuma camiler bombalanıyor. Şii camileri bombalanıyor,
Sünni camileri bombalanıyor. Her yıl iki kez bayramda bayramlaşanlar bombalanıyor. Benim içim sızlıyor
var mısınız miting yapmaya bunun için var mısınız? Korkmadan, hükümete hesap sormaya var mısınız?
Hükümetten hesap soralım. Değerli arkadaşlar bu iftiralar oldu bitti beni üzdü. Üzmesinin de bir nedeni
var. Ben biraz lobiciyim, Mardinliyim, Pertevniyalliyim, işletme fakülteliyim, muhasebeciyim. Böyle
yetiştiğim yerlerden biri alet olunca da dayanamıyorum, ağlıyorum. Gözyaşlarım içeri gidiyor, timsah
değil anlatabildim mi? Onun için bu konuşmayı yaptım. Aslında size yeni işlerden bahsedecektim. Size
birbirimizle dayanışırsak, hükümeti ikna edersek, engellediği işleri açarsak diye bahsedecektim. Şu Türk
Ticaret Kanunu avukatların lobisiyle bütün partileri tavlamışlar. Bu salonda başbakan söz verdi. Ana
muhalefet partisi söz verdi. Hala çıkmadı kanun değil mi arkadaşlar, şahittiniz. Bunu engelleyenler kim?
Bunu hep söylerim. Şimdi adı adli muhasebecilik, kursu verilen. Boşanma da bize yetki veriyor, yeminli
tanıklık getiriyor, yeminli bilirkişilik getiriyor. Bu kanunun adı işlem denetçiliğidir. Türk Ticaret Kanununda
kavga bunun için çıkıyor biliyor musunuz? Hala dışarıda bu bilirkişi mafyası işi yapsın diye çıkıyor.
Türkiye’de hukukun tecelli etmesini istemeyenler yapıyor. Döndüğümüz zaman arkamızda değilseniz..
Gazetede bizi Maliye Bakanlığına neden kafa tuttun diye o lafı söylemiyorum hadi şikayet etmişsiniz
diyeyim, bunun manası başkadır aslında da ağır gelir söylemem, bana da yakışmaz. Şunu söylerseniz
millet nasıl inanır? Değerli arkadaşlar bugün burada seçim için herkes farklı düşünebilir. Herkesin

yaklaşımı, yoğurt yiyiş şekli farklı olabilir. Ama iyilikleri alkışlayacağız, olmayanları eleştireceğiz ama bir
görevimiz var. Seçimin olmadığı saatten itibaren hepimiz gelecekteki muhasebeciler için sürdürülebilir bir
muhasebe dünyası yaratmalıyız. Bunun için herkes bizim karşıtımız olmalı. Partimiz olmamalı orada. Ha
milletin önünde söylemek istemiyorsan git gizli söyle. Şimdi şurada bir tane var. İstifa ettiği için artık adını
söylememde bir sakınca yok. Beni de savcılığa verebilirler, verirlerse versinler. Hiç gam yerim. Hamdi
Topçu severiz. 30 Nisan 2009 yılına kadar çalışanlar listesinde kayıtlıydı. 5 yıldır görevi ne? Onun ruhsatını
adını bilmiyorlar ilk önce. İptal et diye bize söylüyorlar. Hadi canım sende, uzanan kol benden olsun.
Adam oturmuş havayollarının başına, hiç olmazsa benim meslektaşım, unvanımızın reklamını yapıyor
değil mi? Yani o kaydını sildirene kadar işlem mi yapmalıydık, adını mı zikretmeliydik. Bakın kaç kişi var
TOKİ’nin yönetiminde görev alan? İstiyorsanız hani veriyorlar ya bizi ama biz gammaz değiliz. Ne mutlu
bize. Artık derdi olmayan dışında hiçbirisinin adını söylemiyorum. Çünkü gammaz değiliz. Kim olursanız
sizin için kavga etmeye varız. Sizin için ölüme kadar gideriz ama asla sizi bizden olmayana
gammazlamayız. Şunu bunun için söylüyorum her insanın yoğurt yiyişi var. Bana göre bu ülkede en
dürüst,en sağlam, en çilekeş insanlar muhasebecilerdir. Bunu ben yaşadım ben biliyorum. Değerli
arkadaşlar umutlarımız çok. Allah bize o Atatürk’ün bizi çağdaş tutma noktasında bize gösterdiği düşünce
yolunda, ulusalcılıktan, bizim meslektaşlarımızdan ayrılmadan, hiç birisini yermeden özgür ve bağımsız
olmalarını sağlamayı, onlara iyi kazançlar temin etmeyi, hizmetlerine talep yaratmayı, başkalarının bizim
işimize gelir girmesini engellemeyi, hem Atatürk’ün o aydınlatmacı yolunu hem Allah’ın vereceği desteği
ama her zaman söylüyorum bu ülke saadet ister, Hz. Ali’nin cesaretini hiç birimizden eksik etmesin.
Kongremiz hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Hepiniz güçlenin, Türkiye’nin size ihtiyacı var. Türkiye’de
muhasebecileri tanımayan iktidar başaramaz, sisi satar, unutmayın. Muhasebecinin kıymetini bilmeyen
hükümetler sizi satar, hepinize Allah yardım etsin. Kalın sağlıcakla.
Divan:
TÜRMOB Genel Başkanımız sayın Dr. Masum Türker’in bu coşkulu konuşması için teşekkür ediyoruz.
Diğer bir konuşmacımıza söz vermezden önce unuttuğumuz konuklarımız var arada böyle anons etmek
gerekiyor, istiyoruz daha doğrusu. Yüksek Ticaretler Vakfı Başkanı Sayın Sabri Tümer aramızda, hoş
geldiniz sayın başkan. TÜRMOB Denetleme Kurulu Başkanı Sayın Masis Yontan ve denetleme kurulu üyesi
Mehmet Eren hoş geldiniz. Yine TÜRMOB disiplin kurulu üyesi sayın Coşkun Kolso aramızda hoş geldiniz.
Söz sırası İstanbul Milletvekilimiz Hüseyin Mert’te, buyurun sayın milletvekilim.
Hüseyin Mert:
Sayın Divan, sayın Genel Başkanım, sayın onursal Genel Başkanım, saygıdeğer hanımefendiler,
beyefendiler. İSMMMO’nun 21. Olağan Kuruluna başarılar diliyorum. Burada görev yapmış olan tüm
yönetici arkadaşlara, sayın başkana teşekkür ediyorum. Yeni bir seçim sistemiyle yepyeni bir yönetimle
hizmet verecek bundan sonraki arkadaşlarımızda onlara da başarılar diliyorum. Tabi biraz önce sayın
konuşmacılar bahsettiler yeni bir seçim sistemi geldi. Bu seçim sistemi tabi siyasiler kendi seçim
yasalarımızı değiştirmekte biraz imtina ediyoruz ama bugüne kadar 20 yılı aşkın süredir çok güzel bir
yönetim sergilemiş bu güzel kurumun seçim yasasını değiştirmekten imtina etmedik. Türkiye’de bir ilk
gerçekleştirildi zannediyorum. Başka bir sivil toplum örgütünde ya da meslek grubu odasında böyle bir
seçim sistemi yok. Ama bu yeni bir yolun başlangıcı oldu, yeni bir yol açıldı. Bundan sonra ister bu iktidar

ister bundan sonraki gelecek olan iktidarlar kendi düşüncelerinin dışındaki odaları bir şekilde temsil
etmek, kendilerini orda göstermek ya da yönetimlere girmek diyelim bunun için bugünkü uygulamayı, bu
yeni seçim sistemini her zaman örnek gösterecekler ve yeni bir kapı açılacak. Koalisyonları kötüleyerek bu
hükümet iktidara gelmişti. Koalisyon döneminin başlattığı bu odada, TÜRMOB’ta gerçekten çok ironik bir
durum olarak görüyorum ben bu durumu ama inanıyorum ki kim seçilirse seçilsin, hangi yönetici adayı
arkadaşımız seçilirse seçilsin gerek bu meslekteki arkadaşlarımızın mesleki başarıları, eğitim şekilleri,
mesleğin saygınlığı nedeniyle buradaki bulunan tüm üyeleri en iyi şekilde temsil edeceklerdir eminim.
Çünkü mesleğin mayasında olan bir durum bu. Buraya da bu sosyal duyarlılığı göstererekten aday olmuş
ve seçilmiş olacaklar. Değerli arkadaşlar bu seçilen arkadaşlar tabi 3568 sayılı yasada yazılı olan odanın
görevlerini sonuna kadar yerine getireceklerdir bundan hiç şüphemiz yok. Bu mesleğin itibarını daha da
ileriye götürmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Ama bu tabi bu mesleğin veya bu odanın,
meslek odasının, görevleri yalnızca bunla sınırlı değil. Bu meslek odası aynı zamanda toplumun, Türk
halkının sosyal konulardaki bir sesi olmak durumundadır. Bunu muhakkak yerine getirmek
durumundadır. Seçilecek arkadaşlarımız elbette ki dediğim gibi yasanın gereği olan görevlerini yapacaktır
ama günü geldiğinde işte aylarca görüyorsunuz TBMM’de iki ayda anayasayla ilgili çalışmalar oluyor,
meşgul ediliyor daha bu eylül ekim ayına kadar devam edecek. Referanduma kadar devam edecek,
kamuoyunun gündeminde3 olacak. Ama bunun yanı sıra TTK gibi denetim standartları gibi çok önemli,
mesleğimizi çok çok yakından ilgilendirdiği, mesleğin itibarını belki bir kat daha artıracak olan önemli
yasalar bekliyor. Bunları gerçekleştiremedi TBMM bunun için çok üzüntülüyüm. İşte bu gibi durumlarda
bu odanın temsilcileri, buraya seçilecek başkanlarımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz çıkıp Türk halkını bu
konulardaki uyarılarını, sosyal duyarlılıklarını anlatabilmeliler. Türkiye’deki kayıt dışılığın, verginin tabana
yayılmamasının ne gibi sakıncaları olduğunu, üretmeden tüketmenin ne olduğunu, borçlanarak ülkenin
borçlanma ile Türkiye’deki işsizlik sorununun ne kadar iç içe olduğunu söylemek zorundadır. Bu sosyal
duyarlılığı seçilecek olan arkadaşlarımız gösterecektir. Yani kısacası gündem ne olursa olsun siyasi
gündem, basın gündemi ne olursa olsun halkın gerçek gündemiyle ilgili, halkın gerçek bilgilendirmesiyle
ilgili konuları halkımızla paylaşmalıdır. Eğer gerekiyorsa kral çıplak diyebilmelidir bu arkadaşlarımız. Bu
kayıt dışılıktan bahsettim. Daha da ileri gidildi inceleme mi matrah artırımı şeklinde mükelleflerimiz bir
ikilem içerisinde bırakıldı. Bir baskıyla, korkuyla vergi toplandı. Bu uygulamanın ne kadar devam
edeceğine ilişkin bir soru önergesi vermiştim Maliye Bakanlığına. Geçen ay bunun cevabı geldi. Asıl
sormak istediğimde Türkiye’de varlık barışıyla ilgili toplanmış olan, beyan edilmiş olan varlık barışı
matrahı ve ondan elde edilen gelirin ne kadarlık kısmının aslında bu şekilde isteyerekten işte benim bir
evim, bir arabam vardı bunu da sermayeme katayım diyerekten varlık barışından yararlanmak isteyen
mükellefler yerine bak sektör olarak incelemeye alıp, seni çok detaylı inceleyelim mi yoksa işte koda
girmiş müşterilerim var, gel bunu sen beyan et, bunun vergisini öde ve bundan sonra bizde seni
görmemiş olalım. Bu uygulama ne kadar devam edecek ve bu paralı ne kadar kısmı buna aittir diye
sordum maalesef Türkiye Cumhuriyeti bakanlığa yakışmayacak bir cevap aldım. Çünkü basında daha
fazlası yazıldı. Vergi toplandığının cevabı vardı ama satır arasında, içerisinde bir cümle vardı. Diyordu ki
kot uygulaması Türkiye’de bitirilmiştir. Evet bazı illerde bunu yaptık ama kot uygulaması Türkiye’de
bitirilmiştir dedi. Bilemiyorum hala devam ediyor mu mesleğin pratiğinde değilim, hala içerisinde değilim.
Ama zaman zaman arkadaşlarımızdan geliyor bu uygulamanın hala bir şekilde devam ettiğiyle ilgili
şikayetler geliyor. Ama Maliye Bakanlığı bana bunun bitirildiğini söylemişti. Tabi bunun gibi işte biraz
önce bahsettim Türkiye’de sayın başbakan ne dedi bakkallık sistemi artık bitmiştir dedi. Bakkallık burada

bir sembol arkadaşlar aslında yani. Bakkallık dediğimiz küçük esnaf. Köşe başında bir kasap olabilir bu,
manav olabilir yada buna benzer küçük esnaf dediğimiz meslek grubu artık tamamen yok olma
aşamasında. Çocukken işte şimdi pek göremiyoruz ama çocukken biraz daha gökyüzünü görme
ihtimalimiz vardı, işte geceleri yıldız kaydığı zaman işte bir yıldızlar kaydı diyorduk işte ona çeşitli
hurafeler, yakıştırmalar yapıyorduk. Ama bugün bir esnaf meslek arkadaşımız dahil dükkanımızı
kapadığımız zaman bu basit bir yıldız kayması olayı olmuyor yalnızca şanslarını, ailesini, çocuklarını
ilgilendiren bir durum olmuyor. Bir kasap dükkanına bir defter alabilir miyiz şeklinde bu mesleğe
başlamıştık. İşte meslekteki bu meslektaş arkadaşlarımızın bir mükellefinde daha yok olduğunu üzülerek
görüyoruz. Bir taraftan zaten eğitim sistemimizden dolayı yeni meslektaşlarımız aramıza katılıyor ama
mükellef artışı bu kadar fazla olmuyor. İşte bu tür konuları her zaman gündemde tutabilecek, halkımızla
paylaşabilecek bir yönetim olmasını diliyorum. Ve böyle de olacağına inanıyorum. İSMMMO 21. Olağan
Genel Kuruluna tekrar başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum,
Divan:
İstanbul milletvekilimiz Sayın Hüseyin Mert’e teşekkür ediyoruz. Oda başkanlarımızdan söz isteyen Bursa
Oda Başkanı Sayın Mesut Topçu.
Mesut Topçu:
Sayın Genel Başkanım, sayın milletvekilleri, kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin değerli
temsilcileri, sevgili oda başkanları ve yöneticileri, sevgili meslektaşlarım. Bursa Mali Müşavirleri Odası
adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet biraz tansiyonu yüksek bir Genel Kurul yaşıyoruz. İşin
doğrusu biz bu sorulara böyle fazla gerilimli Genel Kurullara alışık değiliz. Hele hele kürsüden başkanlara,
onursal başkanlara
Arkadaşların siyaset yapılmaması yönünde yerlerinden müdahalelerini gördüm ama kendilerinin de
hükümete yönelik olan eleştirilere de hemen tepki göstermelerinden aslında onlarında oturdukları
yerlerden siyaset yaptığını söylemek mümkün. Bunun çok daha yadırganacak, ayıplanacak bir tarafı yok.
Ama dediğim gibi bu İSMMMO’nun Genel Kurulunda yaşanmaması gereken bir şey. Benimde daha ziyade
nispeten üzerinde bir konuşmam olacak. Umarım hükümete yönelik bu birkaç sözüm bu arkadaşların
ilgisini çekmez. Evet, sevgili meslektaşlarım biliyorsunuz 3568 sayılı Meslek Yasamız daha çıkarken bir çok
eksikliğiyle beraber çıktı. Ancak bizler o günlerde yeter ki mesleğimiz yasal statüye kavuşsun dedik, biraz
daha geleneksel yapımızda var. Düzelir anlayışıyla durumu kabullendik. Geçen süre zarfında Meslek
Yasasının mesleği tam olarak kavramayan yönleri mesleki örgütlerimiz tarafından hep dile getirildi. Sayın
Genel Başkanımızın milletvekili olduğu zamanda yaptığı çabaların dışında hükümetler ve TBMM bu
taleplerimize hep duyarsız kaldı. Kısacası bunu düzeltmeye niyetlendik ama bir türlü düzeltemedik.
Meslek Yasasının kabul edilişinden uzunca bir süre sonra 2008 yılında Meslek Yasayı bu kez hükümet
kanadı tarafından ele alındı. Bu defa bir şeyler düzelecek diye beklerken umutlarımız hükümet kanadının
tavrını görünce maalesef söndü. Siyasi iktidar meslek yasası değişikliğinde direk örgütümüzün taleplerini
dinlemek yerine tamamen tek taraflı bir anlayışla meslek yasamıza siyasi müdahalede bulunmuştur. Sayın
İstanbul milletvekili Hüseyin Mert az önce bunun bir ironi olduğunu söyledi. Gerçekten de bu tam
anlamıyla bir ironi, az sonra açıklamaya çalışacağım. Bu konuda sadece yöneticilerin söz söylemesi
gerektiğini yada yöneticilerin sorumlu olduğunu düşünen, dış müdahaleye ve vesayete yatkın bir

durumdu, geldi ve geçti. Dışarıdan yapılan böylesine bir müdahaleye tepkisiz ve kayıtsız kalınmış ve süreç
sadece izlenmekle yetinilmiştir. Hatta bazıları bu durumu kendileri için bir fırsat olarak
değerlendirmekten de geri kalmamıştır.
Değerli arkadaşlar seçime katılan grupların tümünün yönetime girecek kadar oy aldığını düşünelim.
Bugün Bursa’da 4 grup var ve böyle bir ihtimal bugün mevcuttur. Bu durumda yönetimi oluşturacak
adaylar liste başlarındaki adaylar olacak yani başkan adayları olacak. Düşünelim bir kere. Başkan
adaylarına müteşekkir bir yönetimde nasıl bir icraat yapılacak veya bu kadar yıldızın olduğu yerde işi kim
yapacak gerçekten düşünülmesi gereken bir şey. Ama bir şey kesin böyle bir ortamda sabah çok erken
olacaktır kesin. Efendim demokrasi uzlaşma rejimidir deniyor. Uzlaşma ve yönetim deniyor ve maalesef
bu nasihati verenlerin anayasa değişikliğinde nasıl uzlaştıklarını hep birlikte görüyoruz. Sen oyları
Bursa’daki seçimlerle ilgili söylüyorum bunu sen bin 500 alanla 300 oy alanı aynı yönetimde eşitlemeye
çalışacaksın, sonrada uzlaş diyeceksin, buna da demokrasi diyeceksin, bu koşullarda tarafların
uzlaşabilmesi mümkün değildir. Yaklaşık 30 bakandan olduğu halde hükümette bile nispi temsil veya
koalisyon hoş karşılanmıyor da 7 kişilik, 9 kişilik bir icra organında mı demokrasi ve temsil akla geliyor.
Sistem seçmene de büyük haksızlık yapıyor değerli arkadaşlar. Seçmen adayı değil sadece grubu seçme
hakkına sahip. Seçmen istemediği halde grubu tercih edeceği için oy vermek istemediği kişilere de bu
sistemde oy vermiş oluyor. Yani seçmen tabldottan buyuracak başka bir yolu yok. Milletvekili belediye
meclis üyesi seçimlerinde dahi tercihli oy sisteminin tartışıldığı bir durumda meslek odalarında böyle bir
yöntemin uygulanması gerçekten anlaşılır değildir. Gelelim grupların şu anki durumuna. Sistem değerli
arkadaşlar grupları adeta parti durumuna getirmiştir. Bugünkü durumda esasında daha gönüllü ve esnek
olan grupların yapısı daha katı ve hiyerarşik yapıya bürünmek durumunda kalacaktır. Bunun sonucunda
gruplar tüzel kişilik kazanma yoluna gidecekler ve meslek odalarına alternatif derneklerin doğmasına
sebep olacaktır. Lütfen burada sadece mesleki faaliyet amacıyla kurulan derneklerle seçim endeksli
örgütlenmek için kurulan dernekleri birbirine karıştırmayalım. Daha şimdiden Bursa’da daha şimdiden
bütün gruplar dernekleşme sürecine tamamlamış durumdalar. Geçtiğimiz dönemde derneklerin yaptığı
bazı faaliyetler ile odanın etkinliği aşındırılmaya çalışılmış ve ilişkili olduğumuz kamu kurumları ile
odamızın bazı sıkıntılar yaşamasına sebep olmuştur. Tamamen siyasallaşmış kamu kurumlarının bundan
pek rahatsız olduğunu da söyleyemem. Sistemin en temel yanlışlığı değerli arkadaşlar güçlü yönetim,
güçlü muhalefet sistemini aşındırmasıdır. Yönetimi sürekli bir koalisyona mahkum etme amacı taşıyan bu
sistem zayıf, kırılgan, kısır çekişmelerin yaşanacağı yönetimlerin doğmasına sebep olacaktır. Tüm bu
sakıncaların önüne ancak ve ancak üyelerin kararlı tutumuyla geçilebilir. Üyelerin seçimlere katılarak
iradelerini ortaya koymaları, sandalye kapma yarışına girenlerle gerçekten yönetime talip olan ve
yönetme becerisi olan grupları birbirinden ayırmaları gerekiyor. Konuşmamı sayın Erkan’ın sözleriyle
bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar bu bir oyundur, oyunu oylarınızla bozun diyorum. Mesleğinizi ve
meslek örgütlülüğünüzü dış dünyada ki müdahalelerden korumak için buna mecbursunuz diyor, hepinizi
saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Divan:
Bursa Mali Müşavirler Odası başkanımız sayın Mesut Topçu’ya teşekkür ediyorum. Hatay odası başkanı
sayın Abdullah Korkmaz, buyurun sayın başkan.

Abdullah Korkmaz:
Sayın Divan, sayın Genel Başkanım, odalarımızın değerli temsilcileri, İstanbul’un değerli üyeleri, değerli
meslektaşlarım Hatay SMM odası adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şunu net bilmenizi
istiyorum Türkiye’deki sayın Genel Başkan, muhasebeci Masum Türker’in deyimiyle muhasebelerin
tamamının yüreği sizinle beraber atmaktadır. Bunu çok net ifade ediyorum. Özellikle Hatay gibi yerlerde
çalışan meslek odaları adına, meslek mensupları adına sizlere teşekkür etmek istiyorum. Biz
üretebildiğimiz kadarıyla üretmeye çalıştık. Biz paylaşabildiğimiz kadar paylaşmaya çalıştık ama burada
ağabeyliği de İstanbul odası yaptı. İstanbul odası üretti, en iyi bir şekilde üretti, bilgiyi taşıdı, bilgiyi
bizlerle paylaştı. Bu açıdan ben sayın Arıkan ve grubuna huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Değerli
meslektaşlarım öyle bir çalışma sürecinden geçiyoruz ki hepinizin bildiği tek düzen muhasebeden
başlayan, enflasyon muhasebesiyle sonuçlanan. Ben bunun devamı gelen bütün çalışmalarda eğer
Türkiye’deki örgüt başarılıysa burada sayın Arıkan ve arkadaşlarının çok büyük katkısı olduğunu
düşünüyorum. Bu açıdan kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Ben zamanınızı fazla almayacağım. Bir iki
cümleyle ifade edeceğim. Değerli meslektaşlarım biz dernekçilikten geliyoruz. Çok ciddi mücadeleden
geldik. 3568 sayılı yasa yayımlanıp yürürlüğe girdiğinde dedik ki kör, topal da olsa bir yasamız olsun,
kabullendik. Yasa antidemokratik mi evet. Biz bu süreç içinde bu yasanın antidemokratik yönlerini
düzeltmek isterken, bunları tartışmak isterken karşımıza öyle bir düzenleme geldi ki şuanda ki bu amacı
güden zihniyetin mantığıyla geldi ki 5786 sayılı yasağı kucağımızda gördük. Ne getirdi bu yasa? Ben şuna
inanıyorum eminim sizlerde inanıyorsunuz Türkiye’de hiçbir meslek mensubunun sorununa değinmedi.
Bizim tahsilat sorunumuzu mu çözdü, bizim şuandaki üstlendiğimiz angaryaları mı çözdü. Ve ne güzel
karşımızda bunu soran bir afiş var burada. Gün angaryaları yaratanlara karşı mücadele günüdür. Aynen
katılıyorum ve sizden bu görevi yerine getirmenizi istiyorum. Biz yasan bunları beklerken yasa bunların
hiç birine dokunmadan ve meslek örgütünün bu camianın gerek birliğini gerek Türkiye’deki odaların
görüşü alınmadan sadece ve sadece seçim maddelerine dokunan bir düzenleme. Kimimizin işine yarıyor,
hangi grubun veya hangi çalışan arkadaşların işine yarıyor? Hiç kimsenin. Hiçbir seçim sonucunda
yönetimlerin oluşması durumunda bu örgütlerin çalışma şansı kalmıyor diye düşünüyorum. Bu açıdan
İstanbul’daki arkadaşların sandığa sahip çıkmalarını istiyorum, gruplarına sahip çıkmalarını istiyorum,
bilgiyi tüm Türkiye ile paylaşmaya devam etmelerini istiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Divan:
Özür diliyorum. Abdullah Korkmaz’a teşekkür ediyoruz. Van odamızın değerli başkanı sayın Yakup
Simeklioğlu buyurun sayın başkan.
Yakup Simeklioğlu:
Tabi sayın Genel Başkanımın konuşmasından sonra konuşmak çok yaban kalacaktır. Gerçekten Genel
Başkanımızın konuşması beni çok etkiledi. Nerdeyse kürsüde kendisini kucaklayacaktım. Huzurunuzda

kendisine çok çok teşekkür ediyorum bu konuşmasından dolayı. Sayın Divan, sayın Genel Başkanım, sayın
milletvekilim, TÜRMOB’un değerli yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin değerli başkan ve yöneticileri,
odalarımızın değerli başkan ve yöneticileri, değerli katılımcılar, siz İstanbullu değerli meslektaşlarım,
değerli basın Van, Ağrı, Hakkari illerini kapsayan Van SMM bölge odası adına hepinizi sevgi ve
saygılarımla selamlıyorum. İstanbul odamızın 21. Olağan Genel Kuruluna katılmaktan ve aranızda
bulunmaktan dolayı büyük biz haz ve mutluluk duyduğumu bu Genel Kurulda ifade etmek istiyorum.
Değerli meslektaşlarım meslek camiamızın en geniş ve en büyük örgütlerinden biri olan İSMMMO’nın 30
bine yakın üyesi, sürekli eğitim politikası, uluslar ve uluslar arası düzeyde yaptığı organizasyonlarla
mesleğimiz adına çok önemli bir ilke imza atmıştır ve imza atmaya da devam edecektir. İSMMMO Doğu
ve Güneydoğu Anadolu odalarının başkanları başta olmak üzere tüm odaları kucaklayan, eğitim
kadrosuyla, oda yayınlarıyla odalarımıza vermiş oldukları maddi ve manevi destekleriyle hep yanımızda
olduğu bir gerçektir. Başkanlığını yaptığım Van SMM bölge odamızı kardeş oda İSMMMO başkanımız
sayın Yahya Arıkan ve yönetimi defalarca ziyaret etmişlerdir. Sorunlarımızı çözmeye çalışmışlardır,
bundan dolayı bu Genel Kurul huzurunda sayın Yahya Arıkan ve yönetimine teşekkür etmek istiyorum.
Değerli meslektaşlarım küreselleşmeyle birlikte teknolojik gelişmeler ve artan rekabet işletmeleri sürekli
değişikliğe zorlarken muhasebe mesleğini ve bizleri de gelişen ve değişen şartlara uyum sağlamaya teşvik
etmektedir. Sorumlulukları sürekli artan biz muhasebecilerin yeni roller üstleneceği bir düzenin oluşması
için odalarımızın yapacağı çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Gelecekte mesleğimizin daha etkin ve
saygın bir konumda olabilmesi için kurulan her yapının aynı zamanda onu işler kılacak bilgi ve insan
gücüyle donatılması yeniden yapılanması sadece görünenleri değil, görünmeyenleri de, sadece yaşanan
değil gelecekte bizi bekleyen sorunlara da çözüm üretebilmesi, her türlü eğitim faaliyetlerine de öncelik
verilmesi, dayanışma ve hoşgörüyü de başlıca ilkemiz haline getirecek, sadece yönetim ve üyelerin değil
üyelerin birbirleri arasındaki bağlarında pekişmesinin sağlanması sonucu örgütlü yaşamanın getireceği
avantajların da kazanılması gerekmektedir. Değerli meslektaşlarım mesleki sorunların bazılarına
değinmeden geçemeyeceğim. Gün geçtikçe meslek mensubu sayımız artmakta ve iş alanları
azalmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu açılan işyerleri kapanan işyerlerinden daha fazla olduğu bir
gerçektir. Bunun için yeni iş alanları sağlamamız kaçınılmazdır. Bu iş alanları içerisinde asıl işimiz olan
denetim, ticari işletmelerde denetçilik, banklarda derecelendirme ve denetim, gayrimenkul
değerlendirme ve yapı kooperatiflerinde denetim işine mutlakla sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum.
Biz meslek mensupları olarak öncelikle bilgi aktarımlarında sık sık yapılan değişiklikler, yeni uygulamalarla
getirilen işgücü altında ezilen bir meslek grubu olarak bulunmaktayız. Her ay verilmesi gereken onlarca
beyanname, ek beyanname, BA ve BS formları ve ayrıca gelen faturaların içerisinde muhteviyatçı belge
olup olmadığı gibi hususlar biz meslek mensuplarını zor durumda bırakmaktadır. Türkiye’de yaşana
ekonomik sıkıntıda vergi mükelleflerinin içinde bulunduğu ekonomik sorunlar öncelikle mensup
mensupların yansımaktadır. Her hak ettiğimiz ücreti alamadığımız, yaptığımız işin karşılığını tahsil
edememek gibi bir sorunumuz, haksız rekabete yol açmaktadır. Değerli meslektaşlarım mesleğimizin
temel sorunlarından biri olan haksız rekabetle mücadelemizi kararlılıkla çözebilmektir. Bunu dışarıda
aramamalıyız çünkü haksız rekabeti biz kendimiz yaratıyoruz. Meslek camiası olarak birbirimize sahip
çıkar, el ele omuz omuza verirsek, meslek kurallarına, meslek eğitimine sahip çıkarsak haksız rekabet
kendiliğinden ortadan kalkmış olur. Değerli meslektaşlarım biz muhasebeciler defteri tutmuş olduğumuz
esnaf ve tüccarları temsil eden, oda ve işbirliklerinden daha fazla korumakta, kollamakta ve çareler
aramaktayız. Müşterilerimizin sorunlarını çözmede müşterilerimizi temsil eden oda ve üst birlikleri ile

TÜRMOB’un birlikte sorunların üzerine gitmesi ve çare araması kaçınılmazdır. Sözlerime son verirken bu
duygu ve düşüncelerle İstanbul odamızın 21. Olağan Genel Kurulunun başarılı ve yararlı geçmesini diler,
bu Genel kurulu ülkemiz başta olmak üzere mesleğimize ve meslek camiamıza hayırlı olmasını diler, yarın
yapılacak seçimlerde oluşacak yeni yönetime şahsım ve odam adına başarılar diler, saygılarımı sunarım.
Divan:
Van SMM odamızın başkanı Yakup Simeklioğlu’na teşekkür ediyoruz. Tekirdağ odamızın başkanı sayın
Şerafettin Kurt buyurun sayın başkan.
Şerafettin Kurt:
Sayın Genel Başkanım, bölgemizin çok değerli yöneticileri, odalarımızın çok değerli başkanları, İstanbul
odamızın değerli üyeleri ve meslektaşları hepinizi Tekirdağ SMM odası adına ayrıca şahsım adına saygı ve
sevgiyle selamlıyorum. Ya ben ne konuşacağım şimdi. Konuşacak bir şey kalmadı hay Allah. Ben kırk yılda
bir 40 dakikalık konuşma hazırlamıştım İstanbul odası Genel Kurulunda okurum diye. Yani 20 yıldır
İstanbul odasının Genel Kurullarını elimden geldiğince katılıyorum ve katıldım. Türkiye’mizin çeşitli
illerinde Genel Kurullara tesadüf de olsa denk geldiğinde katıldım. Ama öyle ki İstanbul odasının Genel
Kurulu ülkemizin gündemine ışık tutmakta, ülkemizin geleceğine ışık tutmakta. İstanbul odasının Genel
Kurulunda yapılan konuşmalar belki de tüm meslek camiamızı en iyi noktasından yakalamakta ve
meslektaşlarımızın geleceği ile ilgili her türlü stratejiyi urda görmekteyiz. Bizim Genel Kurullarımız böyle
kalabalık olmaz. Yani Tekirdağ odasının 600 üyesi var. 600 üyesinde Genel Kurula katılan sayısı biz geçen
hafta Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik, katılan sayısı ilk gün 150 – 160 kişi olur, oy kullanmaya gelince
de 165- 175 civarı oy kullanılır. Aslında Genel Kurulların gerçekten ülke gündemi açısında çok önemli
olduğunu bilmemiz gerektiğini hepimiz zaten biliyoruz. Şimdi fazla bir şey söylemek istemiyorum çünkü
herkes acıktı, çoğu herkes dışarıda yemeğini yiyor. İstanbul odamız mesleğimizin önderliğini ve
öncülüğünü inanılmayacak derecede kaliteli götürmekte. Ve Türkiye genelinde meslekte eğitimin
başlanması noktasında Türkiye’nin dört bir tarafındaki odalarına, TÜRMOB yöneticileri alınmasın, İstanbul
odasının eğitmenleriyle biz eğitiliyoruz. İstanbul odasının yetiştirdiği eğitmenlerle Türkiye genelinde
eğitim alıyoruz ve bu konuda da inanın meslekteki gelişimi ve değişimi İstanbul odasının önderliği ve
öncülüğüm ile gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden sayın İstanbul odası başkanı Yahya Arıkan’a ve cesur yürekle
her türlü olayın, olumsuzluğun arkasında duran kurul ve yöneticileri sonsuz teşekkür ediyorum. Yalnız
güncel konu olan ülkemizin hukuksuzca insanların özel hayatlarına girilmesi ve bu olayı da hiçbir kesimin
tasvip etmediğini biliyoruz. Hani meyve veren ağaç taşlanır ya o misali insanların önü kesilmemeli. Buna
da kimse müsaade etmemeli. Çünkü bu şekilde bir hareketle kimse bir yere varamaz. İnsanları birleştirici,
özverili noktada tutmak lazım. Hepimiz insanız. İnsana insan gibi saygı, tüm insanlığın borcudur. Bir de
arkadaşlar yolda yürürken de artık dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum çünkü her yerde artık böcek var
sanki. Dikkat edelim ne olursunuz dikkat edelim, kalplerimize de böcek yerleştirmesinler artık. Lütfen bu
konuda da dikkatli olmamız gerektiğini söylüyorum. Evet anlamı ve yaratıcılığının büyük olmasını her
zaman arzuladığımız, istediğimiz İstanbul’umuzun Genel Kurulunun ülkemize, mesleğimize,
meslektaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim, saygılarımla teşekkür ederim.
Divan:

Tekirdağ odamızın başkanı sayın Şerafettin Kurt’a teşekkür ediyoruz. Antalya odamızın sayın başkanı
Mustafa Erdem buyurun sayın başkan.

Mustafa Erdem:
Sayın Divan, sayın Genel Başkanım, sayın milletvekilim, odalarımızın değerli başkan ve yöneticileri,
basınımızın değerli temsilcileri, çok değerli meslektaşlarım Antalya MMO adına hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Genel Kurulun ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza yararlar getirmesini diliyorum.
Değerli meslektaşlarım mesleki sorunlarımızın yanında sosyal sorumluluk anlayışımız gereği ülke
sorunlarıyla da ilgili duyarlı davranış sergilemiş olan ve bunu bir görev sayan meslek odalarımız üzerinde
uygulanan yıldırma ve sindirme politikalarını kınayarak sözlerime başlamak istiyorum. Ve bilinmelidir ki
hiçbir güç bizleri, mesleğimizi ve ülkemizi sevmekten alıkoyamayacaktır. Değerli meslektaşlarım artık
sözün bittiği yerdeyiz. Bugün sizlere ne mesleki sorunlar ne bunlarla ilgili çözüm önerileri ile ilgili sözler
söylemeyeceğim. Çünkü her platformda bum tür sözleri dinliyoruz, söylüyoruz, yenilemeye de devam
ediyoruz. Çok şey istemedik aslında. İnsanca yapılabilir bir mesleğin mesulleri olmak istedik. Verdiğimiz
emeğin karşılığını almak istedik. Yapılabilir bir mali tatil istedik, söz verildi belki çıktı ama maalesef bizler
açısında uygulanabilirliği hala mümkün değil. Bugüne kadar sürdürdüğümüz gerçekten uzlaşmacı
politikalarla ne yasa değişiklikleri ne de bu taleplerimize olumlu karşılık alamadık. Saat olgusunu unutup
gece yarılarına kadar bürolarımızda çalışmak kaderimiz değil. Her gün yani bir angarya, her gün yeni bir
ceza tehdidiyle uyanmak kaderimiz değildir. Mali idareyle mükellef arasında şamar oğlanı dönmek
kaderimiz değildir. Personelimizin maaşını kredi kartından çekip ödemek kaderimiz değildir. Kaderimiz
değildir mahsup sorunlarımızın çözümsüzlüğü. Mükerrer 227’nin getirdiği, geceleri uyku uyutmayan
sorumluluk duygusu kaderimiz değildir. Kaderimiz değildir eşimizle, çocuklarımızla aynı sofrada yemek
yiyememek. Alın yazımız değildir bürolarımızda kalbimize yeni düşmek. Buralarda geçenlerde bir
büyüğüm, bir meslektaş ağabeyim odaya ruhsatını getirdi, bir anımı paylaşmak istiyorum. Sordum niye
daha erken değil mi? Aynen verdiği cevap şuydu değerli meslektaşlarım. “sayın başkanım al bu ruhsatı
iptal et, ben bürodan direk mezarlığa gitmek istemiyorum. “ Değerli meslektaşlarım artık kaybedecek bir
şeyimizin olmadığı düşünüyorum. Bu örgüt bir şekilde harekete geçmelidir. TÜRMOB öncülüğünde, her
zaman meslek örgütlerinin öncülüğünü yapmış, İstanbul odasının katkılarıyla tüm odaların artık bir eylem
planı yaparak mesleki sorunlarımıza çözüm noktasında projeleri hayata geçirme zamandır. Eylem demek
kavga değildir değerli meslektaşlarım. Burada sözünü ettiğimiz eylem hakkı arama mücadelesidir. Artık
eczacı odaları, tabip odaları değil bizlerin örnek olduğu bir oda yaratmak istiyoruz. Bütün bu sorunlara
rağmen 20 yıllık kısa geçmişimizle, TÜRMOB ve meslek odalarımız önderliğinde, mesleğimizin
kazanımlarını göz ardı etmek mümkün değildir. Bu süreçte meslek mücadelemize katkı sunmuş, önderlik
etmiş İstanbul odamıza tüm meslek camiası adına yürekten teşekkür etmeyi borç biliyorum. Değerli
meslektaşlarım sözlerime son verirken meslek odalarımızı bitirme politikalarının ürünü olarak bu 3786
sayılı yasa değişikliği ile yenilen ilk seçimlerde meslek mensuplarımızın oda yönetimlerinin çalışmalarını
sekteye uğratacak anlayışlara izin vermeyeceğine olan inancım sizlerle paylaşıyor, gelecek günlerin
daha aydınlık, daha yaşanabilir olması dileklerimle hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum.
Divan:

Antalya odamızın başkanı sayın Mustafa Erdem’e teşekkür ediyoruz. Son konuk konuşmacımız Marmara
Üniversitesi İktisadi ve İdari Fakültesi Mezunları Derneği Genel Başkanı Saffet Açıkgöz, buyurun sayın
başkanım.
Saffet Açıkgöz:
Sayın başkan, sayın Genel Başkanım, sayın milletvekilleri, sayın oda başkanları, saygıdeğer meslektaşlarım
İSMMMO Genel Kuruluna hoş geldiniz. Muhasebe mesleğinin yasasının çıkarılması, daha sonra gelişmesi
için mücadele eden, emek veren ama bugün aramızda olmayan, kaybettiğimiz meslektaşlarımızı saygıyla
anıyor, ışıklar içinde yatmalarını diliyorum. Cumhuriyet öncesinde muhasebe ve muhasebe
uygulamalarıyla ilgili bir çok yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu uygulamaları etkileyen ilk kurumlar 1879
yılında kurulan İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Sanayi Odasıdır. Ticaret ve sanayi odaları öncelikle iş
kollarının muhasebe bilgilerine önem verirler ve bu bilgiler ışığında sorunlarının çözümü için çalışırlar. O
dönem ticaretle uğraşanlar genellikle ülkede yaşayan azınlıklardır. Tüccarın hesabını tutacak eğitimli
elemana ihtiyaç vardır. ülkenin bu ihtiyacını karşılamak için dönemin sadrazamının emri, İstanbul Ticaret
Odasının maddi katkısıyla 1883 yılında Hamidiye Ticaret Mektebi kurulmuştur. 20.yüzyılın başında
cumhuriyetin devletçilik anlayışı ile oluşturulan temel sanayi ve hizmet kuruluşlarında muhasebeye
büyük önem verilmiş, artık muhasebe öğreti kitabı yazacak seviyeye gelen yazarlar aynı zamanda
uygulayıcı olmuşlardır. 20.yüzyılın piyasa muhasebecisi yetiştiren tek eğitim kurumu İstanbul Yüksek
İktisat ve Ticaret Mektebidir. Hızla kalkınan, gelişen ülkede muhasebeye verilen önem, muhasebeciye
duyulan ihtiyaç sonucu ülke genelinde yüksek iktisat ve ticaret okulları 1959 yılında çıkarılan yasa ile
iktisadi ve idari bilimler akademilerine dönüştürülmüştür. 20.yüzyıl bir yandan bilim ve teknoloji diğer
yandan bilgi toplumuna geçiş yüzyılıdır. Bu yüzyılda muhasebe mesleğine emek veren, mesleğin hızla batı
standartlarına kavuşması için çalışan önce yüksek ticaretliler ardından Türkiye muhasebe uzmanları, mali
müşavirlerle muhasebeciler birliği, sivil toplum örgütleri mesleğin yasasını çıkarması için uzun süren
mücadeleler sonucu yasayı çıkarmışlardır. 3568 sayılı yasa ile kurulan meslek odamız 20 yılını tamamladı.
Odamız bilgi ve iletişimi en verimli şekilde kullanarak meslektaşlarını donanımlı, mesleği seçkin, aranan
itibarlı hale getirdi. İstanbul’un bir ok ilçesinde kurulan temel eğitim ve staj merkezleri, sürekli eğitim
seminerleri, bilgiye erişim merkezleri, danışma birimleri, paneller, sempozyumlar daha bir çok çalışmayı
aralıksız olarak yaparak katılımcı, bilinirliği yüksek oda yarattı. Eğitmenler ordusu kurarak sadece
İstanbul’a değil Türkiye’de kurulan, kurulu bulunan bütün odalara mesleki bilgiyi karşılık beklemeden
taşıdı. Mesleğe ve meslektaşına sahip çıkan gece gündüz demeden çalışan oda ve oda başkanlarını
istemeyenler gün geldi böyle bir yasa çıkardılar. Amaç ayrılıklar, aykırılıklar yaratmak.
Oda ve odalarımızın her zaman yanında olacağız. Genel kurulumuzun başarılı geçmesini diliyor. Hepinizi
saygı ve sevgi ile selamlıyorum.
Divan:
Sayın Saffet Açıkgöz’e teşekkür ediyoruz. Konuk konuşmacılarımızın konuşmaları tamamlandı değerli
arkadaşlar. Genel kurulumuza yazılı mesajlar ve kutlama mesajları var. 7-8 sayfa. Ben hepsini
okumayacağım. Ama özellikle başbakanımız sayın recep Tayyip Erdoğan’a, devlet bakanlarımıza ve tüm
bakanlarımıza ,ana muhalefet ve muhalefet partilerimizin başkan ve temsilcilerine, bütün illerimizin
Türkiye büyük millet meclisinde görev alan bütün milletvekillerimize, başta İstanbul ana kent belediye

başkanı kadir topbaş olmak üzere ilçe belediye başkanlarımıza, üniversitelerimizin değerli temsilcileri
rektörler , dekanlar ve öğretim üyelerine, odalarımızın başkan ve yöneticilerine, vergi dairesi başkanları
ve defterdarlarımıza ve tüm sivil toplum kuruluşlarından, temsilcilerinden gelen tebrik ve kutlama
mesajlarına sizlerin adına teşekkür ediyoruz. Tutanağımıza ek olarak da bunları koyacağımızı belirtmek
istiyoruz. Gündemin 6. Maddesi olan konukların tanıtılmaları ve konuşmaları maddesini böylelikle
tamamlamış olduk değerli arkadaşlar. Şimdi önemli bir gündem maddemiz var. Seçimlere katılacak
adayların listelerinin divana bildirilmesi ve okunması. Öncelikle seçimlere katılacak olan listelerin
divanımıza başkanlık divanı verilmesini duyuruyoruz ve önemle rica ediyoruz. Arkadaşlar hemen
başlayacağız burada minik bir talep var onu değerlendirmeye çalışıyoruz vaktinizi almadan. (Sıralardan
itiraz) Mustafa Bey genel kurulla beraber değerlendireceğiz bunu. Değerli arkadaşlar seçimlere katılacak
adayların listelerinin divana bildirilmesi ve okunması. Ben hemen 3 tane grup halinde müracaat listesi var
bir tanede sadece bağımsız delegelik için bir müracaat var . Ben onları size okumak istiyorum . Geçen
dönemde oy almış sıralamaya göre okuyacağım . birinci liste Yahya erkan başkanlığındaki çağdaş
demokrat muhasebeciler birliği grubuna ait. Çağdaş demokrat muhasebeciler birliği grubunun yönetim
kurulu asıl adayları Yahya Arıkan, Turgay Kanarya, Mehmet ihsan Yalçın, Erol Demirel tayyar güler, Kazım
mermer, Orhan Sarıgene, Veysel Karanipalak, Ayşim Yurttaş .Yeni yasaya göreye biliyorsunuz değerli
arkadaşlar 5 olan oda yönetim kurulunun sayısı 1000 e kadar olan illerde 5, 5000 e kadar olan illerde 7,
5000 i aşan illerde ise 9 sayısıyla oluştuğu için artık 9 kişiden oluşan yönetim kurulları asıl ve yedek
üyeleri tespit edilmiş. Yönetim kurulunun yedek üyeleri İlhan Kırcıoğlu, Turan kaşıkçı, Ertuğrul Erdem,
Kamil Çelik, hayrettin Özbakır Ayhan Çorapçı, Taner Yüceuğur, Fikret Kurt, Aysel Tümer. Çağdaş demokrat
muhasebeciler birliği kurulunun denetleme kurulu asıl üyeleri Muhammet öncül, Şenol Kokal, Emine
Neriman pınar. Denetleme kurulunun yedek üyeleri Hüseyin yerli, Nesrin Altın disiplin kurulunun asıl
üyeleri Erol Öngen, Vedat Çiftçi, Feyzullah Danyel ,İrfan demirci, hülya Özdemir. Disiplin kurulunun yedek
üyeleri Sebahattin Kunaçaf, Mesut İncedal, Özlem güler ve bildiğim kadarıyla 467 asıl ve yedek delegenin
listelerini divan başkanlığımıza ulaştırmış bulunuyor çağdaş demokrat muhasebeciler birliği grubu.
Bunları tekrar bu sıraylan şeye takarsanız lütfen hiç bozmadan…2 . liste Meslekte Birlik Grubu’nun
yönetim kurulunun asıl üyeleri Adem Çalışkan, Recep Yüksel Mustafa uğurlu, Ayla güneş ,Ramiz Çeştepe,
Ahmet Arı, Turan Korkmaz, Hatice Baştürk, Hulusi Özdemir. Meslekte birlik grubunun yönetim kurulu
yedek üyeleri Ali Pınar, İsmail Toprak, Ayşe Demirhan, Abdullah Öner, Turgay Yenilmez, Nurten Demir,
Mustafa Aydemir, Yılmaz Emirgen, Hüseyin Yakupçebioğlu. Disiplin kurulu asıl üyeleri Fehmi Soyakça,
Fuat Çiftçi, Nefise Demirezen, Abidin pergel, yücel gümüş. Disiplin kurulu yedek üyeleri Muhammet
Mustafa Alipaşaoğlu, Kenan Gürsoy, Hakan dost. Denetleme kurulu asıl adayları Adnan Gün, Özgür Kaya,
Hüseyin Özmen. Denetleme kurulu yedek adayları Cantürk Kaya.
3.grup Demokratik Değişim Grubu adı altında bir liste ve yönetim kurulu asıl adayları Mehmet Hamdi
balcı, hasan akdemir , bahtiyar şahin, Kenan uğur, Gülizar Özev, Cem yavuz çevre, Cüneyt hamsici, hülya
Akovalı, Taci Tekin. Yedek üye vermemiş bu arkadaşlarımız onun içn denetleme kurulu asıl üyeleri
okuyorum. Hayri göre, Sevinç Erdal Tekiner. Disiplin kurulu üyeleri Jack Gambri, Ali Rıza Gürel, Deniz
Ülcan, Kemal Köksal ,Yusuf Yıldız. Bütün 3 grubunda hem kurul aday listeleri, hem birlik temsilcileri, hem
listeler halinde hem CD olarak genel kurul divanına teslim edilmiştir. Bizde biraz sonra divan kurulu olarak
ek bir tutanakla en süratli bir şekilde ilçe seçim kurulu başkanlığına göndereceğiz. Kişisel sadece birlik
temsilciliğine yani delegeliğe bağımsız aday olan bir arkadaşımız var Oktay Yeşilyurt. Okuyacağım
TÜRMOB delegelerine bağımsız aday olarak adayım. Gereğini Rica ederim Oktay Yeşilyurt. Bunu da

ekleyeceğiz bağımsız aday olarak listemize tutağımıza. Birde Fehim Sürmeli. Oda genel kurul divan
başkanlığını 21. Genel kurulda oda yönetim kurulu üyeliğine bağımsız olarak aday olmak istiyorum.
Delegelik mi ? Yönetim kurulu mu arkadaşım. 2 tane şey var burada. Delegelik. Peki. Burada yönetim
kurulu ifadesi var onu çiziyor muyuz arkadaşım? İkisi beraber. Peki. Fehmi Sürmeli arkadaşımız yarın hem
yönetim kurulu üyeliğine hem de birlik temsilcileri delegelerine bağımsız aday olduğunu da bir dilekçeyle
başkanlığımıza divana iletmiştir. Bunları biraz sonra biz bir tutanakla ilçe seçim kuruluna dediğim gibi
bildireceğiz. Şimdi buna paralel ama ayrı bir gündem maddemiz var. Seçimlerde kullanılacak olan oy
pusulasının şekli konusunun görüşülmesi. Bu konuda ulaşan bir önerge var. Ama başka bir önerge var mı?
Yok . O zaman bir önceki gündem maddesi adaylıkların belirlenmesi olduğu için yani duyurulması olduğu
için herhangi bir oylamaya gerek yoktu. Yalnız demokratik değişim grubu adına Mustafa Coşkun
arkadaşımız listeleri yedeksiz verdikleri için bu konuda lehte ve aleyhte söz verilmesini istedi. Yasamız
listelerin, adaylıkların, yedekleriyle beraber verilmesi noktasında bir belirleme yapmış. Ama ilçe seçim
kurulu başkanlığının yetkisindedir. Bazı odalarımızda yedekli veriliyor listeler. Bu güne kadar yedeksiz
verilen listelerde oldu. Odalarda yapıldı. İlçe seçim kurulu yani hakimin takdirine bağlıdır bu. Ama
yasamızda yedeklerle beraber verilmesi noktasında bir belirleme bir işaret vardır. Onun için bu noktada
biz ne söylersek söyleyelim sonuçta yetkiyi ilçe seçim kurulu kullanacağı için sadece arkadaşımızın bu
talebini size duyurmakla yetiniyorum. Herhangi bir oylama yapmayacağım bu noktada. Kendileri de
yedeksiz listelerini vermişler . Onu da genel kurul Hazirun’una duyuruyorum.
Divan:
Peki siz buyurun, 1 dakikalık söz kullanın bu noktada. Durumun gerekçesini anlatmak için sadece.
Mustafa Coşkun:
Sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Demokratik Değişim Grubu olarak yedeksiz listeler verdik.
Yedeksiz listeler vermemizin temel amacı yasaya ve hukuka tam uymaktır diye düşünüyoruz. Çünkü bizim
kanunu bu ilgili maddesini yorumlamamızda yedekler kazanamayan üyeler arasından seçilir diye
düşünüyoruz. Dün bu konuyla ilgili olarak ilçe seçim kuruluna da müracaatımızı yaptık. Çünkü yedek
üyelerin herhangi bir vasfı olmadığı halde, yani yedeklik kavramı diye bir şey kesinlikle yoktur. Yedek
olarak yazılanlar hiçbir şey seçilemeyecektir. Ama bunun birleşik oy pusulalarından kullanılması teşvik
primi sayılacağından seçimlere gölge düşürecektir diye düşünüyoruz. İlgili maddeyi okuyabilirim ama
sayın başkanımız bu ilgili bildirimizi okur ise meslektaşlarımız da ayrıntılı bilgilendirecektir. Çünkü bu işin
sonucunda aynı itirazlarımızı seçim kuruluna da vereceğiz. Seçim kanunları gereği çoklu grupların girdiği
seçimlerde, yani nispi çarşaf sistemlerinde kesinlikle birleşik oy pusulalarında yedek aday olmaz.
Fonksiyonu yok çünkü arkadaşlar. Yönetim kurulunda herhangi bir eksik olduğu taktirde daha az alan
diğer gruptan arkadaşımız ya da aynı gruptan arkadaşımız yedek olarak girer. Bunun listelerde
belirlenmesi açık ve net olarak seçimlere gölge düşürüyor. Çünkü meslektaşımız yarın oyunu verirken
yedek listede de olsa kendi adını gördüğünde kazanma psikolojisiyle oy verecektir. Dolayısıyla bu seçimin
güvenilirliğine gölge düşer diye düşünüyoruz. Dolayısıyla tüm listelerden yedeklerin çıkarılmasını talep
ediyoruz. Görüşürümüzü ilçe seçim kuruluna da ayrıca ifade edeceğiz. Çünkü dün verilen karar olay vuku
bulmadığından dolayı reddi. Ama seçim kurulunun bu noktada yasaya uygun davranacağını kabul ediyor,
saygılar sunuyoruz.

Divan:
Teşekkürler Mustafa bey. Bu konuda hem bir görüş bildirmek üzere, hem de Türkiye’deki uygulamalarını
aktarsın diye sayın TÜRMOB genel sekreterimiz Yücel Akdemir’e söz vermek istiyorum. Buyurun sayın
Akdemir.
Yücel Akdemir:
Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çoklu seçimlerin örneğini genel
seçimler yasasında, belediye meclislerinde ve il genel meclislerinde yaşıyoruz. Buralarda ayrılan üyenin
yerine o partinin temsilcisi geliyor. Aksini iddia eden varsa çıksın söylesin. Eğer burada alınan oya göre
seçiliyor, ayrılan üyenin yerine o partinin yedeği geliyor. Başka partiden alınmıyor. Hepimiz içindeyiz
değerli arkadaşlarım. Birbirimize politika yapmayalım. Belediye ve il genel meclisi üyelerinde ayrılan
üyenin yerine o partinin yedek üyesi geliyor.
Değerli arkadaşlarım ben sözüme devam edeyim. 20 ilde geçtiğimiz hafta seçim yaptık. 20 ilde de seçim
bu şekilde yapıldı. İtiraz edenler oldu, edenlerin hepsi reddedildi. Bazen itiraz etmeyi alışkanlık haline
getiren arkadaşlar var. Önce söylediklerine kendilerinin inanması gerekiyor. Konuşan arkadaşımızın
grubunun seçim broşürüdür. Diyor ki, yedeklerin hiçbir fonksiyonu yoktur. Neden yazdınız o zaman
broşürünüze? Ben mi yazdım! Burası muhasebe meslek camiası, reklamcıların genel kurulu değil burası.
Biraz ciddiyete davet ediyorum. Söylediklerinizle yaptıklarınız çelişmeyecek. Önemli olan, genel kurulun
kararı, her şeyin üstündedir. Genel Kurul’un kararına hepimiz saygı duyacağız, mızıkçılık edip seçim
kurullarına itirazda bulunmayacağız. Hepinize saygılar sunuyorum.

Divan:
Değerli arkadaşlar listeleri aldık, adaylıkları aldık. 1 arkadaşımız daha son anda delege diye müracaat etti,
onu da aldık. Seçimlerde kullanılacak oy pusulası şeklinin görüşülmesi ve belirlenmesi var. Bu noktada
yine bize ulaşmış bir önerge var.
21. Olağan genel kurulu Divan Başkanlığı’na,
16 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde seçimlere katılan grupların birden fazla katılacağı ve
katılımın yüksek olacağı beklenildiğinden yönetim, denetleme ve disiplin kurulları oy pusulalarının
birleşik oy pusulası olarak düzenlenmesine, birlik genel kurul temsilcileri oy pusulasının da birleşik oy
pusulası olarak düzenlenmesini öneriyoruz. Önerenler: Yahya Arıkan, Mehmet Eren, Yücel Akdemir,
Hacı Reşit Küçük, Hasan Ildır, Metin Başer, Habib Kullukçu ve 2 sayfalık bir önerge var. Özellikle birleşik
oy pusulası noktasında başka bir görüşü olan arkadaşımı var mı? Birleşik oy pusulası şeklinde, yani
grupların aynı oy pusulası üzerinde yer alacak şekilde, bir de birlik temsilcilerinin bir ayrı oy pusulası
kullanılacak. Arkadaşlarımız bunu öneriyor ve bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler…
Evet lütfen kürsüden genel kurulun bilgisini şekilleriyle birlikte gösterirseniz, tam bilgilensin arkadaşlar.

Mehmet İhsan Yalçın:
Değerli arkadaşlarım. İlçe seçim kuruluyla ve arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde ortak karar aldığımız
oy pusulasının şekli, oda yönetim kurulları, denetim kurulu, oda disiplin kurulu şeklinde bir kağıtta olacak.
Her grubun karşısına bir kare konularak oy geçerli sayılacak. Yönetim, denetim ve disiplin ayrı olarak
işaretlenecek. Tabi aynı oy pusulasında yönetim, denetim ve disiplin kuruluna aday arkadaşımız varsa
bağımsız hanesinde ismi yazılacaktır. O da karenin çarpı şeklinde işaretlenmesiyle oy geçerli sayılacaktır.
2. Oy pusulamız birlik genel kurulları temsilcileri şeklinde pusulalar olup, grup adları ve bağımsız adaylar
şeklinde düzenlenmiş olup, gruplar karşısındaki kutuya atılan çarpı işaretiyle o gruba oy vermiş, bağımsıza
çarpı atarsanız ise bağımsıza oy vermiş olacaksınız. Gruplarla görüşüldü. Sıralama ile ilgili kura yöntemi
önergemiz var, görüştüğümüz üzere.
Divan:
Teşekkür ederiz İhsan bey. Değerli arkadaşlar, biraz sonra birleşik oy pusulasını oyladıktan sonra, birleşik
oy pusulası üzerinde grupların hangi sırada yer aldığını da oylayacağız. Burada diyelim ki 2-3 grup şu anda
bize müracaat etti. 1-2-3. Grubun aday listeleri var, yönetim, denetim ve disiplin olarak. Hangi grubu
destekleyecekseniz o grubun yanındaki kareye işaret koyacaksınız. Yönetim için bir işaret, denetim için bir
işaret ve disiplin için bir işaret koyacaksınız. Burada bir isim çizilirse bu iptal nedeni değildir, ancak 2
gruba birden işaret koyamazsınız. Sadece 1 grubu işaret edeceksiniz. Grupların haricinde oy kullanmak
isteyen arkadaş olursa bağımsızı tercih edecek. Aynı şey birlik temsilcilikleri için de geçerlidir. Sadece
birlik temsilciliklerin yanına işaret koymak, geçerli oy olarak değer kazanacak.
Kurullar bağımsızdır, ayrı ayrı işaretlenecek.
Birleşik oy pusulasını yarın seçimlerde kullanmak için önermişti arkadaşlar. Bir mutabakat var ama ben
yeniden oylarınız sunuyorum Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Birleşik oy
pusulasında kullanılacak sıralamanın kurayla belirlenmesi diye. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,
etmeyenler. Birleşik oy pusulasıyla grupların sıralarının kurayla belirlenmesi kabul edilmiştir.
3 tane gurubun isimlerini yazdım. Bağımsızlar en son sırada yer alacak. Bir konuğumuzdan da rica
edeceğim. Mesela Şerafettin Kurt, sizden bu kurayı çekmenizi rica edeceğim. Bize yardımcı olur
musunuz? Buyurun Şerafettin bey.
İkinci için buyurun siz çekin.
Birinci Grupta Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği değerli arkadaşlar.
İkinci sırada Meslekte Birlik Grubu. 3.’sü için ise Demokratik Değişim Grubu yer alacak.
Biz bunu hemen bir tutanakla biraz sonra ilçe seçim kuruluna bildireceğiz.
Delegelik için de kura çekmemiz gerekecek.
Fehim Sürmeli, Oktay Yeşilyurt. Bunlar bağımsız arkadaşım. Hakan Filiz. 3 tane delegelik için müracaat
olduğu için onlara da kura çekmemiz gerekiyor.
Hakan Filiz, Fehim Sürmeli ve Oktay Yeşilyurt. Bunu da tamamlamış olduk değerli arkadaşlar. Başka bir
şey kalmadı. Şimdi yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar ve denetleme raporlarının okunması,
görüşülmesi ve disiplin kurulu faaliyet raporunun okunması.
Arkadaşlarımızın bir önerisi var. Kitapçık halinde dağıtıldığı için okunmaması gerekir diyor arkadaşlarımız.
Yahya Arıkan ve 50’ye yakın arkadaşın imzası var. Tabii ki denetleme Kurulu’nun raporu usuldür,
okunması lazım. Okutacağız. Ama çalışma raporunun okunmadan direk görüşülmeye geçilmesini

oylamaya sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Çalışma raporu ve kesin hesaplar kitapçık okunmadan
direk görüşülmeye geçilmesi kabul edilmiştir. Ama denetleme kurulu raporu okunacak. Öncelikle
denetleme kurulu raporunu okuyacak bir arkadaşımız varsa kürsüye davet ediyoruz. Buyurun efendim.

Habip Kullukcu:
Sayın Divan, sayın genel başkanım, sayın onursal genel başkanım, sayın milletvekillerim, sayın
TÜRMOB’un değerli yöneticileri, basınımızın değerli mensupları, sevgili meslektaşlarım. Değerlendirme
Raporu’nu sunuyorum. İSMMMO Denetleme Kurulu Raporu. 21. Olağan Genel Kurulu’na. 01.15.200930.04.2010 hesap dönemi ile İSMMMO Basın Yayın Dağıtım İşletmesi 01.04.2009-31.03.2010 hesap
dönemi faaliyetleri ile ilgili denetimimiz 3568 sayılı meslek yasası ile ilgili yasa yönetmelikler ve tekdüze
muhasebe uygulamaları esas alınarak yapılan incelemeler doğrultusunda aşağıdaki hususlar tespit
edilmiştir.
Usul Yönünden.
Gerekli incelemeler yapılmış ve İSMMMO ve İSMMMO basın yayın dağıtım işletmesi tasdikleri
kitapçıkta olduğu gibi bilgilerinize sunulmuştur. Burada okumayacağım. Yapılan incelemeler
sonucunda kanun defterlerinin usulüne uygun ve zamanında yapıldığı, tenkidi gerektirecek herhangi
bir husus bulunmadığı tespit edilmiştir.
Hesaplar üzerinde yapılan işlemler;
Denetim Kurulu’muzun yaptığı incelemeler sonucunda tespit edilen hususlar aşağıdaki gibidir:
1. İSMMMO Bilanço ve Gelir Tabloları üzerinde yapılan incelemelerde, bilanço ve gelir
tablosunun yasalara ve muhasebe ilkelerine uygun olduğu tespit edilmiştir
2. İSMMMO’nun bu dönemde yapılan tüm işlemlerinin ve kayıtlarının yasal belgelere dayandığı
tespit edilmiştir.
3. Satın alma komisyonu kararlarıyla yapılan harcamaların teklif alma usulüne uygun yapıldığı
tespit edilmiştir.
4. İSMMMO kasasından değişik zamanlarda yapılan kontrollerden, kasa bakiyelerinin kayıtlara
uygun olduğu tespit edilmiştir.
5. İSMMMO’nun banka kayıtlarının belgeler ve bilanço ile aynı olduğu tespit edilmiştir.
6. İSMMMO’nun bilançosunda görülen fiili stokların kayıtlara uygun ve mevcut olduğu tespit
edilmiştir.
7. İSMMMO’nun bilançosunda görülen sabit kıymetlerin kayıtlara uygun ve mevcut olduğu tespit
edilmiştir.
8. UFRS konusunda eğitimlerin devam etmekte olduğu tespit edilmiştir.
9. İlçelerde meslektaşa yönelik moral-motivasyon, farkındalık ve mesleki eğitimin yapıldığı tespit
edilmiştir.
10. İSMMMO Mali Çözüm, İSMMMO yaşam dergilerinin aylık dağıtılmaya devam ettiği tespit
edilmiştir.
11. İSMMMO yönetim kurulu, ülke sorunlarına yönelik toplumsal ve bilimsel raporları yayınlamış
olduğu tespit edilmiştir.

Bu dönemde İSMMMO’nun Basın Yayın dağıtım işletmesinde yapılan incelemeler sonucunda;
a. İSMMMO Basın Yayın Dağıtım işletmesinin bilanço ve gelir tablosu üzerinde yapılan
incelemelerde, bilanço ve gelir tablosunun yasalara ve tekdüze muhasebe düzenine uygun
olduğu tespit edilmiştir
b. İSMMMO’nun Basın Yayın Dağıtım işletmesinin, bu dönemde yapılan tüm işlem ve kayıtların
yasalara uygun yapıldığı tespit edilmiştir.
c. Dönemdeki tüm işlemlerin ve kayıtların dayanağını oluşturan belgelerin mevcut olduğu tespit
edilmiştir.
d. Satın alma komisyonu kararıyla yapılan harcamaların teklif alma yoluyla usulüne uygun olarak
yapıldığı tespit edilmiştir.
İSMMMO basın yayın işletmesi kasasında değişik zamanlarda yapılan kontrollerinde kasa bakiyelerinin
kayıtlara uygun olduğu tespit edilmiştir.
İSMMMO Basın Yayın Dağıtım işletmesinde görülen stokların kayıtlara uygun ve mevcut olduğu tespit
edilmiştir
Faaliyetler üzerinde yapılan incelemeler:
İSMMMO Faaliyetleri üzerinde yapılan incelemelerde aşağıdaki faaliyetlerin yapıldığı tespit edilmiştir:
1. İSMMMO Yönetim Kurulu faaliyetlerini oda kurulları ile paylaşarak olumlu olarak devam
ettirdiği tespit edilmiştir
2. Dünyada yaşanan global ekonomik kriz nedeniyle yönetim kurulunca alınan ekonomik
tedbirlerin devam ettiği görülmüştür.
3. İSMMMO yönetim kurulu bu dönem mesleki faaliyetlere katkı olarak; Mli Çözüm Dergisi 5 sayı,
Mali Rehber 2010 1 seri, İSMMMO Yaşam Dergisi 6 sayı olmak üzere birçok bilimsel yayınlar
mesleki ve toplumsal raporlar yayınlamıştır
4. Diğer dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de iş kuleleri, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi
ve Cevahir Otel ve Kongre Salon’larında eğitim seminerleri düzenlediği tespit edilmiştir.
Sonuç:
Bu itibarla, görüşlerinize sunulan İSMMMO’nun 01.05.2009-30.04.2010 tarihleri arasında faaliyetleri,
bilanço ve gelir-gider hesapları ile İSMMMO’nun Basın Yayın Dağıtım işletmesinin
01.04.2009-31.03.2010 dönemi bilanço ve gelir gider hesaplarının tetkik edilerek kabulünün ve
yönetim kurulunun ibrasını onaylarınıza arz ederim.
Muammed Öncü
Şenol Kokal
Habib Kullukcu
Habib Kullukcu:
21. Olağan Genel Kurulu’na,
TÜRMOB Temel Eğitim ve Staj Merkezi İstanbul Şubesi’nin 01.05.2009-30.04.2010 hesap dönemi ile
TESMER İstanbul Şubesi iktisadi işletmesinin 01.05.2009-31.03.2010 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili
denetimimiz 3568 sayılı meslek yasası ile ilgili, tekdüze muhasebe uygulamaları esas alınarak yapılan
incelemeler sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
Usul Yönünden İncelemeler

Gerekli tetkit ve incelemeler yapılmış, TESMER İstanbul Şubesi iktisadi işletmesinin yasal defterlerin
tasdikine ilişkin bilgi de kitapçıkta olduğu gibidir. Yapılan inceleme sonucunda kanun defterlerinin
zamanında ve usulüne uygun olarak tasdik işlemi yapıldığı tespit edilmiştir.
Hesaplar yönünden yapılan İncelemeler
Denetim Kurulu2muzca 01.05.2009-30.04.2010 tarihlerinde TESMER İstanbul Şubesi üzerinde yapılan
incelemeler doğrultusunda tespit edilen hususlar aşağıdaki gibidir.
1. TÜRMOB TESMER İstanbul Şubesi’nin hesapları üzerinden yapılan denetim incelemelerinde,
bilanço ve gelir tablosunun yasalara ve tekdüze muhasebe sistemine uygun olarak düzenlendiği
tespit edilmiştir.
2. TÜRMOB TESMER İstanbul Şubesi’nin bu dönemde yaptığı tüm işlemlerin kayıtlarının yasal
belgelere dayandığı tespit edilmiştir.
3. Satın alma komisyonu kararıyla yapılan harcamaların teklif alma yoluyla usulüne uygun olarak
yapıldığı tespit edilmiştir.
4. TÜRMOB TESMER İstanbul Şubesi’nin kasasından değişik zamanlarda yapılan incelemelerde kasa
bakiyelerinin yasalara uygun olduğu tespit edilmiştir.
5. TESMER İstanbul şubesi banka kayıtlarının belgelerle aynı olduğu tespit edilmiştir.
6. TÜRMOB TESMER İstanbul Şubesi’nin bilançosunda görülen sabit kıymetlerin kayıtlara uygun
olduğu tespit edilmiştir
TESMER İstanbul Şubesi iktisadi İşletmesi’nin 01.05.2009- 31.03.2010 tarihleri arasındaki hesapları
üzerinde yapılan incelemeler konusunda tespit edilen hususlar aşağıdaki gibidir:
1. TESMER İstanbul Şubesi’nin iktisadi işletmesinin bilanço ve gelir tablosu üzerinde yapılan
incelemelerde bilanço ve gelir tablosunun yasalara ve tekdüze muhasebe tablolarına göre
belirlendiği tespit edilmiştir.
2. TESMER İstanbul Şubesi’nin iktisadi işletmesinin bu dönemde yapılan tüm işlemlerinin ve
kayıtlarının yasal belgelere dayandığı tespit edilmiştir.
3. Banka kayıtlarının kontrol edildiği, herhangi bir uyumsuzluğa rastlanmadığı tespit edilmiştir.
4. İktisadi işletmenin sabit kıymetlerin kayıtlara uygun ve mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Faaliyetler üzerinde yapılan incelemeler
TESMER İstanbul Şubesi’nin faaliyetleri üzerinde yapılan incelemelerde aşağıda belirtilen faaliyetlerin
yapıldığı tespit edilmiştir.
1. SM ve SMM yeterlilik sınavları öncesinde bilgilendirme eğitimi seminerlerinin yapıldığı tespit
edilmiştir.
2. Eğitmenlerin eğitimi için eğitim çalışmaları yapıldığı tespit edilmiştir.
3. Diğer SMMM odaları ve kurumlara eğitim seminerleri verildiği tespit edilmiştir.
4. SMM yeterlilik sınavlarına hazırlık kursları yapıldığı tespit edilmiştir.
5. Staja başlama sınavlarına hazırlık kursu yapıldığı tespit edilmiştir. Üyelere ve stajyerlere yönelik
bilgisayar kursu yapıldığı tespit edilmiştir.
Özel SMMMO sürecinde mesleki eğitim kapsamında pratik eğitimler yapılmış olup, internet üzerinde ve
yüz yüze yapılmış olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç:

Bu itibarla görüşlerinize sunulan TESMER İstanbul Şubesi’nin 01.05.2009-30.04.2010 tarihleri arasında
faaliyetleri bilanço ve gelir gider hesapları ile TESMER İstanbul şubesinin iktisadi işletmesinin
01.05.2009-31.03.2010 dönemi hesaplarının incelenmesi sonucunda tenkit edilecek bir hususa
rastlanmamıştır.
Muammed Öncu
Şenol Kokal
Habib Kullukçu
Sayın Genel Kurul’a arz ederim.
Divan:
Denetim Kurulu Raporu’nu okuttuk. Görüşmelere geçebiliriz. Denetim Kurulu Çalışma Raporu, kesin
hesaplar, Denetleme Kurulu ve Disiplin kurulu raporu olmamakla beraber, görüş bildirmek isteyen
arkadaşlarımıza söz vereceğiz ama ondan önce bu konuyla ilgili de gelen bir önerge var. İzninizle onu
okumak istiyorum.
21. Olağan Genel Kurulu Divan Başkanlığı’na
Konuşmacı sayısı fazla olmasından dolayı seçimli genel kurullara katılan grupların 3’er konuşmacı ile
sınırlandırılmasına, gruplar adına 1 kişinin 10 dakika, diğer ekip konuşmacının beşer dakika ile
sınırlandırılmasını genel kurula sunuyoruz diye bir öneri var. Yahya Arıkan ve arkadaşlarının imzası var.
Yıllardır İstanbul Odası’nın genel kurullarında gelenek haline gelmiş bir usuldür. Arkadaşlar da bu konuda
görüşmelerde sağlanmıştır. Ama ben önergeyi oylarınıza sunacağım. Başka bir önerge var mı? Grupların
dışında kişisel konuşmacı olmak isteyenlere tabii ki konuşma hakkı vereceğiz. Grupların 3 konuşmacıyla
sınırlandırılması söz konusu.
Bir konuşmacı 10 dakika süre kullanacak, geriye kalan 2 konuşmacı 5’er dakika konuşacak. Onun için bu
öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler? Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Şimdi grupların
özellikle grup konuşmacılarının listelerini ve sıralamasını nasıl istiyorsanız, grup temsilcileri bana versinler
ben o şekilde uygulayayım burada. Ayrıca görüş bildirmek isteyen, konuşmak isteyen, değerlendirme
yapmayan isteyen arkadaşımız varsa bir şartımız var; gruplarının önder kadrolarında yer almamış olacak
ve bir gruba mensup olmayacak. Gruplar çünkü bir şekle bağlandı. Bağımsız konuşacak arkadaşımız varsa
oda divana ismini bildirsin lütfen.
Evet, gruplardan Ulusal Muhasebeciler Birliği Grubu, Demokratik Değişim Grubu, Meslekte Birlik Grubu
ve Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu sıralamasıyla konuşacaklar. Ben ilk konuşmacı Ulusal
Muhasebeciler Birliği Grubu adına son konuşmacıları grup adına 10 dakika olarak konuşacak konuşmacı
olarak kabul ediyorum. Evet, çünkü adaylardan da böyle belli oluyor. Ve ilk konuşmacı Sayın Nihal
Yeşilyurt’un. Buyurun.
Nihal Yeşilyurt:
Sayın divan, sevgili meslektaşlarım. Mesleğimizin ve meslektaşlarımız içinde bulunduğu durum hepimizce
malum. Umut ediyoruz, inanıyoruz, bekliyoruz ama bir türlü iyi şeyler olmuyor. Bizler Vergi Daireleri ve
Sosyal Güvenlik Kurumlarında bile saygınlık kazanamadık. Bu kurumlardaki memurlar sen git, mükellef
gelsin demeye devam ediyorlar. Bizlerin hiç bitmeyen işleri var. gece, gündüz, cumartesi, Pazar fark
etmez. Biz hep çalışırız. Büroların ışıkları hiç sönmüyor. Maalesef nöbetçi muhasebeciler durumundayız.

Her Genel Kurulda sorunlarımızı dilimizin döndüğünce söylüyoruz, çözüm istiyoruz ancak elle tutulur bir
çözüm göremedik. Birçok meslektaşımız maddi olarak da gerçekten çok zor durumda. Alacaklar tahsil
edilemiyor, hakkımız, emeğimizin karşılığı olan ücretimizi zaten alamıyoruz. Çünkü daha az paraya işi
yapacak birileri mutlaka ve hep var. Dolayısıyla müşterilerimizin tehdidi ile karşı karşıyayız. Bizde yeminli
mali müşavirler tarafından yapılan bir uygulama var ki o ne demeli bilmiyorum. Mükellef yeminli mali
müşavir ile anlaşıyor, yeminli mali müşavir diyor ki senin ön muhasebede elemanın var. Biz de denetimini
yapacağız. Dolayısıyla mali müşavir bulundurmana gerek yok. Böylece son derece uygunsuz ve haksız bir
şekilde müşteri kaybına uğramış oluyoruz. Peki ne yapılabilir? Hiçbir şey çünkü kanun buna müsait. 3568
sayılı Meslek Yasamızda mali müşavirlerin yapacağı işler sıralanmış. Gerçek ve tüzel kişilerin diye başlıyor
hepinizin bildiği gibi devam eden bir tanımlama var burada. Peki bizler sadece bu işlemleri mi yapıyoruz?
Cevap hayır. Hem bu işleri yapıyoruz, hem mükellefin işle ilgili olmayan sorularını yanıtlıyoruz. Yıllık
izinleri takip ediyoruz aman unutmayalım, personel istirahatlı sigortaya bildirimini yapalım diye
çırpınıyoruz. Teyzemin kızı ne zaman emekli olur sorusuna cevap veriyoruz. Bunları yapmak zorundayız
başka yolu yok, halimiz budur. Değerli meslektaşlarım inanılmaz bir beyanname trafiği içinde
boğuluyoruz. İnterneti bilgi amaçlı kullanmaktan çok beyanname göndermek için kullanıyoruz. Bürolarda
artık tahakkuktan sorumlu elemanlar bulundurmak durumuna geldik. Son olarak şu konuya değinmek
istiyorum. Odamızın Maliye tarafından bir denetime tabi tutulduğunu biliyoruz. Bu denetimle ilgili birçok
şey yazıldı, söylendi. Takip edebildiğimiz kadarıyla da yöneticilerimiz bu raporda önemli bir tespit
olmadığını söylediler. Benim sormak istediğim husus şudur. Neden bu denetim raporu odamızın internet
sitesinde tüm meslektaşlarımız ile paylaşılmadı? Şeffaf yönetim anlayışı bu raporun meslektaşlarla
paylaştırmayı gerektirmez miydi? Sözlerimi bir sonraki Genel Kurulda ülkemiz ve mesleğimiz adına güzel
şeyler yaşamayı dileyerek bitiriyorum. Genel Kurul’a başarılar dilerim.
Divan:
Teşekkür ediyoruz.
Demokratik Değişim Grubu adına ilk konuşmacı Jak Kamhi
Sayın Kamhi süremiz 5 dakika olarak oylandı umarım ikaz etmeme neden bir süre kullanmazsınız.
Göstereceğiniz hassasiyete şimdiden teşekkür ediyorum.

Jak Kamhi:
Sayın divan, değerli arkadaşlar. Demokratik Değişim Grubu’nun görüşlerini açıklamak için söz almış
bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar Demokratik Değişim Grubu olarak bu
dönem oda kurullarında görev almaya talebiz. Angaryalar, haksız rekabet, tahsilat sorunu bunlar
hepimizin bildiği sorunlardır. Ancak hepimizin bildiği bir başka şeyde bu saydığım sorunların 20 yıldır değil
azalmak tersine artarak çoğaldığıdır. Bu durum böyle devam ettiğine göre biz acaba meslek örgütü olarak
yanlış bir şey mi yapıyoruz? Lafı çok uzatmadan ana konuya gireyim. Kalıcı yönetim, oda yönetimini
meslek olarak gören bir anlayış, yüksek maddi getirinin yönetim zihniyeti bunların meslek sorunlarını
çözmeye yeterli olmayan yaklaşımlar olduğunu artık görmemiz gerekiyor. Mücadeleci bir yönetim için

yani meslek sorunlarını mücadele ederek çözecek bir yönetim anlayışı için göreve aday olan meslek
mensubunun tekrar seçilememe endişesi olmamalı. Görevi sona erince de kaybedeceği bir maddi getirisi
de olmamalıdır. Değerli arkadaşlar oda yöneticilerini çok kısıtlı bir süre için yapılan bir toplum hizmeti, bir
fahri görev olarak görmediğimiz sürece temel sorunlarımızın çözülmesi zor gözükmektedir. En azından
son 20 yıl bunu göstermiştir. Oda yönetimi bizim anlayışımıza göre katılımcı ve paylaşımcı olmalı. Bütün
kurul tutanakları, odaların muhasebe kayıt ve belgeleri, haliyle bütün üyeleri açık olmalıdır diye
düşünüyoruz. Mesleki eğitim an fazla önem vermemiz gereken hususlardan biridir. Meslek geliştirme
eğitimi en üst düzeyde akademik bir çerçevede meslektaşa verilmelidir. Ancak mesleki eğitimin ticari bir
meta haline dönüştürülmesine kesinlikle karşıyız. Bizim anlayışımıza göre her türlü mesleki eğitim yabancı
dil eğitimi dahil ücretsiz olmalı. Niye ücretsiz olmalı arkadaşlar? Eğitime katılmayan meslek mensupları,
eğitime katılmak istemeyen, katılmayan meslek mensupları kendini eğitmek ve geliştirmek isteyen
meslek mensubu arkadaşlarını finanse etmelidir. Yani ücretsizin anlamı budur. Katılmak isteyen, odanın
imkânlarından yararlanır ancak kim ödeyecek bunu? Tabii ki her nimetin bir külfeti var yani bu bir yerden
ödenecek. Kim ödeyecek? Eğitime katılmak istemeyenler ödemeli arkadaşlar böyle düşünmek lazım. Bir
başka konu bilgi teknolojisi. Bu mesleğimizin geleceğiyle çok yakından ilgilidir. Üzerinde durmamız
gereken bir başka konudur. LUCA, KOZA programları meslektaşa ücretsiz verilmelidir. Gerekirse bir
kaynak sağlamak için kullanan firmalara ücretli satılabilir onda pek bir diyeceğimiz yoktur ancak
meslektaşın kendisine ücretsiz verilmelidir. Meslek mensuplarının firmalara bu programlarla ilgili
danışmanlık yapabilmelerini olanak sağlayan bir sistem geliştirilmelidir. Önemli bir başka nokta KOZA
programının KOZA biliyorsunuz entegre ve işlevsel bir programdır. Elektronik faturayla uyumlu hale
getirilme çalışmaları bir an önce tamamlanmalıdır. Bunun dışında genel olarak açık kaynak kodlu yani
ücretsiz olan, büyük bilgisayar tekellerinin dışında geliştirilmiş olan açık kaynak kodlu bilgisayar
programlarına oda olarak destek vermeliyiz. Özellikle TÜBİTAK tarafından geliştirilen PARDUS veya diğer
LİNUX sistemleri veya OPENOFFİCE bunların kullanımlarını daha fazla teşvik etmemiz lazım oda olarak.
Üyelerimizin hukuki sorunları olduğunda her türlü desteği verebilecek bir hukuk birimimizin odamızda
kurulmasını istiyoruz. Mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak odanın ayrıntılı sirkülerler yayınlanmasının
ayrıca gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu sirkülerler biliyorsunuz yabancı muhasebe şirketleri var dört
büyükler en azından onların kendi müşterilerine gönderdikleri düzeyde olmalıdır. Meslek mensubunun
tavrı her durumda yasal kuralların esnetilmeden uygulanmasından yana olmalıdır. Bizim anlayışımıza
göre arkadaşları mesleğimiz rekabete değil dayanışmaya dayanmalıdır. Değerli arkadaşlar oda olarak,
meslek örgütü olarak artık demokratik değişim zamanı gelmiştir diyoruz, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Divan:
Meslekte Birlik Grubu adına ek konuşmacı Sayın Turan Korkmaz, buyurun efendim.
Turan Korkmaz:
Sayın divan, sayın Genel Başkanım gitmiş olabilir, sayın değerli misafirler, değerli meslektaşlarım
Meslekte Birlik Grubu adına söz almış bulunuyorum. Öncelikle Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını
temenni eder; saygılar, sevgiler sunarım. Değerli meslektaşlarım 1990 yılından beri bu çatının altındayım.
Yani 20 yıldan beri aidat ödüyorum. Bu sebeple birkaç şey söyleme hakkım olduğunu düşünüyorum.

Geride kalan bunca yılda o kadar çok şey değişti ki hayatımızda bir tek değişmeyen İSMMMO’nun
başkanı. İlk görüşme sırasında değerli bir hocamız şöyle diyor insanın bir hedefi olur, ona ulaşmak için
uğraş verir. Ama 20 yıldır hala hedefe ulaşmadıysa ortada bir sorun olduğunu düşünürüm. Bende sayın
hocamıza katılıyorum. Hedefimiz mi yok yoksa oda başkanından daha iyi bir hedef mi yok? Bu çatının
altına girdiğimden beri duyduğum en çok şey çağdaş, çağdaşlık, demokrat, demokrasi, laiklik. Kulağa hoş
geliyor tabi. Yavaş yavaş yıllar geçiyor. 15 yıl hep aynı şarkı çalıyor, 20 yıl oluyor hala aynı şarkı. Hani güzel
bir parça vardır rahmetli Fikret Kızılok söylerdi. Süleyman hep başbakan, hep başbakan.. Bu arada askeri
darbeler oluyor da Süleyman Bey biraz dinleniyor. Bizim Süleyman yani başkanımıza gelince biz
muhasebeciler fukara insanlarız kardeşim bizim daha darbeyle falan işimiz olmaz. Bu çağa uygun olan
anlayış bütün katılımcıların temsil edilme hakkı bulduğu çoğulculuk anlayışıdır. Bu anlayış ise gerçekten
çağdaş olabilenlerin dirayet edebileceği bir tutumdur. Hiçbir temsil sistemine karşı gösterdiğiniz tavır
dikkate alındığında demokrasi anlayışının sizin muhitlere pek uğramadığını hissedebiliyoruz. Bunca
senedir oda başkanısınız diyebilirsiniz ki bunların hiçbir temsili yok bizde oda meclisi önerelim. Bütün
grupların temsilcisi mecliste bulunsun. Bu görüşülebilecek bir konudur. Daha demokratik olur ama
sanırım sizin derdiniz demokrasi değil. Sizin demokrasiden anladığınız tipik Türkiye demokrasisidir. Halkını
yok sayan, onu dışlayan, küçümseyen bir demokrasi anlayışı. Halk yoksa demokrasi yoktur. Üyelerinin bir
bölümü 20 yıldır temsilden mahrum bırakılmış bir kurum için demokratik lafı uygun düşmez arkadaşlar.
Gelelim bu çağdaşlık meselesine. Çağdaş diyince insan yaşadığı zamana uygunluk anlıyor, gelişme ve
değişme anlıyor. İçinde bulunduğumuz en önemli gelişme ve değişme farklı aidiyetlere sahip toplulukların
bir arada barış içinde yaşama ve kaynaşmaya dahilidir. 20. yüzyılda yaşanan felaketlerden sonra bütün
toplulukların en çok ihtiyaç duydukları şey barıştır, barış idealidir. Bugün 21.yüzyıldayız. Bugün artık
temsilde adalet, aidiyetlere saygı, birlikte yönetim, şeffaflık, hesap verebilme, farklılıkları zenginlik sayma
geliyor. Siz ne yapıyorsunuz? 28 bin kişilik odayı ele geçirmişsiniz, kendinizden saymadıklarınızı yanınıza
bile yaklaştırmıyorsunuz. Hani temsilde adalet? Hani birlikte yönetim? Kime hesap veriyorsunuz? Kimi
inandırıyorsunuz? Buda çağdaşlık oluyor. Kargalar güler kardeşim bu yaptıklarınıza. Hangi çağın
çağdaşısınız? Birde laiklik meselesi var ağzınızdan hiç düşürmüyorsunuz sayın başkan. Bende
zannediyorum bizim odanın diğer adı laik. Tersini söylemeyenlerde düşmanlık için kullanılıyor, hani ben
bir ilişki kuramıyorum muhasebeyle laiklik arasında. Hani devlet organizasyonu, vatandaşın dini inancı,
tarafsız kalma, referans almama gibi kavramlar kullanılabilir bunlar laiklikle ilgili ama muhasebe odasının
bu kavramı ısrarla niye kullandığını ben anlamıyorum. Çağdaş, demokrat, laik gibi kavramları sizinle
birlikte olmayanları dışlamak, küçümsemek, değersizleştirmek ve ötekileştirmek maksadıyla
kullanıyorsunuz ki bu tutum bu çağa uygun değildir. Evet değerli meslektaşlarım 20 yıldır yapılan şarkı bu.
Seçim çalışmaları sırasında epeyce bir meslektaş ziyaretinde bulunuldu. Gördüğüm manzara şu. Geçim
çıkarmaya çalışan muhasebeciler, müşavirler üzülüyor insan tabi. Odamız çok zengin biz çok fukarayız.
Odamızın pahalı arabaları var, güzel döşenmiş odaları var, dahası da var arada bir balo adı altında
eğlenceler yapıyorlar, ikramların biri bin para en çok bir profesör hanıma yaptırdıkları şovu beğendim.
Hoca hanım anlatıyor yıldızlar otellere gidince orada animatörler gösteri yapıyormuş, bir toplantıda bir
hocada bize yaptırdı. Ellerimizi öne uzatıyoruz, yukarı kaldırıyoruz, aşağı indiriyoruz bir mutluyuz ki
görseniz. 250 kişilik salon uçuyor adeta, gözlerimizi kapadık. Masmavi deniz, kuşlar, çiçekler.. anlatamam.
Süzülüverdik birden aşağıya, eski bir han, kapı pencere dökülüyor, küçük bir oda, masada bir yığın evrak.
Demin mi öldüm şimdi mi öldüm anlayamadım. Değerli meslektaşların bizleri on metrekareye mahkûm
eden anlayış budur. Bunca senedir hiç duymadım ya arkadaşlar vergi mükellef sayısı artmıyor aksine

azalıyor biz sürekli ruhsat dağıtıyoruz artık yeter mesleğe girişi planlamak lazım, bir şeyler üretmek lazım
ne olacak bu? Nerede bu ruhsat alanlar on metre han odasında 50 Türk Lirasına defter tutmaya çalışıyor.
Aklımız eriyor mu arkadaşlar biz bu mesleği yapmaya çalışıyoruz? Ne yapacak hani başka bir şey yok. 20
yılın sonunda benim okuduğum İSMMMO bilançosu budur arkadaşlar. Geldiğimiz nokta budur. Bir yanda
zengin balolar, şovlar, profesörler bir yanda da on metrekare bir dünya. Bunun adı çağdaşlık oluyor,
bunun adı demokratlık oluyor, laiklik oluyor. Eğer çağdaşlıktan söz edeceksek diğerini küçümseme,
ötekileştirme ve yok sayma anlayışı yerine anlamaya çalışma, empati kurma, birlikte yaşama ve barış
dilini geliştirmeliyiz. Bizler birbirimizin düşmanı değil meslektaşıyız. Ortak sorunlarımızı ortaklaşa çözüm
bulmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygılar, sevgiler sunarım arkadaşlarım.
Divan:
Evet Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu adına birinci konuşmacı Sayın Hüseyin Fırat.
Hüseyin Fırat:
Sayın divan, sayın konuklar, değerli meslektaşlarım sizleri Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği adına
saygıyla selamlıyorum. Bu Genel Kurulumuzun keşke sorunlara çözüm üreten, geleceğe yönelik projeler
geliştirilen ve mesleğimize katkı sunan bir Genel Kurul olmasını diliyorum. Değerli meslektaşlarım
muhasebe meslek yasamızın 20. yılını geride bıraktık. Bu geçen sürede dünyada ve ülkemizde ekonomik,
sosyal, siyasal ve ekolojik anlamda çok önemli değişimlerin ve gelişmelerin yaşandığını gördük. Tabii ki
bugünde hala değişen çevresel koşullar ve teknolojik olanaklar yeni çağın en temel niteliklerinin sürekli
değişim ve sürekli gelişim olmasını gerektirmektedir. Dünyadaki bu gelişmeler, sermaye hareketleri,
teknolojik gelişmeler, internet, elektronik ticaret, bilgi yönetimi ve bilginin en etkin şekilde kullanımı
yaşanan en önemli gelişmeleri oluşturmaktadır. İşte bu gelişmeler günümüzde artık dünyada olduğu gibi
ülkemizde de muhasebe mesleği açısından yeni bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Değerli
meslektaşlarım Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Grubu olarak 20 yıl önce burada, Spor Sergi
Sarayında, bir sandalye bir masa olmadan bir dosya olmadan bu görevi üstlendik ve 20 yıl geçti. Bu geçen
sürede dünyada demin bahsettim çok önemli ekonomik, sosyal, siyasal gelişmeler oldu. Bir sürü krizler
yaşandı. Kara çarşambalar, kara perşembeler, kara cumalar gördük. İşte her şeye rağmen hızımızı
durdurmadan bugün geldiğimiz nokta ortada. Evet Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği grubu bugün
tam donanımlı idare binasıyla, 12 ilçedeki eğitim birimleriyle, geleceğe yönelik projeleriyle dimdik
ayaktadır. Bugün olduğu gibi gelecekte de dimdik ayakta duracaktır. Hem mesleğimiz açısından hem
aydınlık, demokratik Türkiye açısından daha güçlü olacaktır. Tabii ki geçen bu 20 yıllık sürede meydana
gelen değişmeler mesleğimizde yeni sorunları, yeni ihtiyaçları, yeni projelerlin hayata geçirilmesini
zorunlu kılmıştır. Sorunlarımız var evet neden? Çünkü bizim müşterilerimiz krizden en çok etkilenen
esnaf, KOBİ’lerdir. Bizler bugün hizmet sunduğumuz müşterilerimizin ne durumda olduklarını çok iyi
biliyoruz. Yaşana krizlerden nasıl etkilendiğini biliyoruz. Tabii ki bu süreç bizler için tahsilat sorununu
ortaya çıkaracaktır. Evet tahsilat sorunumuz var. Biz bu sorulara yönelik olarak çözüm önerileri aradık,
projeler geliştirdik. Bugün burada seçime giren gruptaki arkadaşlarımıza İSMMMO’nun danışma
meclisine davette bulunduk, buyurun gelin bu soruna beraber katkı sunalım, çözüm üretelim dedik. Ama
hala bugüne kadar hiç çözüm gelmedi. Ama broşürlerinde görüyoruz ki tahsilatın çözüleceğini
düşünüyorlar. Eğer çözecektiniz bugüne kadar danışma meclislerinde bu katkıyı bizlere ne için

sağlamadınız? Evet mesleki uygulamalarda bürokrasi sorunumuz var. bugün bakıyoruz aynı bilgileri
birden farklı bildirge ve beyannamelerle gönderiyoruz. Aynı kurumda aynı işle ilgili birden fazla
uygulamayla karşı karşıyayız. İşte bunlara yönelik olarak projeler ürettik. Dünde ürettik, bugünde
üretiyoruz, yarında üreteceğiz. Ne yaptık? Vergi daireleri uygulama kitabı hazırladık. Ve şuan tüm vergi
dairelerinde bu uygulama kitabı başarıya ulaşmıştır. Ne yaptık? Sosyal Güvenlik Kurumuna sunmuş
olduğumuz raporlarla artık aynı bilgilerin birden fazla bildirge ve beyannamelerle verilmesinin önüne
geçtik. Bugün gerek beyannamelerin gerek bildirgelerin elektronik ortamda yapılması durumuna önemli
katkılar, raporlar sunduk. Dileğimiz artık meslek mensuplarının emeklerinin ve zamanlarının
kaybolmaması. Gittiği kurumda ne yapacağı işi bilerek gitmiş olması. Aynı kurumda farklı uygulamalarla
karşı karşıya kalmaması. Evet haksız rekabet sorunumuz var. Haksız rekabet sorunumuzun temel sebebi
düşük ücretle kalitesiz hizmet sunmaktır. Bunların da önüne geçeceğiz. Nasıl geçeceğiz? Önümüzdeki
süreçte Uluslararası Muhasebeciler Federasyonunun, IFAK, yapmış olduğu bir takım mesleki standartları
hayata geçirerek haksız rekabeti de en aza indireceğiz. Biz bir yandan haksız rekabetle uğraşırken Maliye
Bakanlığı da bir yandan bazı mükellefleri kapsam dışına bırakarak sözleşme, düzenleme ve
mecburiyetlerini iptal etmektedir. İşte bu koşullarda haksız rekabetle mücadele ediyoruz. Evet bugüne
kadar sunmuş olduğumuz hizmetin karşılığının gerçek değerini ölçemiyoruz. Biz artık Maliye Bakanlığı
tarafından yayınlanan asgari ücret tarifesi istemiyoruz. Biz artık emeğimizin karşılığı olan zaman esaslı
ücret tarifesi istiyoruz. İşte bunun içinde bir rapor hazırladık, danışma meclislerimizde sunduk ve hala
katkı bekliyoruz. Umarım önümüzdeki dönem bu uygulamalarımı hayata geçireceğiz. Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği grubunun en temel sloganı eğitim olmazsa olmazımızdır, vazgeçilmezdir. Felsefemiz
eğitim üstüne kurulmuştur. İşte Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği grubu iktidarı metropol bir
şehirde yaşamanın zorluklarını görerek eğitimi merkezleşme yerine 12 ilçede açmış olduğu eğitim
birimlerine yaygınlaştırmıştır. Bu yetmediği gibi artık gelişen, değişen dünyadaki teknolojiyle paralel
olarak elektronik sistemde eğitim uygulamasını da başlatmıştır. Bundan sonra internet ulaşımı olan her
yerde, 24 saat eğitime hazır olmalıyız. Evet en son konulan denetim standartları ve denetim
uygulamalarıyla da ilgili dersimiz, programımız, internet sitemize yüklenmiştir. Önümüzdeki süreç artık
vergi kıskacından, vergi muhasebesinden uzaklaşacak bir süreç olmalı. Çünkü neden? İş alanlarımız
gittikte daralıyor. Ne olmalı? Yeni iş alanlarının, yeni uzmanlık alanlarının açılması gerekiyor. İşte bununla
ilgilide İSMMMO Akademide uzmanlık eğitimleri verilmeye başlandı. Evet biz bugüne kadar eğitimi
ücretsiz, bedava verdik. İstanbul’un 5 ilçesinde verdik. İSMMMO akademide bu hizmetleri sunarken de
denk bütçeyle sunuyoruz. Kar amaçlı, para kazanma amaçlı bir çabamız söz konusu değildir. Artık
görüyoruz küreselleşme, globalleşme,sevsek de sevmesek de, bu rüzgar esiyor, etkiliyor bizi. Artık demin
sevgili bir meslektaşım söyledi han köşelerinde on metrekarelik alanlar, eski nasıl bakkallar sokak
aralarında varken bugün yok oldularsa bu gidişle bizlerde gelecek açısından arık daha kurumsal yapılara
doğru yürümek zorundayız. Biz yok olmayacağız. İşte bunun için bireysel çalışmaları kurumsal çalışmalara
taşıyacağız. Bununla ilgili Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği grubu kurumsallaşma projesi
hazırlamıştır. Evet bu projemizi de danışma meclisinde tartıştık. Hala bir öneri bekliyoruz ama gelen hiçbir
öneri yok. Demin bahsettim vergi kıskacından kurtulmalıyız, yeni iş alanları yaratmalıyız çünkü bugüne
kadar hep vergiye endeksli bir faaliyeti gösterdik. Ama daralan ekonomik piyasalarla beraber bu
mükelleflerimizin de her geçen gün yok olduğunu, birer birer kapandığını görüyoruz. İşte diyoruz ki
bundan sonraki süreçte yeni, uzmanlık alanlarına bağlı iş alanları yaratılmalıdır. Bunlar ne olmalıdır?
Bugün İSMMMO akademinin verdiği bağımsız adli muhasebecilik uzmanlığı, yabancı sermayeli şirketlerde

muhasebe uzmanlığı, iç denetim uzmanlığı, şirket ve marka değerleme uzmanlığı olarak yeni iş alanları
karşımıza geçmelidir. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği grubu geleceği gören bir grup, vizyonu olan
bir grup olarak yarınlar için bugünden bu çalışmaları başlatmış durumdadır. Evet en temel haksız rekabet
sorunumuz ofis standartlarının, büro standartlarımızın olmamasıdır. İşte önümüzdeki dönemde
muhasebe ofisleri yönetim rehberi projesini hazırlıyoruz. Bunları uygulayacağız. Haksız rekabetin
önlenmesinde en temel konulardan bir tanesi de bu olacak. Diğer taraftan sunulan hizmetin kalitesini
ölçen bir sistem yok. Yine Uluslar arası Muhasebeciler Federasyonunun gündemine aldığı muhasebe
büroları, kalite kontrol rehberinin hazırlanması ve uygulanmasında da Çağdaş Demokrat Muhasebeciler
Birliği grubu olarak öncü olacağız. Uluslararası mesleki uyum ve mesleki standart çalışmalarında etkiniz,
yarınlarda da etkin olacağız. KOBİ muhasebe standartları, uluslar arası finansal raporlama standartları,
KOBİ denetim rehberinin hazırlanmasında ve uluslararası mesleki standartlarını hazırlanmasında o
mutfağın içinde görev almış bulunmaktayız. İşte orda ki gelişmeleri anında burada meslektaşlarımıza
uygulayacağız. Bugün Türk muhasebe mesleği dünyadaki muhasebe mesleğinin gerisinde değildir,
ilerisindedir, aynı noktadadır, aynı mutfakta aynı düşünceleri üretmektedir. Biz sadece serbest çalışan
meslektaşlarımızın sorunlarını değil, bağımlı çalışan meslektaşlarımızın da sorunlarıyla yakından ilgiliyiz.
Bu noktada bağımlı çalışan meslektaşlarımızla ilgili dış kaynak kullanımı, adserving konusunda proje
hazırlığımız vardır. Bugün artık büyük şirketler kendi departmanlarında ki, bünyelerindeki muhasebe
departmanlarını Uzakdoğu ülkelerine taşımakta veya dışarıda adserving olarak vermekte. İşte
önümüzdeki süreç bağımlı meslektaşlarımız açısından dış kaynak kullanımı çerçevesinde yeni bir iş alanı
çerçevesinde bu faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devlet
kurumlarıyla olan ilişkilileriz yoğun bir şekilde sürdürülecek. Özellikle e-devlet projesindeki, e-devlet
uygulamasındaki bilgilerin meslek mensupları tarafından serbestçe kullanılması sağlanması noktasında
çalışmaları başlatmış durumdayız. Bugün biliyorsunuz kot sistemi vardı, o kot sisteminden biz
muhasebeciler olarak faydalanamıyorduk. Sadece bir kesim faydalanıyordu. İşte sadece kot sistemi değil
bundan sonraki süreçte e-devlet projesindeki tüm bilgiler meslek mensupları tarafından kullanılacaktır.
Sadece mesleki çalışmaları, projeler üretmekle yetinmedik. Sosyal sorunumuz gereği ülke sorunlarına
yönelik olarak da çalışmalarımızı sürdürdük. Evet biz yıllar önce bu ülkenin güneydoğu sorununa yönelik
raporumuzu hazırladık. Biz kayıt dışı ekonomiyle ilgili her platformda raporlar sunduk. Mali idarenin
yaptığı her türlü etkiliğin içinde aktif olduk. Dün neysek, bugünde öyleyiz, yarında öyle olacağız. Bundan
sonraki süreçte de ülke sorunlarına karşı yoğun çalışmalarımızı, raporlarımızı, duyarlıklarımızı
göstereceğiz. Değerli meslektaşlarım bu projelerimizi anlattıktan sonra bu Genel Kurulumuzun ülkemize,
mesleğimize, geleceğimize katkılar getirmesini diliyor tekrar Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği
grubu adına sizleri saygıyla selamlıyorum.
Divan:
Değerli arkadaşlar burada sizlerin oylamasıyla kurallar oluşturduk. Deminden beri siz toplantıyı sabote
etmeye çalışıyorsunuz. Lütfen, bakın uyarımı yapıyorum. Kürsüde arkadaşlarımızın sözünü kesitiniz,
müdahale ettiniz. Lütfen müsaade edin toplantıyı burada divan yönetsin. İkinci tür konuşmacılar
belirlenen sürelere, oylanan kurallara riayet etsin diye istirhamda bulunacaktım. Beni bile
konuşturmadan oradan müdahale ediyorsun. Şimdide bağımsız söz alan arkadaşlarıma söz vereceğim.
Lütfen herkes bu Genel Kurulun başta da söylediğim gibi odamıza ve mesleğimize yakışır bir şekilde

yıllardır edindiğimiz kültürle, örf ve adetlerimizle tamamlanmasına müsaade etsin. Göstereceğiniz ilgi ve
hassasiyete şimdiden tekrar teşekkür ediyorum. Birbirimize yardımcı olalım diyorum. Sayın Cengiz Çetin.
Cengiz Çetin:
Sayın divan, değerli başkanım, değerli meslektaşlar. Benim meslek sorunlarıyla ilgili birkaç hususta
söyleyeceklerim var ancak ondan önce birkaç eleştiri yapmak istiyorum. Bizim Genel Kurullarda nedense
dışarıdan gelen misafirlerimiz siyasi konularda çok ağırlıklı olarak konuşuyorlar ve birbirlerini takip eden
sözler söylüyorlar. Aynı şeyleri her Genel Kurulda dinliyoruz ve aynı eleştirileri aynı şekilde yapıyorlar.
Tamam başkanımız bizim siyasi olarak söyleneceklere temas etti, bizde zaten büyük çoğunluğumuzda
onaylıyoruz. Ancak ben soruyorum şimdi diğerlerine. İşsizlikle ilgili, büyümeyle ilgili, cari açıklarla ilgili,
eğitim ve sağlıkla ilgili var mı bir sözünüz söyleyecek bunları soruyorum buradan. Her şeye ideolojik
gözlükle bakan insanlara soruyorum. Her şeye böyle bakıyorsunuz. Ben anlayamıyorum Türkiye’de
anayasa maddesi oylamadan reddediliyor, ertesi gün ben Milliyet’te bakıyorum, Nur Serter hüngür
hüngür ağlıyor. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bu orda yaptığın zaman alkışlayacağız, milletvekili
yaptığı zaman bunu ret mi edeceğiz yani? Böyle ilginç bir durum olabilir mi arkadaşlar ya? Benim sizden
istirhamım şudur. Biz bağımsız bir topluluk değil miyiz, niçin özgürlüklerden yana olmuyoruz, niçin
demokrasiden yana olmuyoruz? Niçin hala üçüncü dünya ülkesi gibiyiz biz? Şimdi oda başkanımız
mesleğimizle ilgili hayaller peşindeyiz, hayallerimiz var dedi. Evet hayallerimiz var ama gerçekte
hayallerimiz hayal olarak mı kalıyor, kalmıyor mu bunlar gerçekleş midir? Şimdi meslek sorunlarına
geçiyorum arkadaşlar. Şimdi yönetiminde yakından tanıdığı bir arkadaşımız daha 1 ay önce Nişantaşı’nda
bir iş görüşmesine gidiyor. Ve iş görüşmesinde bu arkadaşımız 15 yıllık mali müşavir ve 10 tane
amortisman sorusu soruluyor bu arkadaşa. Mesleğin itibarı bu mu arkadaşlar ya? 15 kişi sıraya girmiş ve
önüne bir kağıt koymuşlar ve amortisman giderlerini sormuşlar. Unkapanı’nda bir iş görüşmesine gidiyor
arkadaşımız asgari ücretle iş teklifi yapılıyor bu arkadaşa. Bu mu bizim mesleğimizin geldiği nokta? İkinci
bir konu vergi daireleri. Vergi dairelerinde de itibar görmüyoruz arkadaşlar. Grupların yöneticileri, oda
başkanlarımız bir itibar görebilirler başkalarının karşısında ama bizler itibar görmüyoruz. Bizler geldiğimiz
zaman vergi dairelerine vergi dairesi müdürü kafasını kaldırıp bakmıyor bize. Dört büyüklerden
bahsediyoruz, denetim firmaları var. Bu bir aldatmacadır Türkiye’de mali müşavirlik mesleği ölmüştür.
Bugün yabancı sermayeli şirketler Türkiye’deki şirketlere iştirak ederlerken onlar protokollerde yabancı
denetim şirketleriyle çalışma şartı koyuyorlar, bizimle değil arkadaşlar. Biraz gerçekleri görelim. Biz ne
kadar kurumsallaşırsak kurumsallaşalım, ne kadar birlik olursak olalım maalesef bizi tercih etmiyorlar.
Şimdi ikinci bir konu daha var. Bütün yeminli mali müşavirler büro işletiyor, bütün mali müşavirler defter
tutuyor. Bunu göz ardı ediyoruz. Nasıl tutuyor bunu? Babası profesör yeminli mali müşavir kızının üzerine
açmış veya yeğeninin üzerine açmış, mükellefle kendisi muhatap oluyor yeminli mali müşavir profesörü
olarak. Diğer bir konuyu sizde gördünüz. Geçen haftalarda Hürriyet gazetesinde ilan var. İlan şöyle: SMM
ve YM büromuza muhasebe portföyü olup, belgesi olmayan muhasebeciler aranıyor. Bu ne demek Allah
aşkına? İkinci bir konu buda çok önemli bir konu. Başkanımız Masum Bey bahsetti biraz aslında ama
kenarından geçti. Bizim meslek mensuplarımız niçin adliyelerde ya da Ticaret Mahkemelerinde bilirkişilik
yapamıyor? Bilirkişiliği niye üç kişi yapıyor bu adliyelerde? Niçin kapılardan girince 3 kişinin ismi var? Bize
bilirkişi olarak niye iş verilmiyor? Bu kanun maddesi niçin değiştirilmiyor? Çocuk diyor 30 milyar para
kazanıyorum ben ayda. İkinci konu eğitimlere gelelim. Ya arkadaşlar bizler mali müşavirleriz, sınavlardan

geçtik ve mali müşavir olduk. Hala daha dönem sonu eğitimler, kar sonu eğitimlerine, inşaat muhasebesi
eğitimlerine gidiyoruz. Niçin bizim işimize yarayacak eğitimleri bu oda bize vermiyor? Niçin SPK
lisanslama sınavlarını, niçin iç denetim sınavlarını bize vermiyor bunları? Odamızın yalnızca burada yaptığı
bir şey var onu belirtmeden geçemeyeceğim iyi bir şey olarak. İngilizce ve bilgisayar kursları gerçekten
çok faydalı oldu, iyide bir eğitim veriliyor. Diğer bir konu ise bu komitelerde ben daha önce başkanımıza
sormuştum. Bu komitelerde arkadaşlar bizler niye yararlanmıyoruz? Bu komitelere girebilmek için bir
arkadaşımın dediği gibi ille delege üyesi mi olmak gerekiyor. Biraz özeleştiri yapmak istiyorum. Bu kadar
kayıt dışının olmasının sebeplerinden biriside bizler değil miyiz arkadaşlar. Bizler kayıt dışılığa müsaade
etmiyor muyuz? Kendimiz mahsuplarımızı tam kesiyor muyuz, kesmiyor muyuz? Hayır yanımızda
çalıştırdığımız elemanların maaşlarını tam mı eksik mi ödüyoruz? Sigortalı mı sigortasız mı çalışıyor bu
adamlar? 200 TL stajyere maaş vermeyen, veremeyen değil vermeyen mali müşavirler var aramızda.
Önce kendimizi düzeltelim biz. Ayrıca piyasada 10 liraya beyanname gönderen korsan muhasebeciler var
arkadaşlar. Beyanname başına 10 liraya korsan olarak çalışan muhasebecilerimiz var. Onların çözümünü,
denetimini sizlerin kurması lazım. Bir de diğer bir konu arkadaşlar bu Mali Çözüm dergisi geçen sayısına
baktım, 6 bin adet basılmış. Bu 6 bin adet Çözüm dergisi kimlere gidiyor arkadaşlar? Sorarım size, ben bu
odaya yılda 800 lira aidat ödüyorum, Çözüm dergisini bu odada görev alan arkadaşların bürolarında
görüyorum. Netice olarak sayın başkanımın dediği gibi aynı gemideyiz. Bu gemi su almıştır eğer bu
gemide yeniden yapılanma, yeniden planlama olmazsa bu gemi batacaktır, bana göre bu meslek bitmiştir
arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Divan:
Evet yine kendi adına konuşacak olan Sayın Oktay Yakartepe.
Oktay Yakartepe:
Sayın divan, kıymetli misafirler, sevgili meslektaşlarım hepinizi saygılarımla, sevgilerimle selamlarım.
21.Genel Kurulumuz hepimize hayırlı olsun. Hemen unutmadan oda çalışanlarının, kurullara, yönetime
ayrı ayrı teşekkür ederim. Seçime katılan grupları ayrı ayrı tebrik eder, yıldızlarını paylaşacakları için
hepsine teşekkür ederim. Grupların yıldızlarını yönetimde görmekten şeref duyacağımı, bunun
korkulacak, ayrımcılık getirecek bir demokrasi olmayacağını herkesi göstermeleri bakımından da
onaylıyorum. Eğer seçilen Yönetim Kurulu üyeleri seçenlerin efendisi değil seçenlerin hizmetçisi
olacaklarını biliyor ve bunu dört gözle bekliyorum. Sayın başkanlarım sizleri seviyorum. Bitti.

Divan:
Oktay Beye teşekkür ediyoruz. Halil Erdem Gültekin.

Halil Erdem Gültekin:
Sayın divan, muhasebe mesleğimizin değerli yöneticileri, sevgili meslektaşlarım, değerli üstatlarım,
kıymetli hanımefendiler hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Konuşmama başlamadan
önce bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Divan başkanımızın hoşgörüsünü, anlayışını suiistimal etmek
istemem ama konuşmaların sınırlandırılması oylaması yapılırken grup konuşmacılarından 1 kişiye 10
dakika, diğer iki kişiyi 5 dakika ile sınırlama oylaması yaptı, serbest konuşmacıların sınırlamaya bir oylama
koymadı, burada bir açık kapı var.
Divan:
Hayır onunla ilgili bir oylama olmaz zaten. Burada çoğunluk grupları temsil eden arkadaşlarımızdır. Ben
yine ilk çıkacak konuşmacı arkadaşıma gruplar için 5’er dakika yapılan oylama sizin içinde geçerlidir diye
bir ifade kullandım. Buyurun konuşmanıza devam edin lütfen.
Halil Erdem Gültekin:
Peki, teşekkürler. Değerli meslektaşlar odamızın Yönetim Kurulu raporlarını değerlendiriyoruz. Burada
olumlu, güzel faaliyetler var; olumsuz, beğenmediğimiz, beğenemediğimiz, daha iyi olmasını temenni
ettiğimiz tabii ki raporlar olacak. Bu konuda öncelikle tabii ki en başta ortada olan eğitim faaliyetleri,
sempozyumlar, iş kulelerinde, cevahirde olan konferanslar, seminerler bunlar tabii ki güzel, faydalı
yapılan işlerdir. Hatta şunu da özellikle altını çizmek istiyorum yapılan konuşmaların birkaç gün içinde
internetten video konulması çok güzel bir uygulama. Yani meslektaş Çatalca’da, Tuzla’da olabilir gelemez
ama o değerli konuşmacıların birikimlerini internetten oturduğu yerden meslektaşların izlemesi çok güzel
bir olay. Öncelikle olumlu faaliyetlerden bir kaçını ifade etmek gerekirse bunun altını çiziyorum. Tabi
şimdi diğer planda kendime göre olumsuz, olsaydı daha iyi olurdu temennisinde ki konulara gelince
öncelikle birinci olarak yanlış gördüğüm ilk husus bu Genel Kurulun tarihi. Bugün birçok muhasebe
bürosu geçiş çalışmalarını daha yeni bitirdi, tahakkuklarını müşterilerine fakslamakla, göndermekle
uğraşmakta. Bu keşke mayıs ayının ilk haftası olsaydı Genel Kurul. Geçen sene mayısın başında yaptık.
Keşke bu senede mayısın başında, geçici çalışmalarla uğraşırken değil de daha rahat bir zamanda olsaydı.
İkinci husus raporlar. Geçen cumartesi bildiğiniz gibi ilk olarak toplantıya çağrı oldu. Tabi çoğunluk
olmadığı için yapılamadı. Ben hafta içi geçen cumartesiden iki üç gün önce odama telefon açtım.
Raporları alabilir miyim hazır mı diye. Bana oradan verilen cevap cumartesi gelip alabilirsiniz. Tabi yani
cumartesi Genel Kurul olmayacağı için o günde alabilirsiniz, hafta içi de alabilirsiniz. Bu hafta içi telefon
açtım, öncelikle Genel Kurulda dağıtılacak ilk verilen cevap bu. İkinci kez faaliyet raporu basılıyor bin
sayfa. Geçici çalışmalar var, hangi ara bunları inceleyeceğiz? Ondan sonra ısrar edince alabildim, aldım.
Vermediler değil haksızlık yapmayalım. Şimdi bu raporları okurken dikkatimi çeken bir şey var. Gerçekten
ilginç geldi bana. Faaliyet raporları kısmında sayfa 167, şimdi kuruluşumuzun dış faydaları, iç faydaları vs
diye de devam ediyor, burada bir husus var gerçekten okuyunca şaşırdım. Bu rapora göre diyor ki
İSMMMO yönetiminin stratejik bir yönetim anlayışı yok. Bakın sayfa 167. Maliye Bakanlığının mali
müfettişler raporunu okumuyorum, İSMMMO’nun Yönetim Kurulu raporunu okuyorum. Sayfa 167, zayıf
yönler kısmında. Stratejik yönetim anlayışına adaptasyonun yeni başlamış olması. Yanlış anlamıyorsam
bugüne kadar doğru dürüst bir stratejisi yokmuş İSMMMO’nun. Diğer tarafta şimdi hafta içi aldığım
kitapla Yönetim Kurulu kitabı arasında biraz fark var. Şöyle ki orda tahsilat sorununda şöyle bir öneri

getiriliyor. Diyor ki bizim mesleğin tanımı ama burada yok demek ki düzeltildi ben yine de onu dikkatinize
sunuyorum. Diyor ki mesleğin tanımını mesleki bilgiye dayanmayan ve sermaye dayalı faaliyetler olarak
değiştirelim. Böyle bir öneri ibret verici bir öneri. Mesleğimizi mesleki bilgiye dayanmayan ve sermayeye
dayalı faaliyettir diye kanunda böyle değişiklik önerisi getiren bir talep. Çok ilginç. Biz mali müşaviriz, ilmi,
akli çalışmaya dayanıyoruz siyasi çalışma yapmıyoruz. Hızlı hızlı geçeceğim. Şimdi Çağdaş Demokrat
Grubunda benim çok ağabeyim var, üstatlarım var, değerli arkadaşlarım var. Herhangi bir önyargıyla
konuşmuyorum. 16 tane proje getirdik diyor. Geçen sene de hatırlayanlar olacaktır bu kürsüde
stajyerlerle ilgili konuşma yaptım. Bir feryadın ses bulmasına yardımcı olmaya çalıştım. Bu 16 tane
raporda stajyerlere yönelik hiç rapor var mı? Muhasebe mesleğine yönelik, geleceğe yönelik bir adım var
mı? Yani biz bugünü konuşuyoruz. Bugünkü sorunları konuşuyoruz peki geleceğin muhasebecilerine
geleceğe dair çözüm var mı bu 10 tane raporda? Ben göremedim, varsa lütfen söyleyin.
Şu yapılanmaz mı, yani emeklilik ve hasıllık primi ödenmek ya da gelir vergisi kesintisinden muaf olma
olamaz mı? Hem stajyerlere iş bulma imkanı olacak, hem de bir iş yerine 2 stajyer alırısınız, maliyetiniz
azalır. Bu stajyerlere de kolaylık olur. Ben bunu geçen sene dilekçeyle dile getirdim sonra konuştuk da.
Ben bunu arzu edersiniz staj komisyonuna da önerimi getiririm dedim. Orada da ‘dışarıdan komisyona
almıyoruz’.
Deniliyor ya
buyurun gelin tavsiyelerinizi iletin diye!Acaba staj komisyonuna gelirsem huzur hakkı isteyeceğimden
mi çekinildi! Şimdi, mesleki noktada bazı önerilerim olacak. Ücretini ödemeyen mükellef gidiyor diyor
ki münasebetim yok, başkasına giderim. Burada şöyle bir yöntem olabilir. Benim mükellefim paramı
ödemedikçe gitti başka muhasebeciye. Bunu odama bildireceğim. Bu adam parasını ödemiyor, bunu
kara listeye alın. O parasını ödemeye başka meslek mensubuna kolaylıkla defterini tutmasın. Bunu
stajyerlerde kolayca yapıyorsun. Ey stajyer, çalıştığın yerin 2 sene defterini tutamazsın diyoruz, bunu
da demeliyiz. Şimdi, bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Önemli bir husus. Tarih 15 Mayıs 2010. Bir
müşavirlik kuruluyor sosyal güvenlik müşavirliği. Fakat bu noktada ciddi dikkatli olmazsak bizim
mesleki faaliyetlerimizden bir kol başka bir alana kayabilir tıpkı denetimde olduğu gibi. Denetimde
bunu zamanında iyice kollayamadık, şimdi bunu yapmaya çalışıyoruz. Sosyal güvenlik alanında da bu
noktayı elimizden kaçırmayalım. Geçen sene seçimlere katılımın artırılması için bazı temennilerde
bulunmuştum. Baro bu konuda İETT’den otobüs alıyor biz de talepte bulunabiliri.z Odamız sağ olsun
bazı noktalardan otobüs kaldırma faaliyeti yaptı. Benim çorbada tuzum olduysa ne utlu bana. Keşke
İETT ile bir anlaşma olsaydı da maliyetler düşürülseydi. Odamızın meslek mensubu faaliyetleri
noktasında dikkat çekici hususlar var. Hızlı hızlı geçiyorum bazı şeyleri. Şunu da söylemeden
geçemeyeceğim. Değerli meslektaşlar mesleğimiz yolgeçen hanına dönmüştür. Bugün odamızın
sitesine girip hangi alandan mezun olanlar mali müşavir olur denildiği zaman tam 14 tane fakülte
sayılıyor. Hızlı hızlı okuyorum. İktisat, işletme, kamu yönetimi, uluslar arası ilişkiler, maliye, çalışma
ekonomisi endüstri ilişkileri, …odamız sitesinden indirdiğimizde 14 tane fakülte. Bunların uzun vadede
daraltılması gerekir. Buna şöyle cevap verilebilir: Meslek yasasından dolayı. Çok özür dilerim, 20
senedir bu mesleğin başındayız yöneticiyiz diyorsak bu konuda bir bahaneye sığınmamalıyız. Ben şişli
toplantısına gittim. Seçimlere katılımın artırılması noktasında sayın oda başkanım devrim devrim
diyoruz. Ben size bir tavsiyede bulunayım. Yıllardır ara ara konuşulan bir husus. E-seçim. Bu nedir?

Müşavir oturduğu yerden çayını yudumlarken oyunu kullanacak. Bu nasıl olacak kısa bir örnek
vereyim. Birçoğumuz internetten bankacılık havalesi yapmıştır. Hesap numaramızı giriyoruz, şifremizi
giriyoruz. Parayı havale ederken banka cep telefonumuza bir numara veriyor. Onu girerek havale
yapıyoruz. Bu da olabilir. Adam Çatalca’dan, Tuzla’dan, Avcılar’dan gelip oyunu kullanamaz, bu sefer
25 bin meslek mensubunun 10 bin kişisi gelir. Yüzde 40. Bu 25 bini 10 bin sayısını artırmak için
yönetimle meslek mensubunun yakınlaşması gerekir. Bu şu demek. Odamız meslek mensuplarının
değerlerine, onların özelliklerine dikkate almalıdır. Mesela benim şöyle bir tavsiyem var. Bizim
odamızın sitesinde neden bir kutlu doğum haftası ile ilgili tebrik yok! Bu Hıristiyan üyelerimizin de
yılbaşısı kutlanabilir, Yahudilerin de bayramı kutlanabilir. Şimdi, bu çağdaşlığın gereğidir. Bunu şuna
göre söylüyorum. Sayın Yahya başkanımızın Cumhuriyet Gazetesi’nde çıkan bir beyanı var çağdaşlık
nedir diye. Okuyayım mı başkanım. Çağdaşlık düşünceye tahammül edebilmektir. Teşekkür ederim,

Divan:
Arkadaşım lütfen . Biraz önce bir konuşmacıya aynı şey yapılmıştı, devamı aynı oldu. Lütfen
yapmayın. Ben bunu ikaz etmiştim konuşmaya müdahale etmeyin demiştim. Kim yaparsa yapsın
doğru değil. Lütfen toplantıyı bizim yönetmemize izin verin.

Mahmut Osman Beyhan:
Sayın divan, sayın İSMMMO oda başkanı, Sayın TÜRMOB başkanı ve yöneticileri, sayın milletvekilleri,
basınımızın değerli temsilcileri, sayın meslektaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama geçmeden önce Masum Türker genel başkanımın
konuştuklarına cevaben 2 şey söylemek istiyorum. Daha önce bunu oda başkanımız Yahya Arıkan’a
da bir toplantıda iletmiştim. Başörtülüler ile ilgili. İncil’de aziz Pavlus’un 11. Mektubunda başörtüsü
ile ilgili bir yazı var. Aynı şekilde Kuran’ı Kerim’de Nur Suresi’nin 31. Ayeti aşağı yukarı paralellik arz
etmektedir. Devlet toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş, millet veya
milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel bir kişiliktir. Lütfen, ben her iki grubun toplantılarında da
bulundum.

Divan:
Sayın konuşmacı, lütfen. Değerli arkadaşlar neden kürsüdeki arkadaşa müdahale ediyoruz.
Gereken cevabı konuşma yaparak verirsiniz.

Mahmut Osman Beyhan:
Ve devletin idamesi için de gelir kaynakları olarak çeşitli zamanlarda çeşitli adlar altında alınan vergilerdir.
Osmanlı’da vergi devlet hububat üzerinden alınan aşar hisse alınırdı. Devlet harcamaları arttıkça çeşitli
vergiler alınmaktaydı. Bu yüzde 60’a varabilmekteydi. Çiftçinin ürettiğinden yüzde 10
tımar sahipleri alırlardı ve Osmanlı döneminde savaşa gidildiği zaman tımar yanına bir sipahi ile
birlikte seraskerin emrine girerdi. Daha sonralarda 15 ve 16. Yüzyılda mültezimler çıktı ortaya.
Mültezim çıkmadan önce hububat üzerinden alındığı için Osmanlı’da eğer çifti o sene hasadı yandıysa

devlet ondan vergi almadığı gibi ona yardım ediyordu. Bu belli bir saatten sonra artık devletin
memuru gittiği zaman çiftçi hasadım yandı gibi rüşvet vererek bu düzeni bozduğundan dolayı devlet 1516. Yüzyıldan sonra vergiyi ihale usulüyle mültezimlere devletti vergi toplama işini. İstanbul’da
defterdarlığın emrinde sadrazamla beraber açık artırma usulüyle en çok parayı veren ihaleyi alıyor ve
belli bölgelerde vergi toplama işini üstleniyordu. Belli bir dönemden sonra da mültezimler topladıkları
vergileri doğru olarak devlete aktarmadıklarından dolayı bu sistem de çöktü. Daha sonra ayan sistemi
getirildi. Ayanlar da o bölgenin seçimle iş başına gelmiş güvenilir insanlarıydı. Ayanlar da belli bir
dönemden sonra aldıklarını mültezimlerle paylaşmaya başladı. O sistem de çöktü. Memleket adı
altında daha sonradan … (lütfen kesmeyin) Daha sonradan silah icat edildikten sonra tımarlı
sipahilerin görev yapma gereği kalmadığından dolayı o sistem de lağvedildi. Şimdi gelelim bugüne.
02.11.1984 KDV kanunu çıktı. O dönemde Ali Avaz avaz avaz bağırıyordu, kazıktır vatandaşa diye. KDV
çıktıktan sonra meslek biraz daha saygınlık kazanmaya başladı. 01.06.1989 3568 Yıldırım Akbulut
hükümeti. 2004 e-bildirge sistemi ve vergilerin e- bildirge ile verilmesi recep Tayyip Erdoğan
hükümeti. Gandi insanları 2 gruba ayırıyor. Birincisi bir başarıyı elde etmek için çaba sarf edip çalışan
ve başarıyı elde eden grup. 2. Grup da hiçbir şey yapmadan elde edilen başarıda pay sahibi olduğunu
iddia eden grup. Kendisinin de birinci grupta olmayı yeğlediğini, çünkü o grupta rekabetin
olmadığını söylüyor. Son birkaç senedir yaşadığımız krizin derin şekilde meslek camiamızda
hissediyoruz. Bizler ekonomideki çarkların dişlilerinden biri olarak hiçbir zaman memleketin düştüğü
durumlara kayıtsız kalmayacağımız gibi, yapacağımız bilimsel çalışmalarla mevcut olacak ya da olan
hükümetlere yani değerli idarecilerimize ışık olmak zorundayız. Hiçbir zaman suçlayıcı değil yapıcı
olmalıyız. Bizler mali idareyle mükellef arasında gidip gelen ayakçı pozisyonundan kendimizi
çıkarmamız ve her türlü ekonomik bilgi ve becerilerine ve dünyadaki değişimlere kayıtsız
kalmayacak ve yaşam boyu eğitim felsefesini benimseyecek, yarınlara bizden sonraki kuşaklarımıza
ve mesleğimize eserler bırakma telaşında hummalı çalışma içinde olmalıyız. Kurumlarımızda idareci
olan arkadaşlar idarenin verdiği erki kullanarak on yıllarca buralarda kalmamalı. Unutulmamalıdır ki,
kurumsal kimlik kazanmak değişimlerde bile başarının daha ileri götürülerek tekrarlanması olduğu
unutulmamalıdır. Bir partinin genel başkanının aynı zamanda TÜRMOB’un genel başkanlığını yapması
camiamız adına üzücüdür. Sanki camiada (ben size yaranmak için konuşmuyorum, lütfen). Yetişmiş
insan sıkıntısı varmış gibi yeri doldurulamayacakmış gibi izlenimler vermektedir. Bir koltukta iki
karpuz olmayacağı gibi, bir karpuz da iki koltukta olmamalıdır. Bu durum illüzyon yaratır ve gerçek
durumumuzu yansıtmaz. Saygınlığımızı düşürür. Her iki kurumda hem partide hem de TÜRMOB’da
başarıyı yüzde 50 eksik yaratır. Hiçbir zaman bulunduğumuz kurumun başına siyasi görüş
bildirmemek, herkesin kendi görüşüne saygı göstermek, kendi görüşünü kurumun görüşü gibi
gösteren açıklamalardan kaçınmak, gücü dıştaki mihraklardan değil meslektaştan, üyelerimizden
almak ve her zaman her görüşte üyemize eşit mesafede durmak, camiamızın kurumsal kimliğimizi
yüceltmesinde asil bir davranış ve tutum olacaktır. Bu mesleki anlamda mali müşavir olarak
misyonumuz uluslar arası boyutta mesleki bilgi birikim kazanmak ve meslektaşının geniş ekonomi
bilgisini artırmak ve böylelikle ülkesinin ekonomisine dinamizm getirmesini sağlamak ve ekonomik
güçlenmesinde en büyük pay sahibi olmak. Ve mevcut odamızın durumunu hayal edilmeyecek düzeye,
birikime, saygınlığına, dünya ekonomisine katkı sağlayan bir kurum haline getirmektir. Vizyonumuz
uluslar arası meslek camialarını araştırmak, mevcut olan yapımızı uluslar arası meslek camialarıyla
karşılaştırmak ve bizim yapımıza uygun olan bilgilere ulaşmak ve mevcudumuzu üst düzeye çıkarmak

için araştırmalarımızı ivedilikle yapmak, meslektaşlarımızı birikim olarak üst düzeye çıkarmaktır.
Meslektaşın yabancı dil ve diğer konularda öğrenmesini sağlamak, meslektaşın uluslararası toplantılarda
kendini geliştirmesini ve mükelleflerinin ekonomiye katkısını maksimize etmek zorundayız. Tüm iş
kollarına katkı sağlamak, sektör temsilcilerinin sorunların çözümünde katkı sağlamak ve tüm sektörün
saygı ve teveccühünü kazanmak zorundayız. Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Şahsi fikirlerimdir.Bir şey
daha söylemek istiyorum. Kemal Alemdaroğlu döneminde İstanbul Üniversitesi’nde okudum. Bizim
bir mescidimiz vardı. O mescidi kapattılar. Biz o zaman kazan dairesinde namaz kıldık. Üniversite bitti
şimdi tek başınayım namaz kılmıyorum. Mesleğin stres ve sıkıntısından dolayı şeker hastası oldum
artık oruç da tutmuyorum. Yani biz nereye gidiyoruz ülke olarak? Teşekkür ediyorum.
Divan:
Son kendi adına bağımsız konuşacak arkadaşımız, ondan sonra gruplara devam edeceğiz tekrar Sayın
Rafet Sakoğlu, Rafet Bey 5 Dakika içerisinde konuşmanızı tamamlayın grup konuşmacılarına devam
edeceğiz:

Rafet Sakoğlu:
Sayın divan, odamızın sayın üyeleri, misafir olarak genel kurulumuza teşrif eden sayın oda başkanları,
yüce meclisimizin burada bulunan sayın vekilleri hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum. 20. Olağan genel
kurulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Demokrasimize işlerlik kazandıran en önemli
kurumlardan bir tanesi hiç şüphesiz meslek odalarımızdır. Mesleki örgütlenmemizin başlangıcı olan 1989
yılından bu yana geçen yaklaşık 21 yıldır her geçen gün saygıdeğer meslektaşlarımızın hem sorumlulukları
hem de gereksiz bildirim angaryaları devam etmektedir.
1980 24 Ocak Kararları'yla yürürlüğe giren gelir üzerinden vergilendirme sistemi ne mali tabloları ne de
devletin mali sistemini düzeltmemiş bilakis vergi adaletini ortadan kaldırmıştır. Saygıdeğer
meslektaşlarım, vergide en önemli olay herkesin gücü onarında vergilenmesidir. Tüketim üzerinden
alınan vergiler bunu getirmemektedir. Halen dünyada uygulanan bu liberal kapitalist düzenin
vergiciliğinin getirdiği durum ortadadır. Bütün dünyada bir avuç dünyayı sömüren güçler diğer tarafta
açlık sınırının da altında milyarlarca insan... Bugün dünya krizlerle boğuşmasının çözümünü bilmiyor da
değil, bunu bal gibi biliyor ama elindeki servetin hiç değilse bir kısmını çeşitli adlar altında sosyal devlet
olmanın gereği açlık sınırının altında asgari ücret tespit edilememesi diğer birçok çocuk parası vs. gibi
adlar altında ücret tesis edilmesi, doğum ikramiyesi gibi adlar altında dağıtsa bu krizler ve krizlere dayalı
paylaşım savaşları çıkmayacak. Hem de dünyada huzur ve barış gelecek. Kaynakların kıt ihtiyaçların
sonsuz ve sınırsız olduğu gerekçesiyle buğu insanlık bu sömürü düzenine teslim bayrağını çekmiştir.
Günümüzde yaşanan her türlü siyasi, ekonomik oyun ve komploların ve entrikaların temelinde bu
kaynakları nasıl ele geçiririz hesabı yatmaktadır bugün ben isterdim ki burada ben isterdim ki mesleki
sorunlarımızı konuşalım ama iş dönüp dolaşıp ana mesele olan ekonominin bağımsız olması meselesine
geldiği için biz bunları gündem etmeye de mecbur kalıyoruz. Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı meselesi
çözülmeden ne terörü ne işsizliği ne de diğer birçok meseleyi halletmesi mümkün görülmemektedir. Gazi
Mustafa Kemal’in kurtuluş mücadelesini yürütürken bir taraftan İzmir’de milli iktisat kongrelerini
toplayıp, milli kalkınmanın temellerini atmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’ün
Özgürlük ve bağımsızlı üzerine bir söylemini sizlerle paylaşmak istiyorum… “Özgürlük ve bağımsızlık

benim karakterimdir ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan Bağımsızlık aşkı ile dolu
bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından
bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka
bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu
saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek
için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir
milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin
menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve
siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen
herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım.” M.Kemal Atatürk.
Saygıdeğer meslektaşlarım Sayın Vekiller bugün egemenliğin ve bağımsızlığın simgelerinden biri milli olan
paramızdır. Merkez bankamız TL’yi ABD dolarının karşılığı değil Türk milletinin emek ve üretiminin
karşılığı tedahüle koyması kendi yolunu kendi tayin etmesi bağımsızlığın bir gereğidir. Devlet adamlığı ve
yüksek siyaset odur ki yabancıların parasını bu milletin cebine koymak değil, milli olan TL’yi yabancının
cebine koymaktır. Şu an cebimizde bulunan TL doların tercümesi olan paradır. İsmi bize ait cismi ise ait
olduğu ülkeye aittir. Bretton Woods anlaşmasından sonra ABD doları dünya emek ve üretiminin karşılığı
olarak basıp, Dünya Bankası, IMF gibi kuruşlar vasıtası ile kredi olarak dağıtıp ülkeleri borç batağına
sürüklemektedir. Hem üretirken hem tüketirken hem de toplanan vergilerle bütün kaynaklar yabancılara
transfer edilmektedir. ABD’li yazar John Perkins’in bir Ekonomik Tetikçinin itirafları adlı eserinde bu
konuları ayrıntılı olarak gündem etmektedir. John Perkins şunları söylemektedir: biz gözümüze
kestirdiğimiz ülkeye önce bir iyilik meleği olarak gideriz. Onlara otoyollarla limanlar yapmaları için büyük
krediler kullandırırız daha sonra o ülkeleri öylesine borçlandırırız ki Parlamentolarında her türlü ekonomik
siyasi hatta askeri kararları aldırmak kolay hale gelir. Örnek: Türkiye’de bir suikast sonucu çıkan sabaha
karşı çıkan petrol ve maden yasası gibi yasalar, bu gün biz bu projeksiyonları tartışıp, değerlendirmeliyiz
istesek de istemesek de dünya da küreselcilik globalcilik oyunu oynanmaktadır. Dünyada küresel olan
sadece emek ve kaynakların sömürüsüdür. Gelecekte AB'ye uyum yasaları GATS gibi serbest işgücü
transferleri gereği kendi ülkemizde işsiz kalmamız yakın gelecekte söz konusudur. Saygıdeğer
meslektaşlarım, Atatürk2ten sonra siyasi irade halk egemenliğine değil, emperyal güçlerin rol
dağıtmasıyla oluşturulmaktadır. Çok çetin günlerden geçmekteyiz. hep birilerinin adına bir yerlere
gidiyoruz, birileri adına projeler yapılıp roller dağıtılıyor. Biz de rolümüzü yıllardır oynuyoruz. son birkaç
yıldır özellikle İslam dünyasının liderliğini Türkiye'ye vereceğiz, yeni Osmanlı’yı inşa edeceğiz denilmekte.
Ottoman emperyal bir projedir. Suriye ve diğer komşularımızla vizelerin kaldırılıp sınırların açılması halkı
kandırmaktan ibarettir. 60 yıl önce aramıza mayın döşeyenler, şimdi seyahat hakkı diye yeni tuzaklar
hazırlıyor olmasın! Ana muhalefetimizin bu projedeki görevleri ve görevlileri keskin bir siyasetle
muhalefet etmediği için bugün başımıza bunlar gelmektedir. Altını özellikle çizmek istiyorum. Dünyada
ekonomik krizlerle yeni bir krize sürüklenirken, komşularla sıfır problem söylemi, siyasetimizin
olmamasında dolayıdır. Dünyada kurulalı beri ne fertlerin ne de devletlerin hayatında sıfır problem diye
bir şey söz konusu değildir. Biz, biz olduğumuz sürece sıfır problem diye bir şey olmaz. Ne zaman biz biz
olmaktan çıkar ve Afrika gibi sömürgeye razı olursak olabilir belki. Ben şahsen bu AB sürecini Fransız
başkanı Sarkozy'nin dediği gibi, bunu bir Afrikalılaştırma süreci olarak görüyorum. Nedeni Türkiye'nin son
yıllarda tarım ürünlerini ithal eder duruma gelmesi ve getirilmesidir.
Saygıdeğer meslektaşlarım biz muhasebeciler, toplumun danıştığı, sözümüzün dikkate alındığı kişileriz.

Üzerimizde toplumun ekonomik sorunlarının yanında, siyasi sosyal sorunlar hakkında görüş beyan etme
sorumluluğu vardır. Bu manada mesleki örgütlülüğümüzü siyasi iradeye hissettirebilmek ve aktif olarak
her türlü konuda gücümüzü göstermeliyiz. Basın açıklaması, konferanslar yapmak gündem olmaktan
geçmektir. Siyaset yapmamız gerekir. Yani devlet adına, millet adına karar verip, ulusun menfaatleri adına
önemli olanı yürürlülüğe koymaktır. egemenliğin millet adına tahakkuk edilmesidir. Burada sözlerime son
verirken, 21. Olağan Genel Kurul'un hayırlar getirmesini diliyor, hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum.
Teşekkürlerimi sunuyorum.
Divan:
Kendi adlarına bağımsız olarak söz almak isteyen arkadaşlarımızın hepsine söz verdik. Başka kendi adına
konuşacak arkadaşımız kalmadı. Grup temsilcileriyle, grup konuşmacılarıyla gündemimize devam
ediyoruz.
Grupların ikinci konuşmacıları, Ulusal Muhasebeciler Grubu adına ikinci konuşmacı sayın Belma Sabuncu.
Buyurun arkadaşım.

Belma Sabuncu:
Değerli delegeler, 21. Olağan Genel Kurul'umuzu Ulusal Muhasebeciler Birliği adına selamlıyorum.
Yıllardan beri mesleği, mesleğin sorunlarını tartışırız. Sorunları sıraladığımızda hepimiz 3 aşağı 5 yukarı
aynı noktalarda anlaşırız. Çözümlerde ise anlaşamadığımız paydalar veya anlaştığımız paydalar olmuştur.
Bu tamamen sorunlara hangi perspektiften baktığımızla ilgilidir. Mesleğin uzmanlaşması, kurumlaşması,
tahsilatın ve sözleşmenin belli sisteme sokulması, teknolojinin mesleğe kazandırdıkları, ücretin zamana
dayalı olması, bürokrasiyle mücadele, bunlar tartıştığımız, hayata geçerken de tartışacağımız farklı bakış
açıları ile farklı fikirleri ortaya koyduğumuz, koyacağımız konular. Bu farklı fikirleri dikkate almakta fayda
var. Çünkü bir fikrin doğruluğunu, yanlışlığını hayat gösteriyor. Dün herkes serbest piyasacıydı.
Özelleştirmeciydi. Globalleşmenin ve AB'ye girmenin faydalarını anlatıyordu. Geldiğimiz noktada bu
fikirler bir bir iflas ediyor. Serbest piyasanın bir mantığı vardır. O da büyük, küçüğü yer. Küçük-orta
işletmeler kapandıkça, yani emperyalist şirketlerin ülkelerimizi girip pazarlarımızı ele geçirdikçe işletmeler
ve biz muhasebe büroları da kapanıyoruz. Şimdi, globalleşme AB'ye girme bu noktadaki fikirleri
savunduktan sonra kriz ne yaparsın demekten ve bu olguya boyun eğmekten başka alternatifiniz
kalmıyor. Dolayısıyla meslektaşa da bir şey sunamamış oluyorsunuz. bugün iktidarın imkanlarını arkasına
alan Meslekte Birlik'teki arkadaşlar da meslektaşa bir şey söylemiyor. Meslektaşın sorunlarına sahip
çıkma, Cumhuriyet'e sahip çıkma noktasında hiç bir şey yapmıyor. Kürt-Ermeni-Kıbrıs açılımları geliyor,
seslerini çıkarmıyorlar. Değişim derken, ülkemizin bugünkü değişimini kastediyorlarsa, böyle bir değişimi
biz istemiyoruz. Cumhuriyet'in değerlerini kaybettiğimiz bugünkü ortamda siyaset yapmıyoruz, tarafsızız
diyemezsiniz. Kimsenin de demeye hakkı yoktur. Bugün doktorlar, eczacılar, avukatlar, tekel işçileri
haklarına sahip çıkarken, aynı zamanda ülkeye de sahip çıkıyorlar. Tekel işçileri Tekel vatandır, vatan
satılmaz diye bağırıyorlar. Bu önemli bir şiardır. Eczacılar en küçük eczanem bile kapanmayacak diye
bağırıyorlar. Paralı hale gelmiş sağlık politikasına karşı doktorlar hem haklarına sahip çıkıyorlar, hem de
sağlık politikasına karşı duruyorlar. Biz niye esnaf kan ağlarken, piyasa daralıp iş yapamaz hale gelirken,
maliyenin beyanname verme hükümlülüğünü artıran politikalara karşı durmuyoruz? Müşterilerimizi
korkutan, tehdit eden tarzdaki uygulamalara karşı durmuyoruz? Bizler Maliye’ye beyanname yetiştiren,

başımızı kaşıyamaz hale getiren uygulamalara karşı durmuyoruz. TEKEL işçileri yürürken, bizim odalarımız
neden destek vermiyor. Bu iktidara karşı Cumhuriyet'e, vatana, ülkeye sahip çıkan herkes karşı dururken
bizim odalarımız neden karşı durmuyor? Korkunun ecele faydası yoktur. Kemalist Cumhuriyet için taraf
olmaktan başka bir çareniz yoktur. Bunu yapmadığınız zaman yok olursunuz. Onurlu ve saygın olmanın
başlıca şartı budur. Belden aşağı olmak üzere her türlü operasyonlar tezgahlanabilir. Ergenekon vs. diye
operasyonlara sokulabilirsiniz. Mali denetime girip işlerinizi bozmaya kalkabilirler. Ama Cumhuriyet'iniz,
ülkeniz, bağımsızlığınız , karşı duruşunuz için onurlu ve saygın olacaksınız. ABD'nin Türkiye'yi zapturapt
altına almak , Türkiye'yi bölmek için yaptığı operasyonları ancak böyle önleyebilirsiniz. Bizlerin ve
odalarımızın karşı duruş sergilemekten başka alternatifleri yoktur. Meslek örgütü yöneticilerimizin
mesleğe, meslektaşa, ülkeye ve Cumhuriyet'e yapacakları en büyük hizmet bu camianın karşı duruşunu
sağlamaktır. Genel kurula teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

Divan:
Gruplar adına ikinci konuşmacı Demokratik Değişim adına sayın Mustafa Coşkun. Bir konuğumuzu
tanıtmak istiyorum bu arada. İTO meclis üyesi yeminli mali müşavir sayın Mehmet Türker aramızdaymış.
Hoş geldiniz sayın Türker.

Mustafa Coşkun:
Sevgili arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. 2 dakika önce kötü bir haber aldım, ilk önce onu söylemek
istiyorum. Odamız eski yöneticilerinden sayın Muammer Keskin'in babası vefat etmiş. Burada tüm gelen
kurul adına kendisine ve ailesine başsağlığı diliyor, saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlarım. Başta 20
yıldır zahmetimizi çeken oda emekçilerine, en alt kadrodan en üst kadroya kadar hepsine buradan
saygılar, sevgiler sunuyorum. Çünkü o arkadaşlarımız bizim en stresli zamanlarımızda, en yoğun
zamanlarımızda kızsak bile bizi güler yüzle karşılıyorlar. Şu anda da yine onlar görevdeler, yine
çalışıyorlar. Hepsine emeğinize teşekkür ediyorum. Sevgili meslektaşlarım, gündemimizin 9.
maddesindeyiz, yani yönetim, denetim kurullarının raporları ve kesin hesapları tartışıyoruz. Ama bugünkü
genel kurulumuz siyasilerin şov alanına dönüşmüş durumda. Meslek az, siyaset ve ülkedeki kamplaşma
ne yazık ki çok konuşuluyor. Kapıdan girerken sabahleyin elimize şöyle bir rapor demeti sundular sağ
olsun arkadaşlarımız. 1 yıllı faaliyetlerini buraya yazmışlar. Ben gerçi geçen haftadan aldım bunları. Biraz
çalıştım üstünde. ama burada epey bir değişiklik var. Bunları burada kaç kişi okudu arkadaşlar biraz sonra
oylamasına geçeceğiz. Zannediyorum ki 30 ya da 40 kişiyi geçmez. Ama biz burada kabul ya da red
vereceğiz, ya da çekimser kalacağız. Halbuki bizim arkadaşlarımızın tüm faaliyeti bu. Yani şeffaflık, açıklık
diyoruz, şeffaflık ve açıklığı sadece biçimsel görüyoruz. Eskiden bunlar da olmuyordu. En azından şimdi 1
hafta önce raporları alıyoruz. 1 hafta önce aldığım raporların renksizlerini taşımadım, çünkü biliyorum.
Onun içindeki mali raporları getirdim. Çünkü burada da çalıştım. Sevgili arkadaşlar. Açıklık ve şeffaflık bu
mesleğin en temel prensibidir. Biri de bağımsızlıktır. Çünkü biz Demokratik değişim olarak bağımsız
meslek, demokratik Türkiye bunun için diyoruz. Çünkü Türkiye demokratik olursa açıklık ve şeffaflık olur.
Sevgili arkadaşlarım, açıklık ve şeffaflığın temeli ise seçime giren kendilerinin açık olamamasıdır. Yani biz
burada mevcut 3 grup gerçekte 2 grup giriyor. Şimdi onu da anlatacağım size. Çünkü 2 iktidar grubu

burada seçime giriyor. Parlamento'da temsil edilen birisi ana muhalefet, birisi de iktidar grubu. Aslında
ikisi de iktidar. Biri oda ve TÜRMOB'dan beslenen iktidar, birisi de hükümetten beslenen iktidar. Sevgili
arkadaşlarım, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde en az 300 tane afiş ve pankart asılmış. Sağ tarafta oturan yani
Meslekte Birlik'te... Kıskanmadım, acaba vergisini ödediniz mi diye soruyorum. Reklam ve ilan vergisini
ödediniz mi onu soruyorum. Çünkü burası denetim yeri, burası denetimcilerin odası. (İtiraz) Sunun
arkadaşlarım, siz de sunun. Ayrıca asılan yerler ilan ve reklam yerleri mi, yoksa kafanızdan astığınız yerler
mi? Demek ki burada başka şeyler var. (itiraz) sevgili arkadaşlarım, diğer iktidar grubu... Kıskamıyorum siz
de hesabınızı verirsiniz. Diğer iktidar grubu ise, sağ olsunlar oda olanakları ile bize kâğıtlar gönderiyorlar.
Geçen gün büroma geldi. renginden bahsetmeyeceğim, rengi kötü, bu kadar siyah değiller. Ama buradaki
etiket diğer meslektaşlara verilmeyen etiket. Bağımlılara gönderilen etiket de aynı. Peki bu etiketler
odadan nasıl çıktı arkadaşlar, nasıl çıktı! Dilim varmıyor. Farklı yollardan birisi gece odaya mı girdi, aldı
bunu? Peki, çağdaşlık ve demokratlık nerede arkadaşlar. Nasıl olacak bu çağdaşlık ve demokratlık.
Alanları daraltacağız, 14'ünde saat 17'ye kadar meslektaşlarımız geçici vergilerle uğraşacaklar, 17'den
sonra arkadaşlarımız gelecekler seçim yapacaklar. Nasıl olacak burada demokrasi? İktidar grubu sırtını
yaslamış odalara ve TÜRMOB'a, bir taraftaki iktidar grubu ise belediyelere ve hükümete. Bu mu
demokrasi arkadaşlar! Demokratik Değişim bunun için var. Sevgili arkadaşlar, biz hesabımızı vermeye
açığız. Biz Demokratik değişim olarak bu seçimlere 20 bin lira bütçeyle gittik. Herkes çıksın açıklasın.
Nereye harcayacağımızı da anlatacağım. Sevgili arkadaşlar 5 dakikada ben anlatırım ben merak etmeyin.
Baskı için 6 bin TL,, sms mesajı için 5 bin TL, gazete ilanları için 3 bin TL, stantlar için 3 bin TL verdik, diğer
muhtelif harcamalarımız için 3 bin. Peki nasıl topladık bu paraları? Hangi kurumlar arkalardan destek oldu
bedavaya verdi? Sizlerin yöneticileri bedava salonları bilir. Aktif 50 arkadaşlarımızdan 250 lira topladık.
Çünkü bizim arkadaşlarımız zengin değil, bu mesleğin emekçileri. 50 tane arkadaşımızdan da 100 lira
topladık, etti 17 bin 500 lira. 50 arkadaşımız da 50'şer lira verdi. Toplam 20 bin lira ediyor. Demokratik
Değişim’in bütçesi budur arkadaşlar. Diğer arkadaşlar da bütçelerini sunacaklar ki, yaptıklarının ne kadar
demokratik olduğunu görelim. Yemekler yaptı arkadaşlarımız. Çıkıp diyebilirler ki yemeklerden şu kadar
gelir elde ettik. Peki, o otellerde, oralarda bir yemeğin bedelini hepimiz biliyoruz arkadaşlar. hangi
olanaklar, hangi torpilli olanaklar kullanıldı!
Sevgili meslektaşlarım, bugün ortalamamızın bütçesini inceliyoruz. Ortalama 20 yıllık bütçe 20 trilyon.
Huzur hakları 8 aylık 492 bin 825 lira 45 kuruş. Sevgili arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım. Sizler
muhasebeci değil, denetleyicisiniz. Hangi ikbal uğruna, hangi çağdaşlık uğruna, hangi resme asılan
Atatürk uğruna bu huzur hakları buralardan alınıyor? Burası meslek odası mı, yoksa iş yeri mi? Sevgili
arkadaşlarım. Sizlerin çok suçunuz yok. 20 yıldan bu yana hangi projeyi ürettiniz? bugün hükümetin
arkasına saklanıp, arkadan 2 puan kazanmakla neyi elde edeceğinizi zannediyorsunuz? Sevgili arkadaşlar,
sayın Meslekte Birlik üyeleri. Sizlere açıklıkla söylüyorum. Sayın başkan birazdan siz de çıkacaksınız. 20
yıldır hangi nispi temsili savundunuz da, bugün demokrasiyi savunuyorsunuz. burada sadece Demokratik
değişim'ciler demokrasi'yi savunur. Kurulduğumuzdan bu güne, hayatın her alanında her rengin, her
biçimde temsili için nispi temsili savunuyoruz. Sevgili arkadaşlarım, kimsenin sayesinde değil, serbest
muhasebeci arkadaşlarımıza yalan söylüyorlar. Bir tarafta Meslekte Birlik'çiler, diğer tarafta mevcut
yönetim.

Divan:
Sürenizi fazlasıyla aştınız.

Mustafa Coşkun:
Diğer Kadıköy'lü arkadaşlar 14 dakika konuştular. Ben de Kadıköy'lüyüm.
Sevgili meslektaşlarım. 1998 yılında imzalanan Türkiye ve GATS anlaşması gereği T.C. hükümetinin şerhi
olan uluslararası ve dünya Bankası yönergesi doğrultusunda kaldırılmasını söylediği süre içinde kaldırılan
anlaşmaya siz ne hakla sahip çıkıyorsunuz? Çünkü T.C. hükümeti bunu zamanında kaldıracağız demiş. T.C.
uluslararası anlaşmalar gereği kaldırıyor. Kimse meslektaşlarımıza kıyak yapmadı. Onlar uluslararası
koşulların gereği bu mesleğin unvanını almaya hak kazandılar sevgili arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlarım,
benden önce DİSK Başkanı sayın Çelebi konuştu. Kendisiyle şahsen de tanışırım. Bu salonun eski adı spor
sergi sarayıydı. Bu arkadaşınız, çok duygulandım. 1977'de DİSK'in 10. kuruluş yıldönümünde görevliydi.
13 Şubat 1967 yılında kullanan DİSK, 1977'de 10. yılını kutlamıştı, şimdiki gibi değildi, coşkuluydu. Şimdi
biz Demokratik Değişim olarak hangi kaynaktan geldiğimizi söylüyoruz. Listemizin başında demokrasi
mücadelesinin önünde gelen, TÖBDER'in yöneticiliğini yapmış Mehmet Hamdi balcı arkadaşımız var. Yine
listemizin içerisinde DİSK Bank-sen üyesi arkadaşlarımız var. Çağdaşlık öyle yakaya rozet takmakla
olmuyor, çağdaşlık ömrü billah demokrasi mücadelesi vermekle oluyor. Teşekkür ediyorum, saygılar
sunuyorum.

Divan:
Meslekte Birlik Grubu adına 2. konuşmacı sayın Adnan Gün.
Adnan Gün:
Sayın Divan, değerli meslektaşlarım, saygıdeğer grup başkanım, sivil toplum kuruluşlarının değerli
yöneticileri, kıymetli misafirler. İSMMMO'nun 21. Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını temenni ediyor,
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Meslekte Birlik grubu adına mali raporlar ve faaliyet
sonuçları üzerine söz aldım. Benden önceki arkadaşlar biraz politik konulara girdiler ama, ben biraz daha
teknik konularda girmek istiyorum. küresel finansal krizin kaynaklarına bakıldığında hepinizin çok iyi
bildiği gibi muhasebe hileleri, denetim eksikliği ve uluslararası standartların oluşturulamamış olması
yatmaktadır. Bu itibarla, denetim ve muhasebe mesleğinin temsilcileri olarak bizlerin bahane üretme
lüksü bulunmamaktadır. Bu bakış açısından yola çıkara, faaliyet raporları üzerinden yaptığım
değerlendirmede şu tespitlere ulaşmış bulunmaktayım. İSMMMO Basın Yayın Dağıtım İşletmesi'nin gelir
tablosunda 1.1.2009- 31.12.2009 tarihleri arasında satışların 217 bin TL olmasına rağmen, satışların
maliyetinin 344 bin olduğunu göstermektedir. Bu durum, zararına faaliyet yapıldığını gösterdiği gibi vergi
açısından da sorun yaratmaz mı! Basiretli bir tüccar gibi hareket edilmediği apaçık ortada değil mi.
31.12.2009 tarihi itibariyle bilanço aktif büyüklüğü yaklaşık 22 milyon TL'dir. Bu büyüklüğün içinde göze
çarpan ilk bakışta üyelerden olan alacağın yaklaşık 10 milyon TL'ye ulaşmış olmasıdır. Aktifin yüzde 45'lik
bir kısmı tahsil edilememiş üye aidatlarından oluşmaktadır. Bu çok yüksek bir orandır. Bugüne kadar bu
alacakların tahsili için ne yapılmıştır. Üyelerimizin aidatını tahsilatını çözemeyen odamız, kendi tahsilat
sorununu da görmezden gelmiştir. Değerli meslektaşlarım. Meslektaşlarımızın tahsilat sorununun

çözümünde de proje geliştirmek yerine, sadece kanuni takibat önerilmiş, müşterini kaybedersen kaybet
anlayışı, yani kolaycılık tavsiye edilmiştir. Hal böyle olunca önce can sonra canan diyen meslektaşlarımız
kendi derdine düşmüştür. Ödemelerini aksatmıştır. Oda ısrarla bu gerçeği yıllarca görmezden
gelmektedir. Diğer bir açıdan bakarsak, bu denli yüksek bir alacak tutarına rağmen oda faaliyetleri
sürdürülebiliyorsa, üye ödemelerinin düşürülmesi gerekmez mi? Sürdürülebilir bir durum olarak
görülmesi imkansız olan bu durum, düzenli ödeme yapan üyelerin ödemelerini düzensiz yapanları finanse
etmesi anlamına gelmiyor mu? Buna sebebiyet veren oda yönetimine bunu sormamız gerekmez mi?
İçinde bulunduğumuz ekonomik koşulların meslektaşlarımızı zorladığı kaçınılmazdır. Odamızı ilgilendiren
bu sorunların dikkate alınarak çözüm noktasında ne tür radikal çalışmalar yapılmaktadır? Değerli
meslektaşlarım. Dönen varlıklar adı altında da şu tip tespitlerim var. Diğer hazır değerlerde 775 bin TL
bakiye mevcut. Bakiye tutarına rağmen gelir tablosunda faiz ve menkul kıymet satış karları toplam 18 bin
TL civarında olup, 2009'da faizler düşük seyretmiş olsa da hazine bonosu devlet faizi gösterge faizlerine
göre hesaplandığında 45 bin TL civarında 8 aylık faiz geliri olması beklenirdi. Pasif hesaplarla ilgili 20 yılı
aşkın faaliyeti olan bir odanın mükelleflerine önerirken, kendisinin kıdem tazminatı karşılığı ayırmaması
kabul edilebilir bir uygulama mıdır? Bu yaklaşım çalışanların performans değerlemesinin olmadığı, emekli
olana kadar aynı yönetimle çalışma garanti olduğu ya da bizden sonrası tufan anlayışının ürünü müdür?
Tüzel kişilere borçlar: İzmir SMM'ye olan 40 bin TL'lik borç nereden kaynaklanmaktadır. Bu durun
İstanbul'un İzmir SMM'den eğitim hizmeti aldığını mı göstermektedir. Eğer öyleyse en büyük oda olması
açısından bir çelişki değil midir? Bunun yanı sıra İSMMMO, TÜRMOB görevini üstlenmiş diğer odalara 472
bin TL bakiye borç vermiş görülmektedir. Bu durumun nedenini anlamakta güçlük çekmekteyiz. diğer
dikkatimi çeken bir husus da borç senetleridir. İleri vadeli çek hesaplarında 1 milyon 232 bin TL ile diğer
alacaklardan, iştiraklerden alacaklarda 1 milyon 173v bin TL bakiye mevcuttur. Bunlar küçük bir rakam
mıdır? Elbette hayır. O halde bu bakiyelerin ayrıntıları niçin bilançolarda yoktur? İzahatını bekliyoruz.
Gelir tablosuna gelince de, toplam banka giderleri 141 bin TL'dir. Mali bilgiler incelendiğinde üyelerinden
sağladığı fonlarla bankalarda mevduat ve benzerlerini oluşturacak kadar kaynak yaratan odanın gelir elde
etmesi gerekirken, banka giderlerine katlanmak zorunda bırakılması sizce de izaha muhtaç bir durum
değil midir? 2010 yılı mali tabloları ile ilgili tespitim, aynı şekilde İSMMMO'nun bilançosunun aktif değeri
25.5 milyon TL'dir. Üyelerden alacaklar 12 milyon TL'ye ulaşmıştır. Üyelerden alacakların trendleri aynı
oranda devam etmektedir. Dönen varlıkları incelendiğinde 2010 yılı mali tablolarında banka mevcutlarına
rağmen, gelir tablosunda faiz gelirlerinin düşüklüğü bir önceki yılda olduğu şekilde dikkat çekmektedir.
Genel olarak ifade etmek gerekirse, tahakkuk düzeltmelerinin önceki yıllarda olduğu gibi artarak devam
ettiği, son 1 yılda oluşmadığı ve bu durumun hala bir sisteme oturmadığı anlaşılmaktadır. Mali tablolarda
iktisadi işletmeler dışında karşılaştırmaya yer verilmediği gibi, artış ve azalış oranları da yoktur. Ayrıca,
ısrarla mali tabloların oluşturulmasında kısıt dönem uygulaması devam edilmektedir. Mali tablolardaki
önemli noktaların dipnotlarına rastlanmamıştır. Değerli meslektaşlarım, iş alemine örnek olacak
şeffaflıkta, mali tablolar hazırlaması gerekirken, eğitimini verdiği muhasebe standartlarına hangi Saiklerle
kendisi uymuyor? Denetim kurulu bu konudan haberdar mı? Bu sebepledir ki, Meslekte Birlik Grubu
olarak yeni bir anlayış, farklılık yaratan uygulamalar, her kesim ve düşünceden temsilcilerle karar
vericileri üzerinde etkili olabilecek Kurul'umuzun ülkemize, meslek camiamıza hayırlı olması dileğiyle en
derin saygı ve sevgilerimi sunarım.

Divan:
Grupların ikinci konuşmacılarından son konuşmacı Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu adına sayın
Erol Demirel.
Erol Demirel:
Sayın Divan, saygıdeğer konuklar, sevgili meslektaşlarım. Hepinizi şahsım ve Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Grubu adına saygıyla selamlıyorum. Genel Kurul'umuzun başta mesleğimize, ülkemize ve
tüm toplumumuza hayırlı, yararlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Değerli meslektaşlar, saygılı konuklar.
Biz her zaman ülkemizin çıkarlarımızın, toplumun mutluluğunun bireysel çıkarlardan önce geldiğini
söyledik. Hep bunu hayata geçirmeye çalıştık. Eğer ülkemde son 1 buçuk yıl içerisinde 2 buçuk milyon
insan işsiz kalmışsa gerçek işsizlik yüzde 24'lere yani her 4 kişiden biri işsizse, üniversite mezunlarının
yaklaşık yüzde 60'ı işsizse, eğer son 3 yıl içinde 200 bin gizli telefon dinlemesi yapılmışsa ve ulaştırma
bakanımız korkusu olan telefon dinlemesinden çekinir diyebiliyorsa, araştırmalara göre milletvekillerinin
bile yüzde 64'ü "Türkiye giderek Polis Devleti'ne mi dönüşüyor" sorusuna "evet" diyebiliyorsa, eğer bilim
adamları, gazeteciler, aydınlar neden suçlu olduklarını bile bilmeden yıllarca at izinin it izine karıştırıldığı
bir cadı kazanının içinde yargısız infaz ediliyorlarsa, yargı bağımsızlığı giderek ortadan kaldırılıyor, basın
tehdit altında susturuluyorsa bireysel olarak mutlu olabilir miyiz? Eğer kayıt dışı ekonomi giderek
kurumsallaşıyorsa, artık neredeyse satılacak hiç bir şey bile kalmamışsa, düşünün eğer 20 milyona yakın
insan yoksulluk sınırında yaşıyorsa, soruyorum size, bireysel ve mesleki olarak mutlu olabilir miyiz?
Mesleğimizin sorunları bunlardan bağımsız olarak ele alınabilir mi? Değerli arkadaşlarım, mesleğimizin
gelişimi de, mesleğimizin sorunlarının çözümü de bunlardan bağımsız olarak ele alınamaz. Sevgili
meslektaşlarım, değerli konuklar. İktidarın meslek odalarını etkisizleştirmek, susturmak, ele geçirmek için
büyük bir çaba içerisinde olduğu hepimiz tarafından bilinmektedir.
Mesleğine, geleceğine kendi inançları ve görüşleri doğrultusunda yön verebilmek, yönünü
değiştirebilmek için yönetimi alma çabasıdır bunu da anlıyoruz. Ama açık ve dürüst olunmalı. Aslında
verdikleri mücadele bir meslek mücadelesi değil, siyasi mücadeledir.
Değerli meslektaşlarım; biz hiçbir zaman ne grubumuzun ne de oda yönetiminin bir siyasi partinin bir
ideolojinin arka bahçesi olarak görmedik ve karşı çıktık her zaman. Bunun karşısında da sonuna kadar
mücadele edeceğiz. Siz ne kadar rahatsız olsanız da biz çağdaş evrensel hukuk ve insanlık değerlerine
insan hak ve özgürlüklerine toplumsal barışa ve kardeşliğe cumhuriyetin değerlerine sahip çıkıyoruz. Her
türlü baskı ve her türlü zorluğa rağmen bu değerler için sonuna kadar mücadele edeceğiz.
Tüm faaliyetlerimizde eğitim çalışmalarımızda inancı düşüncesi ne olursa olsun meslek mensubu ayrımı
yapmadık. Polemiklere girmeden nasıl daha çok üretir ve paylaşırız düşüncesi içinde olduk. Cenap
Şahabettin’in bir sözü var: Avam yalanla avutanı, hakikatle korkutana tercih eder. Popülist
davranmadık. Yalanla avutmaktansa hep gerçekleri söyledik. Bizler ışığı önümüze aldık yürüyoruz
arkamızdan ister gelsin gölgemiz isterse gelmesin. Hepinize saygılar sunuyorum.

Divan:
Erol Demirel arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Grupların son konuşmacıları turuna başlıyoruz. Bu turda
konuşmacıların süreleri 10’ar dakika ve grup adına konuşacaklar. Konuşma sırası ulusal muhasebeciler
grubu adına sayın Oktay Yeşilyurt’ta. Buyurun.
Oktay Yeşilyurt:
Teşekkür ederim. Değerli meslektaşlarım; değerli TÜRMOB yöneticilerim; değerli oda yöneticilerim;
değerli konuklar; hepinizi ulusal muhasebeciler grubu adına saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.
Sözlerime başlamadan önce yakın bir süre önce eski oda yöneticilerimizden Mustafa Kutluoğlu’nun vefat
eden eşi için başsağlığı diliyorum. Ayrıca meslektaşlarımızdan Müjdat Kana’nın ailesine de başsağlığı
diliyorum.
İlginç şeyler oldu bugün burada. Özellikle sorumlu mertebede bulunan ve hatta üst düzey
sorumluluklarda olan insanlarımızın tavırları dikkatimi çekti. Şimdi bizim işimiz Allaha mı kaldı arkadaşlar?
Yada hazreti Ali’ye mi kaldı? Yada hiç kimse bilmiyor mu ki bu ülkede kamusal alan hariç kimsenin
kimseyle başörtüsü problemi yok. Buradan başörtüsüne göz kırpmak bize mi kaldı?
Efendim bu 227 ile bize 95’li yıllarda denetim hakkı da verilecekmiş. Ama olmamış. 95 yılında yönetici ben
miydim? TÜRMOB’u ben mi yönetiyordum? Bunu niye almadınız*
Siz bundan çıkıp şikayet ediyorsanız millet ne yapsın? Sayın Özyürek’e teşekkür ediyorum. Ancak eğer o
dile getirmemiş olsaydı biz ülkemizde yaşanan Ergenekon hadisesini yöneticilerimizden duyamıyoruz.
Sadece ondan duyabildik.
Şimdi TTK meselesinde avukatların parmağı var. Bu filmi çokça çeviriyoruz ve olmuyor. Yani kulislerde
avukatlar öyle yaptı böyle yaptı, yasa değişti falan gibi yerleri geçelim. Böyle konulardan arınarak
yapacaklarımızı yapmalıyız. Dışarıya baktınız mı? Her iki grubun hem iktidardaki arkadaşlarımızın hem de
mesleki birlik grubunun alayla balonlarla efendim bir takım süsleme sanatlarını abartarak oralara gelen
insanları bunaltmaya yönelik propaganda var. Bu klasik kapitalist yöntemdir. Buradan verilmek istenen
mesaj en çok parası olan en çok gürültü yapan en iyidir ve birincidir. Böylelikle insanları baskı altına alarak
maksat seçilmeyse seçilme sonucunu hasıl etmektir. Aynı zamanda da savurganlıktır. Mustafa Coşkun
dedi ki 21 bin TL seçim bütçesi yaptık kaynaklarımız da buydu. Biz de 8 bin TL ile seçime katıldık hadi
bakalım? Değerli çağdaş muhasebeciler ve meslekte birlikçiler siz ne kadar zenginsiniz böyle? Öcalan ile
görüşseydik size de yardım ederdik. Böyle bir amacımız yada talebimiz yok. Biz kaynakların ne olduğunu
öğrenmek istiyoruz bu amaçla soruyoruz.
Şimdi değerli arkadaşlar bakın; her iki grubun en iddialı halde ortaya çıkan iki grubun da mesleğe ve
meslektaşlara bakışı açısından hiçbir esaslı farkı yoktur. Bunu tespit etmezsek yanlışa düşeriz. Her ikisinin
de yazıp çizdiği şeyler tekrardan ibarettir. Ancak bu mesleki yaklaşımın yeri gelmişken meslekte birlik
grubundaki arkadaşlarımız, her meslektaş gibi elbette söz söyleme hakkına sahiptir ancak burada ortaya
koyduğu performansı biraz daha farklı değerlendirmek lazım. Niçin? Tartışılıyor nispi temsil sistemi
yanlıştır, doğrudur, vs. nispi temsil sitemine yanlış diyenler bu yanlışlığı iyice tartışmadan bir propaganda
olarak kimsenin karşısına çıkarmamalıdır. Normal şartlarda nispi temsil üslubu demokratik bir üsluptur

ancak kurumları ele geçirmek adına bir yerlerde yapılan bazı hesaplarla demokratik bir usul olan bu
sistemi başka maksatlara tahvil etmeye çalışmak ve o maksatlar mesela seçimi seçimi alabilmek,
kurumları ele geçirebilmenin yöntemi olarak bunu kullandığınız zaman doğru olmuyor.
Sizler, ve seçime talip olan arkadaşlar bu hususlarda daha farklı birikimleriyle iddia sahibi konumuna
gelmeye çalışabilirler, doğru olan budur. Bu usulle iktidara gelmek diyelim arkadaşlar. Şimdi bakın son
dönemlere kadar şöyle bir şey yoktu: ya propaganda, propaganda. Herkes en yoğun propaganda
dönemini yaşadı. Tüm televizyonlar, radyolar birden bire sanki demokrasi havarisi kesildi. Yandaş
medyayı kullanan diğer arkadaşlar da kullanmaya devam etti.
Buradan bunları belirttikten sonra gelelim: konuşmacı arkadaşımız diyor ki: iki arkadaşımız demokrasinin
olmadığından bahsettiler. Şimdi ben şunu soruyorum: Laiklikten bahsedildi. İlkesel şeylerden
bahsediyoruz kişisel almayın, demokrasi konuştuğunuzda anti laik olmayacaksınız. Demokrasinin olmazsa
olmazlarının başında laiklik geliyor. Bir de demokrasiyi bütün arkadaşlarımızın yanlış kullanma eğilimi var.
Amerika Irak’ta 1 milyon insanı demokrasi götürme uğruna öldürdü. Hangi demokrasiden yana
olacağımız çok önemlidir. Bunları doğru tayin etmezsek diğer yaptıklarımız hatalı olur.
Halil Erem arkadaşım dedi ki sosyal güvenlik müşavirliği diye bir kurum var, önünü alamazsak başka
sonuçlara gider. Ya tamam da biz daha yıllardır olan SPK’nin lisanslama sorununu çözemedik hala SPK
lisanslama yapıyor. Şimdi razı olduğumuz nokta şurası: hiç olmazsa artık bunlar 3568’e göre meslek
mensubu sıfatını kazananlar arasından lisanslama yapıyor diyoruz. Diyoruz ki meslekle ilgili konularda tek
otorite TÜRMOB olmalıdır. Bakın programlarına neymiş? Eğitim yapacaklarmış. Her iki gruptan
bahsediyorum. Tesis kuracaklarmış, haksız rekabete son vereceklermiş. Yıllardır her genel kurulda öne
sürdükleri bunlardır. Dikkat edin iktidardakiler 20 yıldır eğitim dışında ve yapılan modern yönetim binası
hariç hiç bir şeyi esastan çözüme bağlayamamıştır. Meslekte birlik grubunun programı da aynı. Aynı
şeyleri söylüyorlar tek farkları var. Bu grup, iktidarlarla iyi geçineceğiz diye bir parantez açıyor oraya. Öyle
bir fark var sadece. Değerli arkadaşlarım; 20 yıldır gerçekten temel sorunlarımızın hiç birisi çözülmedi.
Bunların en yakıcılarını size dağıttığımız broşürlerde yazdık. Fazla tekrar etmeden bir kere daha bunlara
değinmek istiyorum. 2010’dayız 20 yıl geçti. Bu uzun zamanda sorunların başlıcalarından bahsederken
soruyorum: geliriniz arttı mı? Yeni iş alanlarınıza sahip olabildiniz mi? Saygın mısınız? KDV ve sosyal
güvenlik kurumuna olan borçlarınızı düzenli olarak ödeyebiliyor musunuz? Tahsilat sorununuz çözüldü
mü? İş yükünüz azaldı mı? Hiçbir ciddi yetki ve fonksiyonunuz var mı? Maliyenin tahakkuk memuru
olmadınız mı? Gözünüz arkada kalmadan tatil yapabiliyor musunuz? Hastalanma hakkınız var mı?
Ölümünüz bile mücbir sebep değil. Almadığın KDV’yi ödemiyor musun? KDV oranları yüksek değil mi?
Haksız rekabet hala devam etmiyor mu? En verimli iş sahaları yabancı denetçilerde değil mi? Denetçilerin
yüzde 83’ü yabancıların elinde değil mi? Meseleye böyle baktığımızda kazanan değil kaybedeniz. Bu
gerçeği tespit etmeden taraf mantığıyla benden konuşan çıkınca o beni alkışlayacak, senden konuşan
çıkınca o seni alkışlayacak, arada herkes kamplaşacak ve bu sorunlar ortadan kalkmamaya devam ediyor.
Bunları görerek tavırlarımızı belirlemeliyiz. Oy verecekler dikkate almalı bunları. Özür dileyerek bunları
söylüyorum.
Gerçekler bunlar, gerisi de lafı güzaftır. Bu gerçekleri birinci hamur kağıtlara bastırılan broşürlerde
sayfalar dolusu laf üreterek, tribüne oynayarak, yapacaklarımız edebiyatıyla değiştirmek mümkün değil.

Bu durumu halkımızın bir değişiyle daha iyi anlatabiliriz: hasan dağı arpalıktır eğer sapan sürerse, her
kümesten bir tavuk eğer komşu verirse bu gidiş iyi gidiş eğer sonu gelirse.
O kadar sıkıntı yaşıyoruz ki artık yüksek sesle tepki vermeye başladınız, çözüm istemeye başladınız. Siz
çözüm istedikçe duvara sıkıştığını gören yönetim erki mecburen bazı çözüm öneri dilekçeleri – çözüm
değil- yazmakta ancak sürecin devamında önerdiklerinin dahi arkasında durmamakta ve sonuçta hiçbir
şey olmamaktadır. Örnekleri çok bunun. BABS formlarında yaşananlara bakalım. Hadler aşağıya çekildi,
verilme süreleri öne çekildi. Bir çok ceza ihlas edildi. BABS’de kot keyfiliği yaşandı. Onlar bunlar olurken
ne yaptılar. Kitleleri seferber etmediler?
Bu konularda hiçbir şey yapılmadı. Çok ciddi paralarla gazete ilanları vererek mükellefi bilgilendirdiler.
Bunlar neden kaynaklanıyor. Mücadeleci bir anlayıştan yola çıkmamaktan kaynaklanıyor. Son
dönemlerde mali müşavirler muhasebeciler genel kurulunda konuşan en üst düzey yöneticimi eylem
yapmak yanlıştır doğru olan gelecekte olacakları önceden tahmin edip ona göre davranmaktır dedi. Ne
bilgece! Yani diyorlar ki bizim kehanetimize güvenin uslu durun biz size gelecekten haber vereceğiz.
Toparlıyorum. Şimdi sayın oda başkanım, cumhuriyet gazetesinde çağdaşlığı tarif etmiş. Çok güzel şeyler
de söylemiş. Bu arada bir iki şey var bize yararlı olur diye söylüyorum: ülke sorunlarına duyarlı olmayı şart
koyar çağdaşlık diyor. Doğru. Türkiye’de ABD ile diğer emperyalistler ve onların yerli işbirlikçilerinin
çabaları sonucu Atatürk cumhuriyetinin kazanımları ortadan kalkarken, etnik ayrımcılık ve gericilik
temelindeki bölücü faaliyetler artarken, PKK terör örgütü askerlerimizi şehit ederken sesiniz çıkarmamak
ve duyarsız kalmak bu söylemle bağdaşıyor mu?
Diğer meslek örgütleri bir sürü şey yapıyor ülke sorunları için. Mitinglere katılıyorlar, TEKEL işçilerini
destekliyorlar. Çağdaşlık buralarda ses yükseltmek değil mi? Çağdaşlık dayatmanın düşmanıdır demiş.
Doğru söylüyor. Dayatmaya örnek mi istiyorsunuz geçen genel kurulda elini kaldır indir modeliyle bize
kabul ettirilen ikazlarımızı dikkate almayan bir akademi süreci yaşandı. Bunun bir genel kurulu var
akademinin. Bu akademinin genel kurulunu araştırıp öğrendim, siz biliyor musunuz bilmiyorum. Orada
tek otorite başkandır. Genel sekreteri ve alınacak kadroları başkan atar. Böyle bir yapı vardır.
İkincisi o genel kurulu geçtim. Olmayacak dediler ama bugünkü bütçede de var ama İSMMO akademiye
kaynak aktarır arkadaşlar.
Başka bir husus daha var, maliyet esasına göre yapıyorlar güya ama bir gerçek var ortada akademi yeni
bir ticarethane görüntüsü veriyor. Eğitimlere bakın. 10 bin lira, 3 bin 300 lira. En ucuzu 2 bin 500 TL
rakamlarla eğitim veriliyor. Şimdi çağdaşlık dediğinizde yıllık 500 milyarı bulan rakamların üstüne
oturmayacaksınız. Kendi alanımızdan bakıyoruz toplumsal sorunlara diyorsunuz? Yüksek ticaretler
dergisinin 2009 aralık sayısında bu konuya ilişkin çok doğru bulduğum eleştiriler getirmiş. Rapor rapor
diyorsunuz. Can alıcı konular bunlardır. Gümrük birliğiyle AB’ye bağlanmışız niye bunları
raporlaştırmıyorsunuz. Ermeni soykırımı için 24 Nisan’da güya bir grup aydın Taksim Meydanı’nda gösteri
düzenledi. Bizi soykırımcı ilan etmeye kalktılar. Bu emperyalist yalana karşı durmak sizin alanınızın dışında
bir konu mudur? Seçimden seçime Mustafa Kemal’i anmak.
Dinleme kültürünüze teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum.

Divan:
Toplantının başında herkes gerekli hassasiyeti gösterirse mutlu oluruz derken bunu kastediyoruz. Tabi ki
kürsü özgürlüğü çok önemli ama şartları çok zorluyoruz. Kürsü neredeyse biraz işgal edilir duruma
düşüyor. Bunu yapmayalım lütfen. Mehmet Hamdi Balcı, demokratik değişim grubu adına konuşacak.

Mehmet Hamdi Balcı:
Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar saygıdeğer divan, değerli konuklar. Mesleğin çilesini çeken değerli
arkadaşlar hepinize merhaba diyerek grubum adına söylemimi sunmak üzere kürsüye çıktım. 1-2 konu
geçti konuşmalarda. Konuşmanın bütününü bozmamasına dikkat ederek onlara değineceğim. Danışma
meclisi diye bir kurulumuz var. Bu meclis bütün gruplardan üçer beşer kişiyle komite başlarıyla
temsilcilerden oluşan 100 civarında arkadaştan oluşan ve genellikle ayda bir toplanan bir kuruldur. Şimdi
şöyle bir eleştiri geldi kurula katılan arkadaşların yeterli katkı sunmadığı, güzel işler dökmediği söylendi.
Ama danışma meclisi üyesi olduğumuz dönemde en faydalı çalışmaları yaptığımıza inanıyorum hatta
odamız başkanının da çok değerli faydaları gördük diye sözleri varken bu tür sözlerin yapıcı olmadığı hele
hele muhalif bir cepheden meslek sorunlarına yaklaşıldığı safhada bunun söylenmesinin yakışık
almadığını düşünüyorum. Yine mızıkçılık diye bir kelime geçti TÜRMOB sekreterinin ağzından. Yani seçim
sisteminin yasalara uygun olup olmadığı konusunda bir tereddüdünü dile getiren arkadaşımıza böyle
ifadeler kullanmak… Mesleki mücadelenin seviyesi yükselsin derken aslında kendimizi ülkemizi insanlığı
ilerleten platformlarda bu tür seviyesi tartışılacak kelimeler kullanılmamalı.
Yine arkadaşlarımız dile getirdi: kriz bazı grupları gerçekten teğet geçmiş. Bu genel kurul safhasında
büroda koliler halinde tanıtım broşürleri geliyor. Müşterilere dahi geliyor. Her iki gruptan da geliyor bu.
İsraf haramdı hani? Bu tabire çok sarılan arkadaşları da biliyoruz üstelik.
Bir arkadaşımız güzel bir örnek verdi. Tabip odası seçime giderken bir kitapçık hazırlıyor sadece. Kabul
edelim ki 50 sayfa. Seçime katılacak gruplara diyor ki gelin sayfa sayfa bunu paylaşalım ve herkes
türküsünü burada söylesin. Tüm üyelere bunu gönderelim onlar da okuyup tercihini ona göre yapsın. E
biz de bunu yapabiliriz. Sizce?
Şu bir vakadır: krizle birlikte bu 1929 krizi gibi değil. Onda 10 şiddetindeyse bugünkü 100 şiddetinde. Ve
aklı başında ekonomistlerin söylediği gibi en az 10 yıl emeğimizi, dünyayı, kültürlerimizi tahrip edecek
belki savaşlara sebep olabilecek bir krizde bu kadar israfın yeri yok.
Bütün bunlar mesleği yüceltmek için midir yoksa bir grubun diğerleri üzerindeki tahakkümünü
perçinleme anlamında mıdır? Üyelerimiz bu şovdan acaba kendi aklıyla kendi yolunu bulamıyor da, bu
şovlarla mı bulacak diye inanılıyor. En azından bundan sonra genel kurul ve diğer etkinliklerde bunlardan
kaçınalım. Neticede odamızın bütçesi bizden alınan aidatlarla oluşuyor. Bunları güzel kullanalım.
Odamızın bizden de kriz zamanında yüksek ücretler aldığını biliyoruz. Hesapların doğru olmadığını geçen
yılki mali genel kurulda verdiğimiz ve divan tarafından da anti demokratik biçimde okunmayan önerimiz
öyle geçti gitti. Şimdi odamız seçime gidiyor.

Yahu 28 bin civarında üyeye seçime giren demokratik değişim grubu olarak biz üyelerimizin önemli bir
kısmını tanımıyoruz. Şimdi ben basında yer alan konuşmalarımda bunun üzerinde durdum. Bu
demokratik midir? Çağdaş tutum mudur? Değildir. Bunun Atatürk değerleriyle bir bağı var mıdır? Yani
üye listesi bir grubun elinde peki çağdaş demokrat grubu niye veriliyor bu liste. Bize yada başka gruplara
niye verilmiyor. Biz eşit mi yarışıyoruz şimdi. Yarın seçimin sonucu ne olursa olsun eşit yarışmıyoruz ki.
Demokrasi biraz da iktidarın gücünü sınırlayan bir şeydir. Azınlığın haklarını kabul ettiren bir rejimdir.
Bunlar olmadan olmaz. Bir gücün hegemonya atmosferinde kamuoyuna gücünü dayatması demokrasi
değildir. Üye listesi konusunda konuşmalarda da söyledik bunu yasal yollar da dahil deneyeceğiz ve bu
listenin bize tahsil edilmesi lazım.
Arkadaşlarımız huzur hakları ve oda harcamaları konusunda eleştiriler getirdiler. Çok yüksek huzur hakkı
almak ne demek? Yani üyesinin gelir durumuyla yöneticinin gelir durumu arasında bir adil oran olmalı.
Yani en az gelire sahip olanla en çok gelire sahip olan arasında nasıl ki bir ülkedeki oran o ülkedeki sosyal
adaleti ve adil gelir dağılımını ifade ediyorsa üye ve yönetici geliri arasındaki farklılık da o kurumdaki
adaleti gösteriyor. Şimdi bizim demokrasimiz sakat bu aşikar. Peki bu kamplaşma kültürü? Kamplaşarak
yönetme kültürü ne kadar devam edecek? Buradan demokrasi, adalet çıkar mı? Çıkmaz. Bunun üzerinden
korkuyu yaratarak statükoyu koruma tutumu da demokratik değildir.
Diyoruz ki biz, kurumumuzun bütçesi gider esaslı olsun. Yani bir yerin ayda 2 milyar gideri var o civarda
geliri varsa buna göre bir hesabı olur. Odamıza peki ticari bir kurum görüntüsü veren yüksek aidatlar
eğitimde paralılaşma etkinliklerde fakir, yoksul bir ülkenin meslektaşı değilmiş gibi bir debdebe
görüntüsü veren şeylerden kaçınmak gerekir.
Herkes kendi cephesini değerlendiriyor. Nispi temsil. Ne demek bu? Her grubun genel seçimde de her
partinin aldığı oy oranında yönetimlerde temsili anlamı taşır. Bu demokrasi gibi görünse de diye başlayan
cümleler aslında onun demokratik olmadığına bağlanıyor. Şimdi bazen partiler koalisyon da yapıyorlar.
Bu mümkün. Her grubun aldığı oy oranında demokratik bir şekilde oda organlarında temsili gerekir. Bu
kaos yaratır mı? Hayır. Kaos yaratır diyip tekçiliği savunmak, istikrarlı bir yönetim olmaz. Böyle
gerekçelerle nispi temsilin anti demokratik olduğunu savunmak anti demokratiktir. O anlamda her
grubun her kesimin oda organlarında kendini temsil etmesini savunmak demokrasiyi savunmaktır.
Demokrasi güçlerin ayrılığıdır. Mesela anayasa gündeme geldi ve konutlar bölümünde böyle şeyler geçti.
Elbette ki Magna Carta’dan bu yana Tanzimat Fermanı’ndan bu yana bütün bunlar halkın iktidarın gücünü
sınırlayan demokratik kazanımları sağlayan müesseselerdir. Bunlar olmadan ilerlenemez. Bunları
savunmalıyız. Ve iktidarın gücünü sınırlayan yani yargı denetimi, güçler ayrılığı bunlar olmazsa da
demokrasi olmaz. Yani yargıyı tamamen denetime almak, o süreci tıkayarak biz halk iradesiyle geldik bize
her şey mubahtır demek de ülkeyi diktatörlüğe götürür. Hiç kimsenin dini inancına etnik kökenine, fikrine
ambargo koyulamaz. Önemli olan bu çeşitliliği demokratik bir mekanın içinde beraber yaşatabilmek ve
huzurlu yönetebilmektir. Biz bu ayrımların hiç birini yapmadan emek, barış demokrasi ve kardeşlik esas
alınarak tüm meslektaşların yöneticisi olmak gibi bir taleple grubum adına çok değerli meslektaşlarımızın
oylarını ve desteğini talep ediyoruz.

Bu sunum çerçevesinde konuşmamı bitiriyor, hepinize teşekkür ediyorum. Yarın seçim günü tüm
arkadaşlarıma özgür iradeleriyle sandığa sahip çıkmalarını ve odamızın mücadelesinin daha da ilerlemesi
yönünde katkı sunmasını talep ediyor. Saygılar sunuyorum.
Divan:
Hamdi Balcı’ya teşekkür ediyoruz. Meslekte birlik grubu adına Adem Çalışkan. Buyurun.
Adem Çalışkan:
Teşekkür ederim. Sayın divan, değerli meslektaşlarım, kıymetli misafirler; bugün burada icra edeceğimiz
genel kurulun hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.
Meslekte birlik anlayışıyla meslektaşlarımızla omuz omuza coşkuyla 20 yıllık yürüyüşümüz başarıyla
devam ediyor. Meslek yasamızın yürürlüğe girdiği tarihle başlayan birlikteliğimiz aradan geçen zaman
içinde olgunlaşmış gerek meslektaşlarımız lehine gerekse içinde yaşadığımız toplum adına faydalar
üretmeye başlamıştır.
Grubumuzun üyesi olan her meslektaşımız bir yandan mesleklerini en iyi şekilde yapmaya çalışırken diğer
yandan da mesleki birikimlerini hiçbir karşılık beklemeden paylaşmayı görev bilmiştir. Hiçbir kurumla
çatışmadan, beklentilerimizden geri adım atmadan çoğu kez sonuç almayı başardık.
Meslektaşlarımız arasındaki dayanışmayı artırmak, olumsuzlukları gidermek adına hiç durmadan
çalışmalarımızı sürdürdük. Bütün bunları yaparken hiçbir zaman trilyonlarca lira bütçemiz olmadı. Mesleği
icra eden tüm meslektaşlarımıza gönlümüz öteden beri açıktır ve bundan sonra da açık olacaktır.
Grubumuzun gönlünden akan hep sevgidir, dostluktur, kardeşliktir, paylaşmaktır. Meslekte birlik meslek
ve meslektaş için birlikte başlamak birlikte bitirmek, birlikte nefes almak, birlikte başarmaktır. Birlik
olmak, barışmaktır, işbirliğidir.
Kuşkusuz mesleğimiz dönüm noktası 3568 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihtir. Ne var ki 20 yıldır
odamızı yöneten anlayış her dönemde ideolojik söylem ve marjinal yaklaşım sergileyerek meslek ve
meslektaş sorunlarını göz ardı etmiştir. O yüzden mesleği yürütürken karşılaştığımız fiili angaryaların
yanında meslek yasasından kaynaklanan sorunlar da meslektaşın belini bükmeye devam etmiştir.
Sorunların en başında odaların ve TÜRMOB’un anti demokratik yapılanması geliyordu. Buna göre
meslekle ilgili farklı bakış açıları olan hiç kimsenin meslek örgütlerinde temsil e edilme hakkı
bulunmuyordu. Seçim sisteminden kaynaklanan nedenlerle birlikte oda yönetiminde bulunanlar oda
kaynak ve imkanlarını meslektaşlarımız adına proje üretmek yerine yönetimlerini sürdürebilmek amacıyla
kullanmışlardır. Mevcut yönetim, şeffaflıktan uzak, savurgan, hesap vermemezlik tavrını hep
sürdürmüştür. Grubumuz, başlangıçtan bugüne meslektaşlarımız ve meslektaşlarımızın geleceği için her
şeyi fedakarca gerçekleştirmeye çalıştık. Meslekte birlik, kol kola, mesleğimizin geleceğini inşa etmek için
coşkuyla yürüyüşüne devam etmiştir. Bundan sonra da devam edecektir.
Mevcut başkan, nispi temsille alakalı söylemlerini seçim sürecinde ortaya koydu. Meclis’teki
bakanlıklardan ziyade Meclis’te oy alan her siyasi partinin temsil edilme imkanı vardır. Bu bağlamda nispi
temsil sizlerin kullandığı oyların mutlak suretle karşılığını bulması demektir. Ancak mevcut oda yönetimi

tüm meslektaşlarımızın ortak talebi olan bu yasal düzenlemelere ve nispi temsile hayır diyerek yine anti
demokratik yaklaşımlarını sürdürmüştür. Peki, buradan sormak istiyoruz:
Her dönem seçime giren grupların aldığı oyların karşılığını temsil eden irade nasıl tecelli edecektir?
Seçimler için demokratik bir yaklaşımınız vardır da biz mi duymadık.
Yoksa 20 yıldır sizin dışınızdaki meslektaşların sesiniz duymamam alışkanlığınızı sonsuza dek sürdürmeyi
mi düşünüyordunuz? Demokrat olduğunuzu iddia etmenize rağmen üye bilgilerini seçime girenlerle
paylaşmayarak ve bir anlamda datalarınızla saklayarak ne kadar da demokrat olduğunuzu ortaya
koymuyor musunuz? Nispi temsili sadece kendiniz için değil, herkes için istiyoruz.
Siz kendiniz dışındaki meslektaşlarınızın sesini ne zaman duyacaksınız? Grubumuz olarak bugün meslek
ve meslektaşlarımızın içinde bulunduğu sorunları çok iyi biliyoruz. Zira biz de bu mesleğin emekçileriyiz.
Sorunlar hepimizin yaşadığı ortak sorunlardır. Sadece sorunları değil sorunları nasıl çözmemimiz
gerektiğini de iyi biliyoruz. Peki, mesleğimiz ve meslektaşlarımız adına 20 yıldır yapılmayanlar nelerdir:
Aslında siz bunları çok iyi biliyorsunuz. Ne yazık ki 20 yıldan bu yana mesleğimize saygınlık kazandırılmadı.
Mesleki standartlar yükseltilmedi. Haksız rekabet engellenmedi. Ücret tarifesi şekilden ibaret kaldı.
Tahsilat sorunu çözülmedi. Bağımlı ve serbest çalışan meslektaşların sosyal ihtiyaçları yok sayıldı.
Demokratik hak olan nispi temsile hayır dendi. 20 yıllık İSMMMO’da bile bir enstitü oluşturulmadı. Yeni
gelir alanları oluşturulmadı.
İfade ettiğimiz üzere, bu sorunların tamamı meslektaş odaklı sorunlardır. Meslek örgütlerinin öncelikli
görevi de bu sorunlara çözüm bulmaktır. Ancak, meslektaşların sorunları görmezden gelinerek sürekli
olarak ideolojik siyasi söylem ve eylemlerle hareket edilmiştir.
Sayın başkan, gündemimizin beşinci maddesindeki konuşmasını yaparken çok heyecanlandı. Sayın
başkanın yaşı itibariyle kalbine bir zarar gelsin istemem sonuçta değerli bir üstadımız, ağabeyimizdir.
Bugün burada genel kurulumuzda meslekte birlik grubu değişim demiştir. Meslekte birlik grubu ortaya
koyduğu projeleriyle değişime hazır olduğunu göstermiştir. Yarın yapılacak olan seçimde tüm
meslektaşlarımızın ortaya koyacağı özgür iradeyle seçim sürecini siz değerli meslektaşlarımın göstereceği
destek ve teveccühle başaracağımdan hiç şüphemiz yok. Meslekte birlik grubu olarak biz diyoruz: ileri
görüşlü, çözüm odaklı, yenilikçi tüm meslektaşlarımızı kucaklayan, güler yüzlü bir anlayışı İSMMMO’da
hakim kılacağız. Meslekte birlik grubunun sahip olduğu enformasyon genç ve dinamik kadro buna
hazırdır. Grubum adına tüm meslektaşlarımızı değişim için evet demeye davet ediyorum. Genel
kurulumuzun başta ülkemize, tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını temenni eder, hepinize saygı ve
sevilerimi sunarım.

Divan:
Teşekkür ediyoruz. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği Adına Yücel Akdemir. Buyurun.

Yücel Akdemir:
Teşekkür ederim. Sayın divan, değerli meslektaşlarım, hepinizi birliğim adına saygıyla selamlıyorum. 20.
Yılımızı doldurduk, yarın bir seçimimiz var. Benim tüm arkadaşlardan ricam, biraz sakin olalım.
Gruplardan ricam, meslektaşlardan ricam öncelikle hepimizin kürsüdeki konuşma özgürlüğüne lütfen
saygılı olalım. Biz mali müşavirlik mesleğini yapıyoruz. Eğer bu konularda birbirimize saygılı olmazsak
bizim kendi saygınlığımız tartışılır ve istemediğimiz olaylar meydana gelir. Unutmayalım bizler yaklaşık 20
yıldır birbirimizi tanıyoruz . biz birbirimizi tanırken Deniz Baykal CHP’nin genel başkanı değildi, Tayyip
Erdoğan Başbakan değildi. Biz onların ismini bilmezken bu salondakilerin bir çoğu birbirini tanıyordu.
Herkes birbirine saygı gösterecek. Muhalefet olmadan iktidar olmaz. Biz tabii ki yarın akşam saat 5’e
kadar ezeli rakibiz futbolun deyimiyle ama 20 yıldır ezeli dostluklarımız var. Lütfen bu dostlukları
kimsenin bozmasına müsaade etmeyin.
Sıkıntılı günlerden geçiyoruz, Türkiye de sıkıntılı günlerden geçiyor. Yasalar tartışılıyor, hukuk tartışılıyor.
Belki bizim de iktidar grubu olarak biraz sıkıntımız buradan kaynaklanıyor. Bermuda şeytan üçgeninin
içindeyiz. Bir taraftan talepte bulunanlar, bir taraftan ahlaksızca servis yapanlar, dört gözle bekleyip
bunları manşete taşıyan yandaş medya. İşimiz kolay değil. Bu akşam buradan çıktığımızda evimize gidip
gitmeyeceğimizi şu noktada bilemiyoruz. İki gündür gazeteleri okuyorsunuz. Bu çerçevede konuşmamın
diğer bölümünde bu şeytan üçgeninin içinde olmayanlar lütfen sözlerimden alınmasınlar. İçinde olanlar
rahatlıkla alınabilir hiçbir mahsuru yok.

Yücel Akdemir:
Evet, arkadaşlarım lütfen sakin olalım. Sayın divan, değerli meslektaşlarım hepinizi Çağdaş Demokrat
Muhasebeciler Birliği adına saygıyla selamlıyorum. 21. Yılımızı doldurduk. Yarın bir seçimimiz var. Benim
tüm arkadaşlarımdan ricam, biraz sakin olalım. Gruplardan, meslektaşlardan ricam öncelikle hepimizin
kürsüdeki konuşma özgürlüğüne lütfen saygılı olalım.
Biz mali müşavirlik mesleğini yapıyoruz. Eğer bu konularda birbirimize saygılı olmazsak bizim kendimize
olan saygınlığımız tartışılır. İstemediğimiz olaylar meydana gelir. Unutmayalım değerli arkadaşlarım, bizler
yaklaşık 21 yıldır birbirimizi tanıyoruz. Biz birbirimizi tanırken Deniz Baykal CHP’nin başkanı değildi, Tayyip
Erdoğan Türkiye’nin başbakanı değildi. Biz onları bilmezken bu salondakilerin birçoğu birbirini tanıyordu.
Herkes birbirine saygı gösterecek. Muhalefet olmadan iktidar olmaz. Biz yarın akşam saat 5’e kadar ezeli
rakibiz futbol tabiri ile. Ama 20 yıldır ezeli dostluklarımız var. Lütfen bu dostlukları kimsenin bozmasına
müsaade etmeyelim. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz, Türkiye sıkıntılı günlerden geçiyor. Yasalar, kanunlar,
hukuk tartışılıyor. Belki bizimde iktidar grubu olarak biraz sıkıntımız buradan kaynaklanıyor. Bermuda
şeytan üçgeninin içindeyiz. Bir taraftan talepte bulunanlar, bir taraftan ahlaksızca servis yapanlar, dört
gözle bekleyip bunları manşete taşıyan yandaş medya. İşimiz kolay değil. Bu akşam buradan çıktığımızda
evimize gidip gitmeyeceğimizi bilemiyoruz değerli arkadaşlarım.

İki gündür gazeteleri okuyorsunuz, bu anlamda bu çerçevede konuşmamın diğer bölümünde bu Bermuda
şeytan üçgeninin içinde olmayanlar lütfen sözlerime alınmasınlar. İçinde olanlar rahatlıkla alınabilir, hiçbir
mahsuru yok. Kısa kısa eleştirilere cevap vereceğim. Bir arkadaşım sordu, dedi ki raporu neden
yayınlamıyorsunuz, neden şeffaf olmuyorsunuz. Bu raporlar T.C. rumuzuyla, gizli damgasıyla geliyor
değerli arkadaşlar. Arkadaşım haklı diyecek ki T.C. rumuzlu, gizli mühürlü gazetelerin sayfasında ne işi var.
Onu bana değil, verilen emanete ihanet edip gazetelere servis eden ahlaksızlara soracaksınız bunu. Bunu
tekrar ediyorum. Devlet memuru görevinin sorumluluğunu bilmeden, emanete hıyanet eden ahlaksızlara
soracaksınız. Genç arkadaşım söyledi, eleştiri anlamında söylemiyorum. Geçen genel kurulda da
söyledim, dünyada bu mesleğe girişlerde okul sınırlaması yok. Staj ve sınav şartı var. Her ülkenin
kendilerine göre kuralları var. Bir arkadaşım faaliyet ve hesap raporlarını yeteri kadar inceleyemedim
diyor. Dersine iyi çalışacak, seçimden seçime bakmayacak bunlara. 3 ayda bir odanın sitesine koyuyoruz,
5786 sayılı yasa gereği İstanbul odasının faaliyet raporlarını her isteyen web sitesinden okuyabilir. Demek
ki dersimize çalışmıyoruz.
Grupların kendi bütçeleri var. Kimse grupların bütçesine karışamaz. Gücünüz varsa, Cevahir’de toplarsınız
2 bin kişiyi, herkes katkısını da sunar istediğini yaparsın. Grup olmanın, seçime girmenin anlamı budur.
Varsa bir bildiği olan evrakıyla, bilgisiyle ortaya koyar, biz de gereğini yaparız.
Arkadaşlarımız aidatlarda odalar yönetmeliğine takılmışlar. Düzeltilmesi gereken bir yönetmelik, bizim
aidatlarımız, birlik paylarının tespiti ve oda aidatı yönetmeliğinde düzenlenmiştir. En az miktar olarak
belirtilmiştir. Genel kurul kararına bırakılmıştır. Şuana kadar da bu konuda yapılan en ufak yanlışlık
yoktur. Kimse popülist politikalarla yasalarla, oda yönetimlerine talip olmasın.
Bir arkadaşımız nitelikten bahsediyor. Herkesin kendine göre geçmişinde bir niteliği var. Bedel ödeyenler
var, ödemeyenler var. Biz burada mali müşavirlerin genel kurulunu yapıyoruz, burada tek bir nitelik var:
mali müşavir olmak. Geçmişin 90’larda kalıp 80’lerde kalıp o gün ki düşüncelerimizle bugün bu odaların
yönetimine talip olamayız. Bizim ortak paydamız meslek, kimliklerimizde belli.

Bir arkadaşımız sorun var dedi. Sorun Yahya Arıkan sorunu. Önce o arkadaşımızın öğrenmesi gerekiyor,
burası ticari bir işletme değil. Hemen söyleyeyim ticari işletme derken. Geçmiş yıllarda herkes TESMER’in
karını eleştirdi. Bu dönemde de şimdi de içini boşaltınız diye zararını eleştiriyor. Şimdi de bunu anlamak
mümkün değil. Burası bir siyasi partide değil. Bu tip meslek odalarında öğreneceksiniz arkadaşım, kişilerin
amacı olmaz, kurumların amacı olur. Kurumların amacı sonsuzdur. Kurumlar olduğu müddetçe Yahya
Arıkan’lar da olacaktır. Benzerleri de olacaktır. Bu gerçeği hepinizin kabul etmesi gerekiyor.
Ba-Bs formları, birçok yerde söyledim. Bu, şu tartışması yok değerli arkadaşlarım. Dünyanın hiçbir
ülkesinde düzeltmeye ceza olmaz. Ne yaparsanız yapın. Saygı duyduğumuz bürokrat kökenli çeşitli
partilerden milletvekilleri gelmişler bir araya ceza olacakta olacak diyorlar. Ben Meslekte Birlik grubuna
sesleniyorum: biz Çağdaş Demokratlar olarak hazırız, yayınlarımızda, broşürlerimizde plan bütçede ki bu
cezayı çıkaranları kınamaya! Taraf mısınız bizimle, var mısınız eyleme? Bunu yapan iktidar. Bazen çaresiz

kalıyorsunuz. Ticaret odasını temsilen gelen kişi bile gelip orada bu parlamenterlere ayak uydurup,
muhasebeciler bunu yetiştiremiyor, 5 gün daha uzatalım diyorsa çok fazla yapacak bir şey yok.
Mali Bakanlığıyla, diğer kurum ve kuruluşlarla hiçbir sıkıntımız yok değerli arkadaşlarım. Biz elimizden
geleni yapıyoruz. Kendileri ile görüşüyoruz. Ama sanıyorum aldıkları bir karar var. TÜRMOB’un genel
kurulunda yoklar, davetiyeyi bizzat kendim götürüyoruz. Muhasebe formlarına davet ediyoruz, bizzat
davetiye götürüyoruz, geleceğiz diyorlar gelmiyorlar. Odalarımızın genel kurullarına gelmiyorlar. Gelir
İdaresi Başkanı yok, ilgili bakanlar yok. Sorsanız programları çok yoğun. Ama İstanbul Mali Müşavirler
Muhasebeciler Derneğinin kısa adıyla Meslekte Birliğin hiçbir etkinliğini kaçırmıyorlar. Müdürler orada,
kurum başkanları orada şube başkanları orada. İktidar partisinin her türlü temsilcisi orada. Nereye
gelmek istiyorum? Bugün burada yok. Sevgili Aziz Babuşçu bir gün bu kürsüden şunu söyledi: arkadaşlar
dedi ben sıkıntılıyım. Biz dedi, ir siyasi partinin yan kolu değiliz, biz mesleki bir örgütlenmeyiz dedi. Son
derece saygı duyuyorum. Umarım birileri gider, sevgili Aziz Babuşçuya bunları izah eder.
Meslekte Birlik grubunun seçim broşürüne bakıyorum. Sadece bir konuya gireceğim. Diyorlar ki kayıt
dışıyla mücadele edilmedi. Haksızlık ediyorlar değerli arkadaşlarım. Bu broşürü birlikte yarattık. Bu bizim
broşürümüz. Kayıt dışı ekonominin bu pazılı yıllar önce biz yarattık. 20 yıldır bağırıyoruz, geçin ihtiyari
beyanı, geçin diyoruz matrah artırımlarını, geçin afları kayıt dışını önlemek istiyorsanız giderden yola
çıkın. Nereden buldun diye sorun. Önce Cumhurbaşkanından başlayın, başbakandan başlayın,
belediyelerden başlayın bize kadar gelin. Bu Çağdaş Demokrat grubun kayıt dışının önlenmesi için 20
yıldır savunduğu fikirdir. Kimse bunu tersine çevirmeye kalkmasın. Biz hazırız. Meslekte Birlikte hazırsa
sitelerine koysunlar. Birlikte kayıt dışının önlenmesi için mücadelemize devam edelim. Tabii kurumların işi
biraz daha zor. Bir YMM sınavları geçirdik. Çeşitli spekülasyonlar yapıldı. İlimizin döndüğü kadar
anlatmaya çalıştık. Sınav heyetine kurumlardan isteyen maliye bakanlığı, süreyi takip eden, daveti yapan
maliye bakanlığı, her türlü şeyi yapan maliye bakanlığı. TÜRMOB’un görevi ne, maliye bu konuda görevini
yapmazsa uyarmak, süre uzatma talebinde bulunmak. Bu talepte bulunmuşuz. Efendim aralarında sorun
varmış. Bir yazı altında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Güneş’in imzası YMM sınavlarına girenler
bir hesap soracaklarsa ondan sorsunlar. Bir varız, siz var mısınız Meslekte Birlik grubu? Yazının örneği
elimde. Var mısınız bunu yapanlardan hesap sormaya? Biz varız.
20 yıl sonra 3568 sayılı kanunumuzda değişiklik yapıldı. Meslekte Birlik grubundaki arkadaşlar diyorlar ki
bunu biz yaptık. SM’den SMM’ye geçişi biz hallettik. Bir kere hiç kimse devlet değil. Hiç kimse bakanlık
değil. Biz ancak talep ederiz, talep etmişiz. Çağdaş Demokrat grubun 14 yıl önceki broşürü. SM’den
SMMM’ye geçiş de var, zorunlu eğitim de var. Ne tesadüf 5768’de SM’den SMM’ye geçiş 10. maddeye
konulmuş, 11. maddeye 2000 yılında TÜRMOB Genel Başkanı sayın Masum Türker’in hazırladığı kanun
teklifinde geçici 10. madde. Tamamı kopya, tamamı buradan alınma. Kimse sahip çıkmasın buna.
Biz yaptık deneyeceksiniz. Bunda katkısı olan tüm kesimlere teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli
arkadaşlarım. Başka bir konuya geleceğim. Vakit gazetemiz var, Abdurrahman Dilipak. Dilipak yazısında
soruyor, “Acaba kaç muhasebeci kendi manevi hesabının çetelesini tutuyor. Tek bir oyun bile değeri var.
Meslekte Birlik adayı şu. Başkalarının hesabını tutanlar, kendi hesabına dikkat etsinler. Onlarında hesabını
tutan birileri var. Yani yoklama kaçağı durumuna düşmesinler. Oylama yaparken neredeydin diye hesaba

çekilirler bir gün” diyor. Bu ne terbiyesizlik. Kimsin sen ya, kimsin! Allah ile kulun arasına kaç paralık
adamsında giriyorsun sen. Böyle bir terbiyesizlik olur mu değerli arkadaşlarım! Seçime gelmeyenleri
tehdit etme cüretini nereden buluyorsun sen.
Evet, değerli arkadaşlarım birileri hesap verecek. Hesap verecek olanlar zorunlu nedenlerle sandık başına
gelemeyen arkadaşlarım değil, dini duyguları sanatına, ticarete alet ederek Allah ile kul arasına girmeye
çalışan zavallılar hesap verecek değerli arkadaşlar.
Arkadaşlarımız diyorlar ki 5786 sayılı kanunla ilgili yapılanlara sahip çıkıyorlar. Bir şeyin ya bütününe sahip
çıkılır, ya da hiç sahip çıkılmaz. Arkadaşlarımız genel kurulların üç yılda bir yapılmasına, iki dönemden
fazla görev almamaya, serbest muhasebeciliğin kaldırılmasına, nispi temsile sahip çıkıyorlar. Peki, şu
konuları ne yapacağız, YMM olma sınav komisyonunda dengeler değişti, komisyon tamamen bakanlığın
eline geçti. İtiraz kuruluda bakanlığın eline geçti. Devlet memurluğundan gelenler hiç beklemeden ertesi
gün YMM sınavlarına girerken serbestten gelen arkadaşlarımız 10 yıl sonra sınavlara girecekler. Birçok
maddeye vesayeti arttıran maddeler eklendi. Var mıyız yarından itibaren bağırmaya değerli
arkadaşlarım? Ortak düşünce oluşturmaya. Devlet memurlarının bizim sınavlarımızda ne işi var değerli
arkadaşlarım? Sınavlar akademisyenlerin işi! Varsanız bakanlığa gitmeye hazırız.
Meslekte Birlik grubunun, genç arkadaşım saygı duyuyorum. Başarılar diliyorum. Haber7’deki
röportajında diyor ki, gerekirse yetkisini kullanarak oda yönetimini Mali Bakanlığı görevden alabilir. Biz
yönetmelik çıkmasının ikinci aşamasında bununla ilgili gerekli düzenlemeyi de yapmayı planlıyoruz. Bu ne
demek değerli arkadaşlarım? Aziz Babuşçu’nun lafından bahsettim. Bir karar vermeniz gerekiyor. AKP’nin
yan kolu musunuz, Meslekte Birlik grubu musunuz? Ben bunları sevgili Adem Çalışkan arkadaşımın
düşünceleri olduğuna inanmıyorum. Demin size Bermuda şeytan üçgeninden bahsettim. Bunlar o şeytan
üçgeninde olanların düşünceleri.
Değerli meslektaşlarım, sonuç itibariyle Bermuda şeytan üçgeni çerçevesinde bu sadece seçim değildir.
Bu seçim Türkiye’de demokrasiye inananların, Cumhuriyete inananların, laiklerin, Atatürkçülerin,
umududur. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı birilerinden yana olabilir, başbakanı birilerinden yana olabilir,
kamu ve kuruluşlarında görev yapan sorumluluklarını unutup taraf olabilirler. Yandaş medya sizin
karşınızda olabilir. Bunların hiç biri seçim kazanmak için yeterli değildir. Seçim kazanmak yürek ister, bu
yürek siz çağdaş demokratlarda fazlasıyla var. Onun için meydan okuyoruz. Onun için iktidardan yana,
güçlü olandan değil, ezilenden yana, doğrudan yana taraf oluyoruz. Mesleğimizi seviyoruz, ülkemizi
seviyoruz. Mesleğimizi için, ülkemiz için sonuna kadar çalışanların yanındayız. Hiç kimsenin iradesi meslek
mücadelesinde sizin iradenizin üstünde değildir. Bunu yarın sandıkta göstereceksiniz. Hepinize saygılar
sunuyorum.
Divan:
Yücel Akdemir’e teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu’nun kesin hesapları çalışma raporu görüldü. Sorular
soruldu, eleştiriler yapıldı. 17 arkadaşımız söz aldı. Bazı eleştirilere cevap vermek için yönetim kurulundan
cevap hakkını kullanmak isteyen oda sekreterimiz İhsan Yalçın kürsüye gelecek. Buyurun.

Mehmet İhsan Yalçın:
Teşekkür ediyorum. Evet değerli meslektaşlarım yaklaşık 8 saattir 17 arkadaşımızı sabırla dinledik.
Getirilen övgülere eleştirilere önerilere teşekkür ediyoruz. Cevaplanması gereken sorulara dilimiz
döndüğünce cevap vereceğiz. Cevaplara geçmeden önce iki yıl boyunca çalıştığımız kurul üyesi
arkadaşlarıma, odanın mutfağında çalışan oda temsilci arkadaşlarıma ve yardımcılarına, komite üyelerine,
gece gündüz demeden özverili çalışmalarıyla oda çalışanlarına, bizi bu güzel salonda genel kurul yapma
olanağı tanıyan kongre salonu yetkililerine ve çalışanlarına ve sabahtan beri bizleri sabırla dinleyen genel
kurulu takip eden siz duyarlı meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Tabi ki bu arada bir teşekkürümü de
konuşmalarıyla kurula renk katan grup temsilci arkadaşlarıma ve konuşmacılarına yönetim kurulu adına
teşekkür ediyorum.
Evet öncelikle 1-2 arkadaşımızın notunu aldım, kısaca cevaplayayım. Halil Erdem Gültekin, burada mı?
Kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız sorularını sorup salonu terk ediyor. Soru soran
arkadaşlarımızın salonda bulunması gerçekten ince bir harekettir. Halil arkadaşımız da eleştirilerine
teşekkür ediyoruz ama sigorta analiziyle ilgili eleştirisine katılmıyorum. Kendisinin önce sigorta analizinin
ne olduğunu bilmesi gerek. Evet güçlü ve zayıf yanları vardır, bunları tespit etmek gerekiyor. Esasında
kendisine sigorta analiziyle ilgili bir eğitim ayarlamayı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
Dergiyle ilgili bir arkadaşımızın önerisi vardı. Ben yeniden kürsülerden paylaşmak istiyorum bildiğiniz gibi
35 ilçede yaptığımız toplantılarda 6 bin arkadaşımız bu eğitimlere katıldı. Orada oda başkanımız özellikle
bu dergiyle ilgili talebi olan arkadaşlarımızın odaya müracatları halinde dergilerin tüm yayınların
kendilerine gönderilmesi konusunda cevabı vardı ve müracat eden tüm arkadaşlara bu dergiler
gönderilmektedir. Ücretsiz olarak. İlgili arkadaşımız talep ettiği taktirde kendisine bu dergilerimiz
gönderilecektir.
Ruhsatlarla ilgili dağıtımdan bahsettiler. Sizlere soruyorum hangi meslek örgütü 4-5 yıl üniversite okuyup,
bitirdikten sonra staj sınavını kazanıp, ondan da sonra 3 yıl staj yapıp, ondan sonra tekrar yeterlilik
sınavlarını verip bu mesleğe adım atabiliyor arkadaşlar. Emeğe saygısızlık olarak değerlendiriyorum.
Meslekte ruhsat dağıtılmamaktadır. Herkes ruhsatı hak ettiği için alıyor.
Bu mesleğin bu kadar ucuz olduğunu düşünmüyoruz.
Tahsil edilmemiş üye aidatlarıyla ilgili eleştiriler geldi. Tabi önce bu eleştiri yapmak için insanın gerçekten
ya gözü kör olmalı ya da kötü niyetli olmalı. Buna arkadaşlar karar vermeli. İncelediğimizde 4 bine yakın
arkadaşımızın odaya uğramadığı tespit edilmiştir. Bilançolarımıza baktığımızda bir önceki dönemde
tahsilatımızla gider oranımız arasında giderlerimizin artış oranı yüzde 8 olmasına rağmen 1,05,200930,04,2000 tarihleri arasında gerçekleşme oranımız tahsilatımızın yüzde 31 artmıştır. Nerede tahsil
edemediğimiz ücretler. Yüzde 31 artış nerede görülmüştür. Giderlerimiz enflasyonun altında bir seyir
seyretmiştir.

Tahsil edilmemiş üye aidatlarıyla ilgili neden yapmıyorsunuz? Deniyor. Ne yapalım arkadaşlar?
Arkadaşlarımızı icraya mı verelim, bunu mu istiyorsunuz?
Faaliyet kitabıyla ilgili de eleştiriler oldu. Biz faaliyet kitabımızı en ince ayrıntısına kadar kitaba yazdım,
web sitemize koyduk. Bütün faaliyet kitaplarımızda dipnotlarımız mevcuttur. Telefon numaraları bile tek
tek yazılmıştır arkadaşlar. Daha ne yapalım sizi memnun etmek için? Genel kurulun taktirine bırakıyorum.
Ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. Saygı ve sevgilerimi sunarken teşekkürlerimi de sunuyorum. Sağ
olun..
Divan:
Evet. Teknik anlamdaki sorulara oda sekreterimiz cevap verdi. Diğer bölüme sanırım sayın Yahya Arıkan
cevap verecek.
Yahya Arıkan:
Teşekkür ediyorum. Sayın divan, çok değerli oda başkanları, oda yöneticileri, değerli meslektaşlarım
sizleri bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle bu genel kurulda söz alan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Her genel kurulda olduğu gibi söz
alan arkadaşlarımızın sözüne müdahale etmeden sonuna kadar sabırla dinliyoruz. Bu anlamda katkı
sunan tüm arkadaşlarıma mesleğimiz adına teşekkür ediyorum.
Tabi biraz bu genel kurulun havasından mıdır nedir; nispi temsilin havasından mıdır; biraz sataşmalar
oldu. Diliyorum bundan sonra bunlar tekrarlanmaz.
Mesleğimizin geleceğiyle ilgili aslında çok fazla söze gerek yok diye düşünüyorum. Neden derseniz; bizler
muhasebeciyiz. Bizler, hesap kitap yapıyoruz. 3 tane seçim broşürünü yan yana koyun, kim mesleği bir
yere götürmenin hayalini kurmuş, projelerini oluşturmuş bunu tüm muhasebe camiası görecektir hiç
endişe etmeyin.
Ama üzüldüğüm nokta bazı arkadaşlarımızın dersini çok iyi çalışmamasıdır. Örneğin seçim broşürlerine eenstitü kuracağız demişler. E kuruldu arkadaşlar herhalde vaktiniz yok ki izleyemiyorsunuz. Sanal sınıfları
da çalışıyor, eğitime de çalışıyor. Ne yapacağız? Girer öğrenirsiniz, lütfen sözümü kesmeyin. Şimdi tabi ki
arkadaşlarımızın önerileri hep birlikte değerlendireceğiz. Ama şöyle bir yıllık sürece baktığınızda çağdaş
demokrat muhasebeciler grubunun yönetim anlayışında bizim sırtımızdan para kazananlara karşı çok
ciddi emeğimizin mücadelesinin olduğunu göreceksiniz. Hatırlayın; tek düzen uygulama tebliğ çıktığında
onlarca insan sırtımızdan para kazanmayı düşündü. Enflasyon düzeltmesi çıktı, hiç unutmuyorum 4 bin
dolarlarla kapıyı açtılar. Her şeyi bir tarafa bırakın yıllar önce her birimiz bir sürülü yayına aboneydik,
şimdi hiç birimiz sürülü yayınları takip etmiyoruz.
Ve eğitimdeki ücretsiz modeli de ilk defa biz oluşturduk. Sadece bu ürettiklerimizi İstanbul’da değil
Türkiye’yle paylaştık. Arkadaşlar;
Hayal gücünüz geniş olmalı. Tabi o hayal gücümüz oluştururken sizler olmadığınız için e-enstitünün
nereye gittiğini kavramanız mümkün değil. Onda da hayalimiz şudur: eğitimi meslek mensubunun

ayağına götüreceğiz. İster bürosundan ister evinden aklınıza ne geliyorsa bunlar eğitimde yapılacaktır.
Dönem sonunda başladık görsel animasyon eğitimlerle aklınıza ne geliyorsa transfer fiyatlandırmasından
tutun meslekle ilgili bizim mesleki kalitemizi artıracak olan ne varsa bunun eğitimi yapılacak orada.
İkincisi TESMER İstanbul Şubesi’nin yaptığı 12 eğitim birimindeki çalışmalarımıza ek olarak sanal sınıflarda
bu eğitimler devam olacak. 3.’sü stajyerlerle ilgili olan eleştiriye yürekten katılıyoruz ama e-enstitüyle
birlikte stajyerler 3 yıl boyunca zorunlu eğitime tabi olacak. 4.’sü piyasada staja başlama sürecindeki
dershanelere karşı da TESMER kursuna katılan arkadaşlarımızın aynı zamanda bu e-enstitüdeki web
üzerinden eğitimlerle bu süreci tamamlayacağız.
Bu tüm anlattığım eğitimlerle ilgili İstanbul odası 1 lira meslek mensubundan para almayı düşünmüyor.
Şuanda herkese açık bu site. Ama enstitü tam olarak hayata geçtiğinde sadece şifresi olanlar izleyecek.
Kim? İSMMO üyesi daha sonra da Türkiye’deki odalarımıza vereceğiz. Şimdi arkadaşlarımız diyorlar ki:
İstanbul’un 2 yakasında sosyal tesisler yapacağız. Arkadaşlar o kadar geriden geliyorsunuz ki biz bunları
yaşadık biliyor musunuz? O sosyal tesisler bizim olmuyor ki! Gidin yerine bakın İPTO’nun dışındakiler
gidiyor buraya. Gazeteciler cemiyetinin yerine bakın Cağaloğlu’nda burayı başkaları sahipleniyor. Bizim
farkımız şu değerli arkadaşlar; İSMMO akademiyi kurduk, enstitüyü kurduk, şimdi üniversitenin
zamanıdır. Bizim işimiz eğitim arkadaşlar. İşte farkımız bu.
Şimdi yine bir arkadaşımın bir yorumu vardı ki ben üzülerek izledim; tabii bu kürsülerde siyaset yapmak
çok kolay, yani bizi parlamentodaki ana muhalefet bahçesinin arka bahçesi olarak algılıyor. Buradan
konuşmak serbest ama değerli arkadaşlar biz 2008 Genel kurulunda kaç oy aldık? Yüzde 80. Türkiye’de
yüzde 80 oy alan bir parti var mı? Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Sizden de herkesten de oy alıyoruz.
O tabanınız var ya sandığa gelirken bize oy veriyor.
Şimdi bizi siyaset yapanlar birinin arka bahçesi olarak gösterenler tek bir şeye baksınlar; Star gazetesinde
arkadaşlarımızın grup gezileriyle ilgili bir resim var. Bakın bakalım kimler var burada. AKP’nin tüm
kadroları. Şimdi kim kimin arka bahçesi söyleyin bakalım. Kim siyasetin arka bahçesi. Okuyun, görün işte.
Değerli meslektaşlarım; arkadaşlarımız nispi temsille acaba bu seçimde bir şeyler olur mu diye
heyecanlandılar ki heyecan güzel bir şeydir. Hatırlarsınız bu kürsülerden nispi temsilin nereden çıktığını
birkaç kez sizlerle paylaşmıştık. Bu proje kime ait biliyor musunuz? Sayın Başbakan’ın İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı olduğu dönemde Milliyet Gazetesi’nde bir demeci vardır. Demokrat arkadaşlara
sesleniyorum, size saygım var ve olumsuz görüş belirtmeyeceğim sizin gibi çünkü sonrasında yine birlikte
olacağız. Ne demişti Sayın Erdoğan: İktidara giden yol, meslek odalarından geçer demişti. İsteyen
arkadaşlara bunu hemen yollayabilirim. Girin Milliyet’in arşivine bunu da bulun. İşte nispi temsil hikayesi
parlamentonun gündemine geldiği zaman özellikle 7 akademik meslek birliği, ki bunun içinde tabipler
birliği, barolar birliği, mimarlar- mühendisler birliği oturduk, ya ne yapılmak isteniyor diye değerlendirdik.
Bu bize özgü olan bir yasa değil. Aslında bu yasayla demokratik gibi gösterip biraz önce ifade ettiğim sayın
Erdoğan’ın iktidara giden yol dediği başlangıç yasasıdır bu. Eğer bu oyunu görmüyorsak bu niyeti ortaya
koymuyorsak söyleyecek bir şey yok. Arkadaşlarım ifade ettiler, siz alınan oyların boşa gittiğini söylerken
geçen seçimde 8 bin arkadaşımız çağdaş demokrat muhasebeciler birliğine oy verdiğinde diyor ki benim 5
tane yönetim kuruluna vereceğim oy budur diyor. Peki bu 8 bin oyu nasıl yapacağız? Bu seçimde de
14.500 oy alacağız. Bu nereye gidecek peki?

Şimdi bize nasihat eden genç bir arkadaş çıktı karşımıza, özellikle böyle atamayla bu işler yürümüyor
arkadaşlar. Meslek yönetimine aday olan insanlar oda platformunun çalışmalarında yer almalıdır. Ben
arkadaşımı yıllardır bu müessesenin içindeyim ve ilk defa gördüm. Aldığımız bilgiye göre arkadaşı tepeden
atamışlar yönetime hayırlı olsun. Ama bizim anlayışımızda tepeden atama yoktur. Farkımız bu.
Arkadaşımı izlerken hani bir TV’ye çıkarsınız ya, verilmiş ders o replikle anlatmaya çalışıyor. Ama bu genel
kurul önündeki duruş o TV’ye benzemez. Artı; arkadaşımız bizi tanımış olsaydı 20 yıldır bu heyecanla
buraya geldiğimizi bilirdi, bizi biz yapan bu heyecandır.
Benim yüreğim taş gibi merak etmeyin. Taş, taş! Yine konuşan değerli arkadaşlarım bizim ideolojik
olduğumuzu söylüyor. Ya şunda bir anlaşalım sizinle: arkadaşlar biz, şuandaki mevcut bir anayasa var, bu
anayasanın 135. Maddesine göre kurulmuş bir meslek odasıyız. Yani bu yasa doğrultusunda kurulan
meslek odaları Cumhuriyet’in temel değerlerine taraftır. Eğer siz laikliğe, Cumhuriyete, demokrasiye
ideolojik diyorsanız elbette ideolojiğiz. Var mı?
Ya bir kere de laikliği ağzınıza alın.. neden kaçıyorsunuz bundan? Bir kerede çıkın samimi olarak bunları
itiraf edin. Ama biz sizin ne yaptığınızı ayrı bir dünya kurmak istediğinizi biliyoruz. Sevili arkadaşlar; yarın
seçimlerimiz var. Buradaki arkadaşlarımın yüzde 98’i 2 yıldan beri odanın mutfağında çalışanlardır. Birileri
bir yerlerde otururken farklı örgütlenmeler yaparken bu arkadaşlarım gerek ilçelerde oda temsilcileri ve
yardımcıları olarak çalışma komitesinde emek veren arkadaşlarım; ben öncelikle bu mutfakta çalışan siz
arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bir teşekkürümü de ayakta duran çalışanlarıma, o güler
yüzünüze, yüreğinize size de teşekkür ediyoruz. Genel kurula katılan siz değerli arkadaşlarımıza bir kez
daha teşekkür ediyorum. Yarın akşam saat 5’te sandıklar açıldığında oyunun nasıl bozulduğunu hep
birlikte göreceğiz. Sevgi ve saygı sunuyorum.
Divan:
Teşekkürler. Evet değerli arkadaşlar; gündemin 9. Maddesi olan yönetim kurulu çalışma raporu, kesin
hesaplar ve denetim kurulu raporuyla alakalı görüşmeler yapıldı. Söz almak isteyenler aldı. Sorulan
sorulara yönetim cevap verdi. Sıra geldi bu raporların ve kurulların ibrasına. Onuncu gündem maddesinde
ibra var. Ben kurulları ayrı ayrı oylarınıza sunacağım.
Yönetim kurulu çalışma raporu ve kesin hesap raporuyla birlikte yönetim kurulunu ve bu raporları kabul
edenler ve yönetim kurulunu ibra edenler. Etmeyenler. Oybirliğiyle ibra edilmiştir yönetim kurulu.
Teşekkür ederim.
Denetleme kurulu raporunu ve denetleme kurulunu oylarınıza sunuyorum. İbra edenler, etmeyenler? Bir
kişi hariç oybirliğiyle kabul edilmiştir. Sayın yönetim, ibra edildiniz bir teşekkür konuşması alacak mısınız?
Yahya Arıkan:
Bu güveni şahsım adına değil tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi
sunuyorum. Teşekkür ediyorum.
Divan:
Teşekkür ediyoruz. Yönetim ve denetleme kurulları ayrı ayrı ibra edildi. 11. Maddede tahsili imkansız hale

gelen üye borçlarının görüşülmesi var. Bu noktada oda yönetimi genel kurulu bilgilendirici bir açıklama
yaparsa ona göre tartışalım.
-

Sayın divan, sayın genel kurul sizleri saygıyla selamlıyorum. Öncelikle vefat eden üyelere allah’tan
rahmet diliyorum, ağır hastalıklı üyelerimize şifalar diliyorum. Bu bağlamda 1,5,2009-31,12,2009
tarihleri arası vefat eden üyeler 83.034,12 TL, fesih olan üyeler 2.204,84 TL, toplam 85.517,18
TL’dir. 1.1.2010- 30.04.2010 arası vefat eden üyelerimizin 69.085,78 TL, ağır hastalıklı
üyelerimizin 10.185,80 TL, fesih olan ulaşılamayan üyelerin 50.448,83 TL’dir. Genel kurulun
bilgisine. Saygılar sunuyorum.

Divan:
Oda saymanımızı Kazım Mermer konuyu rakamlarıyla açıkladı. Tahsilatı yapılamayan vefat eden oda
üyelerimizin bir kısmı nakilden kaynaklanan ve bir kısmı yönetim kurulu kararıyla sağlık raporlarıyla
belgelenmiş üyelerimize ait üye borçları vardır. Toplamını okudu, liste halindedir burada. Ben bu konuda
oylama yapmadan önce, görüş bildirmek isteyen arkadaş var mı diye sormak istiyorum. Yok. Peki. O
zaman oda saymanımızın okuduğu rakamlara haiz iki liste var, buradaki miktarların aidat borçlarının
silinmesi için oda yönetim kuruluna yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edilmiştir. Teşekkür
ediyorum.
Gündemin 12. Maddesi, yeni çalışma dönemi bütçesinin görüşülmesi. Bu konuyla ilgili bir önerge var.
Önerge tekrar okunulmadan görüşülmesini öneriyor. Vaktinizi almamak için okumuyorum. Oylarınıza
sunuyorum. Kabul edilmiştir oy birliğiyle.
Önümüzdeki dönem bütçesiyle ilgili söz almak isteyen arkadaşlara söz vereceğiz. Hasan Hüseyin
Kırmızıtoprak bununla ilgili söz istiyor. Buyurun.
Hasan Hüseyin Kırmızıtoprak:
Değerli meslektaşlarım, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gündemimizin 12. Maddesi yeni dönem
bütçesiyle ilgili. Önergelerin uzun olması nedeniyle okunmasını es geçelim dedi sayın başkan peki çok
uzatmayalım ama buna benzer bir önergeyi geçen yıl da sunmuştuk. Bu önergeyi sona doğru gelince bir
çok meslektaşla paylaşamadık. Dolaysıyla zaman sıkıntısı nedeniyle de es geçilebiliyor ancak durum es
geçilecek gibi değil. Çünkü burada bir anlayış söz konusu. Gider esaslı bütçe yapmadığınızda sorun ortaya
çıkıyor. Yani önce parayı toplayalım harcayacak bir yer buluruz gibi bir mantık ortaya çıkıyor. Nispi aidat,
matbu aidat, ücret tarifesi yıllardır tartışılan bir sorun. Biraz önce genel sekreterimiz dedi ki
yönetmeliklerden kaynaklı bir çelişkiden bir durum ortaya çıkmış görünüyor dolayısıyla bunun üstüne
populist bir yaklaşım sergilemenin bir anlamı yok dedi. 1997’deki son değişikliğe baktığımızda
yönetmeliği TÜRMMMOB yönetimi yapıyor. Bu çelişkiyi sağlayan da bu yönetim kurulu ve gidermesi
gereken de yine odur. Ben hiçbir dönem yönetim kurulunda olmadım bu kabahat benim değil her halde.
Geçen kurul da söyledik bu sefer de söylüyoruz.
Şimdi sorun ne değerli arkadaşlar? Bütçe üzerine görüş ifade ediyoruz tekniğe ilişkin elbette görüş beyan
edeceğiz, biraz sabır lütfen. Konuya gireyim: 3 önerge var. Ücret tarifesi, maktu aidat, nispi aidat. Önce

dilerseniz ücret tarifesiyle ilgili önergemizin gerekçesini sunayım. Bu konuda yönetmelik var elbette.
1997’de değişen şekliyle SMM odaları yönetmeliğinde ücret tarifesini şöyle tanımlıyor: oda mensuplarına
dağıtılacak ve bürolarına asmaları zorunlu fiyat tarifesi karşılığı olarak memur maaşı taban aylığı kat
sayısını yüz rakamıyla çarpımı sonucu bulunacak tutar alınır diyor. Memur maaşı kat sayısı 2010 için 0,75.
Mesleki bağımsızlık açısından diyelim ki hadi ücret tarifesine biz düzenlesek de alsak. Bu bir tarafı, diğer
tarafı da bu söylediğim oranı yüzle çarpın 75 lira, tahakkuk edilen rakam 115. Geçen yıl da aynı şeyi
söyledik zımnen bu eleştiri kabul edildi sadece tarife bu yılda artırılmadan tahakkuk edildi. 2010’da da
aynı rakam yine hedefleniyor. Şimdi denebilir ki aradaki 40 lirayı mı tartışıyoruz. Tartışılan bu değil,
burada bir anlayış söz konusu. Şöyle bir sorun çıkacaktır ortaya. Bunu dostça söylüyorum: üye müşteri
benim meslek örgütüm de ticari bir kuruluş. Bu algıyı ve yargıyı ortadan kaldırmak için bunu gözden
geçirmeliyiz. Empatiyle bunu gözden geçirelim diye düşünüyorum. Bu işin bir tarafı.
Diğer bir mesele maktu aidat. Yine aynı yönetmeliğe göre maktu aidatı şöyle tanımlıyor: memur maaşı
kat sayısı taban aylığının 200 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar bütün üyelerce ödenir. Bir de
TÜRMOB’un bir yönetmeliği var orada da alt sınır- üst sınır tarifi var ve yöneticilerimi buraya sığınarak bir
tahakkuk yapıyor. Şimdi buradaki 200 kat sayısını 75 ile çarptığınızda yaklaşık 150 liraya tekabül ediyor.
Diyelim ki bir yanlışlık yapılmış yönetimce ve 2 yönetmelik arasında çelişki var. Peki. Ve genel kurula da
gelmedi ve düzelmedi. Bu çelişkiyi sadece İSMMMO mu kullanacak? Bir çok odaya sordum hiçbir odada
150 TL’den fazla maktu aidat alınmıyor ve yeminli odalar da dahil. Onların tamamı 150 lira aidat alıyor,
büyük odalar da 150 alıyor. Bunu bir izah etmelisiniz. 15 milyona varmış bir bütçeyi önce yetkiyi alıp
sonra harcama mantığı doğru bir anlayış değildir. Ben kanunu, yönetmeliği kendi yazdığımız yönetmeliği
bari doğru uygulayalım diye konuşuyorum, yoksa güven veremeyiz.
Nispi aidata ilişkin, ilgili yönetmelikte şunu söylüyor: nispi yıllık aidatın üst sınırı maktu yıllık aidatı
geçemez. Diye tarif ediliyor. Buradaki konuda şu: yargı kararları şunu ifade ediyor ve elimde bu
kararlardan var: kazanç varsa belirlenen oranda hesaplanan tutar alınabilir. Yani zaten fazla alınan maktu
aidata tamamlamak gibi bir hakka sahip değilsiniz diyor. Bir zarar beyan etse de, 100 lira da çıksa fazla
tahakkuk eden maktu aidata tamamlamış oluyoruz.
Biraz önce de ifade ettiğim gibi tüm bunları topladığımızda bir güven sorunu çıktığını söylüyorum. Bu
konuda titiz davranmayan yöneticilerimi acaba başka konularda üye aleyhine titiz davranıyor mu diye
kuşku edebilirim. Bu endişeyle bu düşünceyle yönetici arkadaşlarımızın bu durumu bir kez daha gözden
geçirmelerini divanın da bu önergelerin kayda geçilerek önümüzdeki günlerde takipçisi olacağımızın,
geçen yıl da önergeyi verdik, sonrasında çok tartıştık. Yargıya gidelim mi gitmeyelim mi diye. Ben odamla
yönetici dostlarımla yargı nezdinde bu işi düzeltmek istemiyorum, samimiyetimize güvenin bu konuyu
düzeltmeyi bir empati kurarak gündeminize alın diyorum. Hepinize saygılar sunup, teşekkür ediyorum.
Divan:
Kürsüye buyurun Oktay Bey.
OKTAY YEŞİLYURT:
Yani konuşmayı engellerseniz müthiş başarı kazanacaksınız sanki yapmayın yahu. Arkadaşlar sizleri takip
etmek için söylüyorum çünkü ben çok iyi biliyorum ki biraz sonra bu çabucak gelen ve okunmadan
geçecek olan madde sizlerin teveccühüyle kabul edilecek ama ben not düşmek adında bunu nasıl takip

ettiğimizi yarın rakibimiz konuşurken de alkışlarken de dikkat etmek adına önerim şudur ve yöneticilerin
de çeşitli toplantılarda danışma meclislerinde dile getirdikleri bir husustur, sayın Abdülaziz Vural da
söylemişti hatırlıyorum ve sayın oda başkanımız da şunu söylemişti ücret tarifesinde fiili genel kurulu
yaptığımızda gereğini yapacağız demişti. Ücret tarifelerinden ücret alınmamasını öneriyorum ve bunun
kayda geçmesini istiyorum. Sizin de lütfen bu konuda taraf olmanızı rica ediyorum. Teşekkür ediyorum.
Divan:
Evet. Bir açıklama gerektiren konuşmalar bunlar. Buyurun sayın Akdemir. Birliğimizin genel sekreteri bu
konunun yönetmelikle sınırlanmış olduğunu belirtecek diye tahmin ediyorum.
YÜCEL AKDEMİR:
Sayın divan, değerli meslektaşlarım; İSMMMO’nun yaklaşık 1,5 yıl önce TÜRMMOB’a gönderdiği yazılı
dilekçeyi isteyenlere fakslayabilirim. O dilekçede ücret tarifelerinin kaldırılmasını gerekçesiyle birlikte
gönderdik. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl bir torba kanununda yönetmelik çıkarma yetkisi aldık. Fakat ben
şahsen bu yönetmeliklerin çıkacağı kanaatinde değilim. Paylaşma anlamında söylüyorum. Yönetmeliği biz
hazırlarız. Yönetmeliği biz bakanlığa sunduk. Fakat bakanlığın mantığı yönetmeliği ben hazırlarım ben size
kabul ettiririm. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Muhtemelen bu yönetmelikler bu torba kanun
çerçevesinde bu dönem hayata geçmeyecek. Muhtemelen TÜRMOB’un genel kurulunda gündeme
gelecek, iki yönetmelik arasındaki çelişki ortadan kaldırılacak. Onun dışında burada getirilen tekliflere
saygı duyarım, yasa ve yönetmelik açıktır. Yönetmelik değişinceye kadar bu yasal uygulama devam
edecektir teşekkür ediyorum.
Bakın hukuksal sorumluluğumuz var. Konuşmamda da söyledim. Diğer odaların sorunu. Biz İstanbul
odasıyız. Yani yönetmelikte yasada değiştirmeden 2 yılı dolmayandan yeni büro açandan 70 yaşını
aşandan aidat almıyorum demekle olmaz. Bunlar zimmettir. Yönetici sorumluluğudur. Hepinize saygılar
sunuyorum.
Divan:
Evet değerli arkadaşlar yönetmelik değişene kadar bu konu yönetimler tarafından uygulanmak zorunda.
Bununla ilgili bir oylama yapamayız çünkü bizi bağlayan şeyler var. Ama yetkili ağızlardan ilgili çalışmaları
duyduk. Onun için ben yeni dönem bütçesinin görüşüldüğü kabul ediyorum ve oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz.
Son maddemiz dilek ve temenniler. Dilek ve temennilerde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Yok.
Bugünkü genel kurula katılımınızdan ötürü konuklarımızdan, söz alanlardan, bu vakte kadar bizi
bekleyenlere kadar herkese teşekkür ediyoruz. Yarın seçimlere katılacak tüm gruplara ve bağımsızlara
divan heyeti olarak başarılar diliyoruz. 22. Genel kurulda yine birlikte olmak üzere hepinize saygılar
sevgiler sunuyoruz.

