İSMMMO 22. SEÇİMLİ GENEL KURULU
Sayın konuklar, değerli mesletaşlarım. Odamızın 22. Genel Kurulu'nun ülkemize, mesleğimize,
dayanışmazmıza katkı getirmesi dileğiyle sizleri saygıyla selamlıyorum. Ve Genel kurulumuzu
açıyorum. Yönetimim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Genel kurulu yönetmek üzere
Divan için önerilerinizi bekliyorum. Şu anda elime verilen bir önerge var. Başka bir önerge yoksa bu
önergeyi okumak ve oylarınıza sunmak istiyorum.
İSMMMO 22. Genel Kurulumuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Ülkü Sönmez, başkan
yardıcılığına Seda Berberi, üyeler Abdulaziz Boralı ve Uğur ... Öneriyoruz. Önerenler Yahya Arıkan,
Mehmet Hamdi Balcı, Mustafa Çaya. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edilmiştir. Divanı göreve davet
ediyorum.
ÜLKÜ SÖNMEZ
Sayın genel başkanım sayın onursal genel başkanım, Değerli İFAK geçmiş dönem başkanımız, Değerli
oda başkanlarım, TÜRMOB'taki mesia arkadaşlarım, Sevgili meslektaşlarım. Türkiye'nin geleceğine
açılan geleceğini belirleyecek olan ve geleceğinde çok önemli işlere imza atacak olan siz meslek
mensuplarımızın bugünkü yani güzide şehrimiz İstanbul'umuzun İSMMMO 22. genel kuruluna hepiniz
hoşgeldiniz.
Gelecek sizin gelecek bizim. Gelecek hepimizin. Bu iki günlük genel kurulu Ülkemize ve mesleğimize,
güzellikler ve çağdaş aydınlık günler getirmesini diliyorum. Şimdi sizden Gündem maddeleri
çerçevesinde Başkanlık divanına Genel Kurul tutanaklarını İmza yetkisi verilmesi var. Bu yetkiyi bize
vermeniz için oylarınıza sunuyorum. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar,
İstiklal Marşı ve Ve saygı duruşundan sonra gündemi oylarınıza sunacağım.
Sevgili meslektaşlarım şimdi size gündem okuyacağım. Gündemle ilgili değişiklik önergesi varsa onu
isteyeceğim Ve oylarınıza sunacağım. İlk üç maddeyi tamamladık. 4. maddede, belgesel gösterimi var.
5. madde Yönetim Kurulu adına Başkan'ın konuşması. 6. madde, konukların tanıtımı ve konuşmaları.
7. madde Adayların divana bildirilmesini ve okunması. 8. maddede bu seçimde kullanılacak oy
pusulalarının şeklinin belirlenmesi hususu. 9 Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Kesin hesap raporları ve
Denetleme Kurulu'nun raporlarının okunması, Disiplin kurulu faaliyet raporunun okunması. 10Yönetim ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı aklanması. 11 Üye borçlarının görüşülmesi. 12 Yeni
çalışma dönemi bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması. 13 Mesleki kararların görüşülmesi. 14 Dilek
ve temenniler.
Gündeme ilavesi olan var mı? Gündemi bu haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edilmiştir. Gündem
doğrultusunda genel kurulumuzu icra edeceğiz. Tekrar güzellikler ve aydınlıklar getirmesini diliyorum.
İsmmmo belgeselinin gösterimi.
YAHYA ARIKAN
Sayın Divan Başkanım, Sayın Konuklar, Sayın, TÜRMOB Genel Başkanı, Türmob'un değerli kurul
üyeleri, Türkiye'nin dört bir yanından gelen oda başkanları, değerli basın mensupları, meslek

mücadelesindeki yol arkadaşlarım bir amacı, bir idealini gerçekleştirmeye gönül koymuş değerli
meslektaşlarım mı 22. genel kurulumuza hoşgeldiniz, sizleri içtenlikle selamlıyor sevgi ve saygılarımı
sunuyorum.

Değerli meslektaşlarım inanç vizyon ve dayanışma ile bu 23 yılı geride bıraktığımız meslek
mücadelemizde inanıyorum ki her gün her zamankinden daha önemli bir gün olacaktır. Çünkü
inanıyorum ki o ünlü sözdeki gibi başka bir gün olacaktır. Bu nedenle başka bir gün olacaktır? Çünkü
herkes gördü ki onca haksız eleştiriye rağmen hiçbir zaman mesleğimizin ve meslektaşlarımızın
geleceğini küçük hesaplar üzerine kurmadık. Değerlerimizi unutmadan hepimiz adına geleceğimize
sahip çıktık. Ve çıkmaya da devam edeceğiz. Birilerinin olduğunun tersine göreve geldiğimiz günden
beri hiçbir siyasetin arka bahçesi olmadık. Ama daha da önemlisi hiçbir zaman baskılar karşısında
yılmadık. Ayrımcılık yapmadan mesleğimize yaraşır bir şekilde davrandık. Herkese gülümsedik sıcak
olduk her sıktığımız eleruhumuzu kattık. Yürüdüğümüz yollarda engellilere karşı vizyonel Ve sonuç
odaklı bir yaklaşımla adeta tarih yazdık. Modern güçlü yapılar kurarak teknolojik olarak İSMMMO'yu
dev bir martıya dönüştürdük. İşte bu nedenledir ki İSMMMO olarak geldiğimiz noktaya bizden yıllar
önce kurulan meslek odaları gıptayla bakmaktadır.
Değerli meslektaşlarım.
Büyük emekler ve sorumluluklar bilinci ile bir dönemi daha geride bıraktık. Kişisel ve toplumsal
sorumluluğu yüksek bir mesleğin temsilcileri olarak 2012 yılı ise hem bizden hem de işkolumuz adına
zorlu geçti. Çünkü özellikle meslek camiamızın bütününe yönelik, hukuku zorlayan adımlar, bağımsız
denetimde, ayrımcılık ve adaletsiz yaklaşımların gölgesi, yürürlüğe giren yeni TTK adeta aldı götürdü.
Hatırlayınız Türkiye genelinde çalışma arkadaşları ve aileleriyle birlikte muhasebe meslek camiasının
500 bini bulan onurlu çalışanları adına neredeyse bütün bir yıl siyasi erkten vicdan muhasebesi
yapmasını istedik. Angaryalara son verilmesini ve vesayetin sona ermesini, oldu bitti'lerin
yaşanmamasını istedik. Ve en önemlisi sosyal yaşamın onurlu bireyleri olduğumuzun unutulmamasını
talep ettik. Ancak bu dev gibi sorunlar ortadayken Gözetim ve Muhasebe Standartları Denetim
Kurumu, mesleğimiz meslektaşımızve Ülkemizin geleceğini ipotek altına alan Bağımsız Denetim
Yönetmeliği yayınlayarak kaosu zirveye taşımıştır.
Değerli meslektaşlarım. Tabii tüm bu yaşananları bütün detaylarıyla sizlerle paylaşacağım. Ama
özellikle bu girişimlerden hiçbirini meslek mücadelesine sergilediğimiz başarı tablosunu
unutturmayacağını herkesin bilmesi gerekiyor. Çünkü burada ilkelerimiz ve emeğimiz ve hepimizin
alın teri ile gerçekleştirdiği büyük işler var. 23 yılı aşkın sürede neler yapmadık ki. Mesleğimizi dünden
gördük ve bugünden planladık. Mesleğin, bugünü ve geleceğinde eğitimin Özellikle vazgeçilmez
olduğu bilinciyle çalışmalar yaptık.
Eğitimleri ilçelere yaydık. Tuzla'dan Silivri'ye eğitim birimlerimizi yaygınlaştırdık. Meslektaşlarımız
için İstanbul'un 14 noktasında eğitim birimleri kurduk. Resmi web sitemizde de bu büyük bir bilgi
denizi oluşturduk. Dergilerimizle farkındalık yarattık. Olduk çalışmalarımızı bu durum uzun kapamış
bulunuyor. İSMMMO Bizden Haberler ile gelişmeleri, ürünleri tüm üyelerimizle paylaştık. İSMMMO
TV canlı yayınla iş yerlerimize konuk olduk. Akademik çevrelerle yakın temasta bulunduk.TMMOB ve
İstanbul Barosu'na yapılan hukuksuz uygulamalara karşı yanlarında yer aldık ve yer almaya devam
edeceğiz.

Değerli meslektaşlarım bunlar boş sözler değil. Somut rakamlarla ama şimdi büyük fotoğrafı görelim.
Mesleğin ve ülkenin geleceği insanların göreceği eğitime bağlıdır. Bizde göreve geldiğimizde önce
eğitim dedik. 23 yıllık sürede eğitimde 350 binlik gibi bir sayıya ulaştık. Meslekte 15 yıllık
eğitmenlerle eğitim projemiz Türkiye'nin büyük projelerinden biridir. Yaptığımızın adı eğitim
seferberliğidir. Çünkü eğitime tümüyle farklılık ve farkındalık yarattık. Dönem sonu işlemlerinden,
teşvik sistemine kadar sektörel bazda onlarca eğitimler yaptık.

Son dönemde düzenlediğimiz Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan Türmob eğitiminde TTK,
TFRS ve Bağımsız denetim eğitimlerine İstanbul'da 15000 Türkiye genelinde 40000 meslek
mensubumuz katıldı. Burada birşeyin altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Bu eğitimleri verirken
meslektaşlarımıza hiçbir maddi külfet getirmedik. Oysa bugün Gözetim Kurulu şemsiyesi altında
Bağımsız denetim eğitim için tüm meslektaşlarımızdan bu 3000 lira para almaktadırlar. Ortada basit
hesap var. 120 milyo lira yapar. Yazıktır günahtır bunun hesabını hem karar verenler hem de
işbirlikçileri mutlaka vereceklerdir.
Meslek mücadelemizde haksız rekabetle savaşmaya ise her zaman öncelik verdik. Meslektaşa pusula
oluşturarak etik kuralları yanısıra yazılı programları geliştirerek önemli bir yol aldık. Kurumsallaşmayı
ise hep anlattık. Bizce yarınlarda ayakta kalmanın tek yolu budur.
Bunun için güçleri nasıl birleştireceğiz? Meslek mensuplarının kendi kurumsal şirketini kurması için
izlenecek trateji ve yöntemler için rehberler yayınladık. Platform projesi ile entellektüel sermaye
değerlenme yazılımı geliştirdik. Çalışma Komitemiz adeta üretim merkezlerine dönüştü. Bütün grupları
Danışma meclisinde biraraya getirerek ortak akılla ortak çözümler geliştirdik. Meslekte uzmanlık
alanları yaratarak İSMMMO Akademi ile yetkilendirilmiş sertifika eğitimleri verdik. Yabancı sermayeli
şirketlerde muhasebe uzmanlığı, Stratejik Yönetim Uzmanlığı, Şirket ve marka değerlendirme
uzmanlığı, İş denetim uzmanlığı Gibi konularda uzmanlık sertifikaları düzenledik. Bağımlı ve hizmetli
çalışanlar arasında bir fark yaratmadık. Bağımlı çalışanların çalıştıkları şirketlerin beyanname
imzalama yetkilerini düzenledik. Vergileri lehvaları imzalama yetkileri sağladık. Tek stajer
sınırlamasını kaldırdık.
Ücreti hep ikinci planda gördüm. Meslektaşıma hizmeti ücretsiz verdim. Eğitim yayın sözleşme,
Faaliyet belgesi, ücret tarifesi bunların hiçbirinden ücret alamamaktayız. Kısacası, aidat dışında hiçbir
hiç bir ücret almıyoruz. Meslektaşlarımızın sırtından para kazanmak isteyenlere hiçbir zaman geçit
vermedik. Mesleğe katkılarımızı rakamlarla izah etmek zordur. Bütün dünyada eğitim ve yayınlar
ücretli iken, biz 23 yılda 350 bin meslektaşımıza yüzyüze eğitim verdik. 15000 kişiye bağımsız
denetim eğitimleri, Binlerce yayını yüzlerce mevzuat yayını, Vergi danışmanlığı ve TTK
danışmanlığını 9000 kişiye ücretsiz verdik. Verdiğimiz hizmetin değerinin hesabını hiç yaptınız mı
arkadaşlar? Ben söyleyeyim, en az 400 trilyon. Bu meslektaşın cebinden çıkmasını önlediğimiz paradır.
Bu bir vizyondur alın teridir emektir. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı yürekten sevgilerimi sunuyorum.
Değerli konuklar, mesleki sorunları ise Sürekli güncel olarak takip ettik. 60'tan fazla meslek sorununun
çözüm raporunu yayınladık. Toplumsal sorunlara hep duyarlı olduk. 70'ten fazla rapor yayınladık.
İnsan odaklı raporlar, medyada büyük yankı uyandırdı. 1 Mayıs ve 8 Mart etkinliklerine destek verdik.
Üniversitelerde katıldığımız etkinliklerde mesleğimizi tanıttık.

Çok değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım. Tabii ki mücadelemiz bitmedi bitmeyecek. Tüm bunlar
kendi geleceğimize olduğu kadar Türkiye'nin geleceği içindir. "Yeni bir ülke bulamazsın, arama" diyor
ozan.Gerçekten de böyle. Oysa görüyoruz ki Türkiye bugün zorlu bir dönemeçten geçiyor. Gelecekte
yaşayacağımız sıkıntılar açısından kötü sinyaller veriyor. Burada zamanınızı almayacağım.
Analizlerimizi çözüm önerilerimiz faaliyet raporumuzda bulabilirsiniz.
Meslek projelerimizi ve çözüm önerilerimizi birazdan paylaşacağım. Ancak mesleğimiz, meslektaşımız
açısından gelinen durumu iyi anlamamız gerekiyor. Akademik bir meslek kuruluşu olarak sesimizi
duymak istemediler. Adeta bizi meydanlara zorladılar. Hal böyle olunca meslek yasamızın kabul
edilişinin 23. yılı olan 13 Haziran 2012'de 5000'den fazla meslektaşımızla alanlara çıktık.
eslektaşlarımızın durumunun bıçak sırtında getirilmesine ve atanmışların bizi bertaraf etme
çalışmalarına karşı mücadele ettik, sesimizi yükselttik.
Angaryanın kaldırılmasını istedik. Bakanlık,
vesayetin kaldırılmasını istedik. Bunlar haksız talepleri mi? Yine 1 Mart 2013'te 5000'i aşan
arkadaşlarımızla Taksim'de bir araya geldik. Kamu Gözetim Kurumuna dur dedik. Bu haksızlıkları dile
getirdik. Bu taleplerimizi Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı iletip çözüm beklerken ne oldu. 660 sayılı
karaname ile bir gecede hayata geçirilen Kamu gözetim ve Muhasebe Standartları Kurumu ile Hem
mesleğimiz hem de ülkenin geleceğine büyük bir darbe vuruldu. Oysa 90 bin Serbest Muhasebeci ve
Mali Müşavir ve Yeminli mali müşavir Şeffaf bir denetim ve kayıtlı bir ekonomi idealinde Türkiyemiz
için bağımsız denetim odaklanmış. Peki saydamlık, katılımcılık ve adalet ilkesiyle Hareket etmesi için
büyük yetkilerle donatılan Gözetim kurumu ne yaptı? Kapalı devre ve tek sesli bir anlayışla,
meslektaşın karşısına çıktı. Bu kurum, bırakın meslek örgütlerini Resmi kurumların önerilerini dikkate
almadan 26 Aralık'ta yayınladığı Bağımsız Denetim Yönetmeliği ile Türkiye'nin geleceğini açıkça zora
sokmuştur. Bu kurum, meslektaşlarımızın zorlu bir eğitimle kazanmış olduğu hakları tartışmasız bir
şekilde mağdur etti. Bu Yönetmelik, meslektaşımızın, tüm birikimlerinin yok ediyordu. Biliyoruz ki,
gözetim kurumunun asıl işlevi Gözetlemek ve denetlemek olmalıdır. İşte biz bu durumu anlatan basın
açıklamaları ve Gazete ilanlarıyla da meslektaşlarımızın haklarına sahip çıktık. Başta Başbakan olmak
üzere topluma çağrıda bulunduk. Yanlıştan dönülmesinin adaletli ve katılımcı saydamlığı esas alan yeni
bir yönetmeliğin yayınlanmasını istedik. Yeni yapılacak yönetmelikte 3 önerimiz oldu.
Çok değerli meslektaşlarım. Peki şimdi durum ne? Bağımsız denetimi, dünya standartlarında olması
için hala bekliyoruz. Ama kimse şunu unutmasın. Mücadelenin demokratik zeminde devam etmesi
mesleğimize ve Meslektaşımıza olan borcumuzdur. İşte bundan dolayı İSMMMO ve TÜRMOB olarak
Danıştaya Kamu Gözetim Kurumu ile ilgili dava açtık.
Değerli meslektaşlarım. Bu durumun herkesin vicdanlarını sorgulaması gerektiğine inanıyorum.
Özellikle kapalı kapılar ardında işbirliği yapanlara sesleniyorum. 22 yılda yüksek öğrenimini
tamamlayan bir genç Bugün bu mesleği tercih ettiğinde önce staja başlama sınavına giriyor. Ardından 3
yıl staj yapıyor. Yeterlilik sınavına giriyor. Sınavı kazandığı taktirde meslek mensubu oluyor. Peki
gözetim kurumu ne diyor? Bunlar yetmez diyor. Onbeş yılı doldurmadığımız için denetçi olamazsınız.
Tekrar sınava gireceksiniz. İşyerini kapatıp veya çalıştığımız yerden ayrılıp 3 yıl daha staj yapacaksınız
diyor. Soruyorum bu nasıl vicdandır Nasıl adalettir? Bu gençlerden ne istiyorsunuz? Hiçmi vicdanınız
sızlamadı?
Değerli meslektaşlarımızın inanıyorum ki bu sorunu da aşacağız. Herkes şuna yürekten inanmalı. Yeni
dönemde iddialı projelerle Mesleğimiz ve meslektaşımız için tüm enerjimizi sonuna kadar harcamaktan
hiç çekinmeyeceğiz. Çünkü muhasebe camiasının 3 özelliğine inandığımız için bunları başaracağımıza
inanıyorum. Birinci özelliği, yeniliğe açık olmasıdır. Devletten 1 lira yardım almadan Tüm işlemleri

elektronik ortamda yapmaktadır. Bu bizim yenilikçi yanımızı gösteriyor. İkincisi de bizim kadar
eğitime önem veren bir meslek kuruluşu yoktur. Üçüncü özellik ise bilgiyi paylaşan bir mesleğiz. Daha
bu alanda meslektaşlarımızın için yapacağımız çok şey var. Haksız rekabet, tahsilat, Düşük ücret, iş
yoğunluğu Ve gelecek kaygısının meslektaşlarımızın temel sorunu oluşturduğunu biliyoruz. Bu
sorunlara popülist yaklaşımlardan uzak, çağdaş adımlar da kapatacağız. Serbest çalışan bağımlı çalışan
ve de gençler için. Sevgili, serbest çalışan üyelerimiz Sizler için güçlerin birleştirilmesi
kurumsallaşmanın sağlanması, Uzmanlaşmanın sağlanması Ve zamana dayalı ücret tarifesi ile çok hızlı
yol alacağız. Güçlerin birleştirilmesi için ve İSMMMO'da bir birim oluşturduk. Şimdi eğitimlere daha
sonra meslektaşlarımızın adım atmalarına olanak sağlanacaktır. Haksız mücadele ile ilgili yazılım
oluşturulmuş ve bu genel kurulda alacağımız kararla bu yazılımın hayata geçirilmesini sağlayacağız.
Zamana Dayalı Ücret Tarifesi'nin altyapısı oluşturulmuş, Yazılım ve mevzuatının hazırlanmasının
aşamasına geçilmiştir. Bu projeler hayata geçtiğinde haksız rekabet ortadan kalkmış olacaktır. İş
yoğunluğu ise sorun olmaktan çıkacaktır. Sevgiliyi bağımlı çalışan arkadaşlarım. Sizler için öncelikle
bu meslek unvanlarınızı kullanmanızı sağlayacağız. Avukat ve doktorlar bağımlı ve bağımsız çalışsa da
bu ünvanlarını kullanıyor. Ama bizde bağımlı arkadaşım bu ünvanını kullanamıyor. Bu ayıbı mutlaka
düzelteceğiz. Tavsiye niteliğinde bir ücret düzeyi belirleyeceğiz. Ayrıca Ayrıca Farkındalık Eğitimi
düzenleyeceğiz. Genel kurulun ardından bu üç eğitimi
sizlerle paylaşacağız. Sevgili genç arkadaşlarım. Sizlere özel önem veriyorum. Yeni işe başlayanların
ilk iki sene yüzde 50 aidat almasını sağlayacağız. Meslektaşlarımızın piyasaya ayak uydurması için bir
merkez oluşturacağız. Ve en önemlisi kamu gözetim kurumuna karşı sizler adına mücadeleye devam
edeceğiz.
Değerli meslektaşlarım, Sayın Konuklar. Türmob yönetiminde, beşe 4 olarak düzenlenen
anti demokratik yöntem bugün büyük bir demokrasi ayıbıdır. Ortada büyük bir hukuksuzluk var. Bu
ayıp ne kadar devam edecektir. Artık yeter diyoruz.
Değerli konuklar, siyasetin gölgesi mesleki örgütler ve yönetimlerin şekillenmesindem acilen
çekilmelidir. Örneğin, mesleğimizin yönetim organlarının seçiminde uygulanan Dünyada başka hiçbir
meslek örgütünün de örneği olmayan nispi temsilde olduğu gibi. Bu hizmeti kilitleyen bir sonuç olacak
dedik. Sonuçları görüyoruz. Sistem tüm meslek odaları'nın yapısına uygun değil dedik yaklaşımı
ortada. Türkiye alev alev yanıyor sevgili arkadaşlarım. Yapılan tüm seçimlerde kaos var. peki derdiniz
ne o zaman. Dertleri belli arkadaşlarım. Birileri son günlerde bir söylem dile getiriyor. Meslek
odalarında üyelik ithiyarı olsun diyor. Buradan herkesi uyarıyorum. Bu mesleğe yapıalacak en büyük
ihanetlerden biri olur. Bu yaklaşım örgütlülüğe vurulmuş büyük bir darbe olur. Bu meslek saygınlığını
azaltır. Kesinlikle otorite boşluğu yaratır bunun vebalini kimse ödeyemez.
Şu unutulmamalıdır. Odalarda, siyasilerin ve siyasetçilerin zaferi Ne, mesleğimizi ne de ülkemiz için
olumlu bir sonuç yaratmaz. Şimdi buradan herkese açıkça söylüyorum. Bağımsız denetim sürecine
teslim olmayacağız. Nispi temsili bu seçimde tarihin karanlığına gömeceğiz. Odalarımızı siyasetçilere
ya da asla ve asla teslim etmeyeceğiz. Burası, Mali Müşavirler Odası burada yuh yoktur. Burada bir
kalite vardır, saygı vardır.
Genel kurula katılan tüm dostlarıma, oda başkanlarıma Tüm mücadele arkadaşlarıma yürekten teşekkür
ediyor, Genel kurulun başarılı geçmesini diliyor Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum.

TÜRMOB GENEL BAŞKANI NAİL SANLI

Sayın bakanım sayın onursal başkanım, Sayın oda başkanları, kurumaların değerli temsilcileri Değerli
kurul arkadaşlarıma değerli çalışma arkadaşlarım İstanbul, Odamızın değerli üyeleri, değerli
arkadaşlarım Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Genel kurulda, sizlerle birlikte olmaktan büyük bir
mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum.
Değerli konuklar, bugün Dünya Etik Günü. Ve bu Genel Kurulunda, etik ilkeler doğrultusunda Cereyan
etmesini temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum.
Genel kurullarımızı gerçekleştiriyoruz yapıyoruz. Genel toplam olarak 50 odamızda genel kurullarımızı
tamamlamış bulunuyoruz. Bugün İstanbul dahil 10 Odamızın genel kurulunu gerçekleştireceğiz.
Toplam 84 odamızdan 62 odamızın genel kurulu tamamlanmış olacak. Genel kurullaru mesleğimizin
yarınlarının oluşturulduğu alanlardır. Bizim ortak paydamız desteğimizdir. Bu ortak payda
birlikteliğimizin temelini oluşturur. Mesleğimizin geleceği için hep birlikte mücadele etmek
zorundayız. Bu meslek için mücadele eden herkes mesleki çıkarları ön planda tutmak zorundadır.
Değerli meslektaşlarım. Gerek ülke gerekse meslek örgütü olarakoldukça zor bir dönem geçiriyoruz.
En basit demokratik taleplere dahi tahammül edildiği bir dönemdeyiz. Böylesi bir dönemde muhalif
kimliğinizi bir kenara bırakın devamlılığımızı sağlamak bile büyük bir çaba gerektiriyor.
Değerli konuklar, sevgili meslektaşlarım. Ayrışmanın ötekileştirmenin prim yaptığı ve ağır bastığı bir
dönemdeyiz. Ayrıştırmanın ötekileştirmenin kimseye bir faydası olmaz. Çatışma ortamları bu ülkeden
yıllardır zarar verdi. Zaten ülkemizin bir bölümünde terörden dolayı yıllarca kan aktı. Akan kanın
durması ve silahların susması hepimizin temel isteği ve arzusudur. BArışnı gelmesi, kardeşliğin
yeşermesi bunları arzu etmeyecek birinin olduğunu hiç zannetmiyorum. Bu yüzden barış sürecinin
hassasiyetle ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi büyük katkı sağlayacaktır. Umarız ki bu topraklarda
sonsuza dek hiç kan akmasın, analar ağlamasın ve artık ocaklar sönmesin. Bu meslek örgütü barıştan,
özgürlüklerden, demokrasiden yanadır. demokrasinin olduğu yerde karanlık olmaz. Kirli hesaplar asla
olmaz. Bunun için demokrasi, özgürlük ve şeffaflık diyoruz.
Sevgili meslektaşlarım küresel kriz uzun zamandır küresel ekonomiyi tehdit ediyor. Ekonomimizin
zayıf yanlarının da olduğunu biliyoruz. Türkiye ekonomisinin zayıf noktası cari işlemler açığıdır.
Maalesef bu sıkıntı devam etmektedir. Cari açığı düşürmek için frene bastık. Ama bu defa büyüme
rakamları düşmeye başladı. İşsizine iş bulmak için, ekonomiyi ayakta tutabilmek için ve yatırım
yapabilmek için en an yüzde 5 büyümek zorundadır. Türkiye cari işlemler açığı sıralamsında 2011'de
dünyada 2., 2012'de ise 8. sırada yer aldı. Diğer büyük sıkıntılardan biri de borçtur. Faizler düştü borç
uzun vadeye yayıldı yine de bu ekonomik yapıda 229 milyar dolar dış borç, 337 milyar dolar iç borç
bulunmaktadır. Yüksek faiz zayıf noktalarımızdan biri olarak devam etmektedir. Peki bireylerde durum
farklı mı? Tüketicilerin bankalara olan borcu 201 milyar lira. Vatandaşların bankalara kredi borcu 72.2
milyar. Ekonomimizin bu zayıf noktalarındaki sorunlar çözersek müreffeh bir Türkiye'de hep beraber
yaşarız.
Mesleğimiz yeni bir sürece girdi. Uluslararası gelişmeler, yapılan çalışmalar mesleğin değişim
sürecinde olduğunu göstermektedir. Bu gelişmelerin meseleğin yararına olması için çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Maalesef meslek örgütümüzün b ve mesleğimizn gelişmesini istemeyen önemli bir
kesiminde olduğunu ifade etmek zorundayım. Mesleğin gelişmesini istemeyenler, küçük çıkarlarını
mesleğin çıkarlarının önünde görenler mesleğe ve ülkeye ihanet içerisindedirler ve vebal altındadırlar.
Bu meslek örgütü mutlaka onlara cevap verecektir ve onları asla affetmeyecektir. Biz bu sürecin
kırmadan dökmeden bize yakışır şekilde tamamlanacağına inanıyoruz. Çok zamanınızı almadan
özellikle sosyal medyada konu olan birşeye değinip sözlerimi tamamlamaya çalışacağım. Mesleğimizi

heytecanlandıran konulardan biri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'ydu. Defalrca söyledik Türk Ticaret
Kanunu geçmiş dönemlerde TBMM'nin imza attığı reform niteliğindeki yasalardan bir tanesiydi. Ama
bu düzenleme 6333 sayılı yasa ile büyük bir değişikliğe uğratıldı. Mesleğimizi ilgilendiren denetim
konusu da büyük bir zarar gördü. TTK merkezinden oynatılmış oldu. TTK süreciyle birlikte 2 Kasım
2011 tarihinde yeni bir kurumla tanıştık. 660 sayılı Kanun Hükmünde Karaname ile kurulan Kamu
Gözetimi ve MUhasebe Denetimleri Standartları Kurumu. Bu kurum bir dünya uygulamasıdır.
Türkiye'de de mutlaka kurulmalıydı. Daha öncede gündeme geldi ancak kadük oldu. Bu yüzden sürpriz
bir gözle bakmıyoruz. Olması gereken beklenen bir düzenlemeydi. Bunu her yerde söyledik. Gerekli
bir kurumdur dedik. Dünya ile uyum sağlamayan yönleri varsa da süreç içerisinde düzelebileceğini
söyledik. Kamu Gözetim Kurumu ile yaptığımız toplantıda söyledik. Başkana bir eğitim modelimiz
olduğunu söyledik. Eğitim programını biz sunmadık. Başkana eğitimlerimizle ilgili bir şey söylecek
misiniz dedik. Söyledi. Hikaye anlattı. 74 tane oda başkanı oradaydı. Başkan dediler halen uzlaşma
diyalog mu dediler. Evet halen devam ediyoruz. Bizi kavgalı göstermek isteyenler, yazıp çizenlere
cevap olsun diye anlatıyorum. Biz asla kavga etmedik. Ama olaki kavga etmeye başlarsak kavga bu
değildir arkadaşlar bu bizim uzlaşma halimizdir. Kavga halimiz asla değildir. TÜRMOB 23 yıldır
eğitim kurumu gibi çalışan kuruluştur. Son eğitim projemizin altında 6 tane üniversite vardır.
TÜRMOB üniversitelerle birlikte çalışmayı prensip haline getirmişiz. Ama önce Kamu Gözetim
Kurumu'yla sorunlarımızın çözülmesi gerekiyor. Önce kurum TÜRMOB'u yanı başına alacak ondan
sonra biz kimle işbirliği yapacağımızı biliriz. TÜRMOB'u eğitim kurumları arasına yazın. Staj, ücret
vb. konularında TÜRMOB'la işbirliği yapın. BUnları talep ettik. Halen verilen bir cevap yok. 69.
Başkanlar Kurulu toplantımızı yaptık. 64'ten 69'a kadar gündemimizde hep bu vardı. Kamu Gözetim
Kurumu'nda cevap gelen kadar bu işlerin bekletilmesi kararı alındı. Çünkü biz eğitim modellerimizin
neden değerlendirilmediğini bilmiyoruz. Anlıyoruz ama. Bu talepler, istekler ortada iken siz üyelerinizi
ve herhangi bir odanızı Sakarya Üniversitesi'ne Sütçü İmam ya da Başkent Üniversitesine
yönlendirebilir misiniz? Diyorlar ki TÜRMOB meslek mensubunu oyalıyor. TÜRMOB'un karar
defterinde bir tane kararı yok. Bu bizi de aşar. Biz bu politikaları Başkanlar Kurulu'nda oluşturuyoruz.
Bür duruş sergiliyoruz. Ben TÜRMOB genel başkanı ve YMM'yim. Kamu Gözetim Kurumu'na bu
sorunlar çözülene kadar müraacat etmeyeceğim. Bunu söyleyenlere cevap olsun. Yönetcilerin
alternatifi olabilir ama odamıze, birliğimize yapılan saldırıya sesiz kalmamanız lazım. Bu
kabullenilecek bir şey değildir. Doğru bir şey değildir. Bu ihanettir. Bunları söylememim sebebi yazılıp
çizilenlerdir. Birinci ağızdan bu sürecin ne olduğunu anlayın. Sözlerime son verirken İstanbul
örgütümüz yıllardan beri sizin hazırlamış olduğunuz raporlarla, çalışmaları ve projeleriyle meslek
örgütümüzün yolunu aydınlatmış ve bize hep pusula olmuştur. İstanbul'un bu faaliyetlerini
yanıbaşımızda hissedebilmemiz için, katkılarınızın aynı şekilde devam edebilmesi için mutlaka
yapılacak olan bu genel kurulun mesleğimiz için faydalı olmasını sağlamak için ve yarın yapılacak
seçimlerde bütün çalışmaların göz önünde bulundurularak yapılması, bütün değerlerin göz önünde
bulundurularak seçilmesi ve buna göre bir değerlendirme yapılması sizlerin mutlaka dikkat etmeniz
gereken konulardan birisidir. BUgüne kadar görev yapmış arkadaşlarımın katkılarından dolayı hepsine
teşekkür ediyorum. Yarın seçilecek kurul üyelerine başarılar diliyorum. Genel kurulumuzun ülkemize
mesleğimize fayalı olmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

MASUM TÜRKER
Sayın Divan, sayın milletvekilimiz onursal başkanımız, TÜRMOB'un değerli genelş başkanı ve üyeleri,
değerli oda başkanları, değerli konuklar ve bugün burada bizi ağırlayan oda başkanımız hepiniz ,
saygıyla selamlıyor kongrenin hayırlı olamasının diliyorum. Az evvel tanıtım yaparken bir şey
dikkatimi çekti. Çünkü biz daha kim olduğumuzu ne olduğumuzu nerye varmamız gerektiğini

bütünlük içindeele alamışız. Ele alamadığımız sürece bizimle devlet de oynar bizimle sizin bir yer
gelmeminizi istemeyen herkes oynar. Şimdi muhasebeci oynatılan değil oynatan olmalıdır. Oynatan
olduğu sürece o muhasebeci muhasebecidir. Şimdi biraz evvel bakanlar okudular. Mesleğimiz adına
başbakan ve maliye bakanı adına üzüldüm. Başbakan telgraf göndermemiş. Maliye bakanı da
göndermemiş. Emin olun ne başbakanın ne de bakanın haberi var. Ama etrafında çöreklenen belli
kesimler bizi bu seçimlerde taraf olarak göstermek için protesto etmek için göndermediler. Şu anda
partinin de genel başkanıyım. Gelen kimden olursa bir siyasetçi orada ona ilgi duyanlara bakın ben ne
yaptığınız farkındayım demek için mesaj gönderir. Yani başbakan ve maliye bakanımız bu camia içinde
kendi siyasi görüşünü desteklemeeyenler mi olduğunu düşünüyor. onun için mi göndermedi. Hayır.
Birilerin kendiliğinden işgüzarlık yapınca, bunun mesleğimize nasıl yansıdğını çok iyi
değerlendirmemiz gerekir. Birazdan neden Ticaret BAkanlığı'nın da Kamu Gözetim Kurumu'nun da
mahkum olduğunu söyleyeceğim. Bunu yapmazlarsa bu makamlarda çalışanlar da başbakanı düşürmek
istiyorlardır demektir.
Bası danışmanım duyuru yapalım mı yapmayın dedim. Ben oraya siyasetçi kimliğimle gitmiyorum.
Partinin genel başkanıyım. Şimdi bile eski TÜRMOB genel başkanı diyorlar. İFAK'ın yönetim kurulu
üyesiyim. Ama öldüğüm gün kimse bana eski muhasebeci diyemeyecek. Bunu çok iyi bilin. Size de
diyemeyecek. Bunu yaşayan bilir. Ben YMM'yim. Biz bu meslek mücadelesini sürdürürken burada bazı
arkadaşlarım var müşavirler odasının toplantısında konuşma yaprken kürsüden indiğim zaman oda
yöneticisi sen YMM değil muhasebecisin demiştir. Neden? Çünkü bir yer gittiğimiz zaman
doğduğumuz yeri bırakmayız. Aslını inkar eden hiç kimseye faydalı olamaz. Benim ırkım
muhasebeciliktir.İSMMMO'nun önemini çok iyi kavrayalım. Bize seslenen TÜRMOB genel başkanı
İSMMMO'nun üyesi değil miydi? Sekreterlik yapmadı mı? TÜRMOB'A gitti bizim adımıza genel
sekreter oldu. Sınava girdi YMM oldu. Şimdi geneş başkan. TÜRMOB'un 2. genel başkanı şu anda
divanı yöneten arkadaş bu meslek mücadelesinin ilk yapıldığı yıl kimseyi bulamazken odamızın
yöneticisi değil miydi? Genel sekreter yönetici değil mi? Divan Başkanı'ın yanında oturan Abdülaziz
bey yönetici değil mi? Hepimiz burada uzun süre Yücel beyi gördük. Demeki bu odanın bir özelliği
var. TÜRMOB'u yönetcek okuldur. Okul olarak meseleyi iyi taşımak lazım. Geçmişin iyi bilemeyen
geleceğini iyi inşa etmez. Sene 1992. Meslek örgütlemesinde hızlıyız. Mustafa Özyürek ile birlikte
TÜRMOB yönetimine aday olduk. Ve o gün denetim işine el koymuştuk. Seçim bilfirgesinin adı
Çağdaş Demokratik Muhasebeciler bildirgesiydi. Bize salladılar neyi denetleyeceksiniz? Defteri biz
denetlemek istiyoruz dediler. Hoşgörüyle karşıldık. Dedikki denetçi tuttuğu defteri denetlemez. Bugüm
burada siyasiler yok. Bu ne demektir? Ya sizin geleceğinizden korkuyorlar ya da size son 10 yılda
yapılan haksızlığın dile getirilmesinden çekiniyorlar. TBMM'de meslektaşlarımız var. Dün bir kanun
çıktı. Kanun alkolle mücadeleyi hep öne aldı. Sabah baktım bizim maddeler ne olmuş dedim.
TÜRMOB genel başkanı büyük mücadele verip onu alt komisyonlardan kaldırdı. Ama biz bu işi
yöneten arkada şları biliyoruz. İktidar partisi adına kürsüdeşu anda bizim sızladığımız yeminli olamnızı
engelleyen düzenlemeyi getirirken bizim de maliye kökenli meslektaşımız biz size söz verdiğimize ne
bakıyorsunuz yukarıda değiştiriz dedi. Acaba değişti mi? Eğer o değişirse srbest kökenli yeminli olma
konusı en az beş yıl daha geri gider. Bağımsız denetim olayının perde arkası nedir? Bilmenizde fayda
var.
şimdiki kamu gözetim Kurumu'nun yönetmeliği sizi yok etmeyi hedeflemiştir yönetmeliğidir. Bazı
arkadaşlar bir siyasi ilişki içindeyiz biz onlara gittik şeklinde söylüyorlarsa eve giderken ya da burada
internete girebiliyorsanız
bağımsız denetim yönetmeliğinin 16'ncı maddesini inceleyin. Bir meslek mücadelesi yapıyorsunuz.
Ama bir meslek ortak politikasına da sahip olmak zorundasınız. Sizin dışınızdaki insanların bu
mesleğe girmesini engellemek zorundasınız. Maliye Bakanlığı sizle ciddi bir şekilde oynuyor. Oynuyor
diye birilerine ben sizi gözetledim diyor. Olur mu öyle şey. Biliyor musunuz yasada var denetim
yetkisini 1994 yılında aldınız. Hem de bütün şirketler için. Mükerrer 227 vergi beyannamesini

imzalamadan önce okusun herkes o maddeyi. Ön denetim yapma maddesidir. İlk tebliğde öyle
yayımlandı. Apar topar herkes ayaklandı. İlk ayaklananlar avukatlardı. Sonra bunu AYM'Ye götürdüm.
O gün bize akıl verenler barolar adına bu yetki SMM'lere verilemez diye açıklama yapmışlardır. Onu
savunanlar ise halen parlementerdir. Bazıları sizin için denetim yapmayı bilmiyor diyor. Oysa siz
denetimi biliyorsunuz. Eksiğiniz bu denetimi organize edecek kurumsal rehber sahibi olmamanız. Bu
denetimi aslında her ay yapıyorsunuz. Bunu engelleyen birileri var. İktidardaki partiyi de kullanıyorlar.
Kimdir? Emperyalist sermayedir, hegamon kapitalizmdir. Bugün Müslümanları birbirine kırdırıp
ölmelerine neden olan, 1 milyon Müslümanın Irak'ta ölmesine neden olan Batı'daki hegamon
emperyalistlerdir. Bugün yaptığım konuşma 3 felsefeye dayanıyor. Bunlardan şikayetçi olan varsa beni
hiç alkışlamasın. Ben Alah'a, vatana ve Cumhuriyet'e inanıyorum, ben mali müşavirlik mesleğine
inanıyorum. Şimi alkışlayanlar için söylüyorum. Kendinizi alkışladınız. Kendinize inanacaksınız önce.
Allah'a, vatana ve Cumhuriyete, mali müşavirlere inanacaksınız. Eğer bunu yapamıyorsanız kalkın
evinize gidin. Biz nasıl yetiştik? VErgi inceleme elemanı bizi çağırırdı. 7 Haziran'da meslekteki 46.
yılım geride kalıyor. 1975'ten beri denetim işi yapmam geride kalıyor. Benim kafamda tek bir kıymetli
evrakım var. 1967 yılında tuttuğum serbest meslek erbabının defteri. O beni var etti. İnsan kendisini
var edeni inkar ederse geleceğini de yok sayar. TÜRMOB genel başkanı önemli bir şey söyledi.
2008'de Kamu Gözetim kurumu geldi. O zamanki genel başkan Mehmet Timur benden rica etti. Gittim.
Yol gösterdik. O tasarının her yer sizinle doludur. Ama egemen sermaye reddetti. Dünya Bankası'nın
2005 yılında yazdığı raporu yok sayıyor bir Kanun hükmünde Kararname çıkarıldı. Yahya bey burada
en sıknıtı yaşayan kesime gençlere seslendi. GEnçlere söylemek istiyorum. Şu anda mevcut yasal
düzenlemeye göre bağımsız denetim yönetmeliğinin yayınlandığı güne kadar SMM ruhsatını almış
birbgünlük meslektaşımız bağımsız denetim sertifikası almaya hak kazanmış durumdadır. Uluslararası
hukuktaki adı hukuk güvenliğidir. Davayı açarız. Bunu davasını kazandığımız zaman devlet her
birinize 40 ile 400 bin euro arasında tazminat ödemek zorundadır. İlk davayı kaybettiği gün diyecek ki
hemen herkes alınsın. Bunu istedikleri insanlar girsin diye geciktiriyorlar. Biz bunu yaşadık. Hayatta
bir mutluluğum var. TÜRMOB'un genel başkanı serbest kökenli olmalıdır. Bu oyunun perde arkası
TÜMOB'un genel başkanını maliye kökenli yapmaktır. Buna izin vermeyin. Biz bir daha sorunlarımıza
sahip çıkan Mustafa Özyürek bulamayız. Ama sizinle ilgili olaylarda tuvalete gitseler gidip maliyeye
sizden önce bildirdiklerinin şahidiyim. Onun için sizden olmalı. Bizim maliye ile işimiz bitti. Onlarla
davamız hak davasıdır. size talep getiriyorlar siz angarya diyorsunuz. Onların her biri iştir. Maliye
buişleri koyarken niye ücretini de koymuyor? Sizi boğmak istiyor. Odalar ne yapıyor? Odaların hepsi
sizsiniz. siz böyle derseniz devlet aradığı ortamı buluyor. Sizin bağımsız denetim almanızı
engelleyecek bir şey yazan biri olursa önce kimliğine bakın. Odalar ciltler dolusu kitap yaptı. Eğitim
programı yaptı. Kurum eğitim programı vermiş. TÜRMOB'ûn eğitim programını başa şekilde sunmuş.
Bu ülkeyi dışarıya karşı korumak için sevsek de sevmesek de bakanlarımızı, başbakanımızı
sahiplenmek zorundayız. Ama.. Bu ülkenİn içinde hakkımıza halel getiren ister başbakan olsun ister (x)
siyasetçi olsun onun da paçasını aşağı çekmek bizim vatan borcumuzdur. Bunu söylemekten
korkuyorsak o zaman birine uşaklık ediyoruz demektir. Bu ülkede uşak olmayacak bir meslek varsa o
da muhasebecidir. arkadaşlar haksız rekabetle ilgili bir çalışma vardır. Çalışma genel kuruldan geçti,
aramızdak İrlandalıların sayesinde çıkarıldı. Bununla mücadele etmenin tek bir yolu var. Herkes
kapasitesine göre iş yapacak. Bunu maliyecilerin olduğu yerde söylediğim için hemen çalışma
başlatmışlar biz yapacağız diyorlar. Maliye Bakanlığı'nın verisiyle konuşuyorum. Bir kişi yalnız 1242
tane defter tutuyor. Bir yeminli ise 830 küsür tasdik raporunu imzalıyor. Hakısı rekabet.. Bu işin
önderliğini Yahya Arıkan yaptı kendisine teşekkür ediyorum. Kapasite yönüyle Uluslararası Muhasebe
Federasyonu gündemine koymuştur. Bu dert bütün ülkelerde var. Türkiye bunu 2-3 yıl içinde çözmezse
dünya çözecek. Son olarak mesleğimizi deldiler denetim için. Bunu bilin ve sahip çıkın. 397. maddede
deldiler. SMM, YMM olma şartı kaldırılarak denetçi dediler. Yine OECD'nin Terörün finansmanı ile
Mücadele Komitesi'nin hedefinde Türkiye 1. sıradadır. türkşye'yi istediği anda askıya alabilecek
niteliktedir. Barzani'nin Türkiye'de 220 tane şirketi var. El Kaide'nin 16-17 tane şirketi var. Bunları

başbakanın önüne koydukları zaman tek kendilerini savunacakları şey bağımsız denetim var diyecekler.
Maalesef hem hükümetlerle oynamak için bu mesleği delmek için 397'ye istisna getirdiler. Bunu her
yerde söylüyorum. Eğr denetçiler SMM, YMM olmazsa bakanlığın belli insanlara vereceği ulufe olursa
bu ülke ekonomisi pamuk ipliğine bağlı kalır. Bunu şöyle formüle ettim: Başbakanın ipi ticaret
bakanının elindedir. Bunu hepinizle paylaşıyor hepinize sevgiler sunuyorum.
Onursal Başkan (Mustafa Özyürek????)
Sayın divan, saygıdeğer konuklar, sayın oda başkanları, değerli meslektaşlarım hepinizi saygıyla
sevgiyle selamlarım. Divan Başkanı'nın konuşmasında dinleyiciler olayı takdir ederler, umarım kısa
konuşurlar demek istediğini farkındayım. O uyarıyı dikkate alacağum. Zaten esas amacım sizleri
selamlamak. Merhaba demek. Sayın Arıkan o güzel konuşmasıyla hem kendi yaptıklarını hem de
mesleki ortaya koydu. Sayın Nail Sanlı özellikle son zamanlardaki gelişmeler karşısında meslek
camiamızın tavrını çok net bie şekilde ortaya koydu. Masum Türker olayı kendi görüş açısında en iyi
şekilde değerlendirdi. Geriye mesleki açıdan çok fazla söyleyecek bir şey kalmadı. Burada bazı
yetkililerin telgraf göndermediğinden bazı siyasilerin katılmamasında sernenişte bulunuldu. Biz kendi
kendimize yeteriz. Mesaj gönderenin de göndermeyenin de canı sağolsun. Önemli olan sizlersiniz,
sizim varlığınızdır. Biz TÜRMOB, İSMMMO genel kurullarında bakanları da başbakanları da
ağırladık. Artık bu konuları aşmış bir camiayız. STK'lar, meslek kuruluşları demokrasinin olmazda
olmaz kuruluşlarıdır.
4 yılda 5 yılda bir Sandığa giderek sadece milletvekilleriini seçerek demokrasiye gerçekleştiremezsiniz.
Mesleki sorunları ortaya koyan çözümlerini arayan birlikte tartışan sivil toplum örgütleri demokrasinin
olmazsa olmaz kuruluşlarıdır.
turmob de odalarımızda bunu başında gelir. O nedenle mesleğimizin ve camiamızın bağımsızlığı ve
vesayetten kurtarılması birinci önceliğe sahiptir. Ama ne yazık ki siyasi iktidarlar kontrol altına almak
işlevsiztirmek için elinden geleni yapıyorlar ve bunu yaparak demokrasinin temellerini sarsıyorlar.
Bunun arkında değiller. Şimdi turmob 23 yıllık genç bir kuruluş. 23 yılda hep birlikte önemli mesafeler
aldık. Daha çok mesafeler almamız gerekiyor elbet.
Güncel konulara çok fazla takılmayalım Değerli arkadaşlarım. Görüyorum konuşmalarımızdan
görüyorum endişelerinizden görüyorum. Bir bağımsız denetim meselesi hepimizi işgal ediyor.
GEçmişte olduğu gibi bunu da aşarız.
Bu işleri yapacak olan bizleriz. Siyasi iktidarlar iş dünyası bize muhtaçtır.
bizim bilgimize muhtaçtır. Bağımsız denetim ruhsatı vermedi diye siz görevinizi yapamayacak mısın?
Bu 3568 sayılı yasanın verdiği hakları yok saymak mümkün müdür? Mali müşavirlik Yeminli Mali
Müşavirlik bir türevidir. Bağımsız denetime tabi şirket sayısı 2500. 85bin kişilik camia 2500 şirket
nasıl denetlenecek konusunda huzursuz ediliyor. Onları da kimin denetlediğini siz biliyorsunuz.
Kimsenin kimsenin huzurunu kaçrımaya hakkı yoktur.
Onları da kimlerin denetlediğini Zaten siz biliyorsunuz. Değerli arkadaşlarım geçmişte geriye doğru bir
bakarsanız bu camiayı yok etmek için, bu camianın yetkilerini elinden almak için çok girişimler
yapıldı. İşletme yönetim merkezleri teşebbüsü var. Arkadaşlarımla beraber bu girişimleri püskürttük.
Eğer başarılı olsaydı bugün odalarımız olmayacaktı.

Arkadaşlarım beni üzer şudur. 23 yıllık geçmişiyle canla başla çalışan, ekonomiyi kayda alan, bu
ekonomiyi denetime tabi tutan camiayı yok sayarak
gece yarısı çıkarılan bir kanun hükmünde kararname ile bu camiayı doğrudan ilgilendiren bir
düzenlemenin yapılmış olması çok yanlıştır.
Benim meclise Plan bütçe komisyonunda görev yaptığım dönemde bu yönde bir tasarı gelmişti. O
tasarı mecliste görüşebilseydik iyileştirme suretiylebugün şikayet ettiğimiz konular olmayacaktı.Ama
ne yazık ki demokratik bir değerlendirme tartışma süreci işletilmeden yaptım oldu mantığıyla bu işin
tarafları olan sizlerin görüşleri alınmadan düzenleme yapıldığı için bu sıkıntıyı yaşıyoruz.
Ama sizlerin görüşü alınmadan iş dünyasının görüşü alınmadan çıkarılan khk nin yarattığı sıkıntıları da
herkes görüyoruz. Bunları hep birlikte düzeltmek durumunda kalacağız. bir diğer önemli konu ise
arkadaşlarım. Bu camiayı baskı altına almak için çeşitli yollar deneniyor. Bunlardan biri odaların
denetimidir. Elimizi vicdanımıza koyalım. Türkiye'de denetlenece onca firma varken, onca yolsuzluk
varken odaları denetlemek denetim kapasitesi buraya ayırmak mantıkla bağdaşır mı? Geçmişte bu
uygulamalar yoktu. Hepimiz denetçiyiz. Raporlar gelecek ibra edeceğiz. Siz denetledikten sonra başka
birilerinin denetlemek istemesi baskı girişimleridir. Demokraside seçilenlerin seçenleri temsil etmesine
razı olacaksınız. Ben bir vesayet uygulayım mantığı yanlıştır. BU iktidar döneminde bunların olmasını
hayretle karşılıyorum. Vesayet rejimine karşı olduğunu söyleyen bir iktidar şimdi baroya, mali
müşavirler odasına baskı yap! niye biraz farklı düşünüyorlar. Herkes tek tip mi düşünecek? FArklı
düşünenlr olmayacak mı? Bunlar doğal değil mi? Siz benim anlayışıma uygun yaşayacaksınız. Benim
yaşam hakkıma neden müdahale ediyorsunuz. Sen istediğin gibi ben istediğim yaşayım. Demokrasi
budur. Bizim hakkımızı kimse elimizden alamaz. Buna emin olalım. birbirmize güvenelim ve
dayanışma içinde yürütelim. Sayın Türker bir şey söyledi. Arkadaşlarım ben muhasebeci değilim. Bir
kere bile denetim yapmadım. Ama 10 yıldan fazla sizlerle birlikte TÜRMOB'un genel başkanlığını
yaptım. Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığından geldim. Bir tek muhasebeci, müşavir dışlamışlığım
varsa söylediklerimi geri alıyorum. Önemli olan köken değil, yaptığınız işin anlamını bilmeniz, sizin
hangi camiaya hizmet ettiğinizi bilmenizdir. Kökeni ne olursa olsursa odanın da TÜRMOB^'un başkanı
da ayrım gözetmeden hakkını hukukunu korumak zorundadır. Ben sizlerin yüzde 98 oylarıyla genel
başkan seçildiğimde arkadaşlarım çoğu bilmiyorlar mıydı benim siyasetten geldiğimi, benim sosyal
demokrat bir politikacı olduğumu. ama arkadaşlarım şunu biliyorlardı. Mustafa Özyürek sosyal
demokrattır ama yönetimde adildir. Kökende de bu böyledir. hiçbi ayrım gözetmedim. Türker o
anlamda söylemedi ama şu kökenden olanlar doğru yaparlar anlayışını kabul etmemiz mümkün
değildir. Bu vesileyle sizlere hitap etmekten büyük mutluluk duydum. Bu güzel kongrenizde olmaktan
mutlu oldum. Bu kongreyi hazırlayan başta sayın Yahya Arıkan olmak üzere yönetim, denetim ve
disiplin kurulan teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın divana sabrı için teşekür ediyorum. Hepinize
sevgiler saygılar.

MEHMET KOÇ (ANKARA ODA BAŞKANI)
Onursla başkanım, devlet eski bakanım, sevgili oda başkanı arkadaşlarım, İstanbullu sevgili
meslektaşlarım hepinizi Ankara odası olarak sevg ve saygıyla selamlıyorum. Son genel kuruldan bu
yana 3 yıllık bir süre geçti. Bu 3 yıllık süreçte küresel kriz atlatılmış olmamasına rağmen resesyon bir
çok ülkede devam etmekte. Bildiğiniz '28-'29 buhranı ancak 2. Dünya Savaşı ile atlatılabilmişti. işte
egemen güçler dünyaya hükemtme noktasında eskisinden daha fazla keskin, saldırgan bir tutum
izlemektedir. Enerji ve doğal kaynaklarına hakim olma adına istedikleri ülkeye istedikleri gibi
müdahale edebilmektedirler. ABD ve çok uluslu tekellerin pozisyonlatını sağlama alma çabası bütün

bir coğrafyayı yangın yerine çevirme pahasına bu saldırıları sürdürmektedirler. Ülkemizde de 30 yıldır
yaşanan çatışma ortamı 10 binlerce cana mal olmuşken bugün silahların susmuş olması mutlukula
karşılanacak bir olaydır. bu topraklar üzerinde savaşlardan çok insani duyguları, erdem ve hoşgürüyü
miras bırakarak yaşamış halkların bu mirası devam ettirmek gerekliliğine inanıyoruz. Kapitalist
sistemin daha çok kar hırsı genş bir kesimi yoksullaştırmaktadır. Kamuya ait büyük işletmeler yok
pahasına yandaşlara peşkeş çekilmektedir. Eğitim sağlık başta olmak tüm kamusal hizmetler
ticarileştirilerek soyguna yol açımaktadır. Mesleğe girişte ve bağımsız denetim alanına getirilen yüksek
harçlarla meslek tücarileştirilerek ve dört büyük tekelin insafına bırakılmatadır. Tüm bu olmusuzluklara
karşı duranlar, karşı çıkanlar, sendika parti STK ve meslek odaları türlü hukuksuz uygulamalara maruz
bırakılmaktadır. Meslek yasasında yapılan değişiklikle anti demokratik yöntemle odalarımız
yönetilemez hale getirilmektedir. Tüm bu olanlar karşısında mesleğimize, örgütümüze, ülkemize sahip
çıkıp sorunlarımızın çözümü için mücadele etmek her zamankinden daha önem arz etmektedir. Gelin
onurlu bir meslek için hep birlikte yılmadan omuz omuza bir dayanışma duygusu içinde mücadele
edelim. Mrslek yasamızda yapılan değişiklikle, oda yönetimlerine getirilen nispi temsil sistemi
demokrasinin dejenere edilmesinden başka bir şey değildir. Nispi temsil sistemi odalarımızı her türlü
angaryaya koşulsuz kabul eden etkisiz güçsüz kuruluşlar haline getirme niyetiyle getirilmiş bir
anlayıştır. Mesleğin yüzde 5'ini oluşturan YMM'lerin TÜRMOB yönetiminde 5' 4 şeklinde anti
demokratik haksız bir şekilde temsil edilmelerini kabul etmemiz de mümkün değildir. Böyle bir süreçte
her zamankinden daha fazla demokratik bir meslek yasasını acilen talep etme görevimiz her
zamankinden daha önem arz etmektedir. Değerli arkadaşlar
mesleki mücadele TÜRMOB ve odalarımızla yapılmaktadır. Mesleki mücadele oluşturulan resmi
politikalar tarafında sürdürülmek zorundadır. Böylesi bir süreç yaşanırken, böylesi bir geçiş süreci
yaşanırken böylesi anlatyışların mesleğe en büyük zararı verdiği aşikardır. Bir taraftan mesleği
muhasebe ve denetim olarak bölmek isteyenlere karşı gelin hep birlikte omuz omuza bir mücadele
verelim. Gelin meslek örgütlerimizi muhasebe ve denetim odaları olarak bölmek isteyen anlayışlara
prim vermeyelim. Gelin onurlu bir mesleki geleceği hep birlikte yaratalım. Gelin oluşturmuş
olduğumuz resm politikalarla kol kola TÜRMOB'un önderliğinden onurlu bir meslek mücadeleyi
hayata geçirelim. Gelin geleceği birlikte kuralım diyoruz. Dostlukla dayanışmayla kalın.
ANTALYA ODA BAŞKANI
Değerli konuklar saygıdeğer meslektaşlarım Antalyalı meslketaşlar adına herpinizi saygıyla
selamlıyorum. Öncelikle genel kurulun ülkemize, örgütümüze ve biz meslektaşlara faydalı sonuçlar
getirmesini diliyorum. Türkiye'nin dört bir yanında meslek mücadelesinde aramzdan ayrılan bütün
meslektaşlarımı sevgi ve özlemle anıyorum. Ülkemiz ne yazıkki emperyalist güçler tarfından dizayn
edilen bie eşikten atlamak üzeredir. Dış politikada İsrail hariç -hariç diyorum çünkü en büyük askeri
anlaşmaların yapıldığı bir süreçten geçiyoruz- bütün komşularla sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz.
Ortadoğu'da yeniden ağırlaşan bunalımın bölgesel bir savaşa yol açması kaçınılmaz gibi gözüküyor.
İçinde ABD ve İsrail'in de bulunduğu emperalist güçlerin ülkemizi de bu bataklığın içine çekme
gayretine maalesef bizleri yönetenlerin de direnç göstermediği süreç yaşıyoruz. Dış politikada bunlar
yaşanırken içeride durumumuz yazılı ve göresel basının üstün parlatma gayretlerine rağmen pek de iç
açıcı görünmemektedir. 2013 yılının ilk 2 önemli siyasi gündemi olan hem toplumsal barış süreci ile
ilgili hemde demokratik anayasının yapılma süreciyle ilgili toplumun bütün kesimlerinin görüşleri
alınması noktasında ciddi bir direnç gösterilmektedir. Ekonomik açıdan baktımızda iç talebi artırıcı
üretimi destekleyici ve istihdamı teşvik edici politikalardan uzaklaşılması sonucu işsizlik artmış, kişi
başına düşen borç 2002 yılında 3194 dolar iken 2009 yılında 6931 dolara 2012 yılında 7862 dılara
yükselmiştir. Yine 2002 yılında 626 milyon dolar olan cari açığın 2009 yılında 12 milyon 168 bin dolar

2012 yılında da 47 milyon 476 bin dolara yükseldiğini görüyoruz. MEsleğimiz açısından bir iki
noktanın altını çizmek istiyorum. Meslek mensuplarımzın hastalanmasını, zor durumda kalmasını hatta
beyanname vermeden ölmesini bile kabul etmeyen bir yaklaşımdan bizler içinb bu gibi hallerin
tanımlanması gerektiğini düşünüyorum. Yine büromuzda yediğimiz yemeği içtiğimiz çayı kravatı
görmeyen bir düzenlemenin eskidiğini, serbest meslek giderlerimizin yeniden düzenlenerek günün
şartlarına uydurulması gerektiğini düşünüyorum. İstanbul'da böyle bir uygulama var mı bilmiyorum.
Bizler her yıl Antalya'da yaşıyoruz serbest meslekte giderlerin gelirlere oranlanması gibi yasal
dayanağı olmayan bir uygulamanın meslektaşların canını sıktığını görüyoruz. Bundan vazgeçilmesi
gerektiğin düşünüyoruz. Mesleğin geleceğini tehdit eden 6465 sayılı kanunun da iyi irdelenmesi
gerektiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. ÖZellile meslektaşlatımızları ve bürolarını mesleki
faaliyetlerinden dolayı soruştururken emniyet güçlerinin yaptığı baştan her meslek mensubunu
suçluymuş gibi onur kırıcı davranışlardan korumak için yasal düzenlemelrin ivedilikle yaplması
gerektiğin altını çiziyorum. Özellikle Antalya ve KOnya'da bu tür örnekleri yaşıyoruz.
Meslektaşlarımız çok zor durmda kalıyor. Bu duygularla genel kurulun başarılı geçmesini ve hepinize
saygılar sunuyorum.

ABDULLAH KORKMAZ HATAY ODA BAŞKANI
Sayın Divan değerli oda üyesi arkadaşlarım sayın TÜRMOB yönetimi değeri meslektaşlarım
Hatay'dan, Reyhanlısıdan hepinizi sevgiyle saygıyla sellamlıyorum. Genelde Yahya başkandan
başlayan diğer tüm arkadaşlarımız mesleki konulara değindiler. Ben bir kaç cümleyle zamanınızı
almadan ifade edeceğim. Uzun bir süredir KGM ile ilgili sınavları tartışıyoruz. Tartışılması gereken bir
konu da değil. Çünkü şu anda getirdiği bir şey yok. 15 yılını dolduran meslek mensupları sınava
girecek denetim yetkisi alacak. denetlenecek firma diye baktğımızda ben Hatay için söylüyorum 2 tane
firma var. ASıl sıkıntı burada yaratılmak istenilen mesletaş arasında bir kavga yaratmak. Bizim
savunmamız gereken bu sınavlara girmemek ve genç arkadaşlarımızın önündeki bu engelin
çözülmesini istiyoruz. Öyle bir düzenleme geliyor ki bürosunda çalışan arkadaşımızın denetçi
olabilmesi için bürosunu kapatacak. Bağımlı çalışıyorsa işini 3 yıl bırakacak. Bizce KGM'nin yapmak
istediği budur bu camiayı parçalamaktır. Buna asla müsaade etmeyeceğiz asla da bu sınavlara
katılmayacağız. Teşekkür ediyorum. Son olarak tonlarca bombayla sivillerin katledildiği Reyhanlı'yı
anmak istiyorum. O bölgede çalışan meslektaşlarımızın bürosunun tamamen yok olduğunu bilmenizi
istiyorum. Hiç bir arkadaşımız bürosunu açamıyor. Sivil insanların yaşadığı bir bölge. Savaşta bile
yapılmayan bir katliam yapılmıştır. Huzurunuzda bu katliamı örgütleyenleri, göz yumanları , tedbir
almayanları kınıyorum. Ve tekrarlanmamasını diliyorum. Birilri Hatay'ın mopzaik yapısını bozmaya
çalışıyor. Bunun örneği Reyhanlıdır. Bunun karşılığı Türkiye'nin Suriye bataklığına sürüklenmesidir.
Biz barış istiyoruz. Genel kurul süreci yaşıyoruz. sizden bir şey istiyorum. Ülkemize, Cumhuriyete
Hatay'a, mesleğimize sahip çıkalım. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
MESUT TOPÇU (BURSA SMMM)
Sayın genel başkanlarım sayın oda başkanların ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım sevgili
meslektaşlarım. Bursa adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Mesleğimiz son zamanlarda
ciddi tehditler altında olduğunuzu biliyorsunuz. Bu tehditlerin bir kısmını kendi irademizle
çözebilecekken bir kısmını kendi irademizle bertaraf etme şansımız maalesef yok. Ben bugün burada
konuşmamda esas itibariyle çözümü irademiz dışında olan konularda ziyade bizlerden kaynaklanan
problemlerden bahsetmeki istiyorum. Ve bu yapısal problemlerimizi dört ana başlıkta sizlerle

paylaşmak istiyorum. Ana başlıklarımız mesleğe girişlerin planlanması, pazarın adil paylaşılamaması
problemi, meslek örgütünde yaşanan sert iktidar yarışı problemi ve meslek unvanları arasındaki gizli
savaş. Hiçbir akademik meslek kuruluşunun kapısında bizim mesleğimizdeki kadar kişi beklemiyor.
Hemen hemen her üniversitede muhasebe eğitimi veriliyor. Mezunlar yığınlar halinde talep yaratırken
buna açıköğretimin binlerce mezun veren yapısı ekleniyor ve ciddi bir sıkıntının yaşanmasına sebep
oluyor. Açıköğretim fakültesinin kapatılmasını ya da muhasebe eğitim verilmesin demek istemiyorum.
Mutlaka mesleğe yığınsal girişin planlanması gerektiğni fade etmek istiyorum.
Mesleğe giriş staja giriş sınavıyla planlanıyor. Yeterlilik sınavında ciddi bir nitelik planlamasına ihtiyaç
duymaktayız. FAkültelrden girişleri engellemek terine adayların sınavda analiz ve yorum yeteneği
sorgulanarak nitelikli meslek mensuplarının mesleğe girmesini sağlamak zorundayız. Mesleğimizi son
kariyer noktası olmaktan kurtarmalıyız. Aksi halde akademik meslek olmaktan giderek uzaklaşacaktır.
Bu planlamayı yapmanın elimizde olduğunu düşünüyorum.
Pazarın adil paylaşılamamasına gelince... Mesleğimiz gekir dağılımı bakımında eşitsiz bir tablo ortaya
koyuyor. Bir yanda vergi rekortmenleri çıkıyor öte yanda geçim sıkıntısı çeken pastanın yüzde 20'lik
diliminde birbirleriyle kıyasıya mücadele veren bir meslek grubu durumundayız. Bütyük pastayı
paylaşan tekeller iktidarı etkileme güvü sayesinde pastayı ellerinde tutmayı başarıyorlar. Bağımsız
denetim pastasını tekeller kendş alanlarında tutmayı yine başardılar. Önce TTK'yı şekillendirdiler
arkasından bağımsız denetime tabi olacak şirktleri, KGM ve bakanlar kurulunu etkileyerek dilediği
şekle soktular. Ardından yüksek ruhsat harçlarıyla sıradan bir meslek mensubunun denetçi olma şansını
ortadan kaldırdılar. Biz bu şirketlerin yedek iş gücü olarak kenarda bekletiliyoruz. Bu gücümüzün
yetmediği bir alan omuştur. Peki defter tutma pazarı ne durumdadır? İç açıcı bir durumda değiliz. Bazı
muhasebe fabrikalarının varlığını biliyorsunuz. bir diğer sıkıntımız ise niteliksiz personel çalıştırarak
sürümden kazanılan bir iş şekline mesleğimiz maalesef dönüşmek üzeredir. Bunun da önüne geçme
zorunluluğu var. Mesleki icra standartlarının getirilmesi gerekir.Herişin standart bir zamanı olmalı.
Buna göre meslek mensubunun aylık ve yıllık kotası belirlenmelidir. Birden fazla kişinin çalışıtığı
büroların kotası elbette daha yüksek olacak. Kısacası her muhasebe bürosunun iş kabul etme kotası
belirlenecek. Bu yolla muhasebe mesleğinin bu kadar ucuza satılması engellenmiş de olacak. GElir
dağılımı adaleti sağlanmış olacaktır. Önemlisi de meslektaşların birlikte çalışmasının önü açılmış
olacaktır.
Meslek örgütünde yaşanan sert iktidar yarışı problemine gelince... Bizde de gruplarımız var.
Demokratik bir zeminde yarışlarını sürdürüyorlar. 2008 yılına kadar seviyeli bir şekilde devam etti.
Daha sonra mesleğin dışından kişiler dahil olmaya başladı. Nispi temsil esası getirildi. Bunun ardından
odaarımızı bypass eden bir süreç yaşanmıştır. Siyasi iktidara yakınlık çok acımasız şekilde örgütümüz
üzerinde kullanıldı. Bakanlar grupların etkinliklerinde boy gösterir oldular. Maliye bakanı bunun tarafı
olmuş durumundalar. Meslek örgütü ile üyeleri karşı karşıya getirecek uygulamalara imza atıldı.
İçeriden lojistik destekle meslek örgütnün hamlelerine karşı hazırlık yapılması sağlanmış. Böyle bir
mücadelenin kazanımı olmayacağı bilinmei gerekir. Belki iktidar koltuğu kazanabiliriz ama mesleğe
kaybederiz.
Bir de meslek unvanları arası meslek yasası çıktı çıkalı bir savaş yaşanıyor. Gece 4 uygulaması
antidemokratik şekilde işletiliyor. Herkes bu sisteme göz yummak zorunda kalmıştır. Nispi temsil
bunun daha da adaletsizleşmesine yarfımcı olmuştur. TÜRMOB'da tüm sistemin YMM'lerden yana
gitmekde olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Bunun nedeni elbette meslek gruplarının birbirleriyle
ayrışmasını sağlamaktır. KGM ile ayrışma süreci hızlanmıştır. YMM odaları son 5 başkanlar kurulu
toplantısını boykot etmiş durumdadırlar. Kendilerini TÜRMOb camiasında soyutlamaya başlamışlardır.

Bu vesayetçilerin işine gelmektedir. YMM-SMM çelişkisi başta KGM olmak üzere pek çok vesayetçi
kurumun kaşıdığı süreç haline dönüşmüştür. Örgütmüze ayrılık virüsü bulaştırılmıştır. Kimse hayal
görmesin. Bu ayrışmadan ne YMM'ler ne de SMM'ler kazançlı çıkabilir. Empati yaparak birbirimizi
anlamaya çalışmalıyız. Ortak aklı harekte geçirmeliyiz. Aramızdaki iktidar yarışına dışarıdan birilerini
lütfen ortak etmeyelim. Unutmayalım mesleğimizi kaybedersek yarışacağımız bir iktidarda kalmaz.
SAyın başkan Yahya Arıkan'a mücadelesinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Seçilecek yeni
yönetime şimdiden başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

RAFET SAKAOĞLU
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen kıymetli oda başkanları, genel kurula katılan saygıdeğer
meslektaşlarım 22. genel kurulumuzun meslek camiamıza hayırlı olmasını dilerim.
3568 sayılı meslek yasamızın kabulünden bu yana İstanbul odamız mesleğin gelişimi ve dünyada kabul
görmüş normalarına uyumu bakımında büyük katkıları olmuş kuruluşundan bu yana kazanımlar elde
etmiş muhasebe mesleğinde olması gereken kuralları belirli kurallar çerçevesinde düzenlemiştir. Bu
konuda emeği geçimiş mesletaşlarıma minnettarlığımı belirtrek saygılarımı sunarım. Muhasebe mesleği
sadece bir işletmenin karını-zararı çıkarmak olmayıp gelişne dünya ölçeğinde işletmelerin devamını da
sağlamak için finansal raporlar yanında eğitim, sağık, ekonomi, sosyal faaliyet konularında siyaset
kurumuna ve kamuya araştırmalar sunarak toplumu ileri taşımakla sorumlu olduğumuz
kanısındayım.Üniversite AR-GE'lerin meslek kurumunu harekete geçirmesi buraları adeta bir
orkestranın enstrümanalrı gibi gibi ifa etmesi gerekşrken maalesef Türkiye'de her kurum kendi
kurallarını dikte ederek karmaşaya sebep olmakta. Buradan da hayırlı bir netice çıkmamaktadır.
Kayıtdışı ekonomi gündemimizde en baş sırada yer almakta. Kayıtdışı ekonominin önlenmesi başlı
başına bir sorundur. Bu ancak milli bir ekonomi modelinin uygulanamsıyla mümkün olabilir. Siyasi
iktidarın böyle bir projesi yoktur. Sadece borçlanmaya dayalı bir ekonomi hedefleri vardır. IMF'ye
borcun bitirilmesi bir hikayedir. Anayasalar bir toplumun mutabakat metinleridir. STK'lar ve meslek
örgütleri bu sürecin içinde olması gereken kuruluşlardır. 12 Eylül anayasasında yerindelik ilkesi ve
kamuya yararlılık konusunda bir şeyler yapmamız gerekirdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder
saygılarımı sunarım.
OSMAN BAYHAN
Sayın Divan sayın TÜRMOB yöneticileri, sayın İSMMMO oda başkanı, sayın meslektaşlarım hepiniz
saygıyla sellamlıyorum. Yahya Arıkan bahsetti biz üniversiteyi bitirdikten sonra ne türk meşaketle bu
mesleğe girdiğimizi biliyoruz. Vergi dairesine memur olarak atanan arkadaşlar da basit bir sınavla
giriyorlar. Maaşı, bürosu devlet tarafından karşılanıyor. Biz ise ikinci bir üniversiteyi bitirircesine
sıkıntılarla mali müşavir olduk. 2008 yılından bu yana ekonominin bozulmasıyla beraber mükellef
sayısında artış olmadığı gibi meslektaş açısından aşırı bir artış var. Bu da haksız rekabeti getirdi. Odada
bu konuda nasıl çalışmalar içinde? Bu konuda kendilerinden görüş istiyorum. KGM konusunda hangi
görüşten olurrsanızolun karşısında olmanızı istiyorum. Çünkü denetimi olmayan bir ülkenin ekonomisi
olmaz. KGM'nin dağıtılmasını ve meslek mensuplarının onurlarının geri verilmesini ilgililerden
özellikle REcep Tayyip Erdoğan'dan istiyorum. SAygıyla hepiniz selamlıyorum.

İRFAN GÜMRAN
19889'den beri kurulu olan mesleğimizde defter tutma dışında hiç bir iş görmeyen bugüne kadarki
bütün mali idareleri burdan kınıyorum. Yeminli mali müşavirlere insanların nefes alışıyla ilgili rapor
istense onu bile hak görenler bize tuttuğumuz defteri bile hak görmüyorlar. Ticaret Kanunu'yla tam
haklarımızı aldık derken Ticaret Odaları üst birlik başkanının "biz mali müşavirlere bu kadar para
veremeyiz" dediği için o hakkımızı da elimizden aldılar. Bunları alanları buradan kınıyorum. TOBB
Başkanı imam hatip yaptırarak bizim hakkımız başbaaknın elinden defettirmiştir. Kendisini sizlere
şikayet ediyorum. Biz ne belediyenin elemaıyız ne tapu dairesinin.. Biz niye bilgilendirme forumlarını
dolduruyoruz? Hükümet, devlet beceremediğini bize mi yaptıracak? Bize denetim hakkı vermeyenler
şunu iyi bilsinler. Biz onların emir erleri değiliz. Biz bileğimizin hakkıyla mali müşaviriz. Saygılar
sunuyorum.

NİLGÜN BULAK
28. meslek yılımı eda etmekteyim. İSMMMO üyesiyim. Devletçe ve milletçe iç ve dış mihrakların kirli
oyunlarına karşı birlik ve beraberliğe en çk ihtiyaç duyduğumuz şu anda gelin odamız mensupları
olarak bir ve beraber olalım. Odamıza, mesleğimize, meslek onurumza en yakışan oda yönetimini
seçmek için oylarımızı hak eden laik olan adaylara kimsenin etkisi altında kalmadan hür irademizle
verelim. Birbirimize korku sarmalı içinde şüpheyle bakmayalım. Bir iş güvenliği uzmanıi bir işyeri
hekimi kadar itibar istiyoruz. Angaryalar altında ezilmek istemiyoruz. Sosyal hayatlarımızın yok
sayılmasını istemiyoruz. Ayrıca tüm gruplardan biz kadınlara laik olduğumuz yerlerin verilmediğini
görmekteyiz. Biz kadınlar çalışıp üretebiliyorsak söyleyeceğimiz fikirlerimiz de vardır elbette. Niçin
İSMMMO yönetiminde de söz sahibi olmayalım? Oda yönetiminde eşit sayıda söz sahibi olmak
istiyoruz. Yönetime bir sorum olacak. 23 yılda neden sosyal bir tesisin ihdas edilmediğini ve gelecek
planlarınızda bunun yer almadığını öğrenmek istiyorum.

EMRAH CEBECİOĞLU
Sayın başkan değerli üstadlarım ve değerli meslek mensubu arkadaşlarım. Yeni bir meslek mensubu
sayılırım. 5 sene farklı şirketlerde çalıştıktan sonra 2013 yılı itibariyle kendi ofisimi açtım. Bu nedenle
hem bağımlı çalışanların hemde ofis sahiplerini sıkıntılarını çok net yaşayan biriyim. Burada size
ahkam kesmeyeceğim. Problemleri siz benden daha iyi biliyorsunuz. Benim anlacaklarım yeni ofis
sahiplerinin, stajyer arkadaşlarımın, dnetçi arkadaşlarım problemleri olacak. Ben TC vatandaşı bir mali
müşavirim. Mesleğin hak ettiği itibarı görememekte. 7 sene lisede, 5 sene üniversitede 3 sene SMM
stajında emek harcadım. Ancak sadece hukuk fakültesinde okuyan bir avukatın elde ettiği itibar elde
edemedim. Ben gece gündüz rakamlari sürekli değişen kanunlarla ilgilenirken mesleki yayınlara
binlerce lira harcarken ve sıkıntılar çekerken bir oda yetkilimiz bile sorunlarımız sormadı. Gençlerin
problemlerin çözmek için uğraşmadı. Şirketlerde mobbinge maruz kalırken hiçbir oda yetkilisi
şirketlerimeze gelmedi.Binlerce staj mağduru için girişimde bulunulmadı. Odamız genç
meslektaşlarına sahip çıkmadı. Bu meslekte haksız rekabet olmadığı söylenebilir mi? Problemlerimiz
geçmişten geleceğe devam etmektedir.

SEMA BEKÇİ
Sayın başkan, sayın divan sayın kurul üyelerim değerli meslektaşlarım sizleri sevgi ve saygıyla
selamlıyorum. Size eğitmen kimliğimle hitap ediyorum. Üyesi olduğum TÜRMOB bağımsız eğitim
denetimi planlanması ve örnek uygulama eğitimlerine yaklaşık 3 yıl önce başlamıştı. Eğtmenlerin
eğitimi ise 1,5 yıl sürmüştü. Birilerinin söylediği gibi plansız, programsız altyapısı olmayan bir eğitim
süreci değildir. 600 meslektaşın eğitimine katkı sağlamaya çalıştım. Bu süreçte katkısı olan Yahya
Arıkan, YK ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Amacı sürecin sonunda hiç bir menfaat
gözetmeksizin ayrımsız yapmış olduğumuz bu eğitimlerin mesleke katkı sağlamasıdır. Mesleğin
geleceğini karartma adına yapılan düzenlemelerle emeklerimiz görmezden gelinmiştir. Bu duygu ve
düşüncelerle genel kurulumuzun çağdaş yarınlar adına olumlu geçmesi dileğiyle hepinizi sevgiyle
selamlıyorum.

OKAY YAKARTEPE
İnşallah öyle birgün gelirki burada "Bismillahirrahmanirrahim" deyipte konuşmaya başlamak nasip
olur inşallah. Temennidir bu çok mu görüyorsunuz. Bir barış sürecinden geçiyoruz. Bu barış sürecine
katkıda bulunanlar, fedakarlık yapan tüm kardeşlerimizi saygıyla selamlıyorum. İstatistiklere göre
mükellef az artıyor meslek mensupları daha çok artıyor. Meslek mensuplarının başka işlere kanalize
edilmesini rica ediyorum. KDV oranlarının azaltılmasını rica ediyorum.
ÇETİN DÜZCE
Sayın başkan değerli meslektaşlarım hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Reyhanlı'da katledilen
kardeşlerimize rahmet diliyorum. Genel kurullar faaliyet raporlarını tartışıldığı platformlardır. Bugün
odamıza yakışmayan bir genel kurul havası vardır. Herkesi sükunete davet ediyorum. Mesleğimiz 23.
yılına giriyor. Mesleğimiz bir çok evreleri aşarak güzel yerlere de gelmiş oldu. Hala angaryalar, ssyal
güvenlik sorunu ve haksız rekabet cenderesinden kurtulamadık. Arkadaşlarımız daha yapacaklarımız
var diyorlar: "Mesleki unvanların kullanılmasını salayacağız, tavsiye niteliğinde ücret düzeti
belirleyeceğiz, mesleğe yeni başlayanlardan yüzde 50 aidat alınmasını sağlayacağız" deniliyor. Peki 23
yıl içinde bunlar neden gerçekleşmedi diye sormak gerekiyor. Aynı kitapta kadınlar özgür olsa
deniliyor. İstanbul odamızın yüzde 30'u kadın arkadaşlarımızdan oluşmakta. Yönetim erklerinde ise
yüze 30'a tekabül eden bir oran göremiyoruz. SAyın başkanın demokratlığına yakışacak bir tavrını
gördüm. Nispi temsile karşı olduklarını söylüyorlardı. Ama Ulusal Muhasebeciler Birliği'nden
arkadaşların listeyi tamamlayamasından dolayı verdiği katkı için de kendilerine çok teşekkür ediyorum.
Sözümü şöyle bitiriyorum: Bir şeyden hoşlanmıyorsan onu değiştir. Değiştiremiyorsan ona bakış açını
değiştir. saygılar sunuyorum.
DİVAN BAŞKANI
Bireysel konuşmalar bitmiştir. Gruplar adına konuşmlara geçiyorum.

ARMAĞAN ÜRETEN (ULUSAL MUHASEBECİLER ADINA)
Sayın başkan değerli meslektaşlarım sevgili konuklar genel kurulumuza grubumuz adına hoşgeldiniz
diyorum. Reyhanlı'da yaşanan katliamı kınıyor buna zemin hazırlayanları da lanetliyorum. 23 yıldır
örgütlü olarak sürdürülen meslek mücadelemizde odamızın onurlu işleri vardı. Ama bazı işlerimizde
başarılı olamamıştık. Mesela angaryalar, tahsilat sorunları ve meslek mensubunun saygınlığı. Grubum
adına bağımlı mensek mensuplarının kanun önündeki bazı maddelerini sıralamaya çalışacağım. 3568
sayılı yasasının bir maddesinde meslek mensuplarının hizmet akdi ile çalışamayacağı belirtilirken bir
başka maddesinde bağımlı çalışanların YMM sınavlarına girebileceği belirtiliyor. Bu mevzuat
içerisinde bir çelişkidir. Öte yandan kaşe kullanmayla ilgili mecburi meslek kararında ve Etik İlkeler
Yönetmeliği'nde bağımlı meslek mensuplarımızla bahsedilirken çalışma usul ve esaslarıyla ilgili
yönetmelikte meslektaşın bağımlı olarak çalışamayacağı söylenmektedir. çalışma usul ve esaslarıyla
ilgili yönetmeliğin bir başka maddesinde de meslek unvanımızın kullanılamayacağı belirtiliyor. Peki bu
durumda ne yapabiliriz? Grubumuz şu önerilerle açıklık getirmeye çalışıyor.
Öncelikle 3568 sayılı yasasının 2. maddesinde şöyle bir değişiklik yapılabilir. "Mükellefe sayılan işleri
bir işyerine bağlı olmaksızın ya da bağımlı olsa dahi yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir."
Yönetmeliklerin yeniden düzenlenerek mevzuatla uyum haline getirilmesi gerekiyor. Bağımlı
çalışanlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılabilir. Ayrıca ülke çapındaki sektör temsilcileri ile bir araya
gelinerek ilk etapta belli bir cironun üstündekilere zorunlu olarak mali müşavir çalıştırma zorunluluğu
getirebilir. Asgari Ücret Komisyonu gibi bir komisyon tespit edilip 2000-2500 lira gibi bir ücretle mali
müşavirler çalışabilir. Böylece meslektaşın saygınlığı artacaktır. Odamızın ayrıca sektör temsilcisi ile
meslek mensubu arasından köprü olması gerekiyor. Mesleğimize, bağımsızlığıma sahip çıkmak için
ulusal Muhasebeciler Birliği İSMMMO yönetimine aday ve siz meslektaşların oylarına taliptir.
BAğımsız olamyan bir ülkede hiç bir meslek yapılamaz. Ülke yoksa meslek yoktur.

HÜSEYİN KIRMIZITOPRAK (DEMOKRAT MUHASEBECİLER)
Sayın Divan, değerli meslektaşlarım sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Süre de sınırlı olursa 3
yılda bir toplanmak gibi bir yasa da olursa bir çok sorun da birikirse olacağı bu. Ama bize düşen görev
bu sorunu gerçek nedenleriyle tartışmak ve birlikte mücadele etmektir. Bu sorunu önümüze koyan yasa
hangisi? 5857 sayılı yasa. Hemde anayasaya aykırı olan bir bölümüü önümüze koydular. Bütçe ilkesine
aykırı olan bir şekilde genel kurullarımızı 3 yıla çıkardılar. Sorun burada. Bribirmizle kavga etmeyelim
gelin bu sorunu tekrar tartışıp genel kurulların yılda bir yapıldığı sorunlarımızın tartışıldığı nedenlerin
ortaya koyulduğu meslek paydasında mücadele ettiğimiz bir noktaya getirelim. Yoksa burada
kamplaşma yaratarak birbirmizin siyasi çehresine odaklayarak kamplaşmak meseleğe bir yarar
getirmeyecektir. ortak paydamız meslektir. İktidara göre soruna karşı duruş mesleği elimizden aldığı
gibi saygınlığımızı tartışır noktaya getirecektir. Bizim birlikte hangi siyasal iktidar olursa olsun bizi
derinden etkileyen soruna karşı dik durarak tavır göstermemiz gerekiyor. KGK ile çıkan tebliğe herkes
aynı oranda karşı çıksaydı bağımsız denetim bu ucube şekilde ortaya çıkmazdı. Ama bazı
arkadaşlarımız yönetmeliği öyle savundular ki zannediyorsunuz yönetmeliği kendisi yazmış. Sorunu
siyasi iktadara aramızdaki mesafeye göre sorunu ele alırsak sorunu yaratan nedeni bulmakta zorlanırız.
Önyargı ve kaygıları ortadan kaldırarak yere duruma göre sorunlara karşı durmaktan vazgeçelim. Bunu

iktidara yakın yapıdaki arkadaşlara söylüyorum. Sorunları ele alış biçimleri bize fayda getirmiyor.
İktidarların sermaye gücü aynıdır ve bu iktidarları yönlendirir. Onlar birer piyondur. Şu demokrasi
meselesine gelmek istiyorum. 2010 TÜRMOB genel kurulunda tebliğleri tartışalım denildi. Kaldır
indir kabul ettiler. Yanlıştan nereden dönülürse kardır. Bu seçim öncesi eşit olmayan koşullarda
kamplaşmanın yarattığı ikilemde seçimlere gidiyoruz. böyle olunca meslektaş gerçek sorunu
algılamakta zorlanacaktır. Onun üzerinde tartışma ve analiz yapılmasına fırsat verilmiyor. Huzur
hakkını kaldıralım dedik. Aidatlar yüksek. Paranın nereye harcanacağı bilinmiyor. Ama şunu da bilin.
Meslekte Birlik'ten arkadaşlar yönetime seçilince dedikki huzur haklarına itiraz gelecek. 3 yıl huzur
hakkını almakta sorun yaşanmadı. Ücretlerin oda çalışanı emekçilerin ücretlerini hedefe koyarak kendi
durumunuzu unutturmaya çalışırsanız iktidardaki yönetimi sorgulamaya hakkımız vardır diye
düşünüyorum. eidlgen bir mücadele tarzından çıkıp hangi siyasal iktidar olursa olsun mücadeleci ve
müzakereci bir tarzla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu sorunları nasıl çözeceğimizi güç birliği yaparak
masaya yatırmaız gerekiyor. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.
ABDULKADİR ŞAHİN (MESLEKTE BİRLİK)
Sayın Divan sevgili meslektaşlar ve değerli misafirler hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Mesleğimizi ve meslektaşımızın ana problemleri mesleki itibarıszlık olmak üzere haksız rekabet,
tahsilat problemi ve angaryalar olmak üzere karşımıza çıkmatadır. Yıllarca bu hastalıklar vücudumuzda
arayıp makyajlarla geçiştirilmeye çalışılmıştır. Oysa hastalığın kaynağı çok daha derinden gelmektedir.
Mesleğin hastalığı karaciğerden kaynaklanmaktadır. Meslek siroz olmuştur. Tedavi için meslek
yasamız çağdaş standartlara göre yeniden düzenlenmelidir. Meslek yasamız hiyerarşik bir yapıda
hazırlanmıştır. Astlık üstlük ilişkisi içermektedir. Nitekim Divanımızı bir YMM yönetmektedir. Oysa
noterler sadece tasdik makamıdır. Ancak asla bir avukatın üstü değildir. Meslek tanımı eksiktir.
Meslektaş defter tutmaya mahkum bırakılmıştır. Üst birlikte yeterince temsl edilmemektedir. Meslektaş
niteliksel olarak geliştirilememiştir. Mesleğe girişte hızlı bir debi sözkonusudur. Meslek sele maruz
bırakılmıştır. 24 yıllık yönetimler bu debiye bir set oluşturamamıştır. Yığılmaların önüne
geçilememiştir. IFAK eğitimlerini eksik olduğu görülmektedir. Meslek mensubu bu eğitimlerden uzak
bırakılarak mesleğe yeterince hazırlanamamaktadır. YMM'ye geçiş yeterlilik sıvanları da adeta
girilemez bir yapıdadır. Sevgili meslektaşlar meslek yasamızın revizyonu mesleki sorunların
giderilmesine çare olmayacaktır. MEslek yasamızı yeniden ele alabilecek güçlü bir iradeye ihtiyaç
vardır. Bu irade Meslekte Birlik iradesidir.
ÖZLEM GÜL (ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MUHASEBECİLER BİRLİĞİ)
Sayın Divan, değerli başkanlarım, değerli meslektaşlarım. Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. CUmhuriyet değerleriyle yetişmiş, varlığını Atatürk'e borçlu bir
Cumhuriyet kadını olarak size seslenmenin gururu ve heyecanı içindeyim. Cumhuriyeti kuranların
vizyonunuheyecanını ilkelerini bugün aynı duyarlılıkka taşıyoruz. Ne unutturabilecekler ne de
kaybettirebilecekler. Temeli insan, mayası sevgi olan bu düşüncenin çağdaş uygarlıkla ülkemizi
getirdiği noktayı biz kadınların daha ileriye taşıyacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü
cumhuriyetin en büyük armağanlarından birisi biz kadınların toplumsal konumudur. Bugün her
meslekte her kurumda çağdaşlığın her adımında varsak biliyoruz ki temelde Atatürk var, Cumhuriyet
var. Ona minnet borcumuzun bilincindeyiz bu ülkenin aydın kadınları olarak. Herkes bilsink bugün
içinde bulunduğumuz tehdit başta biz kadınlar olmak üzere hiç bir aydını yıldıramayacak.
Demokrasinin ne olduğunu bilenleriz. İçi boşlatılmış bu kavramlar sözde ileriye ama gerçekte asla

geriye götüremeyecektir. Çünkü yaşamıun her alanında olan biz kadınlar buna izin vermeyeceğiz. İşte
bu alanlardan birisi de üyesi olmaktan gurur duyduğumuz İSMMMO odamızdır. Bir kadın üye olarak
üreten, üylerine yatırım yapan, onları geleceğe hazırlayan, mesleğin onurunu koruyan mesleğin ve
ülkenin geleceğine sahip çıkan bir kurumun üyesi olmanın ayrıcalıklarını taşıyoruz. Sadece bu kadar
değil. Cumhuriyetin yapı taşı olan biz kadınların odada etkin kılan yönetim anlayışının ve ekibinin bir
üyesiyiz. Değerli meslektaşlarım meslek odaları toplumsal yaşama dair fikıirler üreten toplum yararına
değerler sunan siyaset ortak değerler etrafında bireyleri kaynaştırarak topluma hizmet ise siyaseti de
yönlendiren kurumdur. işte bu neden le odamızın konumu meslek kurumumuzun en büyük kurumu
olarak hep dikkati çekmiştir. Çünkü odamız üretti. Merslek sorunları sahip çıktı, çıkmaya devam
ediyor. Cumhuriyetin değerlerine sahip çıktı, çıkmaya devam ediyor. Sayın Yahya Arıkan ve ekibi bu
anlamda kuruma güç katmıştır, aydınlık bir gelecek için sesimize öncülük etmiştir. DEneyimleriyle
bize liderlik yapmıştır. Biz kadın meslektaşlar olarak huzurlarınızda kendilerine teşekkürlerimizi
sunuyoruz. Odamız mesleğin toplumda hak ettiği yere gelmesi, gelişmesi, geleceğe dönük açılımlarla
önemli çalışmalara imza atmıştır. Toplumsal konularla, mesleki konularla ilgili raporlar yayınlar ve
eğitimlerde öncülük çalışmaları odamızın vizyonuna uygun önde gelen projelerdir. Odamız toplumsal
konularda da öncülüğünü sürdürecektir. Bugün dünden daha duyarlı olmamız gereken bir dönemdeyiz.
Cumhuriyetin özgür ve aydın bireyleri onurlu kadınları olarak artık kenmdini saklamaya gereği
duymayan tehditkar ve cüretkar saldırılara vereceimiz cevap duruşumuzdur. Ve bu sorumluluğu genbel
kurul vesilesiyle sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir aydın, bir meslek mensubu olarak bu durşumuzu
sürdürmek çağdaş Türkiye'yi aydın geleceğe taşımak için yüreğimizi ve aklımızı birleştirmemizin
dinamiğidir. Biz Çağdaş Demokrat grrtbun kadınları olarak bu bilinçle buradayız. Ülkenin aydınlık
yarınlarına giden yoldayız tüm kararlılığımızla... Burada konuşmama son verirken tüm kadın
meslektaşlar adına hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.
MELİH BAŞ (ULUSAL MUHASEBECİLER ADINA)
22. Genel Kurulumuzun hem ekonomimizin hem mesleğimiz üstünde kara bulutların gezindiği bir
dönemde yapıyoruz. Sevgili Hatay başkanım merhaba. Ülkemiz emperyalistlerin jandarma rolüyle
savaşa sürüklenmektedir. Beyzbol sopasıyla... SAnırım tüm gruplar hemfikiriz. mMücadele salt
destek, hukuk değil aynı zamanda siyasal arenada da seyretmektedir. Sağınızas bakın demokrasi
mücadelesi solunuza bakın demokratik Türkiye. Ben bunları bir yana bırakıyorum mesleğe ilişkin üç
kişi aramızda yaptığımız bölüşüme uygun olarak değineceğim. Yayınlar meselesi... Odamızın yayın
çalışmalarını sürekli güncel gelecekteki gereksinimlerin karşılaytacak hale getireceğiz. Mevcut duruma
2-3 örnek. Odamızın TMS uyumlu muhasebe el kitabının soın yayın tarih 2007'dir. Odamızın satışta
olan maliyt muhasebesi kitabı yoktur. Odamızın Finansal Yönetim kitabi yoktur, 1999 baskılı. Bir
başka yatyınevinin yetersiz bir kitabı satıştadır. Nail bey dostuma da bir küçük teşekkür. Özel sağlık
kurullarından gelen faturaları için tavsiyede bulunan Fatih Acar'a sosyal güvenlik kitabı yazdırılmış, o
da hükümetin sosyal güvensizlik raporunu güzelce reklam yapmış. Hem de TÜRMOB'un olanaklarıyla.
Yazıklar olsun. Hakkımı helal etmiyorum. Eğitim meselesi... Yapılacak eğitimlerle meslektaşlarımız
muhasebecilkiten sadece denetçiliğer değil daha ileriye müşavirliğe yani danışmanlığa taşıyacağız.
Yabancıların plan ve programlarına karşı milliyeci ve halkçı bir eğitim kadrosu kuracağız. MEvcut
durum. Örneğin üretim maliyet sapmalarını 732-733-734 hesapları kast ediyorum. Niye eğitimlerde
öğretemeyiz. Yalın muhasebe gibi yeni muhasebe tekniklerini niye öğretemeyiz. Emperyalist
kapitalizmin her şeyi sermaye gören iktisadi yaklaşımlarına entellektüel sermaye kavramına niye
sarılırız? Bağımsız denetim eğitimleri yaptık. "Ne oldi?" Nail beye fıkra anlataraka hafife almış.
Yazıklar olsun. 74 oda başkanının Nail beyle beraber orayı terk etmesi gerekirdi. Uluslararsı muhasebe
standartlarına geçiyorum. Ysni türkiye muhasebe standartları. Bunlarla mücadele edeceğiz. Bunlar
yeriner halkçı milliyeci bir muhasebe sistemi kurulması için çalışcağız. Rus ve Çin möuhasebe

sistemleriyle ilgileneceğiz. Mevcut durum. ABD kendi milli standartlarını kullanmaktdır. Bunlar
finansal kapitalizmin sermaye piyasası yatırımcısı açısından tasarımnlanmış standarttandır. <çökmekte
olan mafyatik kapitalizmin ahlaksızlığını ne UFRS ne de GKK engelleyebilir. Alın size ABD'deki
skandal. Haksız rekabete gelince.. Haksız rekabet yönetmeliğinin hazırlanma sürecinde mali müşavir
şirket ortağımla beraber ham malzeme çalışması yapmış bir arkadaşınız olarak çok sayıda staj sınavı ve
bunları maliyetini ortadan kaldıracağız ya da indireceğiz. Uluslararası tekellerin bir şekilde uzlaşmayla
saltanatının sürmesine müsaade etmeyeceğiz. Şeref Stadı ve İnönü Stadı yeniden yapılacaktır.
Beşiktaş'a saygılarımla.
ÖZLEM KARAHAN ()
Saygıdeğer meslek mensupları ve değerli konuklar hepiniz hoşgeldiniz. Takdir edersiniz ki barış dilinin
yaygın olarak kullanıldığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla da meslek çatısı altında kendi aramızda
barışı sağlamamız gerektiğin düşünüyorum. Hepinizin sagduyulu davranmasını bekliyorum. Bütün
çatışmayı yaşana bir meslek örgütünün tüm meslek mensuplarına ne kadar faydalı bir hizmet
sunacağını merrak ediyorum. bir meslek örgütünün görevi din, dil, ırk ve her kesimden iradeye saygılı
olmak ve meslektaşların sadece hakları için mücadele etmektir. Onurlu bir şekilde direnmiştir.
İSMMMO Akademi İktisadi İşletmesi'nin web sitesinde yayınlanan 2012 Faaliyet Raporu'nda zarar
beyanı açıkladğını görüyoruz. Meslek mensuplarından ciddi ücretler alarak eğitim veren bir kurum
neden zarar eder? Zarar eden bir kurum nedfen hala faaliyetlerine devam eder? İSMMMO FAaliyet
raporunda sayısız miktarda çalışma komiteleri olduğunu tespit ettim. BU çalışma komitelerinin
herhangi bir istatistiği raporu var mı? Ben görmedim duymadım. Ve bu çalışma komitelerinin
masraflarını tespit ettim. 2010 yılında 609 bin 50, 2011 yılında 890,66 ve 2012 yılında 889,625..
Bunların detaylarını bir üye olarak bekliyorum. TTB örneğin. Aldıkları huzur hakkında ciddi farklar
görüyorum. Bunlar makul bir düzeye çekilebilir. Meslek mensuplarının sornlarına değinmek istiyorum.
Özellikle sosyal tesisler... Bir meslek örgütü 23 yıldır üyelerinin aileleriyle faydalanacakları bir sosyal
tesis neden kurmamıştır? Ülkemizin güzide kentlerinde bir çok meslek örgütünün soslya tesisleri var
iken üye sayısı her geçen gün artan MMO'nun neden yok? Üyelerimize sağlanabilecek Sosyal Yardım
Fonu adı altında bir kurum neden kurulmamıştır? 100-150 arasında kadın işç içalıştıran işyerlerindde
kreş açma zorunluluğu bulunuyor. 0-6 yaş grubu çocukların bakımı için çalışma yerinden ayrı bir
yurdun kurulması zorunluluğu bulunuyor. Kaç büyük şirkette kreş var. 2 elin parmağını geçmeyecektir.
Meslek örgütü olarak bağımlı çalışan kadın meslektaşlarımnız adına çalışma bakanlığına konuyla ilgili
herhangi bir önergeniz oldu mu? Meslek odamızın yönetiminde disiplin denetleme üyelerine
bakıyorum hep erkekler hakim. Kadın meslektaş olarak odamızda da durum böyle. Kadın adayların da
söyleyecek sözlerinin olduğu bir yönetim istiyoruz.
TURAN KORKMAZ
SAyın Divan, saygıdeğer misafirler, değerli meslektaşlarım. Bugün 22. genel kurulumuzu yapıyoruz.
Umarım bu genel kurulla 23 yıllık vesayetten kurtuluruz. Kendi odamızın vesayetinden kurtuluruz. 23
yıldır bir film izlettiriliyor bize. İçinde çağdaşlık falan filan da geçiyor ama asıl bu sorunumuzu
gizlemek için. Bir mesleğin 23 yıldır meseleleri hep aynı. Hikayenin özü şu: Üniversite mezunu bir
adam hiç olmazsa bir parça vasıfa haiz bir adamdır. Bunu bekleriz. Detaya girmeye luzüm yok.
Arkadaşlarım son derece geniş çağlı anlatıyorlar. Meseleler kitaplara taşacak kadar çok. Birbirimizi
biliyoruz. Burada şov yapmanın da gereği yok. Meseleler niye çözülmüyor? Bizim neyimiz eksik?
Benim gördüğüm şey şu: Bizim kanun uyduruk. Kayıt tutan adam üstüne içinde denetim gibi bir şeyler
geçirmişlerdir bu 12 Eylül döneminin anlayışını yansıtan ucube bir şeydir. Böyle bir yerde üniversite

mezunu olsanız ne olur olmasanız ne olur? Kanundan önce de defter tutuyorduk. İşimizin temeli bu.
Ama üniversite mezunu adam bir de üstüne 10 yıl -20 yıl tecrübeden sonra oradan ayrılırsa aç
kalacaksa bizim yaptığımız iş, iş değildir. Ne oluyorda bize verilmiyor? Dünyada etrafımızda bu iş
nasıl yapılıyor. Adı vergi danışmanlığı, mali müşavir olan vs. . o alanda hizmet veren insanlar ne
yapıyorlar? Biz de onu istiyoruz. Ama bizim sağolsın bizim bir fantastik lobimiz var bütün kurguyu
burası yapmıştır. Bunun başlangıcı da bu kanunun çıktığı yerdir. Maliye Bakanlığı içinden çıkmıştır. 23
yıldır bunu oylarıyla destekleyen bütün meslek camiasını kontrolde tutan grup da bunun su taşıyıcısıdır.
Bütün sorun budur. Şimdi gelin çözmeye çalışalım. Nasıl çözeceksiniz çünkü sistem böyle işliyor. Siz
burada delege oluşturuyorsunuz İzmir, İstanbul, Ankara, BUrsa bunları dahil edin delege sistemini
halletmişsiniz TÜRMOB'a birini işaret ediyorlar. Çap böyle işliyor. Bunun başka yolu yok. Sizin bu
dayattığınız hizmet şudur: Lobiye destek hizmetidir bu. Siz de sorunumuz var diyorsunuz. TÜRMOB
üst birliğimiz. Bekliyoruz ki genel meselelere çözüm olsun. Biz burada hayal kurmuyoruz. Haddimizi
de biliyoruz. Aldığımız eğitim seviyesi belli. Yapacağımız iş alamı da belli. 23 yıldır hak ettiğimz yerde
olamıyoruz. Neden olamıyoruz? Buna niye çözüm bulamıyoruz? TÜRMOB tam tasdik mrkezinin
koordinasyon merkezidir. meseleyi çözen bir yer deildir. Madem 5'e 4 garebettir sesiniz çıkmasın size
defter işi yaptırıyoruz filan. Niye limit koyuyorsunuz ayıptır. TÜRMOB neden buna itiraz eden taraf
değil. Bu 5'e 4 madewm herkesin canını sıkyor soruyorum 23 yıldır bu kurulları yöneten dava edilmesi
gereken bir mesel değil mi? Söyleyip gidiyorsunuz. 23 yıldır söylüyorsunuz. Son sözüm şudur buj
meseleyi çözeceksek eğer sıfıra inmeliyiz. İlk nokta kayıt tutan adamdır o noktaya geri dönelim bu
kanun nasıl tasarlanmıştır neyi amaçlamnıştır bir bunu anlayalım. Aslında her iey ortada üç maymunu
oynuyoruz. Ağabeylerimiz, üstadlar var. Mali müşavir miyiz değil miyiz? Siz sadece kayıt girin elinize
iş alın gelin. Siz danışmanlık çıktığında onun üstadfları var gelir alırlar sizden. Buna karşı tavır
göstermeyen bir TÜRMOB muhasebecilğin üst birliği değildir. Mali müşavirliğin üst birliği değildir.
HEpinize saygılar sevgiler sunuyorum.

ZİYADİ SANLI (ÇAĞDAŞ DEMOKRAT GRUBU)
Sayın başkan değerli meslektaşlarım sizi sevgiyle özlemle selamlıyorum. Bu kürsüyü çok özlemşim.
Yaklaşık 16 yıl önce Divan Başkanlığı yapmıştım. Ama buıradan çok çok iy igözüktüğünüz söylemek
istiyorum. Ülkkemizin eğitimli cefakar hayatın her alanında etkili sabırlı insanları ekonominin akil
insanları ama sahici akil insanları hepiniz saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Odamzın 6 nolu
üyesiyim. Bir çoğunuzla tanışmıyoruz oldukça büyüdük. TÜRMOB'un kurucu odalar birliği başkanlığı
yapmıştım. TBMM Adalet ve Plan Bütçe Komisyonlarında sizler adına görev yapan tek kişiyim.
Burada benimle birlikte çalışan odalarımıza, odalar birliğimizde görev yapan mücadele arkadaşlarım
var. Onun için çok mutlu bir gün yaşıyorum. Genel kurulumuzun hayırlı sonuçlar getirmesini
diliyorum. TAbik üzüntülerim var. Düşünüyorum da bu kadar önemli insanların bulunduğu akil
insdanların bulunduğu yerde devlet nerede? DEvlet yöneticileri nerde? Neden önem vermiyorlar
bizlere, sizlere? Bir yanıyla üzülüyorum, bir yanıyla da seviniyorum. Odamız bir faaliyet raporu
hazırlamış inceliyorum. O kadar fikri olan bu yönetimi sevmez normal. Sevmemesi de lazım.
Onlarıon istediği davrancaksak sevmesinler. Onlar istiyorlar ki biz de onlar gibi Türkiye'nin
borçlarının azaldığını söyleyelim. IMF'ye borcumuz bitti Türkiye ne güzel diyelim. İşsizlik azaldı
diyelim. Dış ticaret açığı yok diyelim. Her türlü iyi şeyleri söyleyelim. Biz Türkiye'nin gerçekleriyle
ilgiliyiz. Biz mali müşaviriz. SAhici akil insanlarız. Onun için de fazla üzülmemize gerek yok. 20 yıllık
geçmişimize bakıyorum çok mesafe katetmişiz. Bu genel kuruldan bunu almak isteyenler alırlar. <bşiz
demokrat arkadaşlarla birlikte farklı grupta olabiliriz. Onlarla önemli işler yaptık. Bugünlere taşıdık
odaları. Bunun kıymetin çok iyi biliyoruz. MEslekte Birlik'ten arkadaşlrın pek katkısı olmadı. Dilerim
bundan sonra olur. Siz bizi anlayamıyorsunuz. Anlayamayacaksınız. Sizin hayallerinizde olmayan

şeyleri yapıyoruz. Nispi temsil sistemi ne getirdi diye soruyorum? Her şeye muhalefet ediyorsunuz. Hiç
bir şey koyamıyorsunuz ortaya. Bunu görüyoruz. Size rağmen iş yapıyoruz, çalışıyoruz. Biz geçmişten
beri Çağdaş Demokratlar olarak Türkiye'nin ekonomisine yön vermeye çalışıyoruz. Bizim
sorumluluklarımız var. <biz ülkemizi, insanımızı seviyoruz. Onun için doğruları yapmaya çalışıyoruz.
Son genel kurulda il başkanınız Aziz Babuşçu gelip beni tebrik etmişti demokrat yaklaşımımdan dolayı.
Biz sizlre her yerde söz verdik. Sizleri her yerde dinledik. SAğlıklı görüşlerinize değer vermeye
çalıştık. Ama sizin yararlı hiç bir katkınızı görmedik. Bizim mesleki sorumluluğumuz var, ülkemize
ilişkin sorumluluğumuz var siz de siyasi otoriteye endeksli bir iş yapmaya çalışıyorsunuz. Biz her
ikisini birden yapmauya çalışıyoruz. Bakın kuırumsallaşma anlamında odamızın aldığı yola bakın.
Eğitimlere, panellere seminerlere bakın. Ama mevcuıt yönetim tahammül edemiyor. Meslek örgütleri
içerisinde en güçlü örgütlülük mali müşavir örgütlülüğü. BUna tahammülü yok. Onun için nispi temsil
sistemini getirdi. Önce kendimizi bilelim. Biz ülkemizin en eğitimli en örgütlü fonksiyonel olarak
devlet, işveren ekonomik yaşaqm doğrudan etki eden mesleğin mensuplarıyız. Hızlı değişim
koşullarından en çok etkilkenen ve bu değişimde en büyük rolü oynayan kişileriz. 100 bine doğru
yaklaşan sayımız ailelerimiz mükelleflerimiz ülkemize yön vermeye... Değerli arkadaşlarım
inanıyorum herşeye rağmen sorumluluğumuzuı biliyoruz. Ülkemizin bizlere çok fazla ihtiyacı var. Bu
ihtiyacın bilinc içerisinde Çağdaş DEmokratlar iktidarda hr zaman olacaklardır, Türkiye'yeyön
verceklerdir. Hepinize saygıolar sunuyorum.

OKTAY YEŞİLYURT (EKŞİ)
Sayın Divan, değerli misafirlerimiz ve çok değerli meslektaşlarımız hepinizi Ulusal Muhasebeciler
adına en içten saygıalrımla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce bir hususu dikkatlerinize
sunuyorum. KOnuklarımız bizim baştacımızdır. Ancak konukluk sıfatlarının arkasında bir bilen
sıfatıyla bir bilenler olarak burada görüş seyreltmelerini doğru bulmuyorum. Bizim bir bilenlere
ihtiyacımız yok. Bilinçledirme anlamında yapılacak işllere saygımız var. Onun da objektif olmasını
dileriz. Hatay oda başkanımıza değinmeden geçemeyeceğim. Onun nezdinde REyhanlı'da şehit olan
teröre kurban verdiğimiz 51 yurttaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum.
ŞLimdi buradan hareketle bir tespit yaprak konuşmama giriyorum. REyhanlı'da poatlayan bombalar
adına El NUsra ya da OSÖ denilen terör örgütlerinin ABD emperyalizminin kucağında örgütlediği bir
yapının ortaya koyduğu sonuçlardır. Suriye üzerinden Suriye'yi bölmek adına Türkiye'yi bölmek adına
yapılmıştır. İkinci mesele.. Türkiye'de kurumlarımızdan TC tabelalalrı kaldırılmaktadır. Üçüncü mesele
milli günlerimiz bayramlarımız kutlayamaz haldeyiz, yasaklanmaktadır. Dördüncü mesele; bizim Türk
Kürt olarak kardeşliğimiz söz konusudur kavgamız yoktur, kimse ile küs değiliz. Bizi birileriyle
barıştırmak için 'Akiller Heyeti' oluşturuyor. Bunları da dikkatinize sunuyorum. Bütün unlara karşı
Anayasamızdan Türk adının silinmek istendiği koşulları yaşamaktayız. Siyaset yapmayın deniliyor. Bu
bir siyasetse burada yapılmak istenen siyaset herhangi bir partinin siyasetini yapmmaktır. Ama bunlar
ülkemizi ilgilendiriyorsa adı ülke siyasetiyse bunları konuşabilmeliyiz. En başta da kurumlarımız
konuşabilmeli. Aradan 23 yıl geçti. 23 yılında Çağdaş DEmokrat grup yönetimde ve 3 yılını da
Meslekte Birlik grubuyla paylaşıyor. Bu 23 yıllı süreçte normal akıl demez mi ki 23 yılda çözülen
meseleler vardı demek istemez mi? Birincisi 23 yıldır saygınlığımız sağlanabilmiş midir? MEsleki
saygınlık bu yaptığımız genel kurullara, devlet icalinin gelmesi falanca bakanın burada olması olarak
algılatılmakta ise bu yanlıştır. Mesleki saygınlık meslektaşların kendi alanlarında ülke genelindeki
herkes tarafındfan tam otorite olarak kabul eidlmesiyle sağlanabilir. Mesleki saygınlığın adı budur.
Artan angaryalar. Her grup söylüyor. 23 yıldır bu böyle sürüyor. 23 yıl içerisinde bu angaryalardan bizi
yönetenlerin bizler gibi şikayet etmeye hakkı var mıdır? Çözüm mercii değiller midir? Hala bunları

çözememekle hangi başarıdan bahsedebiliriz. KGK'de bizim kurumlarımız sınıfta kalmıştır. Doğru bir
gözle bakamadıkları için yalvarırı hale gelmiştir. Bizimle işbirliği yapın diyorlar. Biz de diyoruz ki
KGK bu haliyle kabul edildiği sürece, kaldırılmadısı mücadelesi verilmediği sürece KGK üzerinden
TÜRMOB'un bölünmesi gündemdedir. Tedbir alınmalıdır. Yöneticilerimizin en iyi tavrı kurumun
önüne çadır kurmaktan geçer. Ülkemizin üniter yapısını bozmak için Türküyle Kürdüyle birbiriyle
kavga etmesini sağlamak için bu kavgalarla ülkemizin bölünmesine fırsdat yaratabilmek için bir
anayasa gündeme getiriliyor. Buna karş çıkanlar ise silivri'de , Hasdal'da, Hadımköy'de tutsak ediliyor.
Biz isterdik ki krumlarımız Atatürk'e sahip çıkanların yanında eylemli olarak bulunsaydı. Bundan
kaçınmışlardır. O zaman Atatürk seçimlrden seçime lazım oluyor! SEçim bittikten sonra bayram
törenleri hariç hatırlamıyoruz. Buna "bayram Atatürkçülüğü" denir. Atatürkçülük anti empertyalist
olmaktır, bunun içinde gerekirse bedel ödemektir. Biz yönetime geldiğimizde davranışl biçimimiz bu
olacaktır. Biz yönetime geldiğimzde değerli arkadaşlar idare-i maslahatçı bir analayışla çalışmayacağız.
Mesleki saygınlığımızın kazanılması için angaryalara son vermek, tahsilat sorunun çözmek, haksız
rekabete son vermek için, oda yöneticiliği meslek haline getirenlerin saltanatına son vermek için,
meslek mensuplarını söz kararlarını olduğu şartlar oluşturmak için, yabancı denetim tekellerinin
hakimiyetine son vermek için, aidatları makul seviyeler indirmek için, odamızın ticarethane mantığıyla
yönetilmesine son vermek için müdaladeci ve müdahaleci bir oda için, odayıo yöntenlerin huzur
hakkıyşa geçinmelerine fırsat vermemek için, Atatürk Cumhuriyetçiliğinin savunulmasını hakim kılan
bir anlayış için, meslek mensubunu diğerinde ayrımadan hangi görüşte olursa olsun tüm üyelere eşit ve
adil hizmet vermek için bu seçimlerde Ulusal MUhasebeciler Birliği olarak yönetime talibiz. Yarın oy
kullancaksınız. Bu seçimlerde artık durumu idare edenlerin anlayışına son vermek ve iktidarla siyasi
bütünleşme içinde hareket eden kesimlerin farklı bir oda anlatyışın olmadığını biliyoruz. Sizinm de
tescil edebilmeniz için Ulusal Muhasebeciler Birliğin'ne oylarınız vermenizi diliyoruz.

HAMDİ BALCI (DEMOKRATİK DEĞİŞİM ADINA)
Sayın Divan, saygıdeğer konuklar, çok değerli melektaşlarım sizleri Demokratik Değişim grubu adına
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Odanın tanıtım bölümünde vefat eden arkadaşlrımızın resimleri
gösterildi. Hepsini rahmetle anıyorum. Yalnız öyle bir grupçuluk işlemiş ki ruhumuza başka gruptan
arkadaşlarımızdan şeklen gösterilmemesini doğru bulmuyorum. Vefat eden arkadaşlarımız bizim
meslektaşlarımızdır. Ayrımın düzeltilmesini ve özür dilenmesini rica ediyorum. Bu odanın 23 yıllık
tarihinde her genel kurula hiç istisnasız katılan bir arkadaşınız olarak benim bir önerim var. Biz her yıl
genel kurul yapalım. Ahmet ERvan hocanın şöyle bir sözü vardı "Aslında İstanbul'un depremi
gecikiyor fazla enerji birikiyor, deprem olduğunda çok kötü hasar olacak" şeklindfe bir an önce olsun
gibi sözleri olmuştu. Bizde de öyle bir enerji birikiyorki böyle üç yılda birbirimizi yer hale gelmişiz. Bu
sakıncalı. Grup adına konuşan Hasan Hüseyin arkadaşımız enerjimizi mesleğin birliği.. Çünkü birimiz
için ötekimiz içinde aynı zamanda. Biz eğer kafamızdaki politik duruş nedeniyle birbirimizi yiyorsak
mesleğin birliği ortak mücadelesinde ortak duruş en azından mesleki çıklarlarımız noktasında ortak bir
duruşu yakalayamazsak isek sıkıntı var demektir. Diğer meslek örgütlerinde böyle bir çatışma ortada
pay olacak bir mal var da onun üzerindebir kavga gibi görüntü yoık. Onların mesleki demokratik
mmücadelelerinin bizlere göre daha ileri düzeyde koruyor olmlarında ortak çıkarları doğrultusunda bir
arada bulunmalarının pozitif rolü vardır. Aralık ayında yayınlanan seçim yönetmeliği 3 yıl önce kavga
döbvüş çıkarılan TÜRMOB yönetmeliği bu seçimde akamete uğradı. OLmuyor demekki bu. Yani
sizdemokrasi adına adıma atmayacak insanların görüşlerini hesaba katmayacak yönündeki adımlar

burada olmadı. Ve bu genel kurulda bir güzellik de yaşandı. Her grup kendi programını ifade edeceği
dile getiriyor ve seçimlere de grup olarak katılıyorlar. Ben bu sağduyuyu gösterdiğüi için bu genel
kurula teşekkür etmek istiyorum. Şundan da kaçınalım. Yarın meslektaşlarımız 20 olması dileğimizdir
32 bin civarında meslek mensubu var ne kadar fazla insan genel kurula katılırsa demokrasi adına iyi bir
adım atmış olruz. Bir şeye itiraz ediyorum: Kamplaştırma tarzı. Didişmeden, çatışmadan rüzgarın
yelkenimizi şişireceği varsayımıyla hareket ediyorsak hata ediyoruz. Bizim birliğe ortak çıkarlarımız
doğprultusunda bir arada olmaya ihtiyacımız var. Oyları konsolide etmeye çalışıyorsak buradan bir şey
çıkmayacak. Forsalık diye bir şey varıdr. Eskiden suç işleyenler kürek mahkumluğu.. Eski adı forsadır.
Tarihçiler rüzgar çıktğında yelkenler açılır forsalar kollarını yanlara bırakrak dinlenirler.
Muhasebecilerin rüzgarda çıksa kar da yağsa.. Bizim mesleğimiz forsalıktan kötü hale geldi. Cenazede
KDV'nin son günü diyenlerde oldu. Bu korkunç bir şeydir. Soruyorum. Çok önemli işler yapıldı.
Tahsilatla ilgili durumumuz eskiye göre kötü müdür? Kötüdür. Angaryalar? Artarak sürmüştür. İtibar
sorun? Eskiye göre nereye gidilmiştir? Siyasi iktidarlardan bağımsız durmalıyız. Bugün "A" siyasi
iktidarı gelir, yarın "B" diğer gün "C." Siyasi iktidardan medet umarak kendi yelkeninin şiştiğini
olumlu olacağı vehmi ile hareket eden arkadaşlar yanılabilirle, burada hata ederiz. Siyasi iktidar yanlısı
olduğuna inandığımız gruplar az önce saydığımız sorunmlar konusunda iktidara geldiğimizde bunları
yapacağız diyorlarsa burada da bir çifte standart var. Şu anda nasıl bir program sunuyorlar?
Bakanlarımız aramıda filan diyerek yelkenini şişirmek tutumunun hatalı olduğunu çünkü mesleki
çıkarlar, demokratik mücadele birimiz için neyse öteki de o olacaktır. Bu tutumdan vazgeçelim.
<iktidarlara karşı mesafeli duralım. Meslekler bakidir ve sürecektir. Grupların felsefelerini tekrar
gözden geçirmelerini diliyoruz. Kalıcı yönetimler yozlaşır, yabancılaşır. İlk defa bu genel kurulda
denetim raporuna şerh konuldu. Bu şerhin içeriğinin açıklanması konusunda infial yükseldi. Kuşkunun
giderilmesi bakımından basında bir sürü şey dolaşıyor veriler dolaşıyor. Genel kurula bunu şeyini
verilmesi laım. Şimdi biz ülkenin denetimine talibiz. Denetim işini biz yaparız diye iddialarımız var.
Kendi denetimimiz konusunda ketum davranırsak bizi ciddiye alırlar mı? Kayıtdışılıkla mücadele bu
meslek örgütü iyi bir sınav vermiş midir? Vermemiştir. Kamu çıkarı gözeterek işimizi yapmalıyız.
Muhasebenin ilkeklerinden biridir bu. SAyın oda başkanımızı bir günlük gazete 25 Nisan 2013
perşembe günü Varlık Barışı'yla ilgili aynen cümle şu: "Varlık beyanının yanı sıra matrah arttırımı da
işin içine sokulmalı yeni çıkacak aftan yastık altı ve yurtdışın yaralanmalı.." Matrah arttırımı nedir? 4
yılın KDV'sini gelir vergisin kurumunu arttırarak şu oranda bize verin o yılların defterini çöpe atın.
Ağaç nasıl olsa büyür. Ben şunu soruyorum. O ağacın büyümesine, güzel gölgeler yaratmasına, tatlı
meyveler vermesine bizim katkımız nedir? Soru budur! Varlık barışını savunurken vergi aflarını
savunurken matrah arttıtrımın işin içine sokup kayıtdışılık ortamında mesleğin saygınlığını ayaklar
altına almış olruz. Biz iktidara geldiğimizde ya da paylaştığımızda Çağdaş grup muhalefette olsa
kalıbımı basarım nispi temsili savunacaktı. Azınlıkta olmasa nispi temsili savunacak. Bu çifte
standarttan vazgeçelim. Nispi temsil farklı düşüncelere yaşam hakkı tanımaktır. Yüzde 51 oyla her
istediğin yağan zihniyetle aynı platforma düşmez miyiz? Biz iktidara geldiğimizde huzur haklarını
kaldıracağız. İktisadi işletmeleri gözden geçireceğiz. Eğitimler zorunlu, sertifikalı ve paralı olacak.
Yarın bütün meslektaşlarımızı, işsiz meslektaşlarımızı genç meslektaşlarımızıo Demokratik Değişim
Grubu'nun barıştan, emekten yana, demokrasiden yana katılımcılıktan yana projesine destek vermek
için bizlere destewk vermesini ve demokras işölenine çevirmesini diliyor hepinize saygılar sunuyorum.

MUSTAFA ÇAYAN (MESLEKTE BİRLİK)

SAyın Divan, saygıudeğer misafirler, değerli meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları hepinizi sevgi
ve saygıyla selamlıyorum hoşgeldiniz. Genel kurulumuzun mesleğimize, meslektaşımıza ve ülkemize
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 1990'lı yıllardan itibaren gerek Dünya gerek Türkiye
ekonomisinde yaşanan çok ciddi değişim ve dönüşümlere rağmen bu değişimin mesleğimiz nezdinde
yeterince gerçekleştiği iddia edilemez. Bu değişimin gerçekleştirilememesinin en öneml sorumlusu
mesleği temsil noktasında olan TÜRMOB ve İSMMMO yöneticileridir. Tüm dnyada yaşanan bu
değişim ve dönüşüme uygun olarak muhasebe otoriteleri, ilgili kurumlar ve üniversiteler meslek
mensuplarının yeni yapıya uyumuna yönelik çalışmalar yürüttükleri halde mesleği temsil noktasındaki
kuruluşların rahatlığını anlamak mümkün değildir. bu çalışmalar yapılmadığı gibi ülkenin genel
büyüme trendiyel meslek sayısı arasında denge de kurulamıştır. Yani son 10 yılda gelir ve vergi
mükelleflerindeki artış oranı yüzde 6. Buna karşılık meslek mensuplarındaki artış oranı ise yüzde 53.
Meslek mensuplarının plansız ve dengesiz büyümenin getirisi, saygınlık, tahsilat problemi ve haksızz
rekabet, itibarsızlık hepsi bunun içindedir. En önemli etkenlkerden biris plansız büyümedir. Bunun
niceliksel ve niteliksel planlamsını yapmakla sorumlu olanların yapmaması sizin de dikkatinizden
kaçmnıyordur. Yıllardır haksız rekabet kurulunun başında olduğu halde bu sorunların çözümü
noktasında hiç bir şey yapmayanların bundan sonra getirecekleri bir çözüm söz konusu olamaz. 23
yıldır ihtisas gerektiren bir mesleğin toplumda bu kadar değersiz algılanıyor olması kabul edilebilir bir
şey değildir. Bu algının oluşmasındaasıl sorumluluk bugüne kadar mesleği temsil eden kurumları idare
edenlerdir. Biz Meslekte Birlik olarak yukarıda genel olarak ifade edilen sorunların çözümü ve
mesleğmizi çağdaş dünya ülkelei düzeyinde hak ettiği yere getirmek amacıyla buradayız. 23 yıldır
mesleki anlamda iktidar olmadan ve sadece meslek adına zorlu ve onurlu bir duruşu sergiledik. Bu
yolda bizden desteklerini esirgemeyen siz meslektaşlarımıza teşekkürr ediyoruz. Bu seçim döneminin
çok önemli olduğunu düşünmektyeyiz. Çünkü 1989'dan beri meslektaşın denetim yetksini
kullandırttırmayan TÜRMOB ve İSMMMO'Ya rağmen bu hakkı gayet açık ve net bir şekilde
tanımlayan TTK ile ilgili yapılacak çok şey olduğunu düşünüyoruız. Bu nedenle Meslekte Birlik olarak
TTK'Dan doğan denetim yetkisinin kullanılması ve alanının genişletilmesi adına yapacağımız
çalışmalar için siz meslektaşlarımızdan yetki istiyoruz.
Çağdaş Demokrat grup bizi hep birilerinin arka bahçesi gibi görüp son dönemlerde mesleğimiz adına
yapılan düzenlemelere karşı çıkmadığımızı, KGK'nin avukatlığını yaptığımızı ifade ederek sürekli
ideolojik ve siyasi eleştiriler yapmaktadır. Meslektaşlarımız 23 yıldır bu hikayeyi dinliyor. 23 yıldır
nice iktidarlar değişti, partiler geldi geçti ama Meslekte Birlik için aynı boş söylemler devam etti. Tam
anlamıyla "kişi başkansını da kendisini gibi bilirmiş" sözüne uygun bir davranışla en ucuzunu, en
kolayını ama aslı astarını tercihj ede geldi. Oysda tüm meslektaşlarımız gördü ki tüm Meslekte Birlik
grupları mesleğimizin yegane temsilcisi olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Biz hiç bir zaman
kimsenin avukatlığına soyunmadık. Mesleğin sorunlarının çözümü adına yola çıktık.
Yönetm anlayışımıza gelince... odayı IFAK tarafından benimsenen ve bizim açımızdan da son derece
önemli olan dürüstlük, şeffaflık ve hesap verilebilirlik esası çerçevesinde yönetmek için buradayız. Ve
bunları hayata geçireceğimiz bütün meslek mensupları huzurnda taahhüt ediyoruz. Fakat ne yazıkki
mevcut oda yönetimi bugüne kadar şeffaf, hesap verilebilir ve dürüstlük ilkelerini uygulamamış ve
uymamıştır. Amacı bu ilkeleri yaygınlaştırmak olan bir kurumun gerek internet sayfasında gerek mali
tablolarında ve gerekse de faaliyet raporlarında bu kavramların nasıl değerlendirildiği açısından çok
önemli işartler vermektedir. Hepinizin malumu... 2012 yılı gelir tablolarında giderler ve gelirler
kalemi.. İSMMMO için gelirler 15 küsür giderler 16... Hepsi genel yönetim giderleri içerisinde. Bu
odanın amaca yönelik gideri yok mudur? Hizmet maliyeti yok mudur? Niçin bütün giderler tek kalemin
içindedir? Bizim odalarımızın böyle bir tablo ile karşımıza çıkması sizce yakışık kalıyor mu? Denetim
raporunun okunmasına ilişkin talep oldu. Gerek Değişim grubundaki gerek Ulusalcılar grubundaki,

gerek Çağdaşçılar grubundaki bütün meslektaşlarıma şunu söylemek isterim. FArklı bir rapor vardı
neden bunu dinlemek istemediniz? Çünkü bu odanın bütçesi 9 metrekarelik odalarda mahkum olmuş,
çoluk çocuğun rıskından keserek, dişinden tırnağından biriktirerek ödenen aidatlar oluşturulan bu
bütçenin nasıl harcandığına dair çok önemli ipuçları verecekti. Ama maalesef çamur at izi kalsın
anlayışıyla bu iş geçiştiriliyor. Denetim raporu okunsaydı oda yönetciliğinin meslek haline getirildiğin
göreceklerdi. Neden? Huzur hakkı dediğimizde iftira denildi. Sayın Arıkan 2012 yılında aldığınız
toplam huzur haklarının toplamı 600 bin lirayı buluyor. Bu aylık 50 bin Türk lirasına tekabül ediyor.
Bunu ispatlamaya da hazırız. Biz oda çalışanlarımızın aldığı ücret üzerinden bir siyaset gayreti içinde
olmadık. Ancak ortalamsı 9585 TL'ye gelen oda çalışanlarının durumu göz önünde bulundurulduğunda
hangi meslektaş bu parayı kazanabiliyor. VE dahasını söyleyeyim. Burapor okunmuş olsa idi sosytal
güvenlik primlerinin haricinde özel sağlık sigortası primlerinin de ödenmiş olduğunu öğrenmiş
olacaklardı. Meslek mensupları BAĞKUR primlerini yatıramıyor Sayın Yahya Arıkan. Temsil ve
ağırlama adı altında Madam Despina Restorantı'nda yapılan harcamalar bu meslektaşın aidatıyla
ödenmiştir. Sayın Arıkan lütfen bizden sonra kürsüye geldiğinizde meslektaşlara bunları tek tek izah
ediniz. Çünkü biz bu odaya aidat ödeyenler olarak bunların açığa çıkmasını istedsiğimiz için bu
denetim raporunun okunmasını istedik. Ancak buna müsaade edilmedi. Ve biz niye nispi temsile karşı
çıkıldığını da anlamış olduk böylece. odamızın satınalma yönetmeliği yok. Formaliteden bir denetim
raporu, defter tasdik biligleri bu, şu şunlara bakılmıştır maalesef öyle değil. Satınalma yönetmeliği yok.
TAhsilat yönetmeliği yok. Harcama yönetmerliği yok. Stok takibi yok. Bütün bu yönetmelikleri
hazırlayıp örnek olamsı gereken bir kurumda bunlar yoksa nerede olacak arkadaşlar? Bütün bunlar
kurumsallaşamamış bir odanın belirtisidir. Vesiz kalkıp meslektaşlara kurumsallaşmada öncü
olacağınızı söyleyeceksiniz. BUna kim inanır Sayın Arıkan. Nispi temsil rahatsızlık vermiştir.
Doğrudur. Nedne çünkü bunlar açığa çıkmamış olurdu. Şunun bilinmesini istiyoruz bizim ahlakımız,
aldığımız edep ve terbiye olmamış ve yapılmayan bir şeyi birilerine atfetmek şeklinde olamaz. Biz bu
ahlakşi terbiyeyi almadık. Biz Allahtan korkan yıllık 600 bin huzur hakkını vicdanımızı da
sığdıramayız hiç bir yere sığdıramayız. Değerli meslektaşlarım yapılan anket sonucu meslektaşın yüzde
95'i haksız rekabetten şikayetçi. O zaman haksız rekabet kurumu ne işe yarıyor bu ülkede? Onu
sormak lazım. Meslektaşın yüzde 85'i odaların sorunlarını çözemyeceğine inanıyor. Bütün bu tablolar
ortada iken biz diyoruz ki meslek ortak paydasında ideolojisi siyasi şekli ne olursa olsun eğer bu
yaşamımızda bize bir paye verilecekse bu meslek payesi bizim için onurdur, şereftir. Meslekte Birlik
meslektaşın hakkını sonuna kadar savunacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Tüm bu duygu
düşüncelerle mesleğe yeni bir misyon ve vizyon katacak olan yenilikçi Meslekte Birlik kadrolarına evet
demenizi istiyoruz.
YÜCEL AKDEMİR (ÇAĞDAŞ DEMOKRAT)
Sayın Divan değerli konuklar değerli meslektaşlarım hepinizi Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği
adına saygıklla selamlıyorum. Değerli meslektaşlarım soruyu soran cevabını almak için bekleyecek.
MEsleğimizin 23. yılındayız. 23 yılda beraber yarışmayı da yönetmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Biz
öğreniyoruz. >Eğer bu kürsü ısrarla sahnenin sağ tarafına kuruluyorsa özellikle azınlıkta olan
arkadaşlarımızın demokratik konuşma haklarını kullanmaları içindir. Bu kürsü o tarafa da kurulabilir.
Hangi gruptan olursak olalım kim olarursak olalım kürsüye saygılı olacağız. Kürsüye göstereceğimiz
saygı kendimize göstereceğimiz saygıdır. Değerli arkadşlarıomı meslek planlamasından bahsettiler.
Şirketlerin sayısı yüzde 2 artmış. Hani Türkiye büyüyordu! Bunun faturasını biz mi ödeyeceğiz?
Herhalde arkadaşlarım meslekte tekelleşmeden yanalar. Genç arkadaşlarımın bu mesleğe girmesini
istemiyorlar. GEnçlerden korkmamaları gerekiyor. 23 yıldır bende bu mücadelenin içinddeyim konuşan
arkadaşıma tek bir kelime etmedim yine söylüyorum kürsüyue göstereceğimiz saygı herkes konuştu
kendimize göstereceğimiz saygıdır. Bunun dışında istediğiniz kadar laf da atabilirsiniz, istediğinizi de

söyleyebilirsiniz ben sizin kendi değerlendirmenize bırakıyorum. Tabi gençler dedim. Bağımsız
denetimi tartışıyoruz. Tartışılıacak bir nokta var. Bir haktan bahsettik. Yönetmelik çıktığında tüm
meslek mensuplarının bu hakkı almaları en doğal hakkıdır. Bu mesleğe stajla, sınavla giren gençleri
sistemin dışında bırakamzsınız dedik. Arkadaşlarımız Türkiye'de örgütlü olduklarını platform
olduklarını söylüyorlar. Diyorlar ki biz de böyle düşünüyoruz. Diyorlar ki KGK'nin avukatı değiliz.
Sakarya Üniversitesi'nin işbirlikçisi değiliz. MUhasebeci evrakla konuşur. Bakın arkadaşlarım ne
yapıyorlar? Türkiye'de bu tezgahı kuran Meslekte Birlik grubudur. Bu işi bu noktaya getirebn onlardır.
Bakın ne diyor Kamu Gözetim Kurumu. Sayın İhsan Canpolat. Elazığ Bingöl SMM Oda başkanlığı.
"Kamu Gözetimi ve MUhasebe Denetim Standartları KUrumu KGK ile Sakarya Üniversitesi Sürekli
Eğtim Merkezi tarafından Kamu Bağımsız Denetim Yönetmeliği çerçevesinde belirtilen eğitimlerimiz
Elazığ Meslekte Birlik Derneği başvurusu üzerine...."
Alın size belge. Ondan sonra "Biz KGK'nin avukatı değiliz" dfiyeceksiniz. Ta kendisisiniz taa.
Demokrat platformadaki arkadaşlarla bir üzüntümüzü paylaşmak istiyorum. Doğru şeylere her zaman
sahip çıkmak lazım. Kimin söylediği önemli değil. Eskiden tek oda tek meslek diyorlardı. Ne oldu tek
kelime yok? Derneklerinin adını da Muhasebeciler ve Denetçiler Derneği olarak değiştirmişler. Sadece
üzüntümü paylaşmak istiyorum.
Ücretlere geleceğim. Hani Türkiye büyüyor ya... Bir ailenin nisan ayındaki açlık sınırı 3270 lira. Bende
baktım ücretlere. Ortalaması 1100 lira alan da var 7-8-9 bin lira alan da var niteliğine göre yaptığı işe.
Doğrudur 32 bin 500 üyeli MMO'nun genel idare müdürü bu parayı alacak fazlasıyla hak ediyor. Bu
odada 20-23 yıldır çalışan arkadaşlarım var. Bu arkadaşlarımı, arkadaşlar yanlış tanıyorlar. Bunları
THY'de başkanlık yapan akrabaları yok. TOKİ'de, İller Bankası'nda İĞDAŞ'ta ve belediyelerde bu
arkadaşlarımın yandaşları yok. 23 yıldır bu genel kurullarda herşeyi yaşadık. Ama 23 yıldır binlerce
meslek mensubuna binlerce stajyere emek veren çalışan arkadaşlarımıza karşı emek düşmanlığını ilk
defa görüyoruz. Kınıyorum bunu. Yılda 600 bin lira "Huzur Hakkı" alan namerttir. almayıp aldı diyen
de namerttir. İstanbul odası büyük odadır. İstanbul odasında başkanlık yapmak emek harcamak her
arkadaşımın işi değildir. Biz biliyoruz takiyye kimse yapmayacak. Bu odanın genel kurulunda bütçe oy
birliğiyle geçti. Sayın Yahya Arıkan'ın huzur haklarını hesap ettim muhasebeciyim. Yahya Arıkan'ın
saati 84 liraya denk geliyor. Yönetimdeki üç arkadaşımı tenzih ediyorum. Ayda bir toplantı yapıyorlar
saatleri 1625 liraya geliyor. Bu arkadaşlarım fzlasıyla hak ediyorlar. Benim sözüm takiyye yapanlara.
Çifte standart uygulayanlara.
Değerli meslkektaşlarım kurum olmanın bir yapısı var. Eğer meslek mücadelesinde muhalefetinizi
yöneticilere değil kurumlara yöneltirsek kurumlarımız zarar görür. HEpimiz dednetim kurulu
üyeliğinin ne olduğunu biliyoruz. Denetim de yönetim de bir kuruldur. Burada kararlar kurul olarak
alınır. Bahsedilen denetim raporu 3 yıldan beri gizli gizli tutulan şu kalınlıkta oolan bir çalışma
kağıdıdır. BUnun dışında başka bir şley yoktur. Herkes muhalefet şerhini koyar. Kurumsal yapılara
sahip çıkacağız. O denetim kurulu arkadaşımızı burada bu salon ibra etmezse bunun hesabını kim
verecek? Ayrı ayrı mı ibra edeceğiz? Kimin doğru yapıp kimin yanlış yaptığının, kimin görevini yapıp
yapmadığının kararı şahıs ve gruplarda değildir, genel kuruldadır sizdedir. Biraz sonra kararı siz
vereceksiniz. Bu oda 2003'ten beri hesapları etik olmayan bir biçimde hiç ara vermeden denetleniyor.
Seçime 2 ay kala yine geldiler. Hiç kimsenin ddenetimden falan korktuğu yok. Denetim zaten odada
devam ediyor. Esas tehlike mesleğin geleceğidir. Bu tehlike gruplardan, oda yöneticilerinden veya
TÜRMOB'tan kaynaklanmıyor. Özellikle Turan arkadaşım çok güzel bir çerçeve çizdi. Yukarıda bir
koordinasyon merkezinden bahsetti. Doğru, çok haklı. O koordinasyon merkezinin adı Meslekte Birlik.
Başında da GElir İdaresi eski başkanı oturuyor. Çok doğru. İyi tespit yapmış. Kutluyorum kendisini.

Amacım o arkadaşıma saygısızlık değil. Eğer Koordinasyon Merkesi arıyorlarsa kendilerinde
arayacaklar, kendilerini gözden geçirecekler. Tabi bu mesleğpin tehlikeleri var. Çağdaş DEmokrat grup,
bu grubun yöneticileri olarak bunu her yerde dile getiriyoruz. Bakın değeli meslektaşlarım. Bu ülkede
devlete hizmetinden dolayı kimse doktor olmuyor. Bu ülkede devlete hizmetinden dolayı hiç kimse
mühendis olmuyor. Ama gelin görün ki sıkıntının temel kaynağı bizim sevgili bürokratlarımız bizim
mesleğimizi emeklilik mesleği olarak görüyorlar. Bütün grupları göreve davet ediyorum. Bu mesleğe
devletten geçişler yasaklanmalı. Devletten gelenler bu mesleğe alınmamalı. Şunu da biliyorum
devletten gelenlerle, devletin içindeki bürokratlarla kol kola geziyorsanız buna ne yüreğiniz yeter ne de
cesaretiniz. Meslekte Birlik çok değerli başkan adayı siyasetten bahsetti. Siyaset yapmadıklarından
bahsetti. Biz 23 yıldır meslek siyaseti yapıyoruz. Kendisini geçen gün Kanal 24'te seyrettim. Sayın
Başbakanın resminin önünde konuşuyor. Biz Çağdaş Demokrat Grup olarak 23 yıldır Ulu önder
Atatürk'ün resminin altında dışında konuşmadık. Bizim temel farkımız şu; Biz çocuklarımız,
kadınlarımız, meslektaşlarımız için temel farkımız hem bu mesleğin geleceğinden hem bu ülkenin
geleceğinden endişe duyuyoruz. Onun için 23 yıldır demokrasiden yana, Cumhuriyetten yana,
Atatürk'ten, laiklikten yana taraf olduk taraf olmaya devam edeceğiz. Yolunuz açık olsun değerli
meslektaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
EROL DEMİRER (ODA SAYMANI)
Sayın Divan, saygıdeğer konukları, sevgili meslektaşlarımn bende sizi saygıyla selamlıyorum.
Eleştiriler var bende elimden geldiği kadarıyla cavep vermeye çalışacağım. Önce şunu söylemek
istiyorum. Yitirdiklerimiz çok fazla. HEpsini keşke tek tek anabilsek ancak zamanımız yetmiyor.
Buradan hepsini tek tek saygıyla anıyorum. Ruhları şadolsun. Yönetim olarak saygın olarak sorulan ve
ne olursa olsun sorulan sorulara yanıt vermek için buradayız. Ancak bugün burada bir süredir Meslekte
Birlik grubunun kamuoyunda dillendirmeiş olduğu denetim kurulu üyelerimizden Meslekte Birlik
grubuna mensup arkadaşımızın adına kendisinin denetim raporu dediği ancak maniplasyona dayalı,
önyargılı, yer yer provokatif ve tamamne kişisel görüş ve niyetlerini yansıtan bir belgeyi bu gruba
sızdırmasıyla ortaya çıkan iddialara da yanıt vermek durumunda kalacağım. Burada öncelikle şunu
vurgulamak gerekir teknik de olabilir ama. Eğer arkadaşımız buna denetim raporu diyorsa hem meslek
suçu işlemektedir hem de ceza hukuku suçu işlemektedir. Uluslarası meslek standartlarının en önemli
kurallarından biri gizliliktir. Yaptığı bu çalışmayı, 3 yıldır denetim kurulu üyelerinden bile ayrı tutarak
yapmış olduğu bu çalışmayı bu gruba sızdırarak bunun üzerinden karalama kampanyasına sebep
olmuştur. Denetim etiğini ayaklar altına almıştır. Bu affedilebilir bir şey değildir. Denetimin amacı
nedir? Odanın mesleki mevzuatı genel kurulun vermiş olduğu yetkiler doğrultusunda oda yönetiliyor
mu? Yapılan bir iş ve işlemler buna uygun mudur? Efendim odanın bir denetim yönetmeliği yok.
Yokmuş! Bu size istediğiniz her şeyi söyleme özgürlüğü sağlıyor mu? Mesleki mevzuatınız, 3568 sayılı
var, genel kurul kararları var bütçede regitnotları var uygunluk denetimi yapacaksınız. Buna uygun mu
değil mi diye karar vereceksiniz. Denetim her türlü çıkar grubuna karşı eşit uzaklıkta durmaktır. Onlara
rağmen bağımsız ve tarafsız olmayı gerektirir. Siz sorularınızın karşılığında almış olduğumuz yanıtları
denetim raporu olarak isimlendirdiğiniz çalışmaya aktarmadınız, almadınız. SAdece sorduğunuz
sorulara kendi yanıtlarınızla bir rapor oluşturdunuz. Denetimde önemlilik diye bir şey vardır. Karar
alıcıların kararlarını etkiliyorsa bir şey o önemlidir. Şimdi odanın 15 mliyonluk bütçesi içerisinde çok
önemli kalemler var. Sempozyum, yayınlar, eğitimler var. Sizin denetim raporu dediğiniz bu çalışmanın
içinde buna ilişkin en ufak bir tespit yok. Ama ne var? Taksit fişleri var, yakıt fişleri, yemek fişi ve
faturaları ve bunlaraalmış olduğunuz yanıtları bu rapor dediğinizş şeye aktarmıyorsunuz. Peki bunlar
üzerinden mi denetim yapıyorsunuz. Şimdi ben size aktarağım. Nereden? Meslekte Birlik grubunun
web sayfasından. Ancak şu ortaya çıkmıştır. Oda yönetimlerinin, çalışanlarının en ufak bir suistimali,
yasak işlemi söz konusu değildir. Huzur haklarıyla ilgili. 636 milyonu nasıl hesapladılar? Zaten
rakamlar brüt vs.. Böyle hesaplamamı yapar bir denetçi? Net hesap yaparsınız. Oda başkanının odadan

aldığı ücretlerin yıllık toplamı 280 bin lira. Aylık 23 bin küsür. Net rakam budur. Bunu denetim
kurulundaki arkadaşınız net bir biçimde bilmektedir. Yönetim, defter akademi dahil olarak söylüyorum.
Arkadaşımız diyor ki, Odanın aidatları var. Aidat gelirleri böyle gidiyorsa bu oda yönetilemez. Bu
giderleri karşılayamaz. Zaten odanın gelirleri maktuı ve nispi aidat gelirlerinden oluşmakta. Nispi aidat
gelirleri de kaldırılırsa o zaman ne olur? Ve buradan hareketle odanın maktu ve nispi aidat gelirini
yapıyor. Son rakamı aldım sadece. 32 bin 800 meslek mensubu üzerinden maktu aidat hesabı yapıyor,
bağımlıları ve bağımsızları birbirinden ayırıyor. 265 lira maktu aidat. Ama arkadaşımız 265 ile
çarpmıyor. 20 bin meslek mensubunu 132 lira ile çarpıyor. Yani bağımsız meslek mensupları 132 lira
aidat ödüyormuş. Nereden bunu çıkarıyorsunuz? Eğer şunu demek istiyorsanız yasayla gelen fiili
olarak mesleği yapmayan meslektaşlara uygulanan yüzde 50 indirimli maktu aidat üzerinden hareket
ediyorsanız bunların sayısı 500'ü geçmiyor. Yani siz 20 bin meslek mensubunu 132 ile çarparak 4-5
trilyon eksik hesaplama yapıyorsunuz. Bu hesap hatası mı?
Şimdi arkadaşımızın bir tespiti var. Oda başkanına tahsis edilmiş olan makam aracının benzin
giderlerini eleştiriyor. Belli tarihler yazmış. 5-6-9-11 Kasım. Karşısında 200, 250, 170 lira yakıt
ücretleri var. Ve şöyle bir yorum yapıyor: "5 ile 11 Kasım tarihleri arasında oda yöneticileri ve başkan
Ankara odasının KIbrıs'ta düzenlemiş olduğu sewmpozyumda olduğuna göre bu benzin giderleri nasıl
olur? O zaman burada çalışanın suistimali var muhtemelen.." Ve buna dayalı olarak da yorumlar
yapıyor. Arkadaşlar denetim şöyle bir şeydir. Yanılabilirsiniz, atlayabilirsiniz, görmeyebilirsiniz amna
siz önce o tarihler arasında gerçekten de başkanın Kıbrıs'ta olup olmadğına bakacaksınız. Ben
söyleyeyim. 5-11 Kasım tarihleri arasında başkanın faturalarından söylüyorum. Bir tanesi 6 Kasım bir
diğeri 11 Kasım. Bu tarihlerde olmaması gerekiyor diyor. Arkadaşlar başkan uçak biletinin faturaları
yanımdadır. Başkanın yapılan sempozyuma 6 Kasım tarihinde akşam 18:00 uçağıyla gitmiştir. Alınan
benzinin fişi 6 Kasım 18:10 saatini taşımaktadır. Ayrıca başkan 10 Kasım törenlerine katılmak için ve
yine 10 Kasım'da Cevahir Otel'de yapılan seminere katılmak için 9 Kasım akşamı istanbul'a
dönmüştür. Uçak bileti var. Siz burada olduğu tarihleri, burada mı değil mi diye araştırmadan burada
yokmuş gibi yorum yapıyorsunuz. Bu rakam olarak çok önemli değil ama bir denetçi olarak bakış
açısıyla çokl önemli. Şimdi eleştirilerde var. Odanın bütün giderleri genel yönetim giderleri hesabı
içerisinde toplanıyormuş. Torba hesaba atılıyormuş. Mali müşavir arkadaşınız bunu söylüyor. Bizim
belirlemiş olduğumuz muhasebe politikasına göre ki kamu denetçilerini yaptığı denetimlerde "siz oda
olarak yapmış olduğunuz temel iş yönetim faaliyetidir. Yapmış olduğunuz her şey odayı yönetme
faaliyetinin giderleridir. Dolayısıyla siz fonksiyonel gider olarak gider hesabı olarak genel yönetim
gideri hesabı kullanın..." Ama torba filan olmadığını kendisi biliyor. Bunun altında bütün gider
çeşitleri tek tek açılmıştır, faaliyet raporuna bakın. Ayrıca diğer odalkarda daha ayrıntılı bir bilanço
göremezsiniz. Telefon numarasına kadar vardır elinizdeki tablolarda. Telefon giderlerinin telefon
numarasına kadar vardır. O yüzden böyle bi kampanya başlatırken önce bir incelemek gerek. Ama bu
arkadaşımız biliyor zaten. İktisadi işletmelerle ilgili eğitim işletmelerimizle ilgili zarar ediyor eleştirisi
var. Doğrudur. İki eğitim birimimizde zarar vardır. Akademiyi hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki bu genel
kurul kuruluş statüsünü onayladı. Zaten kar elde etme amacıyla kurmadık. Akademi esasen meslek
mensuplarının, mesleğin geleceğiyle ilgili ihtiyaç duyacağı ve bizimö öngöreceğimiz uzmanlık
alanlarındfa eğitim yapmasını mümkün olduğunca başabaş maliyetlerle yararlanması temelinde
kuruldu. Büyük bir altyapı oluşturulmuştır ve ilk iki yılda zarar etmiştir. Akademi'nin genel kurulunda
Adem arkadaşımızın söz alarak söylediklerini zabıttan okuyorum: "İSMMMO Akademi genel
kuruluında akademide verilen uzmanlık programlarının ücretsiz verilmesi gerektiğini" savunuyor.
Ücrretsiz verdiğinizde bunların maliyeti nereden karşılanacak? Kabul ediyoruz öyle olmuştur kısmen.
Okuyorum devamını "Bu eğitimlerin bedelelerinin oda tarafından finanse edilmesi gerektiğini"
söylemiş. Evert öyle oluyor şimdide. Oda tarafından finanse ediliyor. Bugün itibariyle yatırımları
değerlenmemiş tutarla özkaynakları 18 milyon liradır. 18 milyon liralık Akademi'nin finansal tablosunu
TESMER'in iktisadi işletmelerin akademinin finansal tablolarıyla konsolide ettiğinizde bu tutar 16
milyon TL'dir. 16 milyon TL'lik bir özkaynağa sahibiz. Ve bu İSMMMO yatarımlarının değerlenmiş

hali değildir. İki binaya sahibiz. Bunlar finansal tablolarda küçük görünür. Bunların bugünkü değeri 15
milyon TL civarındadır. Bunları niye konuşmuyorsunuz? Arkadaşımız diyor ki İSMMMMO'nun
kayıtlarındaki alacaklar niye reeseskont edilmiyor: Böyle yaıbnca belli bir vadede tahsil edeceksiniz.
İSMMMO'nun aidat alacakları Borçlar Kanunu hükümlerine göre tahsil edilmektedir. Kamu alacağı
niteliğindedir. Ve faiz hesaplaması yapılmaktadır. Faiz hesaplaması yaptığınız bir şeye reeseskont
hesaplaması yapamazsınız. Bu temel muhasebecilik bilgisidir. Arkadaşımız yine "oda bünyesinde
işlemlerin risk ve belirlilik odaklı yürütecek sistem yoktur. Faturaların kontrol edilip edilmediği kimler
tarafından kontrol edildiği bilinmemektedir. Satınalma ve envarter süreçleri söz konusu değildir.
Personel ve insan kaynaklarına ilşikin bir talimat yönetmelikleri yoktur. İhale yönetmeliği yoktur.
Harcama limitleri belli değildir." İstanbul Odası hiç bir meslek örgütünde olmadığı haliyle 2004
senesinde İSO 900 belgesi almıştır. Bunu 901 ile yenilemiştir. Herkes almıyor onu. Belgeyi alabilmeniz
için belgenin gereklerini yerine getirebilmeniz için bütün iş süreçlerini tanımlamanız gerekir. İş
süreçlerine ilişkin bütün dökümantasyonu hazırlamanız gerekir. Ve denetimini yaptırmanız gerekir.
Hem iç hem de dış denetime tabidir. Uluslararası Denetim Standartları'ndan Kalite Standartı
doğrultusunda her yıl denetlenmektedir. 3 yılda da ayrı bir denetime tabi tutulmaktadır. Odanın faaliyet
raporlarını inceliyor olsanız bu genel kurullarda duyarlı olup sonuna kadar izliyor olsanız 19. genel
kurul kitapçığının arkasında bu yönetmeliklerin teker teker olduğunu göreceksiniz. İhale yönetmeliği
karşılığında seçimlerden sonraki bir numaralı toplantısında satınalma komisyonuna aynı zamanda
MEslekte Birlik'ten bir arkadaşımızı olması gerektiği söylenmiş, Meslekte Birlik'ten bir arkadaşımız bu
komisyonda 3 yıl süreyle görev yapmıştır. Bir tane şerhi söz konusu değildir. Bütün yayınlar,
satınalmalar buradan geçmektedir. Web sayfasınızdan okuyorum burs ödemeleri... "Bir burs
yönetmeliği yoktur." Bir aileden iki kişi almış burs tesadüfen. Bir aileden iki kişi daha almış. Ad
soyadlardan tespit etmiş. Nasıl olur da 30 kişilik burs alan arasında 8 kişi aynı aileden olur. Ne
yapalım? Aynı aileden gelenlere burs vermeyecek misiniz? Bakınız Burs yönetmeliği bu. Yok
dediğiniz. "Mutfak giderleri çok yüksektir..." Mutfak gideri 197 bin küsürdür. 12 aya böldüğünüzde 16
bin TL 26 güne böldüğünüzde 6 TL'dir. Yaklaşık 100 kişi oda personeli, TESMER , kurullar... 6 TL'dir
kişi başı. ÇOk mudur? Personel maaaşlarıyla ilgili... 49 personeline ait net maaşlarının toplamı aylık
171 bin TL'dir. İkramiyelerle beraber 228 bin TL'dir. Çalışan üzerinden maaşları yüksek gösterme
çabanız nedir? Siz geldiğinizde hepsini çıkarır gereğini yaparsınız. Odada 20 yılın üzerinde görevli 6-7
personel, müdür statüsünde çalışan arkadaşlarımızın maaşlarını çıkardığınızda ve bu tutarı 42 çalışana
böldüğünüzde net ücret 3880 liradır. Açlık sınırının da 3600 TL olduğu söylendi takdir sizin.
Çalışanlarımıza sağlık sigortası yaptık. Doğru. Yalnızca kendimiz karar vermedik. Genel kurullarda siz
karar verdiniz. Bütçeyi aldık bütçenin gereğini yapıyoruz. Meslek komiteleriyle ilgili bir arkadaşımız
eleştiri yaptı. Pek çok meslek komitemiz var. Hiç bir meslek komitesi üyesi bir kuruş para almadan
kendi kişisel zamanından zaman ayırarak bu çalışmalara katılmaktadır. Bunu özellikle bilmeniz gerekir.
İç Denetim Komitesi'nin yapmış olduğu çalışma Farkındalık Ödülü almıştır. O gerekli olmadığıınıu
söylediğiniz Çevre ile ilgili komite sözü eidlen tekerlekli sandalyelerin alınmasını sağlamıştır. Avrupa
Birliği Komitesi projeler geliştirmiş, entellektüel sermayeyi değerlendirme projesi bunlardan bir
tanesidir. Hocamız muhasebe standartlarının seneden seneye değişmediğin bilirdi. Muhasebe
standartları Türkiye MUhasebe Standartları tarafından yayınlanmıştır, TÜRMOB tarafından da
bastırılmıştır. Her geldiğinde de çoğaltılmaz. Hem kaynak tasarrufu diyorsunuz. Muhasebe standartları
statiktir. Gerekli olduğunda değişir, değiştiği zaman Türkiye MUhasebe Standartları web sayfasına
koyuyor. Şimdi Kamu Gözetim Kurumu. Diyorsunuz ki denetim işini Ticaret Kanunu konuşulana kadar
konuşmadınız. Denetim işini yapma konusunda hiç bir öngörüde bulunmadınız. 1992 yılında
TÜRMOB'un düzenlemiş olduğu faaliyet raporuna gidin bakın. İlk defa orada denetim yetkisinin
meslek mensıuplarına verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 1995 yılında Kanun Hükmünde Kararname'ye
sokulmuştur. İstanbul odası 20 yıldır denetim sompozyumları düzenlemektedir. son sözlerim şunlar.
diyorsunuz ki biz iktidardayız eğer biz yönetime gelirsek mesleğin sorunlarını çözeriz. Yıllardır meslek
örgütüne alternatif bir meslek örgütü olduğunu söylüyorsunuz. Mesleğin sorunlarını biliyoruz

diyorsunuz. 10 yılın üstünde de iktidarsınız. Nedne hala hiç bir mesleki sorunu çözemediniz? Hiç bir
sorunun çözümüne katkıda bulunmadınız? Bunu istediğiniz halde mi yapamadınız istemediniz mi,
yoksa istediniz olmadı mı? Nispi temsilin çok yararlı bir şey olduğunu söylüyorsunuz. 3 yıl içinde
meslek adına hangisini yaptınız? Getirilen bütün projelere, kurumsallaşma dahil şerh koydu
arkadaşlarımız. Niye? Bilinmez şerh koydular. 3 yıl içinde de bir proje getirmediler. Hepinize
saygılarımı sunuyorum. Genel kurulun ülkemize, mesleğimize yararlı sonuçlar getirmesini diliyorum.

ADEM ÇALIŞKAN
Çok teşekkür ediyorum sayın başkan. Yönetim kurulu üyesi olarak Akademi ile ilgil icevap hakkı
doğdu ancak Yücel Beyin yönetim kuruluna atfen ifade ettiği sözlerle, Erol beyin yönetim kuruluna
atfen ifade ettiği sözlere cevap verme hakkına...
DİVAN BAŞKANI
Hayır, hayır. Yönetimö kurulu adına sözler veriliyor. Siz yönetim kurulu üyesisiniz. Adınız geçtiği için
söz veriyorum. Lütfen Divanı zora sokmayın.
ADEM ÇALIŞKAN
Sayın başkanım, ben de siz değerli meslektaşlarımı saygıyla alkışlıyorum.
DİVAN BAŞKANI
Adınızın geçtiği yerle ilgili (Akademi genel kurulundaki ifadeleriniz) söz verdim. Bunu dışında dilek
temenni bölümünde söz alıp konuşabilirsiniz teşekkür ediyorum.
Faaliyet raporuy hakkında oda başkanına söz veriyorum. Buyurun.
YAHYA ARIKAN
Arkadaşlar biraz sakinleşirse anlatacağız müsaade ederse... Değerli arkadaşlar bir genel kurulda.. O
zaman dışarıda bekle... Çık dışarı... Germeyin ayıp ediyorsunuz. Üç saatten beri eleştiriyorsunuz cevap
veriyoruz tahammül edemiyorsunuz. Bağırsan da çağırsan da yarın sandığa gömeceğiz sizi. Olay bu.
Alnımız açık, başımız dik ve yarın bu zaferi göstereceğiz. Yolumuz açık olsun. Saygılar, sevgiler
sunuyorum.
DİVAN BAŞKANI
Gündemin 10. maddesi. Yönetim KUrulu'nun aklanmasını oylarınıza sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul
edilmiştir. Denetleme KUrulu'nun aklanmasını oylarınıza sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
sayın Başkan teşekkür konuşması için buyurun.

YAHYA ARIKAN
ibra eden de etmeyen de tüm meslektaşlarıma 23 yıldır yol yürüdüğüm arkadaşlarım adına ve
İSMMMO çalışanları adına teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
DİVAN BAŞKANI
11. Madde. Tahsili imkansız hale gelen üye borçların için oda saymanı Erol beyi davet ediyorum.
EROL....
Tahsili yapılamayan üye aidatlarının başlıklarını size sunmak istiyorum. YMM'ler 268 lira. Vefat eden
üyelerimiz 356 bin 256 lira. Nakil giden üyelerimiz 15 bin 538 lira. Feshi olan üyelerimiz 56 bin.
Raporlu, iş göremez, hasta üyelerimiz için yapılan kesinti 230 bin 510 lira olarak yönetim kurulumuzda
bireysel olarak komisyonun çalışmalarına oy birliğiyle verilen silinmesine oy birliğğiyle karar
verilmiştir. Yalnızca yönetim kurulumuzun kararını genel kurulun onayına sunulmasından ibarettir.
oylarınıza takdim ediyorum.
DİVAN BAŞKANI
Bu miktar 658 bin 730 lira. Oylarınıza sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
Bütçeyle ilgili maddeye geçiyorum. Üç önergemiz var. Huzur hakkının asgari ücreti üç katıyla
sınırlandırılması isteniyor. Söz vereceğim.
HAYRİ GÖLE
Sayın divan sayın konuklar. Bir çok genel kurula katıldım. Divanı ortak oluşturmaya karar verdik. Ama
bu divann oluşturulurken bir takım kimliklerin bırakılması lazımdı. Bugün bırakılmadığını üzüntüyle
görüyorum. Çok basit birsoru soruyorum. Bu seçim sürecinde yaklaşık 100'e yakın ofisi gezdim.
Varoşlara gittim özellikle. Meslektaşlar 4 metrekarelik odalarda çalışıyorlar. Ortalamöa gelirleri 20002500 lira. 2500 Tl civarında bir ücretin alındığı yapıda 25 bin lira bile olsa bir yanlış vardır. bir zincirin
gücü en zayıf halkasıyla ölçülür. Çağdaşlık paylaşmaktıri beraber olmaktır. 25 bin liralık bir ücreti nasıl
vicdanınıza sığdırıyorsunuz? Anlayamıyorum. SAyın başkan her olayda buraya çıkıp konuşuyorsunuz
bir tek bir şey söyleyin. Ne kadar geliriniz var?
DİVAN BAŞKANI
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Oy çokluğuyla reddedilmiştir.
YAHYA ARIKAN
SAyın Başkan müsaade eder misiniz. Sevgili arkadaşlar lütfen sakin olalım. Lüften. Bize yakışmıyor.

DİVAN BAŞKANI
Akademi'nin tasfiye edilmesi ile ilgili önergeyi oylarınıza sunuyorum. Oy çokluğuyla reddedilmiştir.
Bir söz vereceğim ama yalnız bütçe üzerinde.
HALİL ERDEM GÜLTEKİN
Sayın Divan sayın İSMMMO kurul üyeleri, sevgili dernek başkanlarım ve saygıdeğer hanımefendiler
hepinizi şahsım adına saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Yücel bey 2010-2013 bütçesinin oy birliğiyle
geçtiğini söylemişti. Burada bir düzeltme yapmak istiyorum. 2010-2013 bütçesi Allah rahmet eylesin
Mustafa abimizin oyuyula oy çokluğuyla geçmiştir. Biz o gün hiç bir önerge vermeden hiç bir
görüşmer yapmadan iki dakikada onayladığımız bütçeyi 5 saattir konuşuyoruz. Bu genel kurulun bir
garabeti. keşke o gün belli başlı önergeler verip burada değişiklikler önerseydik. Başkan bütçe dışına
çıkma dedi. Zaten ne varsa o bütçede var. Hiç dışına çıkmaya gerek yok. Bu yeni dönem bütçesinde de
bir çok kalem ayrılmıştır. Arkadaşlarım da bazı temennilerde bulundu. Ben de İSMMMO Yaşam'a
ayrılan paranın onaylanmamasını 2013-2016.. Çünkü birazdan onaylayacağımz bütçe 3 senelik bütçe.
Oy verirken sadece aklımız değil vicdanımızla da oy verelim. İSMMMO Yaşam içersindeki danışma
kurulu Amsterdam'a, Londra'ya, Paris'e gidiyor ve yazarken de "Çok heyecanlıyım bavulumu
hazırladım oraya gideceğim." Neyle gidiyor? Sizin bizim aidatımızla. Bu kabul edilemez. Adınız
demokratsa dinlemesini bileceksiniz. Bütçe kalemleri anlatılırken diğer odalardan örnek verildi. Siz hiç
Barolar Birliği sitesine girdiniz mi? 15 günde bir harcamalar var. İSMMMO'nun sitesinde sadece yıl
başları, gelir tablosu ve bilanço var. Böyle oda mı olur? 2013-2016 bütçesinde meslekdışı bazı kültürel
kalemlere para ayrılmakta. Örneğin Türk Hukuku'nda Çocuk diye bir kitap çıkarıldı. Bunun meslekle
ne alakası var?
????? KIRMIZITOPRAK
Biz germeyi sevmeyiz, bütün meslektaşlarımızı seviyoruz. Ama ne olur sakin olalım buradan
çıktğımızda sokakta karşılaşacağız. Dahaönceki genel kurullarda da benzer önergeleri verdik. YMM
odalarında, sanayi odalarında ticaret odalarında diğer bölge odalarında alınmayan aidat bizim odamızda
maalesef alınmaktadır. İtirazlarımıza rağmen bu uygulama devam ediyor. İSMMMO'yuz farklıyız
denebilir. Ama meslektaşın geliri diğer odalkarla aynıdır. Hatta daha düşüktür. Bir sanayiciden daha mı
fazladır ondan daha fazla aidat alıyoruz? Sözlü olarka da öneriyorum. Aidatlar en azından diğer bölge
odaları seviyesinde alınmasının öneriyorum. DAha önce memur maaş katsayısının çarpımı oranında
alınır. Önergeleştirdikten sonra Yönetim KUrulumuz çözümü TÜRMOB'tan çıkardığı yönetmelikte alt
üst sınırı belirledi ve aradaki marjı belirleme yetkisin aldı. Bu doğru değil. Bütçeyi oluışturacağız
nereye harcayacağımıza kalem bulmuş olacağız. Bu rahatlığı sağlamış olacağız. Bu doğru değildir. Bu
yuüksek oranda harcamalarla beraber yozlaşmayı ve yabancılaşmayı da getirir. Hamdi arkadaşım ifade
etti. Meslektaşa, mesleğe, sorunlara yabancılaşmış olacağız. Lütfen bunu bir kez daha değerlendirelim.
Bir sağduyu. BU hepimizin sorunu. HEopinize saygılar sunuyorum.
YAHYA ARIKAN
Söz almayacaktım. Her şeyi kabul ederim ama yalancılığı asla kabul etmem. El insaf ya. İSMMMO
Yaşam dergisindeki ülke içi ve dışıyla ilgili şehir tanıtımlarıyla ilgili denetleme kurulu üyesi
arkadaşlarım burada. Spekülasyon yapacak malzeme arıyor arkadaşlarımız. 1 lira harcanmamıştır.

Yalan külliyen yalan. Yalanla işimiz yok bizim. Bu kara edebiyatıyla bir yere varamazsınız. Bu mesleki
küçük düşürerek ve birbirimizi dinlemeyerek yuh çekerek bağırarak kimse bir yere varamaz. Yarın
sabah buradan çıktğıımız zaman ben ne konuştuğumu çok iyi biliyorum.. Konuşmama çıktığımda yuh
sesleriyle dinlemek istemiyorsa dışarı çıkın dedim. Bu en doğal hakkımdır. Her konuşan arkadaşımı
sabırla dinledim, not aldım. Hiç bir endişemiz yok merak etmeyin. Çağdaş Demokrat zaten Pazartesi
günü devam edecekler. Acaba muhalefetteki arkadaşlarım 23 yılı mantıklarıyla değiştirip yeni bir şey
mi anlatıyor diye merak ettim. Koca bir hiç başka bir şey değil. Bütçemiz ekibimizin ortak çalışmasıdır.
Genel kurulun bütçemize sahip çıkacağına inanıyorum. Saygılar sunuyorum.
DİVAN BAŞKANI
Konuşmalar bitmiştir. Bütçeyi oylarınıza sunuyorum. OPy çokluğuyla kabul edilmiştir.
Mesleki kararların görüşülmesi ile ilgili bir önerge var. Yönetim Kurulu'ndan bir açıklama bekliyoruz.
Buyurun.
YK ÜYESİ (????)
Mesleki kararlarımızla ilgili önergemiz. Bildiğiniz üzere yazılı programımız web sitemizde
uygulanmaktadır. Busüreçle ilgili bir önergemiz var. Meslek mevzuatlarının hükümleri çerçevesinde
meslek mensuplarımızın müşteri ile yapacakları yazılı olması mecburi hizmet sözleşmelerine ilişkin
bilgilerin TÜRMOB veya odanın web sitesi üzerinden yazılı veri tabanına aktarılmasını sağlamak üzere
Yönetm Kurulu'na yetki verilmesini öneriyoruz.
YAHYA ARIKAN
Sabahtan beri çıkan her arkadşım haksız rekabetten bahsediyor. Bu konuda bir yazılım ürettik. Bu
yazılımla haksız rekabet yapanları takip etmek istiyoruz. Buna niye farklı bakıyorsunuz. Yönetim
Kurulu yetki istiyor arkadaşlarım.
DİVAN BAŞKANI
Oylarınıza sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
Dilek ve temennilere geçiyoruz. Söz istediniz buyurun.
HALİL ERDEM GÜLTEKİN
Yurtdışına gidişlerde para harcandığını söyledim. Ama böyle bir şey yokmuş. THY'ye, otellere vb.
öpücük verildiğini bilmiyorum. Fakat üzüldüğüm nokta şu; genel kurulda bir oda başkanının yalancı
kelimesini kullanmamasını tercih ederdim. Yalanı nasıl bir şey okumak istiyorum. 2009 yılı genel
kurulu bu kürsüde söylenen bir cümle. Biz geçen kurulda da ifade ettik dedik ki 3 yıla çıkmasına
rağmen bir çok oda genel kurul yapmamasına rağmen biz her yıl genel kurul yapmaya devam edeceğiz.

Yahya Arıkan. 2009. Kürsü konuşması. Ama şunu rahatlıkla ifade edeyim. GEnel kurul 3 yıl da olsa biz
her yıl bu salonda genel kurul yapmaya devam edeceğiz. Yalancı.
DİVAN BAŞKANI
Her şey güzeldi de son sözün.. Değerli arkadaşlar İSMMMO'nun 22.... Yalnızca bir dakika..
KONUŞMACI
Sevgili başkanım Yahya Arıkan bir hiç demişti. 91 yılındaki programımızdan söylüyorum. Mesleki
mücadele demokrasi mücadelesinin ayrılmaz parçasıdır. Bağımsız meslek demokratik Türkiye demişiz.
20 yılda sizleri çok sülürkü buralara getirdik. Gururuluyuz, mutluluk duyuyoruz. Bunmdan sonrada
daha iyi yerlere getireceğiz odamızı. SEvgiler, saygılar.
DİVAN BAŞKANI
Değerli arkadaşlar İSMMMO'nun 22 genel kurulu burada bitmiştir. Katılımınız için herkese teşekkür
ediyoruz. Divan adına sağolun.

