İSMMMO 23. OLAĞAN GENEL KURULU

YAHYA ARIKAN (İSMMMO GENEL BAŞKANI)
Saygıdeğer konuklar, TÜRMOB'un değerli genel başkanı, onursal başkanım, Türkiye'nin dört bir
yanından gelen oda başkanları ve yöneticileri, İstanul odasının çok saygıdeğer üyeleri, değerli basın
mensupları sizleri şahsım ve İSMMMO adına sevgi ve saygıyla selamlayarak genel kurulumuza
hoşgeldiniz.
26 yıl önceki heyecan, coşku ve kararlığımız ne ise, bugün de aynı duyguları daha yoğun bir şekilde
yaşıyoruz. Çünkü biz muhasebe dünyasına en güçlü imzayı attık; bu imza İSMMMO’dur ve tarihini
hep birlikte yazdık. Bu tarihe tanıklık eden sizleri, saygıyla sevgiyle gururla bir kez daha selamlıyor,
hoşgeldiniz diyorum.
Bugünkü konuşmam, daha önceki genel kurullarda yaptığım açış konuşmalarımdan biraz farklı olacak.
3 yıllık faaliyetimizin ayrıntılarına çok girmeyeceğim, bunlar size sunmuş olduğumuz faaliyet
raporumuzda ayrıntılı bir şekilde bulunmaktadır. Ülkemizin siyasal ve ekonomik durumuna ilişkin
ayrıntılı açıklamalar da yapmayacağım. Tabi ki yeri geldiğinde genel olarak bazı tespitlerde de
bulunacağım.
Bugün daha çok sizleri 26 yıllık süreçte kısa hatırlatmalarla birlikte küçük bir yolculuğa çıkartmak
istiyorum.
Bugün; İSMMMO sağduyunun, İSMMMO başarının, İSMMMO çalışkanlığın, İSMMMO değerbilirliğin
ve İSMMMO aklın sesi olmuştur. Bu sıralanan nitelemeler, sözcüklerin ucuz ve basit birer kullanımı
değildir. Her bir niteleme; bu ailenin ve İSMMMO Yönetimlerinin akla dayalı emeklerinden damlayan
terlerin ürünüdür. Bu değerleri 26 yılda hep birlikte yarattık çok büyük ve güçlü bir aile oluşturduk.
Bu ailenin ilk üyelerinden birisi olarak, çeyrek yüzyılın her sorun ve sevincini yaşayan, her şeyini ona
adayan birisi olarak bu mutluluğu, bu sevinci, bu erinci yaşatan bütün bu aile bireylerine tek tek
teşekkür ederek başlamak istiyorum sözlerime.
20 Mart 1990 tarihinde,yani burada ilk müteşebbis heyet seçimleri yapıldı.
Yapılan seçimde benimle birlikte, rahmetler andığım Erkin Balaban, Adem Arslan,Tevfik Yılmaz ve
Yaşar Alagöz seçilmişti.
Ve o gün genel kurula katılan üyelerden alınan ruhsat yerine geçecek olan geçici izin belgeleriyle ilgili
para toplandı. Ve bu paralar bize teslim edildi. Şaşkındık. Günlerce üstlendiğimiz sorumluluğun
önemini, gereklerini, yapılması gerekenleri bir sıralamaya koyduk.
Önceliğimiz ne olmalıydı?
Mali müşavir için toplumsal algı,“kolluklu kâtip”ti.
O günlerde Muhasebeciler genellikle yoksul ailelerden yetişerek muhasebe mesleğini seçmiş kişilerdi.
Hem işveren hem de devlet dairelerinde görmezlikten geliniyordu.

Bu algının değişmesi ve muhasebeciliğin saygın bir görev olarak anlaşılması için,çok çalışmalıydık.
Çünkü Konfüçyüs’ün deyimiyle “hiç bir kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde çıkmamış,
tırmanmamıştır.”
Başarılı olacaksak gece gündüz çalışmalıydık.
Öyle de yaptık; imkansızlıklara hiç takılmadan yoktan var ettik, yüreğimizi koyduk. İnanın çeyrek asrın
nasıl geçtiğini anlamadık bile.
Yaşam felsefesi insan sevgisiyle şekillenen bizler, tarih kadar eski mesleğimizi; yokluk ve imkansızlıklar
içinde yerine getiren büyüklerimizden devralıp, kurumsal kimlik kazandırarak, geleceğe taşıyan
vizyonla, saygınlığını arttırmak üzere, mesleğimize, meslektaşımıza, insanımıza yatırım yaptık.
Gün geldi yokluğu, gün geldi acıyı, gün geldi mutlulukları paylaştık.
Gün geldi baskılara karşı hep birlikte direndik.
Paylaşarak zorlukların üstesinden geldik, paylaşarak gücümüzü çoğalttık.
Bugün İSMMMO, dünyada saygın bir kurum olmuşsa, ülkemizde muhasebe dünyasında bir referans
olmuşsa bu geceli gündüzlü çalışan İstanbul’un en uzak noktasına kadarüyemize ulaşan, mesleği
kadar bu misyonu da yerine getiren tüm arkadaşlarım sayesinde olmuştur.
Bu nedenle görev alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Pek çok arkadaşımızı yitirdik.
Aynı grupta veya farklı gruplarda olabilir, bu uzun mücadelede emeği geçen bütün arkadaşlarımıza
teşekkür ediyorum, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum.
Anıları önünde saygıyla eğiliyorum.
Değerli konuklar saygıdeğer melektaşlarım
26 yılda çok önemli eşikleri aştık.
1994 yılı meslek camiamız açışından meslek yasamızdan sonra, o güne kadar benzeri görülmemiş yeni
bir dönem oldu.
Neydi Tek Düzen Muhasebe Sistemi.
Kendi içimizden yetiştirdiğimiz eğitmen kadrolarımızla müthiş bir eğitim seferberliği başlattık.
Muhasebe de aynı dili konuşmak zorundaydık.
Her zaman yeniliğe açık olan sizlerin de büyük desteğiyle, bu süreci başarıyla tamamladık.
2004 yılı muhasebe camiamız açısından yine önemli bir süreçti.
E-beyana geçişle birlikte, yıllardır savunduğumuz enflasyon muhasebesi hayatımıza girdi.
Yine büyük bir eğitim seferberliği başlattık.

Çok kısa sürede hazırladığımız ve tüm Türkiye’de 50 bin paylaştığımız enflasyon düzeltmesi yazılımı
sayesinde, meslektaşlarımız bu süreci yara almadan tamamladı. ve en önemlisi bu işten büyük rant
bekleyenlerin hevesleri kursağında kaldı.
Yeni TTK büyük bir heyecan yarattı.
Şeffaf, hesap verilebilir olmak en temel özelliği idi.
Artık, ülkemizdeki işletmeler muhasebeye daha da önem verecekler, denetim yaptırmak zorunda
olacaklardı.
Meslektaşlarımızı bu sürece hazırlamamız gerekiyordu.
O güne kadar benzeri görülmemiş bir proje oluşturduk.
TTK, TFRS ve Bağımsız Denetim konularında pratiğe dayalı olarak ve hiçbir bedel talep etmeden 15
bin meslektaşımızın eğitimini gerçekleştirdik.
Büyük bir farkındalık oluşturup; bu işten büyük bir rant bekleyenlerin önünü kestik.
Ancak ,TTK’nın yürürlüğe girmesine günler kala içi boşaltıldı.
Ama inancımız şudur; bu süreç öyle ya da böyle tamamlanacak, bir gün bu ülked tüm muhasebe
standartları düzelecek ve bunun denetimini de meslektaşlarımız yapacaklardır
Bir duygumu ifade etmek istiyorum. Ben sizin hikayenizi anlatıyorum. Kürsüde olan insanlara
yerimizden sataşmak, laf atmak bize yakışmıyor. 26 yıldır emek veren bir arkadaşınız olarak süreci
vaktinizi almanda paylaşmak istiyorum. Sadece sizden sabır bekliyorum.
Değerli arkadaşlarım
2015 yılı ise muhasebe mesleğinde bir başka yeni dönemdir.
Bu meslekte günü birlik sorunlarımız, hep olacak bunu biliyoruz.
Popülist yaklaşımdan uzak bir şekilde temel sorunlarımızı doğru analiz edip mesleğimizi geleceğini
planlayalım dedik.
Temel amacımız; mesleki işletmelerimizin ve meslek mensuplarımıza, haklı rekabet ilişkileri içinde
sosyal yaşamdan kopmadan, bize yaraşır bir geleceğin sağlanmasıdır.
Bu ise güçlerimizi birleştirmek, hizmet kalite standartlarında faaliyette bulunabilmek, kurumsal
yapılarımızı oluşturma ve hizmet alanlarında uzmanlaşmaktan geçmektedir.
İşte 2015 yılı bu sürecin başlangıcıdır.
Bu amaçla Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı, Hizmet Kalitesi Meslek Kararı, Güçlerimizi birleştirme
ve Kurumsallaşma projelerimizi hazırladık.
Önümüzdeki süreç bu projelerin tamamen hayata geçmesi sürecidir.

Bununla birlikte sürekli zorunlu eğitim ve Etik kurallarımızın uygulanması ve gözetimi hayatımıza
girecek, bu bizi daha çok güçlendirecektir.
Türkiye’de birçok kurumun sağlıklı olmayan yanları var.
Mesleği, ideolojiyi ve inancı birbirine karıştırmak gibi bir yanlış bu!
Elbette her üyenin bir siyasal yaklaşımı olacak, ama; meslek örgütü söz konusu olunca, meslek ve
mesleğe ilişkin olan, ön plana geçmelidir.
Her meslektaşımız siyasal ve dinsel kimliği söz konusu olmadan önce bir insandır.
Kişiler, siyasi tartışmalara katılabilirler, ama mesleklerine siyaseti katamazlar.
Bugün iktidara yakın diye böylesi yapılanmaya, bir maceraya atılanlar, yarın başka siyasi güçler iktidar
olunca zor durumda kalacaklar, demektir.
Elbette ne olursa olsun herkesin bir görüşü vardır ve kendisine göre de saygındır.
Yönetimin de; bir siyasal görüşü vardır.
Ancak bu görüş; meslek alanının dışında geçerlilik kazanabilir.
Biz Sadece bir konuda taraf olduk; Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet olarak
bıraktığı Devrimlere.
Özellikle Laik ve Demokratik Türkiye'ye taraf olduk.
Taraf olmaya da devam edeceğiz.
Bir meslek örgütü hiçbir siyasal görüşün hegomanyasına giremezdi, girmedi de.
Bugüne kadar İSMMMO Yönetimi için yalnız meslek mensubu ve mesleğin sorunları öncelikli
olmuştur.
Mali müşavirlik mesleği, kendi mesleki sorunları ve ülke çıkarları dışında siyasal partilerin albenili
çekiciliklerine hiçbir zaman kendini kaptırmamıştır.
Oda Yönetimi olarak Biz; bu bakışımızı en başından bugüne kadar hiç değiştirmedik. İlk günden
bugüne hiçbir ayrım yapmadık. Siyasi düşüncesi, dini, mezhebi ne olursa olsun, bizim için önemli
olan,“insan” olmak,“üye” olmak,“stajyer” olmak geldi. Gücümüzü bizim gibi düşünmeyenler üzerinde
baskı aracı olarak kullanmadık. Sizlerin ve hiçbir üyemizin hakkına zarar verecek, sizlerin önünde
başımızı öne eğdirecek bir tutum ve eylem içinde bulunmadık.
Hep dürüst olduk. Bugün sadece tarihe not ettiğimiz başarılarımızla değil, bu yaşam ve iş yapma
felsefemizle karşınızda dimdik duruyoruz.
Saygıdeğer meslektaşlarım
Binlerce üyemizin mesleki bilgisini güçlendirmek, entelektüel bilgisini geliştirmek için ilk günden
kolları sıvayıp eğitim seferberliği başlattık ve bugüne kadar soluksuz sürdürdük. Eğitimi kalıcı kılmak

veüretilen bilgileri geniş kitlelere ulaştırmak için Mali Çözüm gibi hakemli, saygın, uluslararası
düzeyde ilgilenilen akademik bir dergiyi yarattık.
İSMMMO ailesinin sosyal kültürel bağlarının ortaya konulduğu “İSMMMO Yaşam” dergisini
yayınlamaya başladık, ardından da mesleğimizle ilgili her türlü bilgiyi, sizlere ulaştırdığımız, web
sitemizde sunduğumuz “Bizden Haberler”i oluşturduk.
Değerli konuklar
Web sitemiz, sadece İstanbul değil Türkiye’de yaklaşık 50 bin kişi tarafından izlenmektedir.Eğitimin
olmazsa olmazı, temel kaynağı ve dayanağı Bilgiye Erişim Merkezi’nde; alanımızla ilgili bütün
kaynakları toplamanın yanında, 14 derginin makaleleri de tüm detaylarıyla taranır biçimde
duyurulmaktadır. Bugün İSMMMO, ulusal ve uluslararası kurumlarla, üniversitelerle işbirliği yapan,
İstanbul’un çeşitli noktalarında, eğitimcilerini sizinle buluşturan, ek olarak yeni teknolojiyle uzaktan
da ulaşarak mesleğinize, yaşamanıza katkı veren bir kurum oldu. Bu başarı ve mutluluğu siz değerli
İSMMMO ailesinin desteğiyle kazandık.
Değerli meslektaşlarım
Mesleğimizde geniş bir hizmet yelpazesi var. Muhasebe ve mali müşavirliğin ötesinde yeni uzmanlık
alanları da mevcut. Ekip olarak Dünyada mesleğimizle ilgili gelişmeleri izleyip, bu misyon
doğrultusunda İSMMMO Akademi’yi, E-Enstitü’yü kurduk. Bu güne kadar, size fayda ve değer
yaratacak, onlarca uzmanlık eğitimi yaptık. Binin üzerinde meslek mensubu, bu farkındalık
eğitimlerine katıldı.
Yıllar önce “kağıtlar kalkacak” dedik ve bu yönde eğitimlerimizi planladık, uyguladık. Yoğunluktan
başımızı kaldıramadığınızı görerek, İSMMMO TV ile canlı yayınlarla sizlerin ayağına geldik.
Değerli meslektaşlarım
İstanbul’da 14 ayrı ilçede eğitim birimleri kurduk; üyelerimizin daha kolay eğitim almalarını
sağladık.Aidat dışında ücret almayıp; üyelerimize maddi külfet yüklemedik.Hiç bir meslek örgütünde
olmayan, "Eğitmenlerle Eğitim" Projesini oluşturduk.Eğitmenlerle Eğitim projesi sayesinde sadece
İstanbul'a değil; Türkiye’ deki meslek mensuplarımıza eğitim verdik. Bu projede görev almış; başta
saygıyla andığım İlhan Güven olmak üzere tüm eğitmen dostlarıma teşekkür ediyorum.
Ve şunun altını önemle çizmek istiyorum: Bu güne kadar 650 binden fazla ücretsiz eğitmilere
katılmıştır.
Bu kısmı eğitimden ayırarak paylaşmak istiyorum. 10 yıl önce bri yönetim kurulu üyemiz ünlü bir
firmanın teklifini sundu. Teklif şuydu; bize 50 bin dolarlık bir yer açacak İSMMMO'nun olacak ve
bunun karşılığında ise üyelerimize, ortak teknoloji kullanma eğitimi verelim diye bir teklif geldi.O
günlerde bu eğitim bedeli bin TL'ydi. Bu öneriyi teknik ekip ve o gün ki yönetimle değerlendirip, bunu
biz yapabilirmiyiz dedik. Yaparız dedik. Bu güne kadar, yaklaşık 10 binden fazla üye ve stajyerimize bu
eğitimleri verdik.

Bağımlı Çalışan üyelerimizin eğitimlerimize katılabilmesi için haftasonu eğitimleri düzenledik.
Bağımlı çalışan üyelerimizin sorunlarına çözüm bulmak; seslerini daha iyi duyurmalarını sağlamak
üzere “Bağımlı Çalışanlar Komitesi”ni kurduk.
Ve sizlerle özel olarak ilgilendik; çalıştığınız firmanın beyannamesini imzalama yetkisini sağladık. Ama
bir yanlış var. O da nedir?
İşletmelerde hizmet akdi ile çalışan meslek mensuplarımız mesleki unvanlarını çalıştıkları işyerlerinde
kullanmaları meslek yasamıza göre yasak.Önümüzde ki süreçte bu ayıbın, mutlaka düzeltilmesi
gerekmektedir.
Saygıdeğer konuklar, değerli meslektaşlarım
Bugün ülkemiz çok zor koşullar altındadır. Yüzlerce insanımızı kaybettik. Gençlerimizi kaybediyoruz,
Çocuklarımızı kadınlarımızı kaybediyoruz.
Basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, üniversitelerin özerkliği ise sadece lafta kalmaktadır. En iyi siz
yaşıyorsunuz. Ekonomide çok ciddi sıkıntılar var. Bu ülke bizim değerli arkadaşlarım; hepimizin. Başka
yurdumuz yok.
Değerli arkadaşlar
Başta kayıtdışı ekonomiyle mücadele olmak üzere birçok toplumsal sorunla ilgili görüşlerimizi dile
getirdik; raporlar yazdık; yetkili makamlara sunduk.
Bu ülkenin insanı, çağdaş, aydınlık bir Türkiye’yi hak ediyor.Biz, üzerimize düşen ne varsa yasal
ortamlarda yerine getirdik; getirmeye devam edeceğiz.
Dürüst, namuslu, yalnızca işini yapan, evini geçindiren mali müşavirler olarak aynı zamanda devletin
ayakta kalması ve daha güzel işler başarması için; gerekli ekonomik katkı yönünde onu destekleyen
bir mesleği icra ediyoruz, yaptığımız işle de gurur duyuyoruz. Ancak başarıları uluslararası meslek
örgütleri arasında öne çıkan, yaptıklarıyla onbinlerce kişinin mesleğinekatkı sağlayan, yayınları
uluslararası dizinlere giren bir sivil örgüte; nisbi temsili getirdiler. Hiçbir kurumda görülmeyen bu
uygulamayı, başta İSMMMO olmak üzere Tüm TÜRMOB camiasında uygulamaya başladılar. Yapılan
işleri sözüm ona, kendilerince biçimlendirmeyi düşündüler. Ama birşeyi düşünüp, hesaplayamadılar.
İSMMMO, ne günlük siyasal hesaplarla biçimlenebilir, ne de meslek dışı tutumlarla, olumlu yöndeki
eylemlerini değiştirebilirdi. Bizim anlayışımızda her insan, güzel olana layıktır. İnsan; Güzel olanla yan
yana, iç içe yaşamalı, güzel duygulara bezeneceği ortam ve koşullarda yarınına güven içinde
bakmalıdır.
Değerli arkadaşlarım
Bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Yaşadığımız toplumda barışı isteyen, üyesi, kim ve ne
olursa olsun hizmette ayrım yapmayan bir düşünceye sahip bizlerin, toplumun kurumlarıyla kavga
etmek istemesi mümkün mü? Hep işbirliği içinde olduk. Angaryaların sona ermesi, oldu-bittilerin
olmaması için, sizlerin yasal hakları için tüm kurumlara elimizi uzattık. Tüm siyasilere kapımızı açtık.
Raporlar sunduk; görüşlerimizi dile getirdik. Nitekim değerli bürokratlarımızla yaptığımız işbirliğinden
olumlu sonuçlar da aldık. Ama işbirliğini kabul etmeyen, yasal haklarımızı elimizden alan, sesimize

kulak vermeyenlere sessiz mi kalacaktık? Siz ne diyecektiniz o zaman bize? Kaç yıldır, resmi
ortamlarda söyledik, alanlarda haykırdık, “bağımsız denetçilik, yasanın bize verdiği haktır” dedik. Bir
şey daha söyledik; dedik ki; “Bu iş gençlerin işidir; gençlerin önünü tıkamayın!”.Şimdi soruyorum genç
meslektaşlarıma; sessiz kalıp yasal hakkımızı görmezden gelip ne adına ve kimin için çalışacaktık? Siz
hesap sormayacak mısınız o zaman? Ben ve arkadaşlarım, bu mücadeleyi inanarak yürütenler olarak,
böyle başımız dik karşınızda nasıl duracaktık?
Bir şeye daha dikkatinizi çekmem gerekiyor.26 yıla varan meslek yaşamımızın ve mücadele
sürecimizin neredeyse yarısını, bugün erk olan siyasi anlayış ve bu siyasi anlayışın, oluşturduğu
atmosfer içinde geçirdik. Bu süreçte hatırlayın, darbe girişimleri hatta darbeler, laiklik ve türban
tartışmaları, paralel devlet yapılanmaları yaşandı. Devletin yeniden yapılandırılması ve dizaynı,
kurumlar üzerinde baskılar, vergi denetimlerinin kurumlar üzerinde baskı aracı olarak kullanılması,
kamu kurumlarının yeniden dizaynı, 3 kez Belediye ve 5 kez yapılan Genel seçimler, artan terör
baskısı,bunların hepsini bu süreçte yaşadık.
E-Devlete geçiş çalışmaları, başta Maliye Bakanlığı ve ilgili pek çok kurumun yeniden yapılandırılması
süreçlerini yaşadık ve yaşıyoruz. Bütün bu süreç de, ilgisizlik ve duyarsızlıkla birleşince, ülkenin pek
çok sorununda olduğu gibi, bizlerinde pek çok sorunumuz, bunların gölgesinde kaldı. Bütün bunlarla
birlikte asla yılmadık. Bütün sorunlarımızın ısrarlı takipçisi olduk. Bazı sorunlarımızı meclis çatısı
altında, bazılarını ısrarlı takiplerimizle, bazılarını ise davalar yoluyla çözüme kavuşturduk.
Değerli meslektaşlarım
Çağdaş bir meslek yasasının zamanının geldiğini yıllardır söyledik; ihtiyaca cevap vermediğini ortaya
koyduk. Serbest; avukat, doktor, mühendis var mı?
Öncelikle bu yasada "serbest" sözcüğü kaldırılmak zorundadır.Özellikle bir demokrasi ayıbı olan başta
5'e 4 olamak üzere tüm antidemokratik düzenlemeler değiştirilmelidir. Birileri bu meslek örgütünü
etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Odalara ihtiyari olunması düşünülüyor. Ayrı Birlikler oluşturulması
düşünülüyor. Buradan söylüyorum bu örgütlü gücü yok etmektir. Bu büyük bir ihanettir. Biz buna asla
izin vermeyeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin.
Değerli meslketaşlarım
26 yıldır Başkanlığını yaptığım İSMMMO’da öncelikli tek konu; Meslek ve Meslek Mensubunun çıkarı
olmuştur. Bu süreci değerlendiren kimileri, beni tek adammış gibi gösterme çabası içine girmişlerdir.
Oysa alınan kararlarlar, uygulamalar; o tek adam dedikleri kişinin, bireysel en ufak çıkarını ortaya
koymamaktadır. Aldığımız tüm kararlar, yönetim kurulu kararıyla olmuştur. Hatta bir partinin genel
başkanı bile oy birliği ile davet edilmiştir. Evet, büyük bir onur ve gururla 26 yıllık İSMMMO’nun
Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştım. Bu onurlu görevimde ne kendi adıma, ne de meslek
mensubum adına, utanç duyulacak bir iş ya da işleme imza atmadım. Tek bir konu ve gündem vardı
önümde, meslek ve meslek mensubunun çıkarı, daha güzel bir geleceği. Her Genel Kurulda da binlerin
oyu ile büyük farklarla yeniden seçildiğimizde de, daha da çok çalışmamız gerektiğini düşündük ve
çalıştık. Çok şükür, karşınızda alnım ak ve gururla bunları söyleyebiliyorum. Şunu hepiniz biliyorsunuz,
bu görevi sürdürmemi istemeyen anlayış İSMMMO’da sürekli denetim ve teftişi da ihmal etmemiş
ancak hiçbir olumsuz yan bulamamışlardır. İşte İSMMMO bu nedenle büyüktür. Bugün; güçlü bir
kurumsal altyapı, güçlü bir mali yapı, Uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı, diğer odaların

bize gıpta ederek baktıkları, Avrupa'da örneği olmayan bir odayı, sizlerle oluşturduk. Emeği geçenlere
yürek dolusu teşekkür ediyorum.
Bayan, kadın meslektaşlarıma özel olarak seslenmek istiyorum. Bir toplumun, bir örgütün ortak
değerleri o yapıları ayakta tutan en önemli unsurlardır. Bu ülkenin geleceği için bağımsızlık
mücadelesinde savaşan; Nezahat Onbaşı, Safiye Hemşire, Domaniçli Habibe’nin hikâyelerini bilirsiniz.
Onların hikâyesi büyük fedakârlıkların ve cesaretin hikayesidir. Onların hikâyeleri, vatanlarının
geleceği için değerlerin nasıl yaratıldığının hikâyesidir. Onların hikâyesi fedakârlığın, inancın,
insanlığın, merhametin, cesaretin ve sevginin hikâyesidir.
Bir Halide Edip Adıvar, bir Türkan Saylan gibi daha önce ve sonra birçok isimli isimsiz cumhuriyet
kadınının benzer hikâyeleriyle doludur tarihimiz. Daha nicesi de olacaktır. Hayatın her alanında
gelecek için değer yaratan, elini uzattığı her şeye hayat veren bayan meslektaşlarım, bugün kayıtlı üye
sayımızın yaklaşık yüzde 35'ini oluşturmaktasınız.Muhasebe mesleğinin geleceği içinde birlikte
mücadele ediyoruz. Birlikte omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Sizlerin bu meslekte
varlığınızla, katacaklarınızla, mesleğimiz çok daha saygın bir meslek olacaktır. İyi ki varsınız.
Konuşmamın başında da belirttim; gençler sizler bizim yarınlarımızsınız, hem mesleğimiz için, hem
ülkemiz için. Bu meslek, entelektüel mali müşavirleriyle uluslararası alana sizinle açılacak. Bizim
misyonumuz, sizi yarınlara hazırlamak ve yolunuzu açmaktır. Tüm kalbimle inanıyorum ki, bugün
ektiğimiz tohumlar yarın dev ağaçlar olacak ve İSMMMO, sizlerle çok daha ileri gidecektir.
Mücadelemiz; mesleğimiz için, sizin yarınlarınız için. Sizlerde iyi ki varsınız.
Değerli meslektaşlarım
Görev yaptığım süre boyunca bana en büyük desteği veren başta sevgili Eşim ve Çocuklarım olmak
üzere, Kurullarda, temsilciliklerimizde, Meslek Komitelerin de, meclislerimizde görev yapan bütün
arkadaşlarıma, Eğitmenlerimize, Oda Çalışanlarıma ve 26 yıl boyunca hep yanımızda duran tüm
isimsiz kahramanlara, çalışmalara katılamasa bile bize güvenip destek veren bütün meslektaşlarıma
ve hangi gruptan olursa olsun, insan gibi dürüstlükle meslek mücadelesi veren bütün meslektaşlarıma
yürek dolusu teşekkür ediyorum.
26 yıl birlikte bir sevda türküsü söyledik; yüreğimizdeki insan sevgisiyle, kişiye insan olmasıyla
verdiğimiz değerle el ele bugünlere geldik. Bilerek ve isteyerek hiçbir arkadaşımı incitmemeye özen
gösterdim. Pek çok tahrike, iftiraya, saldırıya rağmen ahlak sınırlarının dışına çıkmadım. Bütün
bunlara rağmen; incittiğim veya üzdüğüm arkadaşım varsa beni affetsinler. Yalnız ve yalnız Odamızı,
mesleğimizi düşündüm. Sizlerin karşısında başımı öne eğdirecek hiç bir tutum ve eylem içinde
olmadım. Mücadelenin hiçbir aşamasında yılmadım, korkmadım, inandığım yolda yürüdüm. Sizler hep
yanımdaydınız. Bu kadar uzun süre bana gösterdiğiniz güven, hayatım boyunca taşıyacağım
gururumdur; onurumdur.
Sevgili meslektaşlarım
Bu bir veda konuşması değil. Ben sadece İSMMMO Başkanlığını bırakıyorum. Elbette meslek
mücadelesinin dışında kalmam söz konusu olamaz. Ömrüm elverdikçe meslek mücadelesinin içinde
olacağım. Aksi tutumum 26 yıllık mücadelesinin inkârı olur. Bir meslektaş olarak beynimle, yüreğimle,
bugüne kadar sahip olduğum bütün birikimimi bu meslek için, bu ülke için, sizlerle birlikte daha
yapacağım çok şey olduğuna inanıyorum. Çünkü bunlar; yalnızca bana ait değil, sizlerin ürünüdür.

Sizden ayrılmıyorum. Çeyrek asırdan fazla sizinle düşünmüş, yüreği sizinle çarpmış bir arkadaşınız
olarak, istesem de kopamam ki. Sevda türkümüzü beraber söylemeye devam edeceğiz. Çünkü bu
sevda; emekle doğdu, büyüdü.Çünkü bu sevda; gecelerin gündüzlere katılmasıyla güçlendi. Çünkü bu
sevda; Binlercemizin emeğiyle bugüne taşındı ve türkü oldu. Bitmedi, bitmeyecek de..... Sevgiler
saygılar teşekkür ediyorum.

NAİL SANLI (TÜRMOB GENEL BAŞKANI)
Sayın Divan, sayın bakanım, Sayın onursal genel başkanım, çeşitli illerden gelen oda başkanlarım,
değerli kurul ve çalışma arkadaşlarım, İstanbul odasının değerli üyeleri, basınımızın değerli temsilcileri
hepiniz şahsım ve TÜRMOB kurulları adına saygıyla selamlıyor, İSMMMO'nun 23. olağan genel
kurlunda sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu belirterek sözlerime başlamak
istiyorum.
Değerli meslektaşlarım değerli dostlar, bu salomu dolduran siz değerli meslek mensupları, meslepğe
sahip çıkan değerli emektarlar sizler burada oldukça bu salonları böyle doldurdukça bizler
yarınlaragüvenle bakmaya devam edebiliriz. Çünkü sşzler her zaman bu mesleğin güvencesi ve
geleceği oldunuz.
Bugüne kadar 45 odamızda genel kurullarımızı tamamladık. Bugün 26 ilimizde genel kurul var. Bugün
itibariyle 71 odamızda genel kurullarımızı tamamlamış olacağız. Genel kurullar bizim mesleğimizin
şölenleridir, bayramlarıdır, düğünleridir. Bizim hep bu şölenlerde, bayramlarda, düğünlerde bir araya
geldiğimiz ortak paydamız vardır. O da mesleğimizdir. Bu ortak payda mesleğimizi yarınlara
taşıyacağımız en büyük gücümüz olacaktıır.
Dünyamız ve bölgemiz yıllardır süren bir çatışma ve istikrarsızlık ortamı içerisinde, Ortadoğu adeta bir
kan gölüne döndü. Ülkemiz terör örgütlerinin saldırı merkezleri haline geldi. Bu saldırılarda hayatını
kaybeden vatandaşlarımıza ve şehitlerimize Allahtan rahmet, ülkemize başsağlığı diliyorum. Umarım
ve dilerim ki sonsuza kadar bu topraklarda kan akmasın ve analar da ağlamasın. TÜRMOB barıştan
yanadır. Meslek örgütlerimiz özgürlüklerden, demokrasiden yanadır ve her türlü terörün
karşısındadır. Toplumun tüm kesimlerinin demokratik haklarını baskı görmeden özgürce
kullanmalarını arzu etmekteyiz. Çünkü demokrasinin, özgürlüğün ve şeffaflığın olduğu yerde karanlık,
karanlık işler ve kirli hesaplar alsa olmaz. Bunun için demokrasi, özgürlük şeffaflık diyoruz. Bir
muhasebe denetim mesleği olarak denetim diyoruz. Çünkü denetim kirli hesapların ve yolsuzlukların
panzehiridir.
Ben mesleğin gelişme şeklini, dünyada meslek örgütlerinin gündeminde olan konuları paylaşarak
konuşmamı tamamlamak istiyorum. Geçtiğimiz Nisan ayında üyesi olduğumuz Avrupa Muhasebe
Federasyonu (FEE) ile bir konsey toplantısına katıldık. Toplantıdsa mesleğimizi yakından ilgilendiren
ve mesleki faaliyetlerimizer etkisi olan 'Mega Trendler' başlıklı bir gündem vardır. VE mesleğimizi
ilgilendiren 10 tane Mega Trendi sıralamışlar. Birincisi sırada terörizmi vardı. 2- Ekonomik zorluklar. 3Gelir ve servet adaletsizliği. 4- Mali Suçlar ve yolsuzluk. 5- Jeopolitik gerginlikler, güç kaymaları ve
savaş riskleri. 6- Aşırı düzenlemeler. 7- AB politikaları yeniden ulusallaşma AB dışına bakış açısı yani
ırkçı yaklaşımlar. 8- Kamu borçları ve kamu yönetimi. 9- İklim değişikliği ve doğal kaynakların kıtlığı.
10- Teknoloji. Bu on maddeye göçmen sorununu da eklenmesi önerdik ve kabul gördü. 11 Mega

Trend arasında elektronik bir oylama yapıldı ve ilk üç hangisi olmalı diye bir oylama yaptılar. İlk üç;
"Jeopolitik gerginlikler, güç kaymaları ve savaş riskleri", "İklim değişikliği ve doğal kaynakların kıtlığı"
ve "Teknoloji" olarak çıktı. Yani buradan da anladık ki terörizm ile teknolojinin sunduğu imkanlar
arasında sıkışmış ve kalmış bir durumdadır. Tabi dünya bu durum bu olunca mesleğimiz olumsuz
etkiler almaktadır. Şimdi tabi tartışmalar yapıldı, konuşmalar yapıldı ve bu Mega Trend'lerden
sıyrılabilmek ve en az zararla atlatmak için neler yapmak lazım! Meslek mensupları açısından şöyle bir
sonuç çıktı: "Değişim ve dönüşüme ayak uydurma, yeni bakış açısı, uzmanlaşma ve kurumsallaşma.."
Bunlar birinci derece önrmli konu çıktı. Düzenleyici ve denetleyici otoriteler açısından "Yoğun ve sıkı
düzenlemeler" birinci sırada çıkmakla beraber bundan sonra da önemini koruyacak gibi bir sonuca
ulaşıldı. Bu meslek mensuplarının çıktılarını kullanan taraflar açısından "yeni hizmet anlayışlarının
ortaya çıkacağı" ve bu çıktılara güvenin daha artacağı, daha ihtiyaç duyulacağı ve meslek
mensuplarının zaman zaman güven tazelemeleri ortaya çıktı.
Dünyada durum bu iken Sayın Yahya Arıkan İSMMO ve mesleğimiz açısından 26 yıllık bir özet yaptı.
Taqbi ben de bir yandan ülkemizde barış, özgürlük, insan hakları ve Türk ilke ve devrimlerine sahip
çıkarak laik Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacak şekilde faaliyetlerimiz sürdürürken diğer
taraftan mesleki mücadelemizi 13.06.1989 tarihli 3568 sayılı yasa ile can ve kan verdiğimiz meslek
mücadelemizin 296 yıllık sürecini küçük başlıklarla Türkiye genelinde biraz makro düzeyde sizinle
paylaşmak istiyorum.
Özellikle 26 yılda dünya muhasebe örgütlerinin de saygı duyduğu ve diğer meslek örgütlerinin
gıptayla baktığı bir meslek örgütü yarattık. Hatta rol model bir meslek örgütü olduk ve ayrı algılar
yaratan bir meslek kuruluşu haline geldik. Öncelikle 1990 yılında neyle başladık, bufün nereye geldik,
üye profilimiz açısından sizinle bir kaç rakamı paylaşmak istiyorum. '91 yılında meslek kütüğümüzü
oluşturmaya başladığımızda SM sayısı 20009. SMMM sayısı 10828. YMM sayısı 2074. Toplam sayımız
32991. Bugün 2016 itibariyle sayımız SM sayısı 9896, SMMM sayısı 87681, YMM sayısı 4701. Genel
sayımız 102278.
1991'de SM unvanı genewl oran içinde yüzde 64,4 iken bugün 9,67'ye gerilemiş. MM'lerin oranı
1991'de yüzde 32,82 iken yüzde 85,3 olmuş. YMM oranı 1991'de yüzde 6,28 iken bugün 4,60'tır. Bu
envanterle yola devam ediyor ve bu bilgilerle önümüze bakacağız.
Eğitim bizim için Sayın Arıkan'ın dile getirdiği gibi en vazgeçilmez birinici derecede ilk sırada oldu.
Bunu o kadar önemsemişiz ki eğitimi kurumsallaştırma mantığıyla başlamışız, TESMER'i kurarak
başlamışız. Sene 1992. TUHUDESK'i kurmuşuz Türkiye Muhasebe Standartları'nın altyapısını
oluşturmuşuz. Buraya yayınlanmak üzere 19 adet standart yayınlanmış ve daha sonra kurulan Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulu'na yayınlanmak üzere devretmişiz. Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu 660 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile kurulan Kamu Gözetimi ve Muhasebe Denetimi
KUrulu kurulana kadar TÜRMOB kendi bütçesinden vTürkiye Muhasebe Standartları'na pay vererek
sahiplenmiş ve bu kurulu desteklemiştir. Ardından dünyada denetim standartları var demişiz.
TÜRMOB bünyesinde TUDSK kurulmuş. VE bu erğitim faaliyetlerimiz içerisinde dönem sonu
işlemlerinden beyanname düzenleme seminerlerine, tek düze muhasebe uygulama sisteminden TFRS
ve IFRs denetimlerine, enflasyon düzeltmesinden finansal raporlama eğitimlerine, bağımsız denetim
eğitimlerine kadar uzmanlık alanlarında eğitimler göstererek yüzlerce eğitimi gerçekleştirmiş
durumdayız. Muhasebe Kongreleri, Muhasebe Formları, Etik Kongreler, Haksız Rekabet Kongrelerini
gerçekleştirmişiz. Dünya olimpiyatı olarak sayılan Dünya Muhasebe KOngrelerinin 17'ncisini 2006

yılında Türkiye'de gerçekleştirmişiz. Mesleki kazanımlar açısındfan şöyle bir göz atacak olursak. Sınırlı
Uygunluk Denetimiyle başlayan 1994 yılındaki çıkışımız. Net aktif vergi uygulamasının SMM'ler
tarafından yapılması ve raporlama zorunluluğu. TTK'da Anonim Sermaye'nin tespitine ilişkin yetkinin
TÜRMOB mensupları tarafından kullanılması. Sene 1995. 1000'den fazla ortağı olan Kooperatif
işletmelerinin TÜRMOB üyelerince denetlenme zorunluluğu. SMMM kaşeleri, sermaye arttırımı tespit
raporları, mali tatil uygulaması, mesken olarak kayıtlı gayrımenkullerdeki SMM ve TMM bürolarının
sorunlarının yasal bir düzenlemeyle çmözülmesi.
Toplumsal konulara göz atıyoruz. İşletme Yönetmeliği'ne karşı çıkışımızla başlamış faaliyetlerimiz
angaryalara hayır yürüyüşleriyle devam etmişiz. Anayasa Platdormu çalışmalarına girmişiz. Doğal
Afetler Platformu'nda yer alımışız. Terörle Mücadele Platformu'nda yer alımışız. TTK'nin tanırılması
için Gümrük Bakanlığı, TOBB ve TÜRMOB önderliğinde 17 ilimizde tanıtım ve bilgilendirme toplantıları
gerçekleştirmişiz.
Kurumlar gösterdikleri etkilerle ve üye oldukları kuruluşlarla anlamlanırlkar ve dünyadaki yerleriyle
değerlendirilirler. Uluslararası ilişkilerimize baktığımız zaman; 1994'te IFAK'ın üyesi olmuşuz. IFAK'ta
eğitim ve kamu muhasebe standartları ve ESP komitelerinde yer almışız. BUgün IFAK'ta yönertim
kurulunda ve konsey üyeliğinde temsil edilen bir duruma gelmişiz. Akdeniz Ülkelei Muhasebe
Federasyonu'nun kurucu üyeliğin gerçekleştirmiş bu meslek örgütü ve dönem başkanıyız. Avrupa
Muhasebe Federasyonu'nun genel başkanlığım zamanında kazanılmışi bir üyeliği vardır bugün
ititbariyle dört tane komitesinde ve konsey üyeliğinde temsil edilmekteyiz. Edinburg Grubu!nun üyesi
olmuşuz.
İçinde bulunduğumuz bu dönem kazandığımız konsey üyeliklerini sizinle paylaşmak istiyorum. Yatırım
Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu, Türk Akreditasyon Kurulu danışma üyeliği, TÜİK Konsey
üyeliği, Tüketici Konseyi üyeliği, Reklam Konseyi üyeliği, Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliği, SGK
Yüksek Danışma Kurulu üyeliği, TÜSİAD YİK üyeliği. TOBB, TESK ve TÜSİAD yüksek işbirliği
gerçekleştirdiğimiz bir dönemi geride bırakıyoruz. Türkiye'de 7 tanbe akademik birlik vardır. Beş defa
bir araya geldi bu birlikler 4 tanesine TÜRMOB ev sahipliği yaptı.
Genel kurulları dolaşıyoruz. Sosyal medya çirkin yanılş bilgilerle dolu bir hal aldı. Aday olan gruplar
kendi aday olma esprilerini bir şekilde anlatmalıdırlar. VE gruplar mesleğimizde bir dinamizmdir.
Ancak geçmişi olmayanın asla geleceği olamaz. 26 yılda gerçekleştirdiğimiz projeler nelerdir?
TÜRMOn hangi projeleri bugüne kadar hayata geçirmiş? Ben gerçekleştirilmiş projeleri sizinle
paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce kurumsal kimliğe çok özen verdik. 86 odamızın 79 tanesi kendi
mülk binasında mesleğimize yakışır üyelerine iyi hizmet verebilmek için güzel hizmet binalarında
oturuyorlar. Hizmet binalarımızı hayata geçirmişiz. TESMER'i kurduk ve TESMER içinde üniversitelerin
bile gıptayla izlediği en iyi uzaktan eğitim sistemini kullanan meslek kuruluşları haline geldik. Sürekli
eğitim sistemini hayata geçirdik. TESMER Otomasyon Sistemi'ni hayata geçirdik. Stajyerlerimizle ilgili
bir havuz yaratıp en az üyemizin olduğu odalarda bile aylık giderlerini karşılayabilmesi için havuz
oluşturduk. Biz neredeyse 20 yılı geride bırakacağımız bir sitemi geride bıraktık. Staja başlama sınavı
bu meslekte en iyi planlamayı gerçekleştiren ve mesleğe giriş şartlarını staj safhasında sınavla
gerçekleştiren bir meslek örgütü haline gelmişiz. Yazılımları hayata geçirmişiz. LUGA yazılımlarıyla
birlikte Mali Müşavir Paketi, LUGADET yazılımları artık marka haline gelmiş hatta bir çok kurumun
ortaklık yapmak istediği marka haline gelmiş değeri milyonlarla ifadeedilen firmalar yaratmışız.
TÜRMOB e-birlik projesini hayata geçirmişiz. Son olarak her türlü olanağa sahip kongre merkeziyle,

toplantı salonlarıyla, eğitim merkeziyle güzel bir hizmet binasını tamamlamış olacağız. Sadece içinde
bulunduğumuz dönemde 21 değişik konuda onlarca davaya muhatap olmuşuz, dava açmışız, bir
çoğunu kazanmışız, bir çoğu devam ediyor.
Sosyal medyada sizin adına üzüldüğüm şeyler duyuyorum. "Gidemezler, gelemezler, yapamazlar..."
diye yazılar yazılıyor. Sanki devlet sadece kendilerinin, sadece bakanlıklar kendilerinin, sanık
ibürokrasi sadece kendilerinin. SAnki sadece kendileri o kapıdan içeri girebiliyoprlar. Bakın arkadaşlar
içerisinde 2 tane Cumhurbaşkanı görüşmesi olan başta Maliye, Çalışma, Gümrük bakanlığı ile
Ekonimiden sorumlu devlet bakanlığı ve AB bakanı olmak üzere toplam 14 bakanlık görüşmemiz
vardır. Bizi hep kavgalı gösterdikleri Kamu Gözetim Kurumu'na 6 tane genel başkan olarak benim
ziyaretim vardır ve bugüne kadar bir çoğu teknik anlamda standartlar konusunda olmak üzere 77
tane görüş vermişiz. Maliye Bakanlığı ile mesleki sorunlarımız, vergi daireleri uygulama birlikteliği,
zamana endeksli ücret tarifeleri ile ilgili 3 tane TÜRMOB'un yaptığı büyük çalıştay gerçekleştirmişiz.
Meslejk mensuplarını doğrudan ilgilendiren 5 tane yasa tasarısını Plan ve Bütçe Komisyonu'nda iken
geri çektirme başarısı göstermişiz. Bunun içinde TTK'nın 400. Maddersi var. Özel yeminli mali
müşavirlik yasasının geri çekilmesi var. Kamu Gözetim KUrumu'nun üye sayısını 9'dan 7'ye düşürüp
TÜRMOB üyesini devreden çıkarmak istediği ama korunduğu ve maddenin geri çekildiği yasa
çalışmalarını Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geri çektirme başarısı göstermişiz. 11 tane
yönetmeliğimizde bu dönem değişiklik yapmışız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta üye, oda aidatlarıyla
birlik paylarının dağılımına yönelik olan yönetmeliğimizde Danıştay 8. Dairesi tarafından 4. Madde'de
bir yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ama bu son değil. 5 defa Danıştay'dan bu davayı kazanmıştık. 5
defa da Danıştay alt ve üst limitleri çok adil bir şekilde belirlendğinden bunun hukuka aykırlığı yoktur
diye 5 defa kazandığımız bir konuydu. Bu son değildir. Üye aidatlarıyla birlik paylarıyla ilgili yürütmeyi
durdurma vardır. Aynı nispi aidat başlığı SMM ve YMM odalarımızın 16. Maddesi'nde aynen duruyor.
hukuki müşavirlerinde de aldığımız hukuki mütalaalar çerçevesinde SMM ve YMM odalarının bu
yöntmeliğindeki hükümleri çerçevesinde bunun tahsline devam etmekte herhangi bir engel
görülmediği kaldıki mevcut şekliyle yürütmenin durdurlmasıyla da Dava Daireleri Genel Kurulu'nda da
takip edilecek. Yayınlanmış bir yönetmeliğin maddesi iptal edildiği için eski yönetmelik devreye girer
mi girmez mi, 16. Madde'ye göre tahsilat devam eder mi etmez mi ve mevcut toplanacak aidatlar her
ne kadar 2016 olsa bile 2015 gelirlerini ilgilendirdiği için bu tahsilatların yapılıp yapılamayacağı
konuları halen hukuken tartışıldığı için şu an bunlarla ilgil ibir sorun yoktur.
Değerli arkadaşlar sonuıç itibariyle siz ne derseniz deyin ne yaparsanız yapın görmeyen göz görmez,
işitmeyen kulak işitmez. Ama biz 26 yıldır ne yaptıysak bundan sonra da bu çarpık bilgilere, sosyal
medyadaki yanlış bilgilere çok kulak vermeden doğru bildiğimiz şeyleri az önce sizlerle paylaştığım
bütün projelerimizin daha nicelerini önümüzdeki süreçte sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
26 yıldır çok özel bir şekilde kilometre taşlarını sizinle paylaştım. Şimdi hepinizin 26 yıldır emekleriyle
ve büyük mücadeleyle kazandığı, meslek mücadelemizde bir yere geldiğimiz bu noktada bizi bölmek,
parçalamak yok etmek için kurulmuş bir sistem var. Şimdi son bir kilometre taşı 2016'da bugün ve
yarın bütün Türkiye'de devam eden genel kurullarda son bir kilometre taşına ihtiyacımız var. Nispi
temsilin niçin geldğini, niçin çıkarıldığını, hatta çıkaran kişilerin pişman olacakları ve bunu tarihe
gömeceğimiz bir genel kurul yaşamamız lazım. Çünkü bunun biz bölmek ve parçalamktan başka hiç
bir faydası olmadı. Türkiye'yi gezen bir arkadaşınızım. Ne bir grup ne bir oda nispi temsilden muıtlu
olduğunu idade eden bir cümle kuramadı. Bu duygu ve düşüncelerle değerli arkadaşlar bugüne kadar
odamızda başkanlık yapan Sayın Yahya Arıkan'a emekleri, çabaları ve çalışmaları, meslek

mücadelemize kattığı heyecandan, getirdiği kimlik ve projeler için kendisine yürekten teşekkür ediyor
ona eşlik eden çalışma arkadşlarına yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Yarın seçilecek yönetim,
denetim ve disiplin kurulu üyeleriyle birlik delegelerine başarılar diliyor bu genel kurulun
mesleğimize, milletimize ve ülkemize yararlar getirmesi dileğiyle bir kez daha sizleri saygıyla
selamlıyorum.
MUSTAFA ÖZYÜREK (ONURSAL GENEL BAŞKAN)
Sayın Divan başkanı değerli divan kurulu üyeleri, saygıdeğer konuklarımız, TÜRMOB'un eski genel
başkanı sayın Masum Türker, genel başkanımız Nail Sanlı ve eski yeni oda başkanlarımız, dğerli
meslektaşlarımız hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sizlere bir kez daha hitap etmekten büyük
mutluluk duyuyorum. Biliyorum yoğunm bir gündeminiz var, seçimleriniz var, adayların konuşmaları
var. Bu yüzden bende kısa bazı şeyler söylemek istiyorum. Zaten mesleğimizin geldiği noktayı sayın
Yahya Arıkan, Türkiye bağlamında sayın Nail Sanlı çok güzel bir şekilde ifade ettiler. Ben tekrar
mesleki konulara dönmek istemiyorum. Öncelikle sayın Arıkan dedi ki, "serbest avukatlık var mı?"
Elbette yok. Ama nedense Maliye Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımız ısrarla bu "serbest" sözcüğünü
kullanmak isterler. Parlamentoda bulunduğum dönemde yasalarımızda değişiklikler yapılırken bu
odalarımızın adının sadece "Mali müşavirler ve muhasebeler" olması yönünde önergeler verdim. Ama
ne yazıkki kabul ettiremedik. Ne faydası var bu zuun ismin? Mali Müşavirler Odası desek kime ne
zararı var? Anlayabilmiş değişlim. Ne yazıkki böylesine yanlış bir tutum var ve onun esiri olmuş
vaziyetteyiz. Yine sayın Nail Sanlı ifade etti. Avrupa'daki bir toplantıda en önemli sorunlar nedir diye
sorulduğunda terörle ilgili meselelerin gündemin başında yer aldığını söyledi. Dünyada ve Türkiye'de
yaşananlar gösteriyor ki temel sorun barış, huzur ihtiyacıdır, akan kanların durmasıdır. Temel ihtiyaç
Atatürk'ün "Yurtta barış cihanda barış" ilkesinin yerleştirilmesidir. Haberleri izlerken yüreğimiz
sızlıyor. Doğu ve Güneydoğu'daki kasabalarımız bir Suriye şehri gibi yakılıp yıkılmış olmasından, bu
hale gelmiş olmamızdan büyük üzüntü duyuyoruz. Öylesine bir kanıksama içindeyiz ki sanki oralardan
ölen insanlar, şehitler sanki bizim insanımız değilmiş gibi vurdumduymaz hale geldik. Şehit sayısı 810'a çıkmadığı zaman haber bile olmuyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bu sorunu mutlaka çözmek
zorundayız. Hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıdır. Barış ve özgürlük içinde yaşamak istiyoruz.
Bugünkü ortam çatışmaları besliyor. Ve bu çatışmalardan medet uman bir ortam haline gelmiştir.
Bunun mutlaka önlenmesi lazım. Bunun da ilk adımını atacak olanlar başta sayın Cumhurbaşkanı
olmak üzere siyasi iktidara sahip olanlardır. Eğer bu adımlar atılmazsa Türkiye daha kötü günlere
doğru gidecektir.
Değerli arkadaşlarım bizim meslek camiamızın çok önemli sorunları var. Sayın başkanlar anlattı.
Elbette bunları çözmek için adım adım ortadan kaldırmak için çalışacağız. Ama biz laik demokratik
Cumhuriyeti yaşamak, özgürlüğü ve barışı korumak da odalar olarak TÜRMOB olarak esas
görevlerimizden biridir. Bu ülke parçalanırsa, çatışmalar olursa bizim mesleğimiz yapmamız mümkün
mü? Türkiye bir gün iç barışı sağlayacaktır. Komşularımızla sıfır sorun ne yazıkki gerçekleşemedi. Sıfır
sorun diyen Başbakanımız görevinden ayrıldı. Umarım kimsenin iç işlerine karışmamak gerektiği
konusunda bütün insanlarımız mutabık olmuşlardır. Bu mutabakatı sağlamadığımız sürece bir yere
gitmemiz mümkün değildir.
Bu 26 yıllık dönemde 12 yıl sizlerle birlikte oldum. Bana verdiğiniz TÜRMOB başkanlığı görevini
arkadaşlarımla inançla yerine getirdik. Görüyorumki çok önemli noktalara geldi birliğimiz, odalarımız.
Önümüzde aşacağımız daha çok mesafe var. Bunu barış ve huzur içinde birbirimize kenetlenerek

götürmemiz lazım. Nispi temsil ile ilgili benim görüşlerimi biliyorsunuz. TBMM'de kanun
görüşülürken ciddi bir muhalefet ortaya koymuştuk ama çoğunluk nispi temsili benimsedi. Ancak
bunun ayrışmaya neden olmaması bizim elimizdedir. Hangi grup olursa olsun hedef oolarak bu
camianın birliği, bütünlüğünü ve Türkiye'de etkinliğini öne almaları lazım. 25 yıl önce ile bugünkü
etkinliğimiz arasında çok büyük fark var. Bu artarak devam eder. TÜRMOB ve oda başkanları hep
mesleki sorunların çözümünü öne alırlar. İkinci olarak özgürlük, demokrasi, barış sorununu esas
alırlar. Ve bu mücadeleyi verirken hiç kimseyi dışlamazlar. Elbette meslrğimiz zor. Hepiniz iğneyle
kuyu kazıyorsunuz. Ama sorun çıktğı zaman sorumlusu yine mali müşavir oluyor. Hiç kimseye
yaranamayan bir konumdayız. Ama biz görevimizi yaparak, kayıtdışı ekonomiyle anlamlı bir mücadele
yürüterek ve yolsuzklara karşı dik durarak görevimizi yaprak başarıya ulaşacağımıza inanıyorum.
Ben bugüne kadar emeği geçen kurullarımıza, başta Arıkan olmak üzer emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hepinizee sevgiler, saygılar sunuyorum.
Sağolun varolun.
MASUM TÜRKER (ESKİ DEVLET BAKANI)
Sayın milletvekillerim, sayın genel başkanım, değerli onursal genel başkanım, İstanbul odasının
değerli yöneticileri, değerli başkanlar, değerli oda temsilcileri, konuklar ve çok sevgili meslektaşlarım
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamnlıyor. Kongrenin hepimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.
Mesliğimizin 26 yıllık tarihini başkanlarımızdan dinledik. Aslında mesleğimiz asıl mücadelesi 1989
yılına kadar yapılan mücadeledir. O güne kadar mesleği örgütlenmek için mücadele ettik. 16
yaşındayım. İk muhasebe defterini tuttuğum zaman kimsemiz yok. Üniversiteye başladım büro açtık
bir iş takibi için gittiğimiz zaman muhasebeciyiz dediğimiz zaman "katip mi geldi" derlerdi. Derken
örgütlenmek, tavır koymak ihtiyacı hissettik. Meslek örgütlendi, birinci aşama bitti. İkinci aşama
mesleğin örgütleyiş biçimini tamamlamaktı. O da bitti. Bu arada birileri bizi dizayn etmek için
kazanılmış haklarımızı geri almaya başladı. Son aşamaya gelirken önemli bir şeyle karşılaştık: Nispi
temsil. Ben farklı bir görüş söyleyeceğim. Nispi temsile ihtiyacımız var. Ama uyumlu koordineli
yönetime de ihtiyacımız var. O zaman nasıl çözmeliyiz? Bu çözümü biz nasıl yaratmalıyız? Mesela
bugün burada 150 kişi seçmeliydiniz. Bu İSMMMO'nun Meclisi olmalı. Bu Meclis yönetim kurulu
çıkarmalı. Ve bu Meclis ayda bir toplanmalı, hesap sormalı ve yönetim kurulu her yıl yenilenebilmeli.
Bu bir görüş. Hep geçmişe takılı kalırsak değişimin farkına varmayız. BUrada milletvekillerimiz var.
Çözüm üretsinler. Aslolan budur. Mesleğimizin iki tane sorunu var. Birisi mesleği yönetenlerin sorunu.
Nispi temsil 5'e 4 vb. Ama asıl sorun mesleğimizle ilgilidir. Mesleğimizi bugün 300 bin kişi kaçak olarak
yerine getirmektedir. Ruhsatı olmadan, etik kurallara tabi olmadan... Nerede yapıyorlar? Türkiye'nin
en büyük holdinglerinin bile mali müşavirlerinin, muıhasebede çalışanlarının ruhsatları yok. ASıl işler
orada. Bir taraftan haksız rekabet diye üzülüyoruz ama ruhsatlı çalışın diyecek bir aktivite yapmıyoruz.
Geçmişte yapıldı mı? Yapıldı. TÜRMOB'da Mustafa Özyürek ben yardımcısı iken bir numaralı vergi
iadesi beyannamesi yönetmeliğini yazdırmıştık. Denetim yapılacak firma için ruhsatlı şartı koymuştuk.
Ancak her görüşten arkadaşlar tebliğin değişmesini istediler ve değişti. Türkiye'de yaratılan muhasebe
ve denetim sektöründe alınan pay maalesef yüzde 20'yi geçmiyor. Yüzde 80 hakkımıza sahip
çıkmadğımız için başka yere gidiyor. O zaman bu meslek örgütlenmesinin birinci hedefi mali
müşavirin hakları olmalıdır. Haklarına sahip çıkmazsanız kim sahip çıkacak size?

Sene 1977. Mesleğin adının muhasebe uzmanı olsun istiyoruz. Tıpkı Fransa ve İngiltere'deki gibi.
Maliyecileri mali müşavirlik daha doğrusu vergi müşavirliği diyorlar. O zaman en genç üyeyim
MUhasebe Uzmanları olarak. Maliyeciler de kanunumuzu çıkmasını engelliyorlar. Üstatlarımız,
ağabeylerimizle o toplantıda şu mutabakta vardık. Maliyecilere tamam muhasebe uzmanı lafından
vazgeçtik adı mali müşavirlik olsun dedik. Malinin diğer karşılığı finansal. Vazgeçtiğimiz şey ise
mahkemelerde temsil yetkisi. Son 6 aydır bunu söylüyorum. Artık mahkemelerde temsil isteme vakti
geldi. Artık müşterinizi avukat gibi savunabilme hakkınız geldi. BU hayal diyebilirsiniz. Evet hayal!
Hayal etmediğiniz sürece bir şey elde edemezsiniz, bir muhasebeciyi saygın hale getiremezsiniz.
Sayın başkanda kadınlarla ilgili bir şeyler söyledi. Avrupa'da Kadın Muhasebeciler Federasyonu
oluşturulması çalışması yapılıyor. Ne özelliği var kadın için, neden yapılıyor? Kadın meslektaşlşarımıza,
onların özel durumlarına yönelik, onların haklarını savunabilen ayrıcalıklı hakları konuşuuyoruz. Kadın
muhasebeci sayısını çoğaltmak değil mesele. Buna biz mi karar vereceğiz? Ben evde hanım hakkında
karar veremiyorum. Onun gibi yaşamıyoruz ki ne hissettiğini bilelim. Kadın arkadaşlarımız karar
verecek. Genel başkanın kadınlarla ilgili verdiği oran önemliydi. Yüzde 50'ye geldiğ igün bizim
mesleğimiz rahatlayacak.
Şurada bir yazı yazıyor: "Bağımsız denetim gençlerin hakkıdır." Hayır! Bapımsız denetim bütün mali
müşavirlerin hakkıdır. Öğrencilerime de söylüyorum. Staja başladığınız zaman denetim sınavına girin.
Üç yıl sonra mali müşavir olma olasılığın var. Kendi çevremizi hemen sokmalıyız. 100 bin kişi girerse
10 bin kişi kazanır. Ama 500 kişi girerse 50 kişi kazanır. Mesela yeminli sınavı. YEminli sınavına giren
sayısı artarsa kazanan sayısı artar. 50 kişide 5 kişi kazanır. Şimdiye kadar 1000' yakın müşavir sınavla
YMM olmuştur.
Sizi yeni bir kavramla tanıştırmak istiyorum. Finansal Tedarik Zinciri. Bizim yerni adımız. Uluslararası
olarak üzerinde tartışılan konu bu. Defter tutmaktan finansal rapor hazırlamaya, denetimden tasdiğe
çemberi koyuyor. Hepsi bir zincirin halkasıdır. Biri diğerisiz olmaz.
Oxford Üniversites,'nde araştırma yapmışlar. Her 10 yılda bir meslek değişiyor. 50 yıl geçti. Mesleğin
kapsamı ve içeriği değişiyor. Ve her dönem bu değişikliği kimin yönetecei tartışılıyor. Mesleğin
değişimi alanındaki faaliyeti biz yönetmeliyiz. Biz karar almalıyız, biz konuşmalıyız. Son bir araştırmayı
daha söyleyeyim. Oxford'da bir baba ve oğul dünyadaki mesleklerin araştırmasını yapmışlar. Bu
araştırmaya göre mesela mimarlar artık çizim yapamayacaklar. Bizim için der artık finansal raporlama
artık kendi kendine olacak. Dijital sistemle olacak. Maliye Bakanlığı'nın iki hafta önceki açıklaması.. 1,5
milyon beyannameyi hazırladık 5 milyarlık vergi karşılığı. Makinalar hazırlayacaksa muhasebeciler ne
iş yapacak? Devlet bunu hazırlarken vergiyi fazla alacağı için mali müşavirler vergi planlamacısı
olacaklar. Ve her şey onların denetiminden geçecek. Ekonomik denetim düzenin sahibi olacağız. Var
mısınız bu ülkenin ekonomisini başbakanı, cumhurbaşkanını, örtülü ödeneğini biz denetlemeliyiz
demeye? O güç var mı sizde? O güç varsa, o güce sahip çıkıyorsanız siz kim olursanız olun önünüzde
duramazlar.
Ben muhasebeci doğdum şimdi usulen yeminli diyoruz. Parlamento adım "Muhasebeci Masum..."
Gurur duyarım. Çocuklarımı muhasebeden kazmndığım parayla okuttum. Allah hepinize alınteri
dökerek, başkasının kaydını yaparak, kazandığınız paranın karşılığı olan hak ettiğiniz yeri vermeyi
nasip etsin. Size muhasebeci olan Kafka'nın bir lafıyla sözüme son vermek istiyorum. Diyor ki "En zor
şey kendine ait olmayan rakamlarla bir olmaktır." Bu beyninizde, bilinçaltınızda hele benim gibi sosyal
demokratsanız kapitalizme hizmet ederken kıvranırsınız. Bu kıvranmanın karşılığını hepiniz almalısınız.

Yolunuz açık olsun. Seçilecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Bugüne kadar hizmet vermiş başta
başkan olmak tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ve unutmayın bu ülkenin harcında varsınız,
geleceğinde de var olacaksınız. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağlıcakla kalın.
VEDAT ADAK (İZMİR ODA BAŞKANI)
sayın Divan, değerli bakanım, değerli onursal genel başkanım, değerli genel başkanım, oda
başkanlarımız ve siz değerli meslektaşlarım İzmir oda başkanı olarak tümn kurullarım ve İzmirli
meslektaşlarım adına hepinizi selamlamak istiyorum. Konuk konuşmaları çok uzadığı için bir kaç şey
söyleyip sözlerime son vermek istiyorum. Angaryalar güncel sorunlarımızın başında geliyor. Bunun da
en güncelinin TÜİK taleplerini olduğunu hepmiz biliyoruz. Muhatabı işveren olması gereken kurum
işin kolayına kaçarak bu talebi meslektaşların karşılamasını istiyor. İstenilen bilgilerin daha önce ilgili
dairelere verildiğini bilmemize rağmen devletin bir kurumu olan TÜİK bu bilgileri tekrar bizden istiyor.
Asıl benim anlayamadığım nokta daha farklı. Maliye Bakanı bir grubun etkinliğinde "meslektaşların
sorunlarını çözeceğini, TÜİK talepleri olmak üzere angaryaları ortadan kaldıracağını ve bürokrasiyi
azaltacağını" söylüyor. TÜRMOB'un kendilerine ilettiği çook sayıda rapor var. Bu raporlar ve öneriler
verildiğinde sayın bakan müsteşardı. Madem düzelteceğim diyor neden zamanında düzeltilmedi? Bu
örgğtğn temsilcisi TÜRMOB mudur yoksa bir grup mudur diye merak ediyorum. Yine her olayda
olduğu gibi ötekileştiren, bölmeye çalışan, yok sayan mantık burada dsa kendini gösteriyor. Bu
anlayışın bir ürünü olan seçim sistemine sahibiz. Bir tek bizim örgütümüzde uygulanan bir sistem.
Yönetimde nispi temsil. Meclisi yapılarda ya da delegasyon sisteminde uygulandığında evet doğru bir
sistem olduğu biliniyor. Ama yönetimde geçmişte yaşadığımız pratiklerde bunun yanlış olduğunu
yaşattı ve gösterdi. Üretimi engelleyen, kavgadan başka bir şey üretmeyen bir sistem olduğunu
yaşayarak gördük. Toplantıların yapılamadığı, kurulların oluşturulamadığı, azınlığın çoğunluğu
yönettiği sonuçları gördük. Ve görmeye devam ediyoruz. Sorunları çözme konusunda tek gücümüz
olan örgütlü olmaya, bir arada olmaya, dayanışmaya zarar verdiği ortada. Bir arada olan insanların
subjektif nedenlerle ayrıştığını gördük. Değerli meslektaşları bizim bir tek gücümüz var örgütlü olmak.
Bu birlikteliği korumak zorundayız. Ülkenin içinde bulunduğu bu olağanüstü koşullarda biz olmak,
bütün olmak bu yanlış sisteme dur demek bizim elimizde. Bunu başaracağınıza tüm kalbimle
inanıyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
ALİ ŞEKER (CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ)
Merhabalar. Sayın müli müşavirler, muhasebeciler, değerli başkanlar hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Gelir dağılımının bu kadar bozuk olduğu bir düzende siz de mükelleflerin hem sırdaşı hem yoldaşı
hem de paydaşısınız ve onların yaşadığı sıkıntılarını birebir şahidisiniz. Ülkemiz son dönemde gelir
dağılımında ciddi adaletsizliklere sahne oluyor. 12 yıl içinde yoksul yüzde 99'dan alınan yüzde 15 pay,
yüzde 1 yandaşın cebine kondu. Bu ülkede aslında yüzde 99 mağdur. Bir avuç yandaş dışında herkes
bu sistemin mağduru. Önce halka bu mağduriyetini anlatmalıyız. Onları yandaş medya aracılığıyla
sanal bir dünyada yaşatıyorlar. Yüzde 1 servetin yüzde 54'ünü elinde bulunduruyor. 12 yıl önce bu
rakam yüzde 39'du. Yüzde 99'da geriye kalan yüzde 46 ile geçinmeye çalışıyor. Paydaşlrınızın bu kadar
sorun yaşadığı dönemde insanların birbirine düşmesi lazımki gerçek sorunlarına ilgi göstermesinler.
Komşusunun kimliğini, etnik yapısını, dini yapısını tanımak için bir gayret içerisine girsinler ve
düşmanlaşsınlar ki gerçek sorunların kaynağından uzaklaşsınlar. Biz buna karşı durmalıyız. Meslek
odaları halkı aydınlatan öncülerdir. Ve bu meslek odaları hükümetin hep hedefi haline geldi. Meslek
odanıza nispi temsil diye bir sistem getirildi. Başbakanın temsil yeteneğinin gasp edildiği bir yerde

bize nispi temsili öğretenler bize bu konuda yol gösteremezler. "Dinime küfreden Müslüman olsa"
diye bir söz var. Siz Başbakanın elinden temsil yeteneğini elinden alıyorsunuz, örtülü ödeneği tek elde
topluyorsunuz ondan sonra sizin temsiliniz şöyle olsun böyle olsun diyorsunuz. Bizim bu tavsiyelere
karnımız tok. Başbakan rant vergisi dedi. Bu gelir dağılımındaki adaletsizliğin bir nedeni rantın bir grup
yandaşa verilmesi. Etrafı görüyorsunuz binalar, toprağa bıçak gibi saplanmış. Bunların denetimiyle
ilgili yıllarca kulaklarının üstüne yattılar. Bununj söz konusu olduğu günde de başbakanı görevden
aldılar. Rant vergisi, şeffaflık dediği için. Buna bile katlanamadılar. Biz diyoruz ki muhalefet Kesin
Hesap Komisyonu oluştursun bir önceki yılın vergilerini denetlesin. Biz kendimizden eminiz.
Muhalefet iktidarı denetlesin. Bırakın denetlemeyi soru önergelerine yanıt vermeyen bir yönetim
anlayışı var. Kendi bakanını, başbakanını yok sayan bir anlayış var. Bu anlayışın daha fazla zarar
vermeden uzaklaştırılması gerekiyor.
Biz gerçek sorunlarımızla ilgilenirsek... Burası bir genel kurul siz kabul etseniz de etmesiniz de kendi
fikirlerimi söylüyorum. Siz dinlemek varsa bir cevabınız vermek zorundasınız. Bu ülke kabul etseniz de
etmeseniz de hala laik, demokratik Cumhuriyet. Hala bir diktatörlüğe gitmedi ve bu konuda biz
sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Genel kurulu saygıyla selamlıyor, hepinize teşekkür ediyorum.
DİVAN BAŞKANI ZİYADİ SANLI: Şimdi raporlar üzerine konuşmalara geçeceğiz. 3'er dakika... Hiç bir
arkadaşa lütfen müdahale etmeyelim. Pozitif ayrımcılık yapıp bir kadın arkadaşımıza söz vereceğiz.

GÜLİZAR ÖZER
Sayın Divan teşekkür ederim böyle bir ayrım yaptığınız için. Zaten biz de bunun için dernek kurduk.
Sevgili kadın arkadaşlar sizlere sesleniyorum. Kadın Muhasebeciler Derneği'ni kurduk. Sorun
hepimizin ama biz olmazsak manzarayı görüyorsunuz. Neredeyse 50 kişi 5 tane kadın yok. Bizler kadın
muhasebeciler olarka işyerlerinde ve evlerimizde çalışarak iki kat yorulmaktayız. Aynı işi yapmamıza
rağmen erkek meslektaşlarımızla aynı kategoriye girmemekteyiz. Muhasebe angaryaları, haksız
uygulamalar en çok bizim canımızı yakıyor. Çocuk sahibi olduğumuzda odamızdan hiç bir destek
alamamaktayız. Dünyanın yarısıyız. Ama dünya zenginliğinin yarısı bize çok görülüyor.
Hastalandığımızda sağlık yardımı ve iznimiz yok. Cenazelerimizde, düğünlerimizde izin yapamıyor,
maddi destek alamıyoruz. Meslektaşlarımız yaşam kaygısı çekiyor. Bu yüzden önce insan hakkı gelir
diyoruz. İnsan hakkı olmadan kadın hakkı olmaz. İsteklerimiz. İSMMMO'da Kadın Komisyonu'nun
etkin ve verim şekilde çalışmasını istiyoruz. Odalarımızda kreş ve oyun odaları olsun. Doğum izni
olmalı. O dönemde beyanname verilmemeli. Çocuk sahibi olan meslektaşlarımıza İSMMMO maddi ve
manevi destek sağlamalıdır. Eşit ise eşit ücret talep ediyoruz. Yönetimlerde yüzde 50 kadın kotası
istiyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Ev, çocuk işlerini paylaşıp biraz daha etkin olmalıyız. Eminim
öyle olursa onlar da gelmeyin demeyecekler. Meslektaşlarımıza da haksızlık etmeyelim. 4 No'lu tebliğ,
227 No'lu tebliğ çok can yakıyor. Bunun kaldırılmasını talep ediyoruz. İstanbul'un bir kaç yerinde
sosyal tesis istiyoruz. Nispi aidat kalksın istiyoruz. Çokn teşekkür ediyorum hepinize. Kadın
arkadaşlarım siz derneğe bekliyoruz. Hep birlikte güçlü kadınlar yaratalım.
BAHRİ GÜNEL
Sayın divan, sayın konuklar ve çok kıymetli meslektaşlar. Saygıyla selamlıyorum. Odamızın bu genel
kurulunda çok güzel şeylerin olacağını hr zaman arzu ettiğimiz gibi bugünde güzel şeylerle

sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Fakat en son konuşan sayın eski bakanımızın konuşmasında hareket
ederek bizler kravatlarımızı ve elbiselerimizi çocuklarımızın rızkını en helalinden mesleğimizi yaparak
kazanan insanlarız. Ve istiyoruz bu mücadelemizde bizler sahip olduğumuz örgütün, üst birliğin bu
çekilen zahmetlerde hep bizimle beraber olsun. Bizim arkamızda olsun. Bugün itibar sıralamasında
34. sırada olduğu belirtilen mesleğin mensubu olmak tan kurtulalım. Biz dew mesleğin itibarlı bir hale
geldiğini görelim. Ancak toplantının başında Divan Başkanı'nın konuşmasından başlayarak bir ümit
üzerine girdik. Divan başkanı birlik beraberlik duygularını ifade ederken konuşmalarının sonlarında
bizi sıkıntıya sokan başka söylemler içerisine girmiş oldu. Sayın İSMMMO Başkanımız yıllardır bu
mücadelenin içerisindeler. Ben mesleğimiz adına yapılan bütün olumlu şeyleri alkışlıyorum. Ama
görüyorum ki seçim beyannamelerinde hala onlşarca problemin olduğunu görüyoruz. Bu problemler
kaç on yıl sonra tükenecek? Her genel kurulda bazı arkadaşların konuşmaları bir taraftan alkışlanıyor
diğer arkadaşlarımız başka taraftan alkışlanıyor. Masum üstat konuştuğu zaman hepimiz alkışladık.
Çünkü bizim derdimizi konuşuyor. Bizim derdimiz mesleki dertler dışındaki dertler değil. Buraya alkış
için gidip geleceksek yıllarca gelip gideriz. Öyle yapmayalım. Eksikleri hep birlikte ortaya koyalım.
Benim bir teklifim var. Meslekte Birlik grubunun bir üyesi olarak belki de yönetimi devralacaktır.
Kesinlikle buna inanıyorum. Yarın Adem Çalışkan İSMMMO başkanı olacak. Ama Çalışkan şunu
unutmasın; Yarın yakasına sarılacağım ve diyeceğim ki "İSMMMO başkanısın ama hala bu işleri
yapmıyorsun" deme şansına sahibim. Aynı şeyi sizlerden de bekliyorum. Bugüne kadar bunu
yapamadınız. Saygıyla selamlıyorum.
MEHMET ÖZGÜR
Sayın divan sayın konuklar genel kurulumuzun hayırlı olamasını diliyorum. Divana seçilen
arkadaşımızın bütünşeltirici olması gerekirken yaptığı konuşmalarda taraf olduğunu düşünüyorum.
Yeni meslek mensubu arkadaşlarmızın bir sürü sıkıntıları var. 26 yıldır yapılanlar izlediğimde üzüldüm.
Yeni belgesini alan arkadaşlarımız uzun bir koşuşturmacadan koşuyorlar. Üç yıl staj sonra yeterliki
sınavı. Bunlar arkadaşlarımız büyük külfet. Bayanlarü düşündüğünüzde tam yuva kuracağı dönemde
sınav stresiner giriyorlar. BUnlar konusunda odamızın maddi ve manevi çalışma yapması gerektiğini
düşünüyorum. İzledik gördük bunlarla ilgili herhangi bir çalışma olmamış. Meslekte saygınlıkta 34.
sıradayız. Biz neden 34. sıradayız birbirimize sorduk mu acaba? Ya da üst sıralara taşımak için hangi
adımlar atıldı? Denetim eğitimlerini hep beraber aldık. Ama sonradan baktıkki odamızın verdiği
eğitimler geçerli değil. Biz mesleğimizi yaparken odada görev yapan arkadaşlar yasaların çıkması için
gerekirse kapılarda durmaları gerekiyor. Bizden destek istediklerinde biz aynı şekilde gideriz. Neden?
Mesleğimiz için. Daha iyi şartlarda icra edebilmek için. Bir konu daha var. 1881 yılında Selanik'te
pembe bir evde doğduğunu biliyoruz Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün. Cumhuriyet ilan edildikten
sonra maalesef o eve sahip çıkmadık. Ta ki 2007 yılına kadar. Bir Yunanlı'ydı sahibi. İlk bir evi var orayı
ahıra çevirmişlerdi. Sözde hep söylüyoruz da özde neler yapılmış. 2007 yılında o zamanki
başbakanımız REcep Tayyip Erdoğan sayesinde satın alınarak TC envanterine kaydolunmuştur. Ben
bunu size söylüyorum. Kısa bir tarihi bilgi verdim bazı arkadşlarımızı rahatsız etmiş. Meslekte birlik
olarak yarın gerekli çoğunlukla kazanacağız. Teşekkürler.
HÜLYA ŞEKER
Divan başkanım değerli meslektaşlarım değerli hazirun. Aslında biz UMED grubu asına yapacaktık bu
konuşmayı ama despotik bir iç tüzükten kaynaklı delege çıkartamadık. Bağımsız olarak adaylıklarımızı
koyduk. Mesleğimizin masa başından entellektüel standartlara çıkartılmasından yanayım.

Mesleğimizin çeşitli ön isimlerden arındırılmasını istiyorum. Bağımlı, bağımsız, serbest, yeminli...
Avukatlar "av." diyerek işi bitiryorlar. Kadın mali müşavirle yüzde 35 oranında İstanbul odasında. Ne
odanın pozitif yaklaşımına ihtiyacımız var ne de diğer grupların bakış açısına ihtiyacımız var. Mesleğe
cinsiyet giydirilmesini reddediyorum. Kadın arkadaşlarımdan destek istiyorum. Mesleğe cinsiyet
giydirirseniz zaten kurullarda göremeyeceksiniz, sadece vitrin olarak kullanıyor. Bütün grupları
kastediyorum. KUrullara bir bakın. Mantıksal sorguya baktığımızda YMM olma geçiş sürecindeki
arkadaşlar mali müşavirlik aşamasından geçiyor. Bunu tekleştirmek tek unvani tek oda, tek amblem
yapmakta nasıl bir sakınca olabilir! Genç bir mali müşavir olarak desteğinizi istiyorum. Hala 2500 TL'ye
çalışan kadın mali müşavir arkadaşlarımız var. Neden seçimler geldiğinde oda yönetimi ve diğer
grupların şunu demeye hakkı yok. Pozitif ayrımcılık istemiyoruz. Negatif de istemiyoruz. Hala masa
başı katipliğinden kurtulduğundan bahsediliyor. Bundan kurtulunmadı. Uluslararası standartlarda bir
meslek istiyoruz. Herkese selamlar ve saygılar.
NAİL CAMCI
Sayın başkan sayın meslektaşlarım saygıdeğer misafirler hepinize sevgi ve saygılarımı sunarak
sözlerime başlıyorum. Meslek yasamız çıktı aradan tam 27 yıl geçti. İSMMMO'nun da 23. genel
kurulunu yapıyoruz. Odamız kurulalı 26 yıl oldu ve geçmişi değerlendirmemiz gerekir. Bugüne kadar
emeği geçenlere teşekkür ahirete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'nin gündemi
sürekli değişiyor, yenileniyor. Vergi reformları SSK reformaları vb.. Nedense İSMMMO'nun gündemi
ülke gündem ile örtüşemiyor. Meslektaş büro ile müşteri arasında şamar oğlanına dönmüş. Yılın tüm
günler mesai saati içi dışı hizmet vermek için gayret içerisindeler. Bu zaman zarfında bir çok siysi
partiler kapandı yerlerine yenileri geldi. Ülkemizde bir çok değişiklikler oldu. Ama nedense ilk seçimi
yaptık ben de Meslekte Birlik grubundan YK adayı idim. Daha sonra siyasi partilerde görev yaptım.
Aradan geçen bunca uzun zaman sonra odamızın hala aynı zihniyette devam ettiğini, Yahya Arıkan
beyin hiç bir yere kımıldamadığını bir ahtahop gibi odanın üzerine çöreklendiğini, bir başka grubun
burada olmasına tahammül edemediğini yaşayarak görüyoruz. 3568 sayılı yasamız çıktı hiç bir
düzeltme değişiklik maalesef yok. Seçim dönemi ofisleri ziyaret ediyoruz ofislerin durumu içler acısı.
Bu ofislerimize standartlar niye gelmez? İmkanı olmayan arkadaşlara teşvikler neden sağlanmaz?
Meslektaşlara en iyi hizmeti >MEslekte Birlik grubunun yapacağından hiç şüphem yoktur.
İSMMMO'da Meslekte Birlik zamanı gelmiştir.
SABRİ ORTA
Değerli meslektaşlarım hepiniz sevgi ve saygıyla selamlıyor genel kurulumuzun hayırlara vesile
olmasını temenni ediyorum. Ben SMM, YMM ve SPK lisanslı bağımsız denetçiyim. Bütün yıl boyunca
vergi dairesine beyanname, bildirim gönderiyorum. DEvletin ilgili kurluşlarına elektronik bilgi
göndermekteyim. Bu açıdan baktığınında ben sadece bilgi işlemciliği ile uğraşmaktayım. Yeni unvanım
ise elektonik katpiliktir. Mesleğimizde sorunlar her geçen gün büyümekte, mesleği saygınlığımız
azalmakta. İş yükü artarken gelir artmamakta. Haksız rekabet yapmak zorunda kalıyorlar. Meslek
hepimizindir be iyi gitmesi hepimizin sorumluluğu altındadır. Bizim bir unvanımız olmalıdır. Bu kısa ve
öz olmalıdır. Mesleğimizi temsil etmelidir. Doktor ve avukatlarda olduğu gibi. Bundan sonrak isüreçte
mesleğimiz görev alanları üzerinden ikiye ayrılmak zorundadır. Bu ayrışma nedeniyle örtülü-örtüsüz
birbirlerinin işlerini yapmayacaklar. Bizim 3568 sayılı yasadan gelen yetkilerimiz var. Bu yetkilerimizi
26 yıldır kullanamamış bulunmaktayız. Bunun nedeni görev alanlarımızı Vergi Usül Kanunu'nda yer
almamasıdır. Vergi Usül Kanunu'na masli müşavirlerin defter tutma, beyanname düzenleme ve

gönderme hakkı kısa ve öz şekilde yazılmalıdır. Bunu alkışlamanızı bekliyorum. Mesleğimize her geçen
yıl daha fazla meslek mensubu girmektedir. Piyasanın arz-talep dengesi gözetilmeden yapılmadan bu
yetkilendirmeler mesleğimizin saygısının azalmasına ve haksız rekabetin çoğalmasına neden
olmaktadır. Bu nedenle mesleğe girişler zapturapt altına alınmalıdır. Alkışlarınızı rica ediyorum.
Angaryaların altında eziliyoruz. Bu angaryalarla ilgili devletten mutlaka bedel istenmelidir.
ETHEM YÜKSEL KAHVECİ
Bu şekilde beni susturmaya çalışarak hiç bir yere varamazsınız. Islıklayarak alkışlayarak.. Bir kere bunu
söyleyeyim. Ben sizi dinledim siz de dinleyeceksiniz. Susacaksınız önce. Öncelikle hepinizi saygıyla
selamlıyorum. SAyın başkan genel kurulun seviyesinin düşürülmemesini istedi. Kesinlikle katılıyorum.
Ziyadi Sanlı "Türkiye'de can güvenliği yok" dedi. Ankara'da yok Brüksel'de mi var? 2000'li yıllarda
yoktu 90-80-70'li yıllarda mı vardı? Polemiği 5. dakikada sayın başkan oluşturmuştur. 26 yıldır şu
siyaseti odaya sokmayalım diyoruz. 3 Kasım 2002'de iktidar partisi seçimi kazanıyor, Yahya Arıkan 10
Kasım 2002'de Taksim Meydanı'nda "Türkiye'yi karanlıklara teslim etmeyeceğiz" diyor. Bu siyaset
değil mi? Başkanım "savaşın değil barışın muhasebesini yapmak istiyoruz" diyor. Valla Türkiye savaşta
değil barışta. Ama siz hangi zihniyetle savaşıyorsunuz? 1989'dan beri İstanbul'da sadece 2 grup vardır.
Bir Meslekte Birlik ve diğerleri. Başkja hiç bir grup yoktur. Eğer siyaset yapacaksanız yeri burası değil
Ankara'ya gideceksiniz Meclis'e. Bizim derdimiz İstanbul'u, mesleği ve kişiyi bir adım öteye
götürmeyen zihniyete karşıdır. Bizim derdimiz kişilerle değil zihniyetlerledir. İnşallah Pazartesi günü
İstanbul için yeni bir güneş doğacak. Herkes hak ettiğini muhakkak alacak. SAygılar, sevgiler, teşekkür
ederim.
HALİL ERDEM GÜLTEKİN
Konuşmama başlamdan önce İstanbul'un Fethi'ni kutluyor, Fatih Sultan Mehmet Hanı'ı rahmetle
anıyorum. Biz de şuna inanıyoruz ki İSMMMO'da 26 yıllık FEtret Dönemi bitecek 38 bin meslektaşı
kucaklayacak aydınlık bir yönetim gelecektir inşallah. Burada bir şeyin hakkını vermek lazım. Sayın
Arıkan başkan olamıyor. Keşke yasayla değil sansıkla indirseydik Sayın Arıkan'ı. Bu biz muhalefet
yüzünden oldu. Şunu üzülerek söyleyeyim ki Çağdaş grup ve Arıkan indikten sonra itibar kaybı
başlayacaktır. Biz her sene 1 Mart'ta MUhasebeciler Haftası'nı kutluyoruz. Ama adımız mali müşavir.
Mali müşavirlik yasasını çıkartan kimdir? Turgut Özal. Siz hiç Çağdaş grubun Özal'ı saygıyla andığını
gördünüz mü? Ama o yasayı çıkartan Erdal İnönü, Ecevit olsaydı büstü dikilirdi. Bizler bir yakınımız
vefat ettiğinde mücvir sebeple beyanname vermemelizlik yapabiliyor muyuz? Bu mu meslek yasamız?
Öyle meslek olmaz. Çağdaş grup bir grubun yönetimine sahip oldu. 38 bin meslektaşı kucaklayamadı.
Ozon Gecesi'ni, kutladı ama bir tane Kandil Gecesi kutlayamadı. Tabipler Birliği'nin huzur hakkı sıfır.
İstanbul Barosu sıfır. Aslında onlar sıfır değil. Biz sıfırız itibarımız sıfır. İnşallah yarından itibaren
dahaiyi bir meslek daha iyi bir gelecek düşünüyoruz, hedefliyoruz.
EMRE ÖZKOL
sayın vekilim, sayın bakanım sayın divan, sayın oda başkanım değerli meslektaşlarım hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Her 3 yılda bir yapılan bu seçimlerin nbeden yapıldığını hiç düşünen oldu mu? Ya da bu
seçimlerin sonunda meslek adına elle tutulur neler değişti? Tahsilat sorunumuza çözüm geldi mi?
Mücvir sebep hakkımız var mı? Ölmeye hakkı olan meslekataşım var mı? Haksız rekabete bir çözüm
bulundu mu? Meslektaşımızın refah seviyesi yükseldi mi? En önemlisi meslekteki itibarımız arttı mı?
Bunların hiçbirine çözüm bulunamadı. Aday grupların listelerine baktım. GEnç bir meslektaşınız olarak

soruyorum. Mesleğimiz için odada görevde iken neler yaptınız? Meslekte Birlik başkanı Adem
Çalışkan beye sormak istiyorum. Bundan 7 ay önce Kasım 2015'te grubumuz bir bülten yayınladı ve
grubumuzun odamıza yapılan ziyaretine yer verildi. Aktarıyorum: "Oda ile birlikte çalışmanın
mesleğimize katkı sağlayacapına eminiz. Şuı an ki başkanımız Yahya Arıkan da bunu memnuniyetle
destekledi." Bu konuşmanın ardından 7 ay geçti, peki hangi projeleri sonuçlandırdınız? Açıklarsınız
memnun olurum. Yücel Akdemir'e sormak istiyorum. Odada görev aldınız. Bahsi geçen sorunlar için
hangi çözümün altına imza attınız? İki grubun başkanına soruyorum. Son 6 yıldır ortak iktidar yaptınız.
Hangi sorunun altına imza attınız çözümlemek için. Sadece gerçekleri öğrenmek istiyorum. Hepimiz
aynı gemideyiz. Önce bunun farkına varacağız ve mesleğimiz için birşeyler yapacağız. Genel siyaseti
odaya asla sokmayacağız. Beraberce mesleğimizi hak ettiği yere getireceğiz. Ben odamız için
yaşlanmış, koltuğuyla bir kenara çekilmiş, sadece bildiri yayınlayan bir yönetim istemiyorum. Artık
kaybetme lüksümüz yok son şansımız bu. Mesleğimize sahip çıkalım değişim başlasın. Hepinizi
saygıyla selamlıyorum.
AYKUT AKIN
Konuşmamı doğaçlama yapmak istiyorum. KIymet nedir biliyor muyuz? Bu konu çok önemli.
Mesleğimizin kıymetini biliyor muyuz? Elimizde olanın değerini bilmek, anlamak, hissetmek.
Tartışıyoruz bazen ileri gidiyoruz ama hep beraberiz burada. Hedeflerimiz var. Hanımefendilerden
başlamak istiyorum. Mesleğe başlamadan önce örneğin dünyaya çocuk getiriyorlar. Yetiştiriyorlar, iş
hayatına atılıyorlar. Emeklilik bakımında bu sigortalı başlangıcı kabul edilmiyor. BUradaki kayıp çok
yüksek. Yönetcilere sesleniyorum. Bu konuda bir şeyler yapmalısınız. Staja başlama meselesi var.
Hepimiz yaptık. Neden staja başlama tarihi sigortalılık hesaplarında emeklilik hesaplarına dahil
edilmiyor? Bu konuda neden sessiz kalıyoruz? Oda yönetimi neden yıllardır bir yol alamadı? Neden
bunu yapmadık? Bunu sorgulamamız lazım. Angaryalar var bu bizi çok yıpratıyor. Bunu ücretli hale
döndürmemiz lazım.
ABDURRAHMAN FİLİZ
Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. 26 yıllık antidemokratik yönetimi bitirmek için and içmiştim. Ne
yazıkki despotik hukuka aykırı bir tüzükle grubumuzu engellediler. Bugün özgürlüğün yolunu açacağız.
Yahya beyi tebrik ediyorum. 40 bin akıllı insanı akılsız muamelesiyle idare etti. Neden? Çünkü hiç
biriniz sesinizi yükseltemediniz.
DİVAN BAŞKANI: Sözünüzü düzeltin.
ABDURRAHMAN FİLİZ
Onun şahsında değil. Özür dilerim. Hakaret etmedim.
DİVAN BAŞKANI: Kürsüyü terk edin. Lütfen yerinize geçin arkadaşlar.
MURAT KILIÇ
Sayın başkan, sayın Divan sayın kurul üyeleri hepinizi 23. genel kurulda görmenin mutluluğunu
yaşıyorum. Kürsüler özgür ifadenin tecelli bulduğu yerlerdir. Ancak hakaretin aleti olmazlar. Bizler
TC'de en az üniversite mezunu, akademik mesleği icra eden mesleği icra ediyoruz. Her muhasebeci
toplumnun aynasıdır. Tecavüzler onanır hale gelmişse bizler aydın sorumluluğumuz gereği ışık tutmak

zorundayız. Kavgamız karanlığa karşı olmalıdır. Nice demokratlar gördük. "Yüzde elliyi zor tutuyoruz"
diyen demokrat diktatörleri de gördük. Demokratlık ben seçildim de geldim demek değildir. Bu
demokrasinin örneği sayılamaz. Üç yıl da bir değişmesi gereken yönetimi 26 yıldır sulta gibi yönetmek
de demokratlık değildir. HEpinize gönülden sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
ŞAHİN KANDIRALI
Hazirunu saygıyla selamlıyorum. Meslekte Birlik kadroları bir yalanı, bir algıyı sürekli yermeye
çalışıyorlar. Diyorlar ÇMMB odayı bir partinin hegamonyası haline getirdi. ÇMMB de yönetici
kadrolara bakıyorum. Hiç bir partiyle ilişkisi olmadan meslek için mücadele ediyorlar. Hiç bir yere
gitmemişler bağımsız kalmışlar. Sonra dönüp Meslekte Birlik grubuna bakıyorum. Bir Hamdi
Topçu'nuz vardı ne oldu? THY Başkanı oldu, AKP milletvekili adayıydı. Aziz Babuşçu'nuz vardı ne oldu?
AKP İstanbul İl başkanı oldu, danışman oldu, AKP milletvekili oldu. MUstrafa Çayan'ınız vardı? Seçimle
geldi, görevini bıraktı koşa koşa AKP Ordu milletvekili adayı oldu. Sayın Adem Çalışkan önceki dönem
Meslekte Birlik grubunun başkan adayıydı ve yönetime girmişti. Ne yapmıştır? Kendisi huzur hakkını
alıp yan gelip yatmıştır. Şimdi yine AKP tarafından talimatla buraya gönderilmiştir. Sayın Adem
Çalışkan size AKP'de bir yer bulamadılar ki tekrar siyasi talimatla sizi buraya gönderdiler. Bir şey
öğrendiğimiz var ki o da meslek ve meslektaş için bir şey düşünmediğiniz. Tek yaptığınız beyanname
ertelemesini 15 dakika önceden haber alıp SMS göndermeniz. Soruyorum. Arka bahçe yapmayı
planladığınız memlekete kana gözyaşına hırsızlığa boğan siyasetin hangi makamına göre geleceğini
hazırlıyorsunuz? Meslekte Birlik'in yalanlarına inanıp aldatılan dostlarımız lütfen artık gerçekleri
görün. Hem yönetimdesiniz hem de siyasetle birliktesiniz. Nerede mesleğe faydanız diye sormanın
zamanı gelmedi mi? Bu seçim bu zihniyeti de nispi temsili de sandığa gömme seçimi oolacaktır.
MUHAMMED OSMAN BETAN
Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. 23. gewnel kurulumuzun meslek camiamıza hayırlar
getirmesini Cenab- Allah'tan niyaz ediyorum. Dünyada 2008 yılında emali kriz yaşandı. Ülkemizde
yönetimdeki arkadaşlarımızın gayretiyle 2012 yılına kadar hissedilmedi. 2010 yılı sonrası küresel güç
odaklar, çıkar çatışmaları ve dövizi bazında istedikleri ülkede istedikleri devülasyonu yaparak, Rusya
gibi ülkelere karşı petrolün ham fiyatıyla oynayarak dünya ekonomisin işlemz hale getirmişlerdir.
Küresel güç odakları ülkelerde kaos çıkartarak yeni sömürü idareleri kurmuş. Bunun bariz örneği
yapılan Arap Baharı'yla devrilen liderler, iç savaşa tutuşan milletleri görebilir ve bu örnekleri
çoğaltabiliriz. Türkiye'de son 2 yılda işadamlarımız, esnafımız kan ağlamakta. Dünyanın 2008'de
yaşadığı krizi ülkemiz yeni yeni yaşamaktadır. VE bundan belirgin şekilde etkilenen biz meslektaşlar
bunu tahsilat sorunu ve işsiz kalarak yaşıyoruz. Birilerinin "ayaktan baş olmamalı" dememelerini dün
gibi hatırlıyoruz.Allah'tan idarecilerimize basiretlerini açmalarını niyaz ediyorum. 26 yıldır yönetimde
olan arkadaşları inşallah yarın tarihin delhizlerine göndereceğiz.
MEHMET SENA KILIÇ
Özgür Mali Müşavirler Derneği adına buradayım. Ülkemizde ağır siyasal bir krizin yaşandığı dönemde
23. genel kurulu yapıyoruz. Hiç bir zaman olmadığı kadar demokrasinin hiçe sayıldığı bir yönetim
anlayışına şahitlik ediyoruz. Başbakan görevden alındığı fiili olarka Meclisin devre dışı bırakıldığı bir
yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Milliyetçilik bayraklaştırılarak başkta Kürtler, Aleviler olmak üzere
kadınların, gençlerin işçileri demokratik talepleri zor aygıtı kullanılarak bastrılmaktadır. Tekçi anlayış
barış, birlikte yaşamaya zarar veren bir noktaya gelmiştir. Bu tehlikeli bir gidiştir. Böyle bir dönemde

STK'ların, odaların, sendkaların ne kadar örgütlü olduğunun önemi ortadadır. Yeni seçilecek yönetim
meslek sorunlarının ülke sorunlarından bağımsız ele alınamayacağını bilmelidir. Mesleki sorunlarımız
ancak ülkenin demokratik yönetildiği bir sistemle çözülebilir. YEni yönetim üyelerle birlikte mücadele
eden bir çizgiyi esas almalıdır. Meslek örgütü Maliye Bakanlığı'nın vesayetinden kurtarılmalı özerk bir
kamu kuruluşu işlevine kavuşturulmalıdır. Bağımsız denetim hakkı için mücadele edilmelidir. Biz
savaşın değil barışın muhasebesi tutmak istiyoruz.
REŞAT ERDEM
Ben burada sorunları, çözüm yollarını konuşacak değilim. Bunları sağır sultan bile duydu. Bizim
yapacağımız şey şudur. Başkanım benim üç sorum var. Yüreğiniz varsa çıkar cevap verirsiniz. Size o
zaman minnettar olurum. 1- Mesleğimizi 34. sıraya siz getirdiniz. Bundan rahatsızlık duyuyor
musunuz? Biz artık çaycılardan da aşağı düştük sayın başkanım. 2- Mesleğimiz artık yapılamaz
duruma gelmiştir. Sayenizde. Vicdanınız rahat mı? 3- Bizim odamızın yıllık cirosu yaklaşık 16 milyon
TL. Siz bu parayı nereye kullandınız? BUnlara cevap veremeyeceğinizi biliyorum. Ben cevap
bekliyorum, saygılar sunuyorum.
LÜTFİ ERSOY
Bir kaç konuya değinmek istiyorum. Aidat konusu. Nispi aidatla ilgili Danıştay yürütmeyi durdurma
kararı verdi. Zaten maktu aidatımız yeterliydi.320 liradan 350 liraya çıkmış. 100 bin meslek mensubu
var. İyi bütçe yapıp çalışmalar için yeterli bir paradır. Fakan nispi aidat diğer odalşarda olmayan bir
aidattır. Yanlıştı. Danıştay'a itiraz edilmemeli bu konuda. Bu paralar toplandı da fon mu oluşturuldu?
Oluşturulmadı. Arkadaşlarımız öldü, işsiz kaldı. Hiç bir şey yapılmadı kurumsal olarak. İnşallah
bugünden sonra yapılır. Denetim yetkisiyle ilgili 6455 sayılı yasanın 80. maddesiyle ilgili Nurettin
Canikli ve Akif Hamzaçebi AYM'ye iptal davası açtı. Bunun sadece YMM'ler ait olduğunu düşünüyorlar
da bu yüzden gittiler AYM'ye. Mali müşavir odaları ne yaptı? hiç bir şey yapmadı.TÜRMOB ne yaptı?
Sessiz bekliyorlar. Bekleyemeyiz harekete geçmeliyiz. Tahsilat problemi de var. Uyduruk bir program
yazıldı. Çözüm olmadı. 26 yıldır yönetim muhalif duruşuı olduğu için çözemedi. Ama Meslekte
Birlik'teki arkadaşlar da çözüm için hiç bir çaba göstermediler. Halbuki iktidarlar, erkler. İstedikleri
zaman bakanlar toplantılarımna geliyor. Oportünist yaklaşımı bugüne kadar sürdürdüler. BUndan
sonra da çözeceklerine dair inancım sıfırdır. Haksız rekabet. 100 bin meslektaş var, 50 bin kişi sırada
bekliyor. Mesleğe giriş sınırlandırılmalı. MUhasebe fakültesi oluşmalı. Gençlerin de önü açılmalı.
Hepinize saygılarımı sunuyorum.
DİVAN BAŞKANI: Bireysel konuşmalar bitti, gruplar adına konuşmalara geçiyoruz.
BELMA SABUNCU (TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ):
Çok acı günler yaşıyoruz. Bu duruma sebep olan ABD emperyalizimin kara gücü dediği PKK terörünü
lanetliyoruz. Şehitlere rahmet diliyor, alelerine baş sağğlığı diliyoruz. Ülkemizi bölemyecekler, ikinci
İsrail yapamyacaklar. Vatan olamzsa mesleğimiz yapamayız. Çok ciddi ekonomik kriz içindeyiz. Bütün
krizlerden zarar gören meslek grubu biziz. Müşterilerimizden iflas edenler, gidenler olacak yine
alacaklarımzıın üstüne çizmiş olacağız. Peki buna karşı kendimizi koruyacak bir mekanizmamız var mı?
Yok. Ücretlerimiz, aşacağımız belli. Devlet vergisini alıyor. Ancak biz alacaklarımızı güvence altına
alamayacağız. Biz sorunlarımızın çözülmesini istediğimizde kriz var, hukuksal yollara başvurun
denecek, sesimizi kesmemiz istenecek. O zaman niçin örgütlüyüz? Niye odalarımız var. Mesleğimizin

önü açılsın diye yabancı sermaye gelsin, AB'ye girelim, kküreselleştirmeye karşı duramayız dendi. İşte
bunlarıu savunduğunuz zaman meslektaşın hakkını savunmakta sorun yaşarsınız. Bunlar
emperyalizmin ülkemize dayattığı siyasetler, ekonomik politikalar.. Onun için Cumhuriyetimizin temel
ilkelerine saldırıyorlar. GEldiğimiz noktada bürolar yaşam savaşı veriyor. Yeni mesleğe katılanlar artık
büro açamıyor. Ülkemizin kaynakları zengin ama bu engelleniyor. Üreteceğiz, üretim ekonomisini
savunacağız. Kontrolsüz denetimsiz yabancı sermaye işgaline karşı duracağız. Küçük ve orta esnafın
artmasını sağlayacağız. Bürolarımızın kapanmöasına izin vermeyeceğiz. Önümüze bağımsız denetimi
koyuyorlar. Bu pazar zaten yabancı şirketlerin elinde. Üstelik ülkemizi bölmek, devletimizi yok etmek
istiyorlar. Açılım saftasatı veya bölücü anayasa girşimleri yok mu zaten! Şimdiye kadar iktidarlar
meslektaşımızın çıkarları doğrultusunda değil ama yabancu şirketlerin çıkarları doğrultusunda politika
uyguladılar. Meslektaşımız hep küçümsendi, iş bilmez konuma sokuldu. Etik dersleri konuldu. Bizim
terbiye edilmemize karşı çıkacak oda yöneticilerine ihtiyacımız var. BU noktada meslektaşı harekete
geçirecek kendini ortaya koyacak. Gerektiğinde meslek ve meslketaş için bedel ödeyecek. BUnu göze
alıyorsanız yönetici olun alamıyorsanız göze alacaklara engel olmayın. TMB'nin bütün üyeleri bu
yürekliliğe ve cesarete sahiptir. Göreve hazırız. Odamızı sizlerle birlikte yönetmek için söz veriyoruz.
Genel kurulumuza başarılar diliyorum.
EMİNE FUNDA ÜÇÜNCÜ (KATILIMCI MUHASEBECİLER GRUBU)
29 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan 23. olagan genel kurul için İstanbul Katılımcı Muhasebeciler
Hareketi ve İstanbul Yeni Mali Müşavirler Grubu güçlerini birleştirerek Güç Birliği adı ile seçime
girmektedirler. Güç Birliği yönetim kurulu adayı olarak sizlere hoşgeldiniz diyorum. 26 yıllık süreçte
bütün problemleri 3 dakikada anlatmamız istendi. 3 dakikada anlatmak istersek 3 tane şey söylemek
lazım. 1.'si mesleğimizin saygınlığı yok. 2.'si omuzlarımızda olan yük çok ağır. 3.'sü bürolarımızdan
çıkamıyoruz. Ailemize ya da sevdiklerimize zaman ayıramıyoruz ve mesleğimizin geleceğiyle ilgili
kaygılar taşıyoruz ve de refah seviyemiz düştü. Bizler mesleğimizin sorunlarını ülke sorunlarından ayrı
görmeden, insdan hak ve özgürlüklerine olan sarsılmaz inancımızla, çağdaşlığı, laikliği ve demokratik
eşitliği, hoşgörü kültürünü esas alan her türlü düşünceye saygılı davranmak üzere bugünden yarına
tüm meslektaşlarımıza kucak açıyoruz. Meslek adına yürüttüğümüz mücadelede tüm
meslektaşlarımızı hep birlikte odamızı yönetmek adına bize gelin katılın güç verin diyoruz. Tekil değl
hep berraber hep birlikte. Mevcut durumda bir fotoğraf çekmek istersek, durduğumuz nokta nedir
dersek mesleğimiz amacı ne önce ona bakmak lazım öncelikle. Amacımız uluslararası standartlarda,
uluslararası raporlara entegre olabilecek alt yapıda, ekonominin tüm taraflarına doğru, güvenilir bilgi
üreten, muhasebe mesleğine katkılar sağlayan, yaratıcı ve yenilikçi toplum ve çevre sorunlarına
duyarlı bir meslek yaratabilmektir amacımız. Mesleğimizin ana tanımı muhasebe olmakla beraber
bugün birbirleriyle entegre olan dünya güçleri, finansal dengelerin varlığı bizlerin de bu denge içinde
bilgiyi üretip sunan meslek grubu olarak ne kadar önemli bir noktada durduğumuzun hepimiz
farkındayız. Sıkıntılarımıza baktğımızda ana başlıklarla şunu söylemek istiyorum. Şunu soruyorum
daha doğrusu. Bunların yanıtını hep beraber verelim. 26 yıldan beri meslek itibarımız artmış mıdır?
Kayıtdışı muhasebecilik azalmış mıdır? İş yükümüz azalmış mıdır? Hafta sonları sevdiklerimizden uzak
çalışmak zorunda değil miyiz? Mesleği ilgilendiren bu sorunlar oda yönetimi tarafından doğru
yönetilmiş midir? Bizlerin refahı artmış mıdır? Refah düzeyimizde artış değil azalma olmuştur. Sosyal
lokalimiz var mıdır? Hastalanan, engelli olan, kadın olarak öznel problemlerimiz için bugüne kadar
ortaya konan bir proje var mıdır? Bizim mi refah düzeyimiz yükselmiştir oda yöneticilerimizin mi? Bir
meslek odası ne yapar? Meslek odası üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki işleri kolaylaştırmaki
mesleğinin çıkarlarını korumak, meslektaşalrının birbirleriyle ietişim kurmasını ve dayanışmasıın

sağlamak amacıyla krulan kuruluşlardır. Odalarımız üyelerinin hangi hak ve sorumluluklarını
koruyacaklar, mesleğimizin neresinde duracaklar? Bunlara cevap vermek ve yanıtlar aramak bundan
sonraki söyleşim. Oda yönetimimiz 26 yıldır kesintisiz İSMMMO odamızı yönetmektedirler. Hem
Çağdaş Demokrat grup hem de Meslekte Birlik grup adıyla işki grup odamızı beraberce yönetiyorlar.
SEçim propagandasında projelerimiz var diyorlar. Bu 26 yıldan beri bize sağlamayan projeler mi
bunlar? Bu zamana kadar neredeydiniz? Burada varolan şey yönetsel tükenmişlik. Hatta ve hatta
problemleri tek tek sayarak bu problemlerden banane diyen zihniyettir. Şimdi bizler nasıl bir meslek
odası hayal ediyoruz. İstediklerimizi konuşalım. Ana başlıklarla... Oda kaynaklarının kullanımı, mesleki
planlama, bağımlı çalışanların problemleri, tahsilat ve vergilendirme problemi, mücvir sebep ve
sorumluluk ilişkileri problemlerimiz, oda yönetiminde şeffaflık, bağımsız denetim ve uzmanlaşma,
yeni iş alanları, mesleki saygınlık. Biz iki grup meslek adına söz söyleyebilmek adına aramızdaki bütün
problemleri yok ederek güç birliği yaptık. Meslek adına söz sahibi olabilmek için bunu yaptık. Bunun
için oda yönetimine talibiz ve diyoruz ki gelin, katılın ve beraber olalım. Herkesin sesinin çıkacağı bir
oda yönetimi olsun. Seçilen yöneticiler ne olmalı? Oda ve TÜRMOPB çatısı altında tek kurulda görev
yapan, başka kurum ve kurulda yönetici olmayacak, birden fazla kurum ve kuruldan huzur hakkı
almayacak. Mesleki etik kurallara göre uygun davranacaklar. Kaynaklar meslektaşın lehine
kullanılacak. Stajyerlerin ve YMM'lerin ödedikleri her kuruş onların eğitimlerine geri dönüşüm olarak
harcanacak. Meslek mensupları için Yardımlaşma Fonu kurulacak. Gelelim mesleki planlamaya...
Mesleki planlamanın yapılabilmesi için gereken tüm faktörler bir araya gelerek meslek adına gereken
yasa değişiklerinin yapılması için etkin bir mücadelenin yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. 3568
sayılı yasanın sıkıntılı olduğunu düşündüğümüz taraflar düzenlenmeye çalışılırken bu konunun
yetkilisi ilgilisi kimse onlarla beraber bir program hazırlanacaktır. İş geliştirme projeleri yapılacak.
Yetenek havuzu birimi kurulacak. İşsiz meslektaşlar için kariyer planlaması yapılacak. Bağımlı
çalışanlar için Sicil kütüğü oluşturulacaktır. Tahsilatların banka ve finans yollarıyla yapılması
sağlanacaktır. Tahsil esaslı vergilendirme için çalışma yapılacaktır. Mücvir sebep hallerinin
belirlenmesi çalışması yapılacak. Oda denetim kurulu seçilmiş diğer gruplar tarafından yapılacaktır.
Oda tüm faaliyetlerine bağımsız denetime tabi olacak ve raporlar web sayfasından yayınlanacaktır.
Tüm şirketlerin bağımsız denetime tabi olması için uğraşlarda bulunacaktır. Bağımsız denetimin
yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Branşlaşma sağlanacaktır. Eğitim, meslek mensubunun her türlü
ihtiyacı karşılanacak ve bilgilerin güncel olması sağlanacaktır. Mesleki saygınlık elde edilmeden, bilgi
için muhsebe yapılmadan, yeni iş alanları yaratılmadan, iş yükümüz azalmadan, unvanlar
birleştirilmeden mesleki itibar kazanılamaz. Bunun için ilgili kurumlarla müzakereci ve gerekltiğinde
mücadeleci bir tavır izlenecektir. Bizler mesleki sorunları ülke sorunlarından ayrı görmüyoruz. Sözü
dinlenen bir meslek odası yaratana kadar durmadan çalışacağız. Gelin ittifakımıza katılın, güç verin.
Yarın sizi sandıklarda bekliyoruz. Saygılarımla.
TAHİR CİHAN ÇELİK (BAĞIMSIZ MALİ MÜŞAVİRLER GRUBU)
Bir hatırlatma ve teşekkür ile sözlerime başlayacağım. Bu kürsü bugüne kadar salonun diğer
ucundaydı. Sevgili Yücel Akdemir buradak igenel kurullarda verdiği cevaplarda "Bu kürsüyü sizin
önünüzden kaldırıre öbür tarafa koyarım" diye tehdityvari bir söylemde bulunmuştu. Hatırlatmak
istiyorum. Ben bu değişiklik için kendisine yürektern teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu kürsü
bugüne kadar muhalif olanların karşısında duruyordu. Şimdi muhalefet olacakların karşısında
gerçekleri gözlerinin içine baka baka haykıracağız. Meslektaşı özgür, mesleği bağımsız kılmak,
TÜRMOB'da güç olmak adına aklı, vicdanı ve fikri hür, "bağımsızlık benim karakterimdir" diyen
meslektaşlarım bir araya gelerek oluşturduğu Bağımsız Mali Müşavirler Grubu adına hepinizi

hoşgeldiniz güzellikler getirdiniz diyorum. Yıl 1990. Örgütlü mücadelemizin ilk yılları. Bağımsız Mali
Müşavirler Birliği Derneği bünyesinde mesleğin ve melslektaşın sorunları tespit edildi. 26 Aralık 2015.
Beylikdüzü İSMMMO temsilciliğininb verdiği kahvaltıda İSMMMO Başkanımız yaptığı konuşmada
mesleğin sorunlarını sıraladılar. Mesleğin temel sorunları haksız rekabet, tahsilat ve angaryalar
dediler. Sevgili başkan biz de sizinle aynı şeyi söylüyoruz. Siz 1990 yılında tespit edilip çözeceğiz diye
geldiğiniz İSMMMO'da 26 yıldır noktasına virgülüne dokunulmadan bu sorunlar masanızın üzerinde
aynen duruyor. Başaramadınız. Biz sizlere projeler üretip mesleğin sorunlarının aşılması için öneriler
sunarken bu siyaseten veya muhalefeten yapılıyordu. Hayır kalben mesleğin ve meslektaşın sorunları
çözülsün diye önerilerde bulunuyorduk. O gün tamamlayamadığımız cümleyi siz Beylükdüzü'ndeki
konuşmanızda tamamladınız. En yetkin ağızla ikrar ettiniz. Siz başarısızlığınızı ikrar ettiniz ve bu yapıyı
bugün kalbimizle onaylıyoruz yarın sandıkta tescil edeceğiz. Neden diye soruyor arkadaşlar. Bir
Danışma Kurulu toplantısında aldığım cevabı paylaşmaka istiyorum. Meslektaşın vergi yükünün çok
ağır olduğunu ve KDV'nin yüzde 8'e getirilmesini teklif ettiğimde aldığım cevabı paylaşıyorum. "Siz
müşterinizi keriz mi zannediyorusunuz" dendi. Söyleyenler de burada dinleyenler de. Başkan kayıtlara
bakarsınız kayıtlar var. Bu genel kurula gelirken çağrılarınızın yapılması gerekirken 2 yıl önce ücretsiz
dağıtılan ve bugün de bizim projemiz olan "Kep adresi" sayesinde bu genel kurulun maliyeti 300 bin
lira daha düşük yapılabilirdi. Tam iki yıl önce sizlere sunuldu. Yönetim tarafından gözardı edildi. Size
gönerilen çağrı mektubunun maliyeti 5 lira. 40 bin çarpı 5. Sadece 200 bin lira. Kasada kalabilirdi.
Projelerimizin hepsi broşürlerimizde var. Sizlere yanlış ve eksik aktarılmış hiç bir şey yok. Genel kurula
girerken kullanamadığınız kartları ilk genel kurulda kendi kimlik kartlarınız olacak kullancaksınız. Ve o
kimlik kartlarıyla buraya giriş yapacaksınız. Anlatacağımız çok şey vardı. VErgi yükünün hafifletilmesi
için tüm altyapılar hazırlandı. İTO bünyesinde bir danışma biriminin oluşmasıyla ilgili Bağımsız Mali
Müşavirler Birliği Derneği adına 24 Nisan'da müraccat edildi. İTO'da yaşadığınız sıkıntılarla ilgili
talebimiz oluşturulmuş durumdadır. KEP'le ilgili 12. madde önergemizle kurula sunacağız. 23. genel
kurul hepimize güzellikler, mesleğimize özgürlük, meslektaşımıza bağımsızlık getirmesi adına aklı hür
fikri hür vicdanı hür "bağımsızlık benim karakterimdir" diyen tüm meslektaşlarıma selam olsun.
Sevgiyle kalın, bilgiyle kalın.
ALİM KARATAŞ (MESLEKTE BİRLİK)
Sizleri çok fazla yormadan, rakama boğmadan bazı veriler sunarak finansal tablolar konusunda
konuşmamı bitireceğim. Girişte size verilen iki tane faaliyet kitapçığı.. "Kitapçığı" demek istemiyorum
ama ansiklopedi büyüklüğünde iki tane kitapla karşılaştınız. Onları hepiniz adına inceledim ve
eleştirilerimi sunacağım. Kimseyi ajite etmek istemiyorum, siyasi bir konuşmada olmayacak. Bazı
rakamlar vereceğim sizler durumu değerlendireceksiniz. Her genel kurulda olduğu gibi 2013 yılında da
buradan bir bütçeyi geçirir mevcut yönetim. Daha sonra faaliyet raporuyla bu karşılaştırmalar elimize
geldi. Geçen hafta itibariyle bu kitapçıklar dağıtıldı. Söyleyeceğim rakamlarla ilgili konuşma metnimi
de verebilirim dipnotludur. Bütçe tahmin değildir. Bütçeler, genel kurullara verilen sözlerdir. Yönetim
hazırladığı bütçe ile size şunu söyler. Geliri şu kalemlerden elde edeceğim ve şu gider kalemlerine
harcayacağım. Bunun dışına çıkmak bütçeye uymamak anlamına gelir. Bütçe performansı ile ilgili
rakamlar vereyim siz değerlendirin. 2013-14-15 yıllarının planlanan ve gerçekleşenler birbiriniden
oldukça farklıdır. Rakamlar söylendiği gibi değil. Örnek. Giderler açısında bakıldığında gerçekleşen
sonuçlara... En başarılı yıl 2013 yılıdır. Bütçedeki sapma 16,90'dır yani yüzde 17. En başarısız yıl
2014'tür, yüzde 23'lük bir fark söz konusu. Aşağı yukarı bütçenin 4'te 1'i. Gelirler konusundan
bakarsak... En başarılı yıl 2015., yüzde 7. En başarısız yıl yüzde 16,2 ile yıl 2013. Bu sobnuçlar gerek
kaynakların toplanması hem de kullanımı konusnda başarısız yönetildiğini göstermektedir. Şunu

soruyorum. Bir anonim şirketin yönetim kurulu eğer böyle bir genel kurul yapsaydı ve bu rakamları
verseydi acaba göreve devam edebilir miydi? Olaya isterseniz bir de alt kalemler açısından bakalım.
Odamızın en önemli hizmet kalemi nedir dediğimizde eğitim deniliyor değil mi? Faaliyet kitapçığından
aldığım rakamla seslenmek istiyorum. 2013'te bütçelenen giderin sadece yüzde 43'ü kadar eğitime
para harcanmış. Eğitime harcanan para bütçenin yüzde 5'i kadar. 2013'te eğitim için yüzde 4, 2014'te
yüzde 5, 2015'te de yüzde 5. Harcanan rakam bu. Bütçeden oldukça sapıldığı için ik budanan kalem
de eğitim olmuş. Bunu da 2015 rakamlarına bakarak görmeniz mümkün. Şimdi gelelim mali tabloların
analizine. Mali tablolar öncelikle karşılaştırılabilir olmalı değil mi? Sonra şeffaf ve en rahat anlaşılır
şekilde hazırlanmalı. 2013 -14-15 yılları için birer sütun açarsınız. Ancak 2013 yılı ile bir şeye bakacak
olursanız kitabın 10. sayfasına, 2014 ile alakalı bakacaksanız 70. sayfasına, 2015 için 128. sayfasını
bulmanız lazım. Yönetime kim gelirse gelsin biz bilanço ve gelir tablosunu aylık olarak detaylarıyla
web sitesinde yayınlanmalı. Biz 3-4 senedir en çok bağımsız denetimi konuşuyoruz. Bizim odamızın
bağımsız denetimi yok, tabi değil. Bütçede de "0" yazıyor, bütçeden ayrılacak kaynak bulunamamış.
Odamızda bir denetleme kurulu var ama bunun işini nasıl yapacağına dair yönetmelik belli değil. Biz
kasaplar derneği değiliz. Kıdem tazminbatlarımızın karşılığı mali tablolarda yok. 26 yıllık odayız
oldukça fazla personelimiz var. Bunları tablolarda görmediğinizde tabloların gerçekliğine nasıl
inanacaksınız? 2013 yılının kar rakamı 20 milyon civarında. Bilanço kalemi devreder değil mi! 2014
yılına bakıyorsunuz orada bu rakam yok. Uçmuş buharlaşmış. Önced kar-zarar mahsupu yapılmış 7
milyon küsür. Bu 570'te bırakılmış, gerisi 380'e alınmış. Buradaki 10 milyon gibi bir rakam. Velev ki
eskilerde bir hata olsa da genel kuruldan geçirdiniz ibra ettiniz çok sıkıntılı. Madem ciddi bir hata vardı
bunu düzelttiniz en azından dipnot olarak yazaydınız.
DİVAN BAŞKANI: Süreler ortak belirlendi. Çok aştınız.
ALİM KARATAŞ: Benden önceki konuşmacılara aynı şekilde davranmadınız.
DİVAN BAŞKANI: Ben saate bakıyorum. Kaçıncı keredir uyarıyorum.
ALİM KARATAŞ: Çok kısaca toparlıyorum. Aslında konuşacak çok şey var. Detayı var ama konuşmama
müsaade edilmiyor. Şunu söyleyerek toparlayayım.
DİVAN BAŞKANI: Ben burada dakikaya bakıyorum. 11 dakikadır konuşyorsunuz. Bir de beni
suçluyorsunuz müsaade etmiyor diye. Lütfen ama.
ALİM KARATAŞ: Bir dakika içinde toparlıyorum. Personel, kurullar, birlik payları ve komiteler buna bir
de danışmanları ekleyin tüm gelirin yüzde 59,2'si, 2014'te yüzde 72,7, 2015'te ise yüzde 69,2'si bu
bahsettiğim beş gruba gitmiş. Eğitime de yüzde 5 kalmış. Bunun hesabı mutlaka verilmeli. Yapılan
yeni bütçeyle ilgili.. Nispi aidat artık yok. Bu bütçenin yüzde 22,5'ine denk geliyor. BU farkı nereden
kapatacaklarını söylerlerse mutlu olacağım. 1000 sayfalık faaliyet raporu yerine sadece 100 sayfa
yapın ama amaca yönelik olsun. İnsanlar zaten amaca yönelik harcama yapmadığınızın farkında.
Nereye kadar gizleyeceksiniz? Dinlediğiniz için teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.
NİLGÜN SARAÇER (ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MUHASEBECİLER BİRLİĞİ)
Grup sözcüsü olarak diğer grupların eleştirilerine yanıt vermem gerekiyor belki ama hayır ben sizlere
sadece merhaba diyeceğim. Merhaba Farsça kökenliymiş, anlamı "benden sana zarar gelmez." Ne
güzel değil mi? Bir çağdaş demokrat olarak sizlere merhaba diyerek sözlerime başlamak istiyorum.
Projelerimizdn bahsetmeyeceğim. Projelerimiz gerçekler ve hayata geçecekler. Ben size en büyük

projemizden bahsedeceğim. En büyük projemiz biz olmak. Aslında bu proje 26 yıl önce hayata geçti.
Fakat son zamanlarda bunun farkındalığını anlatmak gerekiyor zannediyorum. Ailemizdeki öğretiler
geliyor aklıma. Büyüklerinizi sayın, küçüklerinizi sevin ve onların yanında asla ayrılmayın. Bu terbiye
ile büyümüş bir nesil olarak kardeş gördüğümüz arkadaşların yanında ayrılmamaki ellerini hiç
bırakmamak... İşte biz olma duygusu bunu yapıyor. Özel bir çaba göstermeye gerek yok. Ortak
amacımız; mesleğimizi en iyi şekilde yapmak. Bilgilerimiz en üst düzeye taşımak. Birbirimizi koruyup
kollamak. Biz olmak demek bu demek. Bizden olam kdemek bu amaçlara hizmet eden herkes demek.
Biz, bizden... Kendimizi iyi ve güvende hissettiğimiz bür sözcük. Farkında olmak güzel şey. "Gelin
canlar olalım demiş" Pir Sultan ve "Ne olursan ol yine de gel" demiş Mevlana. GElin canlar bir olalım,
biz olalım. Biz olarak aşalım tüm engelleri biz olarak yaratalım meslek geleceğini. Bunun için başka bir
karta ihtiyacımız yok. Tecrübe, Tecrübe, Tecrübe... çağdaş Demokrat Grup 26 yıllık tecrübeyle bunu
başardı. Tecrübe sadece tecrübe. Tecrübe bütün makamlardan önemlidir. Tecrübeli insanlar her
makamı olgunlukla karşılarlar. Gelin arkadaşlar biz olalım dedik. Arkadaş... Arkadaş dedik. -Şimdi beni
yuhlayanların eskiden arkadaşıydım.- Arkadaş ve arka taşı. Arka taşı demek dayandığınız, güvendiğiniz
biri demek. Biz birbirimize arka taşıyız arkadaşlar. Kelimenin tam hakkını vererek hemde. Biz
meslektaşlarımızla iyi-kötü günümüzü paylaşıyoruz. Birlikte hayatı da yakalamaya çalışıyoruz. Bazen
gülümsetmeye bazen düşündürmeye... Bazen bir telefon mesajında bazen bir "Alo" sesiyle... Bazen
sıcak bir kahve molasında veya bir bardak çay eşliğinde... Birnirimizden haberdar olup birbirimizin
yanında oluyoruz. Ama bunu hep beraber yapıyoruz. Çünkü söyleyecek çok sözümüz paylaşacak çok
bilgimiz var. Amacımız birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak ve korumak. Biz grup olarak öncelikle
meslek geleceğini düşünerek yolumuzu bulmalıyız. Bu yol biz olak duygusuyla çağdaş ve demokrat
olmaktan geçiyor. Sizlere merhaba diyerek sözlerime başlamıştım. Gerçek bir arkadaş, arka taşı
olmayı taahhüt ediyor ve yeniden merhaba demek istiyorum. Bir olmaya merhaba biz olmaya
merhaba. Çağdaş Grup'tan merhaba...
NİHAL YEŞİLYURT (TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ)
3 yıl aradan sonra sizlerle bir arada olamktan mutluluk duyuyorum. 3 yıl önce paylaşmak, çözüm
aramak için yanımızda getirdiğimiz sorunları 3 yıldır çözülemediği için tekrar yanımızda getirdik. yine
konuşmak zorunda kalıyoruz sorunlarımızı. Üstümüze kaya gibi yığılan işleri yetiştirmekle boğulurken
bir de baktık ki muhteşemn hayatımıza muhteşem bir yenilik gelmiş. Geçici vergi beyanlarına brüt
satışların naca kodlarına göre dağıtım tablosu eklenmiş. Yaşasın dedik çok sevindik. Devamını
bekliyoruz. bize dayatılan her şeyi peşinen kabul etmeyi işleri sayan yöneticilerimiz bu dağılımı nasıl
yapacağımızı bize bildirerek görevlerini ifa ettiler. Bizi kaderimizle baş başa bırakmışlardır. Çağdaş
Demokrat grup herkese "biz" diye mailler, mesajlar yağdırdı. Bize göre 26 yıldır mesleği hak ettiği
saygınlığa kavuşturamayan ve 2016 seçim propagandasında halen saygınlık vaat eden siz, yıllardır
mali idareye teslim olup sırtımızdan sopayı eksik etmeyen siz, diğer odaların kazandıkları başarılara
bizi imrendiren siz, koltuğunuza yapışmış ve sefahat içinde yaşayan bizim halimizi bilmeyem siz.. İşte
küçük bir özetle siz. Yıllardır yönetimde olan ve iktidarı paylaşan Çağdaş Grup, Meslekte Birlik grubu,
yönetim sorumluluğunu paylaşan Bağımsız Grup bizden tekrar oy istiyor. 26 yıldır yapamadıklarınızı
bir daha seçilirseniz 3 yıl içinde mi yapacaksınız? Bu seçimde olan BAğımsız grup başkanı da
yönetimde 3 dönemdir görev yapıyor. Merak ediyorum içine dahil olduğu Çağdaş Grubun yönetim
anlayışını beğenmiyor ise 3 dönem neden görev yaptı? Neden istifa etmedi? Anlamak güç. Bu gidişata
dur deme vakti gelmiştir. Biz grup olarak sizden görev talep ediyoruz. Çünkü gereksiz tüm iş yükünü
ortadan kaldıracağız. Yeniden sosyalk hayata dahil olacağız. Alacak karşısında makbuz çıkartacağız. En
ekonomik şekilde alt yapı konusunda destek vereceğiz. Asgari ücret tarifesini Maliye Bakanlığı değil

biz yayınlayacağız. Tüm meslektaşlara hak ettikleri itibarı kazandıracağız. Teslimiyetçi değil
mücadeleci bir anlayışla hareket edeceğiz. BU seçimlerde zincirlerimizi kıralım ve Türkiye Mali
Müşavirler Birliği'nde buluşalım.
HÜSEYİN FIRAT (YENİ MALİ MÜŞAVİRLER VE KATILIMCI MUHASEBECİLER GRUBU)
Sizleri oluşturduğumuz Güç Birliği adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Arıkan'a bugüne kattığı
hizmetlerden ve emeği için Güç Birliği adına teşekkür ediyoruz. Mesleğimizin onlarca sorunu ve bu
sorunlara çözüm arıyoruz. Yeni projeler üretmemiz gerekiyor. Mesleğimizi geleceği taşımamız
gerekiyor. Bu kadar sorunumuz varken bu genel kurul suni ve provokatif söylemle bu engellenmeye
çalışılıyor. Bugün her meslektaşın sorunlarını dile getirmesi ve çözüm önerilerin iaktarması gerekirken
neolduğu anlaşılmayan bir zihniyetle genel kurulumuz sabote edilmeye çalışılmaktadır. Bu sabote
etmeler bazıları için fırsata dönüşebilir. Biz Güç Birliği olarka siyaset değil mesleki sorunları
konuşacağız, çözümlerimizi sunacağız ve geleceğe yönelik projelerimizi aktaracağız.Bu genel kurul
mesleğimiz için bir dönüm noktası olacaktır. 26 yıldan bu yana çözülmeyen ciddi sorunlarımız vardır.
Ve bunlar her geçen gün daha da büyümektedir. Mesleki standartlarımız üdşmekte, genç
arkadaşlarımız iş bulamamakta, iş bulduklarında ise hak ettiklerin ücretin çok altında çalışmaktadırlar.
Muhasebe mesleğinin saygınlığı her gün dip yapmaktadır. 26 yıl sonunda kazanımlarımız meslek,
meslektaş adına çok tatmikar değildir. Dünyada meslek bilgi için yapılırken bizler hala bugün TUİK
formu doldurmak, vergi beyannamelerini hazırlamak, SSK bildrimleri yapmak dışında bir mesleki
faaliyet içinde değiliz. 26 yıldır defter tutmada asılı kaldık. Bağımsız denetim lisansı almış 13 bin
arkadaşımız bu faaliyetlerini sürdürememektedirler. Diyoruz ki biz bugüne kadar kaynakları olan, fiziki
mekanları olan, eğitim salonları olan, yazılımları donanımları olan bir meslek örgütü 5 yıldır lisans
almış bu meslektaşlarına neden eğitim vermedi? Sadece sınava girmek için verilen eğitimlerle
övünmenin hiç bir anlamı yoktur. Biz de geçmişte o kurullarda yer aldık.Ama görevi bırakırken
projeleri masa üzerinde bıraktık. Uzmanlaşma yıllar önce gündem geldi. Peki soruyorum. Neden
meslekte uzamlık alanlarında herhangi bir çalışma yapılmadı? İSMMMO Akademi'de parayla satılan
eğitimleri kabul etmiyorum. Bize hep dağın öte yakası anlatıldı. Neden kurumsal yapılar meslek
mensubu adına desteklenmedi? Bunları sormak ve cevabını almak lazım. Artık bağımsız denetim
mesleki faaliyet olarak yaygınlaştırılsın. Bugün kaç meslektaşın uluslararası sertifikası var? Daha
onlarca sorunumuz var. Biz sorunları biliyoruz. Çözüm önerilerini de biliyoruz. Projelerimiz de var.
Kaynaklarımızı sadece ve sadece meslek mensupları için harcayacağız. Yönetime talibiz ve Güç
Birliği'ni desteklemenizi diliyorum.
FUAT KARA (BAĞIMSIZ MALİ MÜŞAVİRLER GRUBU)
Genel kurullar, o kurul üyelerinin bayram günüdür. Bugün gönül ister ki bir bayram ola. Ama maalesef
vicdanımız sızlıyor, içimiz hüzün dolu. Biz hem meslekte, hem de ülkede dökülen şehitlerin kanından
dolayı yastayız. Gönül isterdi ki bu genel kurulu Gazi Mustafa Kemal'in yaptığı İzmir Kongresi gibi 7
gün yapaydık. Dostlar içimiz sızlıyor, vicdanımız kanıyor. 26 yıldır ben de bu mesleğin mensubuyum.
Kendi meslek mensuplarımızı Kendi meslek mensuplarımız yargıladılar. Çocuklarına annelik, babalık
etme hakkını aldılar elinden. Kimyaptı bunları? Mükellefin şikayeti üzerine benim meslektaşlarım
yaptılar. Eğer bu meslektaşlar, mesleki suç işlmemişse mutylaka cezası verilmelidir. Yargısız infaz
yaptığınız zaman vicdanlarımız sızlıyor. Biz bunun karşısındayız. 26 yıldır odayı yöneten dostlarımız
bugün çok büyük birproje olarak anlatılan bir kelime söylediler. Başka bir proje duymadım. "Biz"
dediler. 26 yıldır sizdiniz bugün neden biz olduk? Sayın başkanım 25 yılda işçi emekli oluyor, bizim

başkanımız 25 yılda zorunlu emekli oldu. Zorunluı olmasaydı ne zaman emekli olurdu? Slaytlarda da
izledik. Hep tek adam izledik. Artık iki kişiler de o yüzden biz oldular. Siz siz olmaya devam edin. Biz iri,
diri, birlikte olacağız. Bu mesleğe itibar kazandırana kadar mücadeleye degvam edeceğiz. 26 yıldır
hem TÜRMOB'da hem de İSMMMO'da yönetici olan dostlara 26 yıldıor hiç bir yere aday olmamış bir
kardeşiniz olarak söylüyorum bugün de aday değillim. Mesleğimiz bir yere taşınsın ben üye olmaktan
şeref duymaya devam edeceğim. Bu mesleğe hizmet sadece bir koltuğa oturarak değil o koltuğa güç
vererek de yapılır. 26 yıldır muhalif olan dostlar var. Allah razı olsun onlardan. Eğriyi doğruyu
tartıştırdılar. Hiç sorun çözülmemiş desme Yahya Arıkan'a haksızlık etmiş olurum. Var ama son 15
senedir aynı repklikler dönüyor. 26 yıldır Atatürk'ü arkamıza alıyoruz, Cumhuriyet elden gidiyor
diyoruz. Gidiyoruz sandığa yine dostlarımız seçiliyor. Bizim mesleğimiz siyaset mecrası değildir. Ben
meslekle ilgili konuşan başkan istiyorum. Ben 15 yıldır iktidar partiye yakın arkadaşların burayı arka
bahçe gibi kullanmasından vicdanım sızlıyor. Sizin sızlamıyor mu? Diğer tarafta bir başka partinin
temsilcisi olmaya çalışan, bahçesine girmesine izin vermediği için kenarında dolaşan bir başka
temsilciler var. Benim meslektaşımı eğiteceksiniz ondan sonra çıkarsınız milletvekili de bakan da
çıkarırsınız. Ama hep birlikte olun yeterki. Bağımsız grup niye böldü diyorlar. Bölene değil böldürene
bakarım. 26 yıldır adı çağdaş ve demokrat olan bir grup -ben de o grubun üyesiydim doğrudur- 15 yıl
önce buradan çıkarken Sayın Arıkan ve Yücel Akdemir insanları uğurluyorlardı. "Bu bugün size
verdiğim son oy" dedim her ikisinin yüzüne. Gerekçesi sansık koyun dedik. Bütün yöneticiler sandıkla
seçilsin dedik. Şimdi bağımsızlık benim karakterimdir diyen genç bir gruba hepimiz selam durmak
zorundayız. Yarınki gazanız mübarek olsun dostlar.
SALİH GÜNAL (MESLEKTE BİRLİK)
Protokol konuşması yapmayacağım. Dertleşmeye geldim. Kısa kısa notlar aldım. BUgüne kadar siz çok
dert biriktirdiniz. Bu dertler buralarda anlatılamadı. Sizin derdinizi biliyorum. 25 yıla yakın 20'ye yakın
ülkede mesleğimizle ilgili çalışma yapmıi bir kardeşinizim. Bir kaç aneknot, dejavu. Başkan aranızdan
ayrılmıyorum dedi. Haklı hiçbir zaman ayrılmadı. Koltuğundan da ayrılmadı. Yine ayrılmayacak. Siz
orada bşaka bir silüet göreceksiniz ki müsaade etmeyeceğiz ama gelseydi yine kendi oturuyor
olacaktı. Yarın siz sandıkta göreceksiniz Mısır töreni yapacağız. Taahhüt ediyorum. Şu alonda
Türkiye'nin en nitelikli insanları oturuyor. Mali müşavir hayatındaki hesabı sıfıra getiren tek insandır.
Her şeyi sonunda denk yapabilen insandır. Zeki, çalışkan insandır ama asla köle değildir. Bu kadar
insan sadece siyaset yapmıyorum diyerek siyasi saiklerin peşine takarsanız mali müşavirlerin
saygınlıkta 34. sıraya yerleştirirsiniz. Amerika bir avukatla görüşeceğiz. Mali müşavirim dediğin zaman
hemen doğruldu buyurun dedi. Amerika herkes mali müşavirini bilir başkanı bilmez. Gittiğim her
ülkede mali müşavir itibari sırada ilk 3'te yer alır. OECD'de ise ilk 10'da ağırlıklı olarak ilk 5'te yer alır.
26 yılda bu mesleği 34. sıraya getirmek büyük bir maharet. Ben de buradan sayın başkanı
alkışlıyorum. Ama yaptığı hizmetler konusunda müteşekkirim. bir insanı sonuna kadar yok edici
eleştiriler yapamazsınız. Köhne zamanlardan geliyoruz. Mesleğimizin tanımı yoktu ama itibarımız
vardı. AmA geldiğimiz noktada hala muhasebeci diyen telefondaki bir sesi bunu duymayan var mı?
TUİk denen bir yapıdan sürekli duydunuz değil mi? Düzeltiyorum. Mali müşavir olarak firmalara
gönderilen o formları bedelsiz o belgeleri düzenlerler. Daha sonra firmalardan bir kısmı mali
müşavirlerinin telefonlarını verirler ve bunları yaparlar. Diyorlar ya hükümetten birileri gelmiş
toplanmış konuşmuşlar. Size niye gelmezler? Çünkü siz çözümün tarafı değilsiniz. Bunları yapmazsanız
Meslekte Birlik grubunu Maliye önüne toplarım dedim ve bakan oraya geldi. Siz bunu yapmadınız. Siz
sorunları çözmek isteseydiniz rahatlıkla çözerdiniz. 3568 sayılı garabet bir yassamız var. Bu yasanın
sıkıntılı olduğunu kabul etmeyen yoktur. Siz 26 yıldır neredeydiniz? Bunaq karşı bakanlık önünde

eylem yapsaydınız sizin yanınızda dururduk. Yapmadınız, düzeltme iradesini göstermediniz. Böyle
giderse hiçbirimiz işimizden emekli olamayacağız. Görünen o ki mezara kadar muhasebe yapacağız.
onurlu meslek diyorsunuz çalışöma hayatınız bir sonlanma süresi olması gerekiyor. İnsanız. Biz
mesleğin önünü kapatan bu anlayışı değiştirmeliyiz. Gelin bu genel kurul bu mücadelenin sadece ve
sadece mesleğin daha ileri götürmek adına yapıldığı ve insanların projelerini sunduğu
siyasallaştırılmadığı şekilde dizayn edilsin. Herkes söyleyeceğini söylesin. Çözüm bulmadınız dediler.
Çağdaş gruprtan ayrılan dostlarımız bunu yanluş tarif ettiler. Obje aynı. Bugüne kadar itirazi şikayet
duymamışız. Bu kadar sorunu biriktirmiş bir yapıda nasıl kalabildiniz arkadaşlarım! Ben de size
giderken merhaba diyeceğim. Yalnız merhabanın anlamını bana küçükken öğrettiler 50 yaşında
öğrenmiş birinin bana vereceği hiç bir şey yoktur. Teşekkür ediyorum.
MURAT CEYHAN (ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MUHASEBECİLER BİRLİĞİ)
Bir Japon konuşmasına salondakilerden özür dileyerek başlar. Çünkü o konuyu kendisinden daha iyi
bilenler vardır. Bir İngiliz sadece bayanlar ve baylar diyerek başlar. Bir Amerikalı ortamdaki gerginliği
kırmak için soğuk bir espriyle başlar. Ama ben bir Türküm. Onun gibi başlayacağım. Sayın Divan, sayın
TÜRMOB genel başkanım, sayın Onursal genel başkanım, sayın oda başkanım, sayın bakanım, İstanbul
dışından gelen sayın oda başkanlarım, mesleki kurumlarımızın sayfgıdeğer başkanları, sayın kurul
üyeleri ve saygıdeğer meslektaşlar.. Sayın başkanımız odamızla ilgili geçmişte yapılanları anlattı.
Bugünm yeterince siyaset ve meslek dışı konular konuşuldu. Her söz alan da bundan muzdarip
olduğunu ifade etti. Dolayısıyla bundan öncekileri değil bundfan sonra yapacaklarımız sizlerle
paylaşmak istiyorum. Vizyonumuz sadece defter tutan değil finansal rapor setini yorumlayan,
şirketler için katma değer yaratan, alanında uzmanlaşmış güvenilir işletme danışmanı kabul edilen
saygın bir meslek mensubu profili oluşturmaktır. Bunun için yein dönemde sadece mesleki eğitimleri
değil kişişsel gelişimi muhasebe yönetimi konularını seminerler eşliğinde bilgisayar destekli olarak
vereceğiz. Meslek mensubunun sadece saygınlığını değil gelirlerini de arttıracağız. Yeni gelir
kaynakları yaratıp meslek mensuplarını rahatlatacağız. 300 yıl önce Batı dünyasında basıl kitap sayısı
1000'den azdı. Bugün İngiltere'de yılda 184 bin, ABD'De 305 bin, Çin'de 405 bin adet kitap basılıyor.
Mesleki saygınlık hepimizin problemi. Çünkü dünya değişiyor. Bu kadar bilgi günümüzde
uzmanlaşmayı zorunlu kılıyor. Bu nedenle uzmanlaşmanın önünü açacağız ve yeni gelir kayankları
yaratacağız. Yıllardır mücadelesini verdiğimiz bağımsız denetim. Geçtiğimiz aylarda raporu
tamamladığımız arabuluculuk. Eğitimi dahi hazırlanan teşvik danışmanlığı bunlardan sadece birkaçı.
Mesleğimizde rekabetin ücret üzerinden değil kalite üzerinden olması için haksız rekabet yazılımı
hizmet kalitesi meslek kararı konusunda ısrarcı ve takipçi olmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz için
kariyer koşul sistemi getireceğiz. Yeni meslektaşlarımıza ister bağımlı ister bağımsız olsunlar destek
olacağız. Gençlerimizin kariyer yollarını birlikte belirleyeceğiz. Bağımlı çalışanlar için yükselme ve
parlak bir kariyer, serbest çalışanlar için yurtdışında çalışma ve ikamet ve yüksek gelir kapıları açan
çalışmalar başlatacağız. Meslektaşlarımızın bu sınırları aşmasını istiyoruz. Yaklaşık 200 bin mensubu
ile 1977'den beri İFAK üyesi uluslararası kuruluşa meslektaşlarımızı girmesi özel çalışmalar yapacağız.
İSMMMO üyelerinin yüzde 63'ünü oluşturan bağımlı çalışanlar için katma değer yaratacak butik
eğitimleri ya kendi ofislerinde ya da haftasonları eğitim birimlerimizde vereceğiz. Ve bu eğitimleri
elektronik ortamda almak da mümkün olacak. Belirli büyüklüğü aşan özel sektör firmalarında ve
kamu kurumu finansal şirketlerinin ilgili birimlerinde mali müşavirlerin görev almasını ve bu
unvanların kullanılmasını sağlayacağız. Unvanımızdaki serbest kelimesini kaldıracağız. Yeni hizmet
kampusleri ve hizmet noktaları kuracağız. Hepsinin projeleri ve bütçeleri hazır. Bazılarında süreç
başladı. Elbette her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde de sorunlarve yapılması gerekenler var.

Çok çalışarak gölgeleri arkamızda bırakıyoruz. Gücümüzü sadece üyelerimizden alıyoruz. Hayal
kurmayı seviyoruz, 26 yıldır böyle yaptık. Çünkü biz bu hayalleri gerçekleriden kopmak için değil onları
oluşturmak için kuruyoruz. 26 yıldır üretiyoruz hayret değil gayret ediyoruz. Bundan sonra da sıkı ve
zeki çalışacağız mesleğimiz ve odamız için daha iyi bir gelecek yaratqacağız. Çağdaş Demokratlar
geleceği bugüne getiren kadrolardır. Son 3 yılda başlayan 60 seminerle 6 bin üyeye ulaşan e-fatura
eğitimnleri bunun en güzel örneği. Sürekli yaşanan yasal ve teknolojik değişimler karşısında mesleki
seçimlerimizi daima doğru olandan yana yapıyoruz. Odağımız insan. Her üyemizin sorunuyla
ayrımcılıktan uzak bir şekilde ilgilenmeye, onların çıkarlarını korumaya, ülkemizin sorunlarıyla ilgili
bilimsel ve objektif raporlar sunmaya, üyelerimizin gelir ve saygınlığını arttırmak için çalışmaya
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle genel
kurulumuzun mesleğimize faydalı olmasını ve yarınki demokratik yarışın hepimizin geleceği en iyi
şekilde sonuçlanmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ederim.
OKTAY YEŞİLYURT (TÜRKİYE MALİ MÜŞAVİRLER BİRLİĞİ BAŞKAN ADAYI)
Hepinizi eski adıyla Ulusal Muhasebeciler Birliği şimdiki adı Türkiye Mali Müşavirler Birliği adına
saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Uzun yıllardır meslek mücadelesi içinde birbirimizi yakınen tanıma
fırsatı bulduğumuza inanıyorum. Benim temsil ettiğim grubun ve onun mücadele çizgisinin hiçbir
zaman eğilmeye, bükülmeye yönelik işler yapmadığını görmüşsünüzdür mutlaka. Bugün de bu
tutumla karşınızdayım. Biz kimseyi itham etmeyeceğiz, kimseye hakaret etmeyeceğiz. Yoruma dayalı
konuşmayacağız. Ama gerçekleri konuşurken kim bizimler ilgili ne düşünür kaygısına da
kapılmayacağız. Öncelikle şu herkesin diline doladığı ve geyik haline gelen "siyaset yapmayacağız"
yalanına bir son verelim. Bizim odamızda bizi yöneten arkadaşlar -sorumluluk gösterenleri
eleştiriyorum- 7 Haziran seçimleri öncesinde bugün TBMm çatısında "Biji Serok Apo" diyenlerin PKK
Marşı söyleyenlerin temsilcisini odamızda konferansa davet eden bu yönetimdir. O PKK temsilcisini
davet edenler siyaset yapmamış mı oluyor? Daha dün İSMMMO'ya Büyük yürüyüş adı altında Maliye
ve Çalışma bakanlarını davet ederek güç gösterisi yapan arkadaşlar siyaset yapmamış mı oluyor?
Siyasetin tam da göbeğindedirler. Onları siyaset yaptıkları için eleştirmiyorum. Bu oda Türkiye
bölünme tehlikesindeyken susacak mı? Oda yöneticileri bir takım raporcuklarla geçiştirmecilik mi
yapacak? Üretim ekonomisinin, emeğin yanında doğrudan tavır alırsa, yabancı sermayeye karşı aktif
tutum alırsa bunun adına siyaset mi diyeceğiz? Bina yapmak, rapor hazırlamak zaten rutin görevidir.
Öncelik ise ülke adına yararlı olan siyaset yapan bir oda olmaktır. Bundan hiç kimse gocunmasın.
Bunda korkulacak bir taraf yoktur. Sadece bu yalancılığı ortadan kaldıralım. Siyaset burada bal gibi
yapılıyor. Hem de yanlış siyasetler yapılıyor. SAvaşın değil barışın muhasebesini yapacağız diyorlar.
Hangi barışın muhasebesini yapacaksınız? iki barış var. Birisi Sevr barışı diğeri Lozan barışı. Sonuna
kadar alkışlarız yeterki Lozan barşının muhasebesini yapın. Bu ülkede ABD ve diğer emperyalist
güçlerin oynadığı oyunlar var. Günaydoğu'da yaşayan arasına kin ve nefreti sokup arada kurulmuş
paravan PKK, IŞİD terör örgütlerini kullanmak suretiyle ülkemizi bölmek adına çalışan, Suriye'de
Irak'tabinlerce masum insanın canına son veren bu emperyalist anlayışa karşı bu oda tutum
almayacakta ne yapacak? Burada söylendi. Laik demokratik Türkiye'den tarafız diye. Laiklik yetmez,
devletinizi savunacaksınız. Kürt de biziz Türk de biziz hepimiz Türk milletiyiz. Bakın bir KGK belası. KHK
iler kuruldu. Yanlıştır dedik. Bağımsız denetim getirdiler. hiç bir işlevi olmayan bir şey var ortada.
Gençlerin oylarına talip olursunuz. Oy verirler ama siz yine bağımsız denetim olayını çözmüş
olamazsınız. Çıkış olarak temelinden yanlıştır.Sorunlarımız artık "-cek'lerle -cak'larla" çözülmez. Hepsi
de bir arada çözülmez. Biz Birlik olarak yarın aklınızı taraf olmanızın önüne koyacaksanız yarın bu
anlattıklarımı gerçekleştirmek adına söz vermek temelinde sizlerden oy istiyorum. Yapmak için yola

çıktğımız 5 öncelikli mesela var. Yönetime geldiğimiz takdirde eğitim yapacağız. Sosyal Yardımlaşma
Sandığı'nı kuracağız. Kabusumuzu biliyorsunuz. Her yılın inceleme süreleri var. Mükerrer 227'yi
kaldırtacağız. Sosyal tesis ve lokal yapacapız. Mücvir sebep hallerimizi yine yasayla düzelttireceğiz.
Bize etik sözleşme satmaya çalıştılar. Bu abuk sabuk işe son vereceğiz. Huzur hakkını asgari ücretin üç
katını geçmeyecek şekilde düzenleyeceğiz. Yabancı denetim şirketilerinin haksız rekabetinekarşı
mutlak suretle mücadele edeceğiz. Tahsilat sorununa yasayla son vereceğiz. Yönetime geldiğimiz
takdirde ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, Türk milletinin birliğini savunacağız ve ABD
emperyalizmine karşı aktif mücadele edeceğiz, Atatürk ilkelerinin savunucusu olacağız.
HAMDİ BALCI (YENİ MALİ MÜŞAVİRLER GRUBU VE KATILIMCI MUHASEBECİLER HAREKETİ GÜÇ
BİRLİĞİ)
Bugün bu genel kurulda yeteri kadar gerginlik yaşandı. Eğer bazı gruplar germe, gerginlikten
nemalanmak istiyorlarsa bu hayırlı bir gidiş değildir. Zaten ülkemnnizde de aynı tarzda bir yönetme
uslubü hakim olduğu için bunu memleket için de söyleyebiliriz. Meslek için, meslektaşın onuru ve
itibarı için ve bizim ürettiğimiz sağlıklı verilerle ükemizin ve ekonomimizin tüm taraflarının sağlıklı
yararlanması için düşünceler üreteceğiz. Bir kaç başlık altında anlatacağım. Şu nispi temsil konusunda
anlaşmamız lazım. İktidarın işine gelmiyor. Dikensiz gül bahçesi olacak her şey yapılacak,
denetlenmesi de zor olacak, hesap vermesi az olacak ve bu sağlıklı yönetim olacak. Ve bunun adına
da istikrar denilecek. Olmaz. Ne kadar çeşitlilik ve farklı fikirler olursa elbetteki daha demokratik
olacaktır. TÜRMOB genel kurulunda nispi temsil sayesinde mesleki konuları tartıştık. Geldiğimiz yer
itibariyle bazı tespitler yapmak lazım. Önceden böyle değildi. Sayıştay raporlarının Meclise gelmeden
bütçelerin görüşülüp geçtiğine tanık olduk. Dünyada çok örneği olmayan dolaylı vergiler toplanan
vergilerin hemen hemen 3'te 2'sine yakın. Adaletsiz bir sistem. 2002'de en zengin yüzde 1'in milli
gelirden aldığı pay yüzde 39,5'muş. Bugün yüzde 54. Adaletsizlik trendi yükseliyor. Gelir dağılımı
alabildiğine bozuluyor. Muhasebeci iktisadi faaliyeti kayıt altına alan, sonuçlarını toplum ile paylaşan
akademik meslek ise bu konuda örgütlerimizin sınıfta kaldığının tespitini yapmamız lazım. Saygın
meslek lüks salonlarda, iyi binalarda güzel arabalarla olacak şey değildir. Saygın meslek ekonominin
tüm taraflarına doğru bilgi üretip ve bunun arkasında durmakla sağlanacaktır. Ki bu sağlandı zaten
diğer sorunlar hallolmuş olacak. Şimdi burada denetim raporu okundu tertemiz. Hiç bir şey yok.
Meslekte Birlikte'ki arkadaş mali raporlarla ilgili bir sürü şey anlattı. Kendisine teşekkür ederim. iyi de
adama sorarlar. Birlikte değil miydiniz? Siz oradayken bunları görmüyor muydunuz? Bu kurumun
denetimi yok muydu? Vardı, susuldu, nemalanıldı. Diyoruz ki asgari ücretin üç katını geçmesin.
Meslektaşımız ekmeğpini meslekten kazansın, yöneticilikten kazanmasın. Eğer böyle kazanırsa ömür
boyu yöneticilik, bürokratlaşma ve yabancılaşma olur. Beraberdiniz sonra burada bir şey yokmuş gibi
aklımızla alay etmeyin. Gerçeği zamanında söylemek gerekir. Adalet tecelli edecek. Doğrulara
geleceğiz. Ama denetimle, hesap vermeyle, değşimle geleceğiz. Biz grup olarak odadaki statükocu
yapıya direnen, şeffaf olunmasını öneren, eğitimini parasız olmasını öneren, değişim ve
demokratikleşmeyi öneren ama umudu kaybolan ve bunları gören arkadaşlarımız başımızın tacıdır.
Biz birleştiriyoruz siz bölünüyorsunuz. Biz barışın ve kardeşliğin dilini konuşmak zorundayız.
Grubumuz adına çıkan arkadaşları yönetime gelirsek ve paylaşırsak projelerimizi anlattılar. Ben süreyi
iyi kullanmak adına sizleri yarın bizim olacağımız, bizim de olacağımız, katkımızın olacağı, rengimizin
olacağı bir yönetimin oluşması için Güç Birliği'ne destek olmaya çağırıyor ve hepinize saygılar
sunuyorum.
TURGAY KANARYA (BAĞIMSIZ MALİ MÜŞAVİRLER)

Genel kurulumuz renkli. Genelde 700 kişiyle kalırdık bugün yaklaşık 1000 civarında arkadaşımız var.
Bu bizim açımızdan çok güzel. Bizim grubumuz bir kavga taraftarı asla olmayacak. Meslektaşın bu
kadar sorunu varken çatışma ortamı bizim tarzımız değil. Hiç bir zaman da olmayacak. Bunu böyle
bilin. eğer bir şey soracak arkadşaım varsa dışarıda cevap veririm. Bu genel kurulda kimsenin vaktini
harcamayalım. Projeleriniz burada anlatın. Sokrates, "Bir şeyleri değiştirmek istiyorsan önce
kendinden başlayacaksın" diyor. Biz grup olarak tüm ilçelerde örgütlendik. "Değişim başlıyor" diye
tüm ilçeleri dolaştık. 38 ilçede örgütlü bir güç olduk. Arkadaşlarımızın çoğunun buna özlem
duyduğunu gördük. Yaklaşık 11 bin meslektaşımızla bir araya geldik. Projelerimiz... Hayal görmeden
bir şey olmaz. Bunlar 11 bin arkadaşımın sonuçları. hiç kimse bunlara laf etmesin. 11 bin arkadaşımın
verdiği fikirler doğrultusunda biz bunları geliştirdik, projeler ürettik. Amacımız meslektaşımıza hizmet
etmek. İtibarı sıralaması açıklandı. Ama bir şey gözden kaçmış. Mutsuzluk istatistikleri açıklandı. Biz
orada da 2.'yiz. 25 bin kiş arasında yapıldı. istatistiki bilgi bu. Mutsuz bir meslek örgütüyüz.
Mutsuzluğumuzun sebebi nedir? Burada oturuyoruz siyasetin her türlüsüne giriyoruz. Bu bize ne
kazandırıyor? Benim buradaki hiç birarkadşaımla en ufak bir sorunum yok. Mesleği tartışalım. Meslek
nereye geldi bunu tartışalım. Ama deminden beri her türlü konuya girdik. Kızgınlıklarımız oldu ne
yağtığımı söylüyorlar bana. Evet söyleyeyim. Neler yaptığımı Salih bey yanındaki arkadaşa sorun. Bejn
Turgay Kanarya olarak doğru bildiğim her şeyi yaptım. İnanmadığım şeyi de yapmadım. Şu
gördüğünüz kimlik kartı hiç bir işe yaramıyor. Bizim projemizde yeni bir kimlik kartımız var.
Önümüzdeki Çarşamba günü hayata geçireceğiz. Üstünde KET numaramız var. Bedelsiz. Aynı
zamanda üstünde eğer ki e-imzanız varsa çipe yüklenecek. Bu kimlik kartıyla indirim anlaşmaları
yaptık. Bu kimlik kartını kullanan arkadaşlarımız sigorta kapsamında olacak. Arkadaşımız bir para
ödeyecek mi? Hayır. Odamıza ek maliyeti var mı? Hayır. Üstüne 3 tane de indirimi yaptık. Ticaret
odalarında sıkıntılarımız var. Çoğu iade alıyorsunuz. Mükellefe bunu anlatamıyorsunuz. Ticaret odası
ile görüştük. Danışmanlık Birim kuruyoruz. Haksız Rekabet yazılımında ufak bir değişiklik yapıyoruz
özellikle damgavergi yükünün kaldırılması için. Kamu Gözetim kurumu'na geliyorum. 1 nolu tebliğ
kaldırılmasaydı 6 bine yakın arkadaşım imtihana girseydi. Ne olurdu? Muktesep haktır. Bugün
gençlerin hakkı. Kamu Gözetim kuruldu bu hak elden gitti. Sınav Ankara Übiversitesi'nde yapılsın
denildi? Niye 1000 lira TÜRMOB, 1000 lira İSMMMO 1000 lira üniversite.. Bunun için yapıldı. Acı
gerçeğimiz bu. Biz İstanbul Üniversitesi'nden aldık. Kamu Gözetim Kurumu'nda gençler için ne
yapacağımıza bakalım. Sınava giriyorlar staj nerede yapacaklar? Kamu gözetim Kurumu ile ilişkiye
geçerek Denetim Uygulama Atölyeleri kuracağız odalarda. Bu atölyeden geçenler staj yapma şartını
yerine getirmiş sayılacaklar. Mesleği icra etmeyen arkadaşlarımıza yüzde 75 indirim yapacağız. YEni iş
olanakları yaratmazk zorundayız. Banane diyemem. Basit işlere bile biz imza atmalıyız. Bunu yapana
kadar Maliye Bakanlığı'nın kapısında yatacağım. Burada sizlere söz veriyorum. Arkadaşlarımızın yüzde
30'u "şu KDV'den bizi kurtar" diyorlar. Haklılar. Bunun da talebini sunacağız. Hayal edin arkadaşlar.
Mali tatil kadik oldu. Biz 30 gün olarak yaşanmasını istiyoruz. Kim ne derse desin. TTK ile ilgili
arabulucuk. Tahkim bizim işimiz, bir an önce almalyız. İşlem denetçiliği elimizden kayıp gitti. Yeni
uzmanlık alamnları yaratmadığımız sürece bu dertleri burada dinler dururuz. Bir yerinden
başlayacağız. Biz uzmanlık alanları yaratmak zorundayız. Bağımsız denetim uzmanlık alanıdır bunu
hayata geçireceğiz. Vergi danışmanlığı var. Bu hakkı istiyoruz. Tahsilat problemi bankalar ve Maliye
Bakanlığı ile ilişkilerle bu çözülür. Faaliyet belegelerinizi elektronik ortamda aynı anda alacaksınız.
Meslektaşlarımız yeşil pasaport istiyorlar. Bizim almamız için bir engel var mı? Almak istemeyene gri
pasaport veririm. Kazançların yıpranma indirimi mutlaka geçirilmesi gerekiyor. Bir Yardımlaşma
fonumuzun olması gerekir. Bunu hemen hayata geçireceğiz. Belli bir yaşa gelmiş meslketaşlarımıza
emekli maaşı uygulamasını getireceğiz. Tek tip bir sözlemşe yapacağız bundan sonra. Hukuksdal

konularda odanıın avukatları tarafından savunması yapılacak. Onlara netwrok sistemiyle kariyer
sistemi oluşturcağız. Anadolu ve Avrupa yakasında iki adet sosyal tesis açacağız. Odamızın 8. katı
dinlenme salonu ve kafeterya olarak yeniden dizayn edilecektir. İki dönemden fazla hiç bir arkadaşım
görev yapamayacak. Cumhuriyetin temel değerlerine, Atatürk ilke inkılaplarına sonuna kadar bağlı
kalacağız. Oyunuzu verin odamızın rebgini Türkiye'nin rengi olan kırmız beyaz yapalım.
ADEM ÇALIŞKAN (MESLEKTE BİRLİK)
Temsil ettiğim Meslekte Birlik grubu her zamankinden daha güçlü birlikte omuz omuza yürüyüşümüz
devam ediyor. Meslektaşlarımız arasında dayanışmayı arttırmak, olumsuzlukları ortadan kaldırmak
adına hiç durmaksızın çalışıyoruz. Her meslektaşımıza kapımız açık olmuş bundan sonra da açık
olacaktır. Bizim kapımızda yazan birliktir. Bizim kapımızdan akan sevgidir. Bizim anlayışımızda var olan
paylaşmaktır. Bizim beklentimiz menfaat değil kardeşliktir. Mesleğimiz bugün artık yeni bir evreye
gelmiştir. Son yıllarda Türkiye ve Dünyada yaşanan çok büyük değişimlere rağmen aynı şeyin
mesleğimiz alanında yeterince gerçekleşmediğini görüyoruz. Tün Dünyada yaşanan bu değişime
uygun olarak muhasebe otoritelerinin, kurumların, üniversitelerin meslek mensuplarının yeni sürece
uygun çalışmalar yürüttükleri halde ülkemizde mesleği temsil noktasında olan kuruluşların bu
çalışmayı yapmadıklarını görüyoruz. 26 yıldır İstanbul odasını yöneten anlayışın ve TÜRMOB
yönetiminin meslek adına söyleyebilecekleri hiç bir söz kalmamıştır. İstanbul odasını yöneten
anlayışın ve TÜRMOB yönetiminin üretebilecekleri yeni bir şey kalmamıştır. Mesleğimizin sorunları
birikmiş, mesklek unvanımız değersiz hale gelmiştir. Meslek unvanımızın ulusal ve uluslararası
saygınlığı kalmamıştır. Meslekte Birlik olarak gurur duyarak ifade ediyoruz ki mesleğimiz adına
söyleyecek çokça sözümüz, çokça projelerimiz vardır. Bizim 26 yıllık birikimimiz vardır. Yüreğimizde
sevgi vardır, yürüyüşümüzde dostluk soframızda paylaşmak vardır. Meslekte Birlik projelerini ortaya
koyarken asla hamsi söylemler yapmadı. Mesleğimiz adına elini taşlın altına koymaya hazırdır.
Meslekte Birlik yönetimde olduğu sürece şu ilkeleri kimseye unutturmayacaktır: "Sevgi göster
herkese ha! / Selamdan kaçınma sakın. / İnsanları ayırma ha! / Hepsine adil ver hakkın. Niyetin iyi
olsun ha! / Her şeyin gerçeğini söyle. / Hayırlı'dan ayrılma ha! / İyi anlaş herkes ile. Etrafına dostluk
saç ha! / Eser kalır sen gidersin. / İyi belle unutma ha! / Önce hizmet sonra sensin.” 26 yıllık süre
zarfında İStanbul odası ve TÜRMOB'u yönettiniz. Tek taraflı bir yönetim anlayışı sergilediniz. Yıllarca
üye listelerini paylaşmadınız. Nispi temsili kabullenemediniz. Suni kavgalar ürettiniz. Samimi olmayan
gülücükler ortaya koydunuz. Kimseyi yanınızda istemediniz. Ne oldu? Her türlü antidemokratik
anlayışa rağmen Meslekte Birlik mücadelesini güçlenerek ortaya koydu, hedefe doğru ilerliyor. Artık
mesleğimizin sorunları çözüm bekliyor. Meslek mensupları mesleğinin geleceğine umutla bakmak
istiyor. Genöç meslektaşlar yeni ufuklar görmek istiyor. Cahit Sıtkı Tarancı'nın söylediği gibi
"Memleket isterim / Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun; Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. /
Memleket isterim / Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun; Kış günü herkesin evi barkı olsun." İşte
tam da bu anlayışla Meslekte Birlik yönetimini ortaya koyarken önce diyalog ve işbirliği diyecektir. Hiç
kimseyi ötekileştirmeyecektir. Herkesi kucaklayacaktır. Bizim kapımızda yazan sevgidir. Kapımızda
varolan paylaşmaktır, kardeşliktir, dostluktur. 26 yılı aşkın süredi İstanbul odası ve TÜRMOB'u
yöneten anlayışın yaptığını bizler asla yapmayacağız. Nispi temsili tüm alanlarda uygulayacağız.
Buradaki gruplar merak etmesin Meslekte Birlik paylaşmaktır. Asla uzun sokluklu hedefler ortaya
koymadık, yıllarca koltukları işgal edelim demedik. Meslek adına hizmet sunabildiğimiz ölçüde her
zaman var olalım dedik. 26 yıl boyunca koltuklara yapışıp kalmayacağız. İSMMMO ve TÜRMOB
arasında "vara gel oyunuyla" gidip gelmeyeceğiz. Genç meslektaşlarıma sesleniyorum. Sizin yeriniz
orası değil lütfen öne buyurun. Meslekte Birlik olarak önce meslek ve meslektaş diyoruz. Önce insan

diyoruz. Sonuçta kazanan mesleğimiz, meslektaşımız ve ülkemiz olacak diyoruz. Meslekte Birlik önce
uluslararası düzeyde saygın birmeslek demiştir. Projelerini ortaya koymuştur. Önce saygınlık demiştir.
Sosyal projeler demiştir. KOSGEB destekleri demiştir. Bedelsiz iş yüküne hayır demiştir. Ofis
standartlarına mutlaka düzen ihtiyacı var demiştir. Haksız rekabet ve tahsilat sorununa çözüm
demiştir. Beyin amortismanı demiştir. Yeni meslek yasası mutlaka demiştir. Büyük hedef İSMMMO
Üniversitesi demiştir. İstanbul odasında Meslekte Birlik zamanı demiştir. Meslektaşa haydi buyurun
sandığa demiştir. Bu meslek adına kaubedecek 26 yılımız yok demiştir. Lütfen artık meslek adına bir
şeyler yapalım demiştir. Projelerimizi, tespitlerimizi ortaya koyduk, beklentileri biliyoruz. 26 yıllık
tecrübemizi her alanda paylaştık bundan sonra da paylaşacağız. Bir STK olarak sayın bakanlara
aktarmış olduğumuz projeleri paylaşma fırsatı olmadığı için paylaşmayacağım. Ancak yönetime
geldiğimiz zaman sizler hiç merak etmeyiniz. Bu mesleğin yarınları, sorunlarının çözümü Meslekte
Birlik anlayışındadır. Meslekte Birlik anlayışının sonunda bizler önce saygın bir meslek, uluslararası
düzeyde bir meslek, gelecek vadeden bir meslek, ekonomik refahtan hak ettiği payı alan bir meslek,
özlenen bir meslek için sizlere söz veriyoruz. Yönetime geldiğimzde en bütyük ser mayemiz gücümüzü
sizlerden alacağız. Bizler adalet ve hakkaniyet diyeceğiz. Paylaşım diyeceğiz, şeffaf olacağız, hesap
verilebilir olacağız. Meslektaşlarımız kürsüye çıkıp kaygılarını asla buradan paylaşmayacak. Meslekte
Birlik her zaman demokrasiye inanmıştır. Demokrasiye güveniyoruz. Yarın sandıkta çıkacak sonuç
başımızın tacıdır. Yarın kurulacak sandıkta mesleğimiizin geleceği şekillenecek. Sandıkta Meslekte
Birlik diyoruz. İstanbul odasında Meslekte Birlik diyoruz. Mesleğimizin geleceği için yeni vizyon
diyoruz. istanbul yarın Meslekte Birlik için hazır mıyız? Hadi hayırlı olsun.
YÜCEL AKDEMİR (ÇAĞDAŞ DEMOKRAT MUSEBECİLER BİRLİĞİ)
Sayın Divan, değerli konuklar çok değerli meslektaşlarım sizi Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Birliği
adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoşgeldiniz. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum.
Türkiye'nin neresinde olursa olsun başka bir meslek odası yokki günün bu saatinde bu kadar katılım
olsun. tüm gruplara, temsilcilerine katılan siz değerli meslek mensuplarına teşekkür ediyorum. Bu
güç, bu katılım inanıyorum ki meslektaşımıza, msleğimize ciddi katkılar sağlayacaktır. Öncelikle bir
düzeltmeyle başlamak istiyorum. Tek sorunumuz ne pahasına olursa olsun seçim kazanmak değil.
Önce meslektaşımız sonra mesleğimiz daha sonra kurumlarımız. Geçen genel kurulda söyledim. Kim
müdahale ederse etsin kürsü özgürlüğü temel bir haktır. Kürsüye müdahale etmeyin dedim. Kürsü
tesadüfen burada olabiliyor dedim. Ömürüm boyunca kürsüye müdahale edenler karşı çıktım. Bizim
bu geleneklere sahip çıkmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluktan asla uzaklaşamayız.
Hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Anlamakta zorlanıyorum. Gücünüz varsa Divana liste
çıkarırsınız. Temel sloganımız var muhasebe yapalım. Bir tane önerge geliyor arkadşalarımızın bir
kısmı çekimser kalıyor. Saygıyla anlarım. Divan önergesine ret oyu kullanıyorlar. Ne olacak? Divansız
genel kurul mu yapmayacağız? Nasıl olacak? Bu nasıl bir anlayış! Divan başkanı, genel kurulu
tutanaklarını imzalama yetkisi istiyor, arkadaşlar vermiyorlar. Bu mu sizin demokrasi anlayışınız, bu
mu sorumluluk anlayışınız?
Bir şeyi ısrarla seçim kampanyamızda da ifade ettik. Hiç bir kişi hiç bir grup hakkında tek bir kelime
söylemedik. Mesleki sorunlarımızın çözümü mesleki saygınlıktan geçiyor. Önce meslek mensupları
arasındaki saygınlıktan daha sonra kurumlarla olan ilişkimizden daha da önemlisi meslek
mücadelesindeki grupların birbirleriyle olan ilişkilerinden geçiyor dedik. Hep bunu anlatmaya çalıştık.
Hep bunu şiar edindik. Hiç bir zaman promosyonlara girmedik, vaatlerde bulunmadık. 26 yıldır biz
zaten yapıyoruz. Hep birlikte yapıyoruz.

Yeşil pasaport... İnceledim. Uluslararası anlaşmalar bağlı. Devlet memurları dışında kimseye verilmesi
söz konusu değil. Başta Rıfat bey olmak üzere 200 işadamı için parlamentoda 5 yıldır bekliyor,
uluslararası anlaşmalardan dolayı veremiyorlar. Biraz atacağız ama ufak atacağız! cihan arkadaşıma
hoşgeldin diyorum. Uzun sürdir yoktu. Kendisini de sağlıklı gürdüm. Ama sondan başlamış. Önce
meslek yasasını okumaktan başlayacak. Önce yasamızı bileceğiz. Hiç kimse bu genel kurullarda nüfus
kağıdı ve ehliyet olmadan oy kullanamz. Pasaport dahil. Bu yasamızın amir hükmüdür. Önceyasamızı
okuyacağız sonra saygılı olacağız. Kepten bahsediyorlar. Yasamızı okuyacağuz vaatlerle olmaz. İadeli
taahhütlü tüm üyeler genel kurula çağrılmak zorunda. Meslek yasasını bilmeden okumadan bu
yönetimlere talip olamazsınız.
Evet hep biz dedik. Biriler ayrılıp gidip siz olduysa bu bizim sorunumuz değil. Bazı kelimeler yabanxı
gelmiyor. İri olalım diyorlar diri olalım. Onların asıl sahipleri var burada, suretine gerek yok. Sadece
cevap vermeyi severim. Soru geldiği için söylüyorum. Çok kolay değil hepimizin kabul etmesi
gerekiyor. GEçici maddeleri geçiyorum. Hepimiz istememize rağmen serbest muhasebeci 18 yılda
kaldırdık. Doğru mu? 26 yıldır mücvir sebep için tüm gruplar dahil micvir sebebi istemeyen var mı:?
Yok. Ama 26 yılda bizim ısrarlı taleplerimiz sonucunda şu anda Vergi Usül Kanunu taslağı var. Umarım
hep birlikte çıkarırız. Vergi Usül Kanunu taslağında mücvir sebep var. Tahsilat dedik bankalar dedik
kimse konuşmuyor. Geçen Temmuz'da teblipğ yayınlandı. Seçimlerden sonra hep birlikte
konuşacağız. Bankalar kanalıyla tahsilat zorunlu hale geldi. Tahsilata biraz da nasıl baktığımıza bağlı.
Arkadaşlarım demokrasiden bahsediyorlar. Bu odayı yönetenler sanki gökten zembille indi.
Demokrasiden bahsederken sanki üyeler vekalet vermişler üyeler adına konuşuyorlar. 26 yıldır bu
odada seçimler oluyor. Bu odayo kimin yöneteceğine siz karar veremezsiniz. Bu odanın üyeleri karar
verir, bu salondakiler karar verir. Sizin isteğinizle olmaz. Değerli arkadaşlarım birileri vaat eder birileri
promosyon dağıtır birileri de iş yapar. Dinleyin arkadaşlarım biz yapıyoruz. Biz onların vaat ettiği
bağımlı arkadaşlarımız için biz çoktan serbest sözcüğünü kaldırdık. Söyledik kartlarını şu anda
bastırıyorlar. Kanun değişir değişmez biz sizlerle birlikte fiili durum yarattık. istedikleri ggibi kartlarını
bastırabilirler, kartlarındfa "mali müşavir" sözcüğünü kullanabilirler. Yaptırımı yapacaklarsa çıksınlar
karşımıza. Eğer bu suçsa bu suçu işlemeye devam edeceğiz. Bir yıl oldu bağımlı arkadaşlarda serbest
sözcüğünü kaldıralı. Bağımlılar için asgari ücretten bahsediyor arkadaşlarım. 3 yıl oldu Çalışma
Bakanlığı'yla protokol hazırlayalı. Diğer akademik meslek odalarını aynı şekilde protokolleri var. Ama
ortada bir parlamento var, hükümet var. Yasal süreç devam ediyor. Alt yapısın oluşturma çok kolay
değil. Top artık Meclis'te. Biz zaten bununla ilgili çalışmamızı tamamlamışız, protokolü imzalamışız. siz
hangi sorunu çözeceksiniz? Bağımlılara eğitimden bahsediyorlar. Bırakın eğitimden bahsetmeyi eğitim
bizim işimiz. Biz bir yıldır firma içinde butik eğitim yapıyoruz. Haberiniz var mı? Meslek mensubunun
ayağına götürüyoruz eğitimi.
Baştan söyledim kürsü ile ilgilki düşüncemi. Ben kim konuşursa konuşşun kürsüden hangi arkadaşım
konuşursa konuşsa ben onları küğrsü özgürlüğüne saygı gösterilmesine ve hiç bir arkadaşımın
müdahale etmesine sıcak bakmayan ömrümün sonuna kadar da karşı çıkacak bir arkadaşınızım.
Evet ISS ile yapılan anlaşmadan bahsettiler. Anlaşma yeni değil. 2006'dan bu yana var. Bu belgeyi
alanlar var. Sadece anlaşmayı yeniledik, meslek mensupları bize yeterli gelmedi. Anlaşmanın içine
stajyerlerimizi de kattık. Yapılan yeni anlaşmada tek yenilik budur. Ama tabi bu işlerden uzaksanız
sadece seçimden seçime gelip buralarda konuşursanız bunları bilmezsiniz. Doğrudur hak veriyorum

size. 26 yıldır bazı arkadaşlarımız bizi sürekli siyaset yapmakla suçladılar. Bizim bir ideolojimiz var.
İdeolojisiz insan olmaz, grup olmaz. Biz barıştan, demokrasiden, Cumhuriyet'ten, Atatürk ilke
inkılaplarından, laiklikten yana bir grubuz. Evet bizim bir ideolojimiz var.
Mesleki gruplar zaman zaman doğaldır hele hele anlayışları iktidardaysa, iktidardan destek almanın
yollarını arayabilirler. Ama ölçüyü iyi koymaları lazım. Eğer iktidar yürüyüşüne bakanlarla birlikte
başlamışsanız yarın akşam buradan kiminle döneceksiniz. Kimi yanınıza alıp yarın akşam 18>00'dan
sonra döneceksişniz çok merak ediyorum. Şimdi özellikle bugüne kadar hissetmediğiniz, duymadığınız
çok farklı bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Biz Çağdaş Demokratlar olarak 26 yıldır adil ve dürüst
olduk. Mağdurun yanında olduk. Israrla hukuk herkese bir gün lazım. Denetim siyasallaşmasın dedik.
Buradan paylaşmak istiyorum üzülerek. Son aylarda bir kayyum olayı çıktı. Kayyum katilleri çıktı.
Meslek mensupları katiileri çıktı. Bazı meslektaşlarımız kayyum adı altında birtakım firmalara
gidiyorlar, gider gitmez terbiyesizce meslek mensubunun masasına koltuğuna oturuyorlar. Bunu
kabul etmemiz müğmkün değil. Emeği ile geçinen meslek mensuplarının, atayjerleri işleriyle
emekleriyle oynuyorlar. Kayyum atandıkları firmalarda ilk yaptıkları iş meslek mensupları ile
stajyerleri kapının önüne koymak. Yasal olarak işlem yapamayız ama sizlere söz veriyoruz seçimden
sonra bunların hepsini teşhir edeceğiz.
Şimdi arkadaşlarımız ikide bir genç arkadşalarımıza atıfta bulunuyorlar, selam söylüyorlar. Biliyorum
tabi gençleri de çok seviyorlar. Ben de gençleri çok seviyorum. Gençleri sevmek sözle olmaz. Şöyle
aday arkadaşlarım CV'lerine bakın -istisnaları ayırıyorum- hepsinin bağımsız denetçi belgesi var.
Bekleyememişler 2014'ün sonuna kadar. Kimi 2013 kimi 2014'ün sonunda koşa koşa gitmişler. Hani
gençleri çok seviyorlar ya. Yaptık yapamadık, becerdik beceremedik bir şey söyledik. Dedikki bağımsız
denetim 3568'in içinde vardır yapacağımız işler arasında. Bağımsız denetim gençlerin hakkıdır.
Mücadele edelim dedik. Hiç kimseye bağımsız denbetçi belgesi alamyın demedik. Önder olmak, lider
olmak sorumluluk ister. O sorumluluğun gereği gençlerin bu sorunu çözülene kadar ben o belgeyi
almadım, almayacağım da.
Meslek mücadelemizde hiç bir zaman yalana ve yılan sarılmadık. Ortada bir anket var kocaman yalan.
Anketi düzenleyen zavallı bir yılan. Adı anket piyasasında ayıplı işlere çıkmış, maniplasyonla tanınan
zavallı bir yılan. Pazartesi gününde sonra onunla da hesaplaşacağız. Ne kadar gariptir ki diğer gruplara
da sordum zaman zaman ortada anket var anketör yok.
Evet değerli meslektaşlarım biz çağdaş olduk. Demokrat olduk. Barış ve demokrasiden yana olduk. 26
yıldır bu odada hiçbir meslektaşımızı, stajyerimizi siyasi görüşünden, inancından, kılık kıyafetinden,
mezhebinden, kökeninden dolayı mağdur etmedik. Kmiseyi ayırmadık. Türkiye'nin ihtiyacı buydu. Bir
çok yerde siyasilere sesleniyorum. Bizi "sendensin","bendensin" diye ayırmasınlar. Yokda bu ülke
kötüye gidiyor.
Başkaları vaat eder biz yaparız. Biz yaptık. Bir kağıt parçasıyla aldığımız bu odayı bugün 17 noktadaki
eğitimde hizmet birimleriyle, mutfağında çalışan 1000 arkadaşımızla, çalışan emekçi kardeşlerimizle
bu noktaya getirdik. Hepimiz getirdik. Sadece Türkiye'de değil Dünya'da İSMMMO markasını hep
birlikte yarattık. Hiç bir çivi çakmadan, hiç bir mesleki öneri getirmeden sadeceseçim dönemindeki
vaatleriyle 26 yıldır değişmeyen muhalefeti dinliyoruz. Değişmesi gereken muhalefettir. Hiç kusura
bakmasınlar 26 yıldır meslek mensupları muhalefete değişin diyor. Bu seçimde de aynısı olacak. Hiç
bir endişeniz olmasın. Yine muhalefetler değişecek bizler yine herp birlikte göreve devam edeceğiz.
Sayın Arıkan hakkında çok şey söylendi. Bu odada çok başkanlar değişecek ama bir mesleği sıfır

noktasından alan, bir odayı kuran ve bu noktaya getiren sadece bir kurucu başkan olacak. Sadece bir
onursal başkan olacak. O da Sayın Yahya Arıkan olacak.
26 yıldır sadece ve sadece ülkemiz ve meseleğimiz için mücadele ettik. Hep birlikte çalıştık
mesleğimizi bu noktaya getirdik. Hepimiz tabiki yeri geldiğinde görevlerimizi bırakacağız. Biz bize
neyin kaldığını biliyoruz. Yahya Arıkan ve bana ve dört beş tane arkadaşıma kalan 5 yıldır
yargılandığımız Cumhuriyet mitinglerindeki davamızdır. Selam olsun meslek mücadelesi verenlere.
Selam olsun Cumhuriyet'ten, demokrasiden barıştan yana olanlara. Selam olsun 26 yıldır bu mesleği,
bu kurumu bu noktaya getirenlere. Genel kurulumuzun mesleğimize, ülkemize katkı getirmesi
dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
DİVAN BAŞKANI: Konuşmalar bitti. Raporlar hakkında konuşmaları dinledik. Denetim raporunu da
dinledik. Yönetimin cevap verme hakkı var. Söz almak isteyenler buyursun.
İHSAN YALÇIN
Bir kaç eleştiriye cevap vermek üzere burada bulundum. Ben de Yücel Akdemir gibi kaygılandım.
Şöyle ki yasa ve yönetmeliklerimizi okumamış bu konuda farklı yorumlar yapan arkadaşlarımız mali
tabloları da okuyamıyorlar. Ben kendilerine TESMER ve odamızın yapmış olduğu mali tablo okuma
teknikleri ve bilanço okuma kurslarına katılmalarını öneriyorum. Tabiki arkadaşların kötü niyeti
olmayabilir. Nereden baktıklarına bağlı. Bitçe sadece gider tarafından eleştirmekle olmuyor. Bütçe çift
taraflı okunmalı. Bütçemiz denk bütçe hesabına göre sapma olmadan gerçekleşmiştir. 2010-2013 ve
2014 bütçesi olumlu sapmıştır. Gelirler ise gerçekten olumlu olmuştur, yüzde 108 olmuştur. Yani artış
olmuştur. Karşılaştırmalı tablolar web sitemizde yayınlanmaktadır. 2015 bütçemize baktığımızda
yüzde 21 olumlu sapma gider bütçesinde olmuştur. GElir bütçesinde ise yüzde 93 gerçekleşme olup
bir tasarruf sağlanmıştır. Paralar kasada, bankada: Özkaynaklarımız yerinde. Bunları da
bilançolarımızda görmektesiniz. Tasarruflarımız ciddi olup kaynak toplama açısından takdir siz genel
kurula aittir. Eğitim bütçesini çok az buluyor arkadaşlar. 2013-14 ve 2015 bütçeleri yüzde 55 oranında
gerçekleştirmiştir. Eğitmenlerimiz ücret almadıklarından bu paradan tasarruf edilmiştir. Kendilerine
teşekkür ediyorum. tutturmuşlar kıdem tazminatı. Bununla ilgili bir karşılık olmasa bile bütçemizde
emekli olacak arkadaşlarımızla ilgili kıdem tazminatıyla ilgili gider bütçesi ayrılmış olup bu bitçe
doğrultusunda harcamalarımız yapılmaktadır. Diğer bir konu KEP. Oda kaynaklarını imkanlar
ölçüsünde faydalı şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Meslektaşımızın parasını dikkatle
harcamakla ilgili yapmış olduğumuz tasarruflarla da bilançolarımıza yansımıştır. Örneğin genel kurulla
yapmış olduğumuz çalışmada bu bütçede yüzde 50 indirim sağlanmıştır. 400 bin lira değil 100 bin
liradır. Arkadaşımız karlar uçmuş diyor. Dua edin paralar uçmamış. Teslim edersek paralar da uçacak.
Paraları kime teslim edeceğinize yarın sandıkta cevap vereceğinize inanıyorum. Özkaynaklarımızda
düşüş yoktur. Taahhük esaslı sistemden tahsilat esaslı sisteme geçişle gelir kalemlerinin düzeltmesi
yapılmış olup özkaynaklarımız 2014 yılında 12 bin 035 lira iken 2015'te 14 bin 358 lira olarak artış
sağlamıştır. Bilançoları takdirlerinize sunuyorum. Saygılar sunuyorum, teşekkürler.

EROL DEMİREL (GENEL SEKRETER)
Gönülisterdi ki bu genel kurullarda yaptıklarımız eleştirilsin. Yeni projeler ortaya koulsun veya bizim
projelerimiz eleştirilsin. Maalesef böyle olmuyor. Vaat edilenlerse bizim yaptıklarımız, bir kısmı
dabizim kötü taklidimiz olarka ortaya çıkıyor. Bu böyle giderse Çağdağ Demokratlar sadece 26 yıl değil
126 yıl daha iktidarda olacaklar demektir. İnanılır gibi değil. Sanki burası İSMMMO'nun genel kurulu
değil buradakiler mali müşavir değil. Mesleği yerden yere vuruyorlar. Meslek asla kabul eidlebilir bir
meslek değil. Her yıl sadece üniversitelerimizden mezun olup da 20 bin mezun bu mesleğe girmek için
yarışıyor. Bütün grupların diline pelesenk olmuş bir araştırma var mesleğin itibarıyla ilgili. 34.
sıradaymış. Bunu üzülerek değil de neredeyse mutlulukla ifade ediyorlar. Bir şey sormak istiyorum. Bu
araştırmayı okuyan var mı? Bu araştırmayı burada konu edenler içerisinde okuyan var mı? O zaman
soruyorum. Bu araştırma Türkiye'de 32 il genelinde yaklaşık 2000'e yakın her kesimden vatandaş
üzerinde yapılmış. Ve denkeklerin sadece yüzde 13'ünün üniversite mezunu olduğu, yüzde 55'inin lise
altında eğitime tabi olduğunuı biliyor musunuz? Yine inşaat mühendislerinin 26. sırada, avukatların
10. sırada olduğunu biliyor musunuz? Bu araştırmaya katılan deneklerin bu araştırmayı yapan
akademisyen tarafından belirttiği dipnotlarda üniformalılara karşı büyük bir özentinin olduğunu
biliyor musunuz? O yüzden generaller en yukarıda. O yüzden yüzbaşı en yukarıda. Bunları biliyor
musunuz? Hakikaten insan üzülüyor. Böyle bir araştırma varsa bu dipnotları okuyacaksınız. Bir
arkadaşımız dedi ki nispi aidat ortadan kalkarsa nasıl yöneteceksniz bu odayı, batacak mı? Neredeyse
mutlu olacak! Arkadaş seni mutlu etmeyeceğiz. Bu oda nispi aidat olmasa da kendisini ayakta tutacak
güce sahip. Hatırlayın geçen genel kurul sürecinde pek çok iftira atıldı, yalan söylendi. Bu iftira atanlar
suç duyurusunda bulundu, maliyenin teftiş makamlarını odaya göndertti. Yapılan bütün teftişlerden
alnımızın akıyla çıktık bilesiniz. Bütün suç duyurularında da aklandık. Sizleri tekrar sevgi ve saygıyla
selamlıyorum. Genel kurulumuzun mesleğimize ve ülkemize başarılı sonuçlar getirmesini diliyorum.
YAHYA ARIKAN (SATAŞMALARA YANIT)
Bir genel kurulun daha sonuna geliyoruz. Aslında Yücel arkadaşımın da dediği gibi bu kürdüye çıkan
insanlara karşı dinleme kültürünü geliştirmiş olsak belki de birebirimizi daha iyi anlayacağız. Bu
sataşan arkadaşlar meslek mensubu mu bilmiyorum. Bu odanın saygınlığı konuşulan bu genel kurulda
bir hatibe oturduğu yerden sataşılıyorsa daha bu arkadaşlların öğrenecek çok şeyi var demektir. Çok
zamanınızı almak istemiyorum. Yeni bir şey duyduk mu? 26 yıldır söylediklerimizi kesip kopyalamışlar
bir de ellerine ayaklarına bulaştırmışlar yeni diye önünüze geliyorlar. El insaf. Hele hele daha bir yıl
öncesinde bizim yanımızda olanlar bunu yeni diye getiriyorlar ya... Vay bee... Şimdi bu kürsüde
konuşulanları benim şöyle bir önerim var Antalya genel kurulunda bunu yaşadım. Kürsüden çok
iddialı konuşmalar oldu özellikle muhalefet açısından söylüyorum. Pazartesi seçimlerden sonra şu
kürsüde konuşulanlar tüm Türkiye'nin izlemesini istiyorum. Bir çok arkadaş heyecanla ben bu yanlışı
niye yaptım diye üzüntü duyacaklar. Benim sizden dileğim, ricam şu; Alkışlamak güzel bir duygudur.
ama bir üzüntümü belirtmek istiyorum. Tezahüratlar bize uygun bir kültür değil. İSMMMO böyle bir
yer değil. Bu alkış yetmiyor asıl alkışı duyun. Duydunuz mu?
İki şey söyleyip konuşmamı bitireceğim. Yaklaşık 6 aydan beri bu meslek mücadelesinde hiç
görmediğimiz ama sizlerin çok iyi bildiğiniz ve yaşadığınız yalan söyleyerek çamur atarak siyaset
yapanlar yarın akşam standlarını toplamadan gideceklerdir. Bu bir. İki. Bir sözümüz var size. Bu nispi
temsili sandığa gömeceğiz dedik. Yarın akşam sandığa gömeceğiz. Hepinize yürek dolusu teşekkür
ediyorum. İyiki varsınız. Sevgiler saygılar.

DİVAN BAŞKANI: Raporlar üzerinde konuşmalar tamamlandı.Yönetim ve denetleme kurulunun
aklanması var sırada. Oy çokluğuyla aklanmıştır.
YAHYA ARIKAN
İbra için teşekkür edeceğim. Yönetimde sizin de arkadaşınız var siz neyi ibra etmiyorsunuz ey
MEslekte Birlik! Vallahi hayretler içerisindeyim. İbra eden herkese yürekten teşekkürler. Varolun
sağolun.
DİVAN BAŞKANI
Meslekte Birlik grubundan üç arkadaş şahsımla ilgili eleştiride bulundu. İki arkadaş 5 dakikalık
konuşmam da "polemik yarattı" dedi. Bir arkadaş da "Türkiye'de kan akıyor da Brüksel'de akmıyor
mu" dedi. Meslekte Birlik'ten başkan adayı insanlıktan, kardeşlikten bahsetti. Ben de "hiç bir şey
insan hayatından daha değğerli değildir" dedim. Laik demnokratik Cumhuriyetimizde barış ve
kardeşlik ortamında ülkemizin birlik ve bütünlüğü içerisinde yaşam irademizi bugün buradan yüksek
sesle haykırmalıyız. Burada düzeltilecek bir şey göremedim ben. Teşekkür ederim o zaman özür
dileyecek birşeyim de yok.
DİVAN BAŞKANI
12. Madde mesleki çalışmalar var. Önergelerimiz var. Meslek mensupları kartlarıyla, kartlarıyla işaret
ederek oylarını kullanacaklar.
İlk önerge.
"Gündemin 121. maddesinde bulunan Mesleki çalışmalar, mesleki gelişmeler, mesleğin gelişimi, oda
çalışmaları vb. konuları görüşmek üzere odamızın kurucu genel başkanı, kuruluşunda büyük emeği
geçen, meslek camiasına 25 yılı aşkın süredir başkan olarak hizmet eden, mali müşavirler odasının alt
yapısının oluşturulmasında, kurumsallaştırlmasında ve mali müşavirlik mesleğinin etkin bir konuma
gelmesinde üstün çabalar göstermiş olanYahya Arıkan'a kurucu onursal başkan unvanını verilmesine,
bilgi birikim ve deneyimlerinden yararlanma hususunda yönetim kurulunun yetkili kılınmasını genel
kurulun oylarına sunuyoruz." 151 imzayla...
YÜCEL AKDEMİR
Değerli meslektaşlarım maalesef bazı arkadaşlarım genel kurulun yetkisini kendilerinde hissediyorlar.
Teklif açıktır ve bu konuda tek irade sahibi vardıre o da genel kuruldur. Bir odayı bu noktaya getirmek
çok kolay değildir. Gönül isterdi ki bu teklif muhaşefetten gelsin. Son derece üzcü. Genel kurul bunun
kararını vercektir.
DİVAN BAŞKANI

Oylamaya geçiyoruz. Lütfen oylarınızı kartlarınızla kullanınız. Çok büyük bir farkla Yahya Arıkan'a
kurucu onursal başkan unvanı verilmesi kabul edilmiştir.
Başka bir önerge daha. "Meslek mensupları için Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Fonu kurulmalıdır"
önerisi var.
Bu önergeler ilgili söz verceğim.
YAHYA ARIKAN
Önerge şekil itibariyle meslektaşlarımızın bir sıknıtısına çözüm getirecerk bir konudur. Bunda bir
sıkınıt yok. Ancak yıllardır bu konu gündemimizde. Hukuksal araştırmalarda odanını böyle bir fon
kurma şansı yok arkadaşlar.
OKTAY YEŞİLYURT
Sayın başkan bizim önergemiz şudur. Konuşmamda da söyledim. Onla bunla kurulacak diye bir şey
söylemiyoruz. Yasa değişikliği de olacak bir yardımlaşma sandığı öneriyoruz. Kaldı ki garımenkul fonu
kuruldu. Yasa değişikliğinin ön kabulü olarak bu önergenin geçmesini rica ediyoruz. Akabinde de o
yasa değişikliği bir araya gelecek o çalışma grubu bunun altyapı hazırlıklarını yapsın diyoruz. Bunda
meslektaş aleyhine ne var?
DİVAN BAŞKANI
Bu şekilde oyluyorum. TÜRMOB Genel başkanımız yasal sıkınıtıya rapmen bir fon oluşturulduğunu
söyledi. Bu fonm bu sıkıntılara karşı oluşturulmuş durumda. Bu bilgiyi vermemi istediler. Her koşulda
oylayacağım. Sayın genel başkan lütfen açıklama yapar mısınız?
NAİL SANLI (TÜRMOB GENEL BAŞKANI)
Bu öneri içeriğinin kimsenin reddedemeyeceği ve hayır diyemeyeceği bir konudur. Yıllar önce
TÜRMOB genel kurulunda Sosyal Dayanışma Fonu adında bir fon oluştu. Bugün birikmiş ve
elleyemediğimiz bir paramız da mecvcut. Bilanço ve mali tablolarımızda bunu görebilirsiniz. Bir tek
sıkınıtımız kürsüye çıkan arkadaşlarımız Barolar Birliği'nde bunun örneği olduğundan söz etti. Evet
doğru. Ancak onlar Avukatlık Kanunu'na bir madde koyarak çözdüler bu işi. Maddenin anlamı da bu.
Türkiye'de açılan her mahkemede her dava pulu bo fona akıyor. Barolar Birliği son 7-8 yıldır bundan
yardım dağıtmaya başladı. Barolar Birliği'nin kurmuş olduğu bu fonu çok yakından inceledik. Kuran
arkadaşlarla konuştuk. Birikmiş paraları da yoktu ancak akan paraları olduğu için. Şu anda o pulun
nedeli 12 lira 60 kuruş oldu. Böyle bir akarı olduğu için yardım dağıtacak duruma geldi. Biz
biriktirdiğimiz fondaki parayı dağıtmaya kalkarsak akarı olmadığı için 1-2 senede yok olur. Onun için
bir Fon Yönetim Sistemi'nin oluşturulması ve kurulması lazım. Bununla ilgili İstanbul odamız bir
çalışma yapıp TÜRMOB genel kuruluna taşıyacaksa bu önergenin doğru olduğunu savunabilirim. Ama
bu kararTÜRMOB genel kurulunda alınmalı.
EROL DEMİREL
İSMMMO bünyesinde Yardımlaşma Sandığı'nın kurulmasını oylamak başka, Yardımlaşma Sandığı'nın
kurulması için gerekli çalışmasının yapılması başka. Biz gerekli çalışmaların yapılması şeklindeki bir
önergeye hayır demeyiz. Fakat diğer şekliyle doğru bir önerge değildir. Yardımlaşma Sandığı'nın

kurulmasını şeklinde olduğu için kabul etmediler. Önerge bu şekilde değiştirirseniz elbetteki genel
kurul değerlendirir.
DİVAN BAŞKANI
Bu şekilde değiştirirseniz hiç bir farklılık kalmaz. Lütfen düzeltip yeniden okutup oylamasını yapayım.
Yeni hali geldi önertgenin... "Meslek mensupları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu
kurulması için yasal düzenlemeler başka olmak üzere gerekli hazırlıkların acilen yapılması..." Oy
birliğiyle kabul edilmiştir.
Başka bir önerge. "Bağımlı çalışan meslek mensuplarımızın hak ve yükümlülüklerini, sicil kütüklerini,
ücret tarifesini düzenleyen yönetmelik hazırlanmalıdır."
Tavsiye görüş olarak alacağım eğer farklı bir görüş olarak yoksa. Arkadaşlarımızın önerisini oylarınıza
sunuyorum. Oy çokluğuyla reddedilmiştir.
BARIŞ KORKMAZ
Şöyle bir şey düşünüyorum. Avukatlar, yetki belgesi düzenlemek suretiyle yanlarında çalışan avukat
ve stajyer avukatlara velaketnamedeki yetkilerini devredebiliyorlar. Fakat bizler Noterler bizden tüm
velaketleri birbirine ek yapıp ciddi maliyetler ortaya çıkarıyor. Ama avukatlar matbu bir belge
düzenliyor ve yetki veriyorlar.
DİVAN BAŞKANI:
Tekrar okuyorum. "Avukatlık Kanunu'nda avukatlara sağlanan temsil belgesi düzenlenmek suretiyle
velaketnamedeki yetki devrine benzer bir düzenlemede meslek yasamızda olması için çalışmalar,
yasal düzenlemeye yönelik olarak yapılmalıdır."
BARIŞ KORKMAZ
Bu çok ciddi bir maliyet.
YÜCEL AKDEMİR
Bu meslek uluslararası standartlara göre yapılan bir meslek. Avukatlık veya başka bir meslek değil.
Dünyanın hiçbir yerinde ne mesleki yetkilerinizi ne de meslekli sorumluluklarınızı devredemezsiniz.
Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Bürolarda iş yükümüzden dolayı cazip geliyor. Dikkat ederseniz vergi
incelemelerinde tüm sorumluluk meslek mensuplarına yüklenmiştir. Mesleki sorumlulukların,
yetkilerin vekaletnameyle devri asla söz konusu değildir. Bizim mesleğimiz iş takipçiliği olarak yapılan
bir meslek değildir. Kimseye iş takibi için yetki vermemize gerek yok.
DİVAN BAŞKANI
Oylarınıza sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmemiştir.

Bir önerge. "Oda seçimlerine katılan grupların delegasyon adaylarının yalnızca asillerinin
bildirilmesinin yeterli olacağına ilişkin bir yönetmelik değişikliğinin hazırlanarak TÜRMOB genel
kuruluna önerilmesi hususunu öneriyoruz."
Buyurun Sayın Coşkun
“Bugün burada bahsedilmeyen 6 yıldır DAnıştay'da görülen bir davam var bu konuyla ilgili. Bu konu
eksik bir maddedir. Ve önümüze kesmeye yöneliktir. Yakında önümüzer o yönetmelik iptali geleceği
için çıkarılan bir maddeddir. Çünkü buradan alt yapısı hazırlanmaya çalışılıyor. Bu tamamen
antidemokratiktir. 22 Nolu yönetmelik kanuna da, ahlaka da, demokrasiye de aykırıdır. Böyle bir
yönetmeliğe ihtiyaç yoktur.”
DİVAN BAŞKANI
Oylarınıza sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
Son önerge arkadaşlar.
"Gündemin 12. maddesinde görüşülmek üzere günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir
meslek yasası tasarısı hazırlanması amacıyla seçime katılan grupların temsilcilerinin Oda Yönetim
KUrulu koordinasyonu adı altında bir araya gelerek ortak bir yasa metnin hazırlanması hususunu
öneriyoruz."
Konu gayet açık. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Değerli arkadaşlar gündemin 13. maddesi. Geçmişte de gündeme gelen tahsili imkansız hale gelen
üye borçlarıyla, vefat eden, hasta engelli üyelerin borçlarının görüşülerek karara bağlanması gibi net
bir liste var.
Yönetim kurulundan görüş alıp oylayalım.
İHSAN YALÇIN
Vefat eden üyelerimizle ilgili Yönetim KUrulumızın yetkisi dahilinde borçlarının tenzili söz konusu.
Raporlu hastalıkla ilgili taleplerin değerlendirildiği arkadaşlarımız ve engelli indfirimiyle ilgili
TÜRMOB'un genelgesi doğrultusunda indirim yaptığımız meslektaşlarımızla ilgili kısaca vefat eden
üyelerimizle ilgili 89 bin TL, engelli indirimiyle ilgili 6 bin 156 TL ve raporlu hastalıkla ilgili 8 bin 164 TL
toplam 103 bin 412 liralık aidatlarının tenzili konusunda yetki istiyoruz.
Oylarınıza sunuyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
14. Madde. Rutin bir madde. Oda yönetim kuruluna taşınmaz alım satım yetkisinin verilmesinin
karara bağlanması... Oda yönetim kuruluna sordum. Somut olarak bir şeyin alınıp satılması yok.
Prensip olarak bu karar alınıyor. Oylarınıza sunmak istiyorum. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
15. Maddemiz yeni çalışma döneminin bütçesinin görüşülüp karara bağlanması. Bütçenin detayları
kitapçıkta var.
Söz almak isteyen arkadaşa söz vereceğim. Onun dışında bir önerge var.

Gündemin 15. maddesinde bulunan yeni çalışma dönemi bütçesi faaliyet kitabında yayınlanmış ve
dağıtılmış olduğundan okunmadan görüşmelere geçilmesini istiyoruz.
Bunu oylarınıza sunayım. Oy birliğiyle kabul edildi. Doğrudan bitçe üzerinde görüşmelere geçeceğim.
Arkadaşlar oylarınıza sunuyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
16. Madde Dilek ve Temenniler. Bir arkadaşımız var söz isteyen
HAKKI GÖKDEMİR
Karşıdan karşıya geçerken hepimizin bastığı bir düğme vardır. Sürekli bir ses gelir "Lütfen bekleyin."
Sizden ricam düğmeye bastım o ışık kadar bekleyin. Derler ki "dilerim ki ilginç zamanlarda yaşasasın.
Çübnkü hayatında iz bırakanlar sadece o anlar olacaktır." Bugün gerçekten ilginç anlar yaşadık. Güzel
bir kongre yaptık. Fakat şunu unutmayınız ki bu kongrede muhalefet gümrah bir sesle ifade ettiği
duygularını söylerken bir şeyi kaçırdı. Bunlardan birincisi yasayla sınırlandırılmış bir seçime gittik.
Seçime giren arkadaşlar sadece yasal sorundan giremediler. Arkadaşlar insan sevmediği birinin
duygularına çabuk bürünebilir. Arkadaşlar Çağdaş Demokrat olarak 26 yıldır yaptığımız seçimlerde
muhalefetin söylediği hiç bir şeye itiraz etmiyorum. İktidarın söylediği hiç bir şeyi söylemiyorum.
Önümüzdeki seçimde 2019'a geldiğimizde bu salonda şu gördüğünüz amblemlerin ortasındaki
Mustafa Kemal'i görmeyi istiyorum. Yarın yapacağınız seçimlerde bunu dikkate almanızı istiyorum.
DİVAN BAŞKANI
2 bin 91 arkadaşımızın katılımıyla arkadaşlarımız özgürce düşüncelerini ifade ettiler. Burayı demokrasi
şölenine çevirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kongreyi kapatırken aldığımız kararların,
çalışmalarımızın ülkemize, mesleğimize, meslektaşımıza yararlı sonuçlar getirmesini diliyorum.
Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

