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SUNUﬁ
Muhasebecilik mesle¤inin baﬂlang›ç noktas› ile bugününü yan yana koydu¤umuzda
meslek mensuplar›n›n tarih yazd›¤›na tan›k oluruz. Zorlu örgütlenme mücadelemiz ve kolluklu
katip olarak an›ld›¤›m›z günlerden, uluslararas› muhasebe standartlar›n› uygulamaya
baﬂlad›¤›m›z bugüne uzanan yaklaﬂ›k 20 y›ll›k süreçte mesle¤in kavuﬂtu¤u kimlik, Türkiye’de
baﬂar› örne¤i niteli¤indedir.
Bu baﬂar› öyküsünün ard›nda meslek mücadelesinde gelece¤i bugüne taﬂ›yan, hak ve
özgürlüklere sayg›l›, ça¤daﬂ ve demokrat bireylerin oluﬂturdu¤u bir grubun güçlü, azimli,
engellemelere boyun e¤meyen kararl›l›¤› vard›r.
Muhasebe mesle¤inin di¤er meslek gruplar›n› k›skand›r›rcas›na geliﬂimini ve kök salarak
yükseliﬂini, meslek mensuplar› baﬂta toplumun bütün kesimlerine anlatman›n sorumlulu¤u ve
heyecan›n› duyuyoruz.
Meslek mücadelesi ve ayd›nl›k Türkiye’nin gelece¤inin inﬂas› için att›¤›m›z her ad›m›, bu
uzun yolda katk›s›n› ald›¤›m›z kiﬂilerle paylaﬂt›¤›m›z heyecan›, ﬂimdi sizlerle yeniden
paylaﬂman›n, bu vesileyle sizlere aktarman›n mutlulu¤unu yaﬂ›yoruz.
Genel kurullar›m›zdan, Levent Söyleﬂileri’ne raporlar›m›z baﬂta di¤er kamuoyuna dönük
çal›ﬂmalar›m›z› kapsayan geniﬂ bir serinin “1990-2008 y›llar› aras›ndaki çeﬂitli yay›nlarda
yer alan makalelerimizi” kapsayan bu kitab›nda, kamu yarar› ve meslek ç›karlar›n› her
dönemde ön planda tuttu¤umuzu göreceksiniz. Baﬂar›y› ad›m ad›m ördü¤ümüze tan›kl›k edeceksiniz.
Ülke gündemine yön verirken kamu yarar› do¤rultusunda iddial› çal›ﬂmalarla Türkiye ve
meslek sevdam›z› besledik. Toplumsal ve mesleki yararlara hizmet eden her ad›mda biraz
daha büyüyen sevdam›zla her dönem hedef büyüttük.
Ayd›nl›k yar›nlar için atan büyük bir yüre¤imiz var.
Meslek örgütümüzün önünde yine büyük hedefler var.
Biz çal›ﬂmalar›m›z› size aktarmak üzere derlerken dün oldu¤u gibi bugün de, bugün
yaﬂad›¤›m›z gibi yar›n da hep birlikte çok daha büyük baﬂar›lara imza ataca¤›m›za dair
inanc›m›z› tazeledik.
Çal›ﬂmalar›m›za mercek tutarken sizlerin de bu inanc›n›n biraz daha güçlenece¤ini
biliyoruz. Her sat›r›nda gönüllülük temelinde hoﬂgörü ile kaynaﬂm›ﬂ bir meslek örgütünün
mücadelesinin öyküsüne tan›k olacaks›n›z.
Türkiye ile meslek sevdam›z› besleyecek yeni çal›ﬂmalarda buluﬂmak, zengin birikimleri
korumak ve geliﬂtirmek dile¤iyle bu eserin haz›rlanmas›nda eme¤i geçen mücadele
arkadaﬂlarım ve Oda çal›ﬂanlar›ma teﬂekkür ederim.
.
Yahya ARIKAN
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1 9 9 2 BAﬁKANLAR
KURULU
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Ücretimiz enflasyon karﬂ›s›nda kuﬂa
dönüyor. Haydi bunu geçtik bir sene
dayand›. Bilemiyorum, di¤er odalar›m›z›n
durumu nas›l? ‹stanbul’da mal fiyatlar›n›n
%60-70’ini bile elde edemiyoruz.

>>> TÜRMOB 1. BAﬁKANLAR KURULU TOPLANTISI AÇIﬁ
KONUﬁMASINDAN
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YAHYA ARIKAN

21 Kas›m 1992

>>> TÜRMOB 1. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›
Say›n Genel Baﬂkan›m, de¤erli oda baﬂkanlar›m; burada haz›r bulunan herkesi
sevgi, selam ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
Yönetime seçilen arkadaﬂlar›ma yeniden baﬂar›lar diliyorum. Önlerinde gerçekten
zor bir s›nav var: Ücret tarifesi s›nav›. Ücret tarifesi tart›ﬂmalar› devam edecek. Yetkisiz muhasebeci oldu¤u sürece biz tart›ﬂmaya devam edece¤iz. Yani kendi defterini tutan oldu¤u sürece, beyannameler ruhsatl› meslek mensuplar›nca onaylanmad›¤› sürece
ücret tarifesi konusunda tart›ﬂmalar›m›z devam edecektir. Burada de¤erli arkadaﬂlar›m›z çeﬂitli konular› dile getirdiler. Öncelikle 8 bölge konusunu mümkünse 71 odan›n tarifesi ayr› ayr› yay›mlans›n. ‹kinci bir konu arkadaﬂlar›m›z söyledi¤i için yan›t da vermek
istiyorum, defter tutmakta SM ve SMMM ayr›m› yanl›ﬂ arkadaﬂlar. Yasa ç›karken
yanl›ﬂ ç›kt›. Yasada SM, SMMM ayr›m› yap›lmas› bize göre yanl›ﬂ hele hele ayn› iﬂin yap›lmas›nda, mali müﬂavir arkadaﬂlar›m›za daha fazla ücret verilmesi rekabetin bir baﬂka yönünü sa¤layacakt›r. Zaten zor günler yaﬂad›¤›m›z bugünlerde bunun tart›ﬂmas›n›n
bile gündeme getirilmesinin do¤ru olmad›¤› inanc›nday›m. Ücret durumuna gelince ‹stanbul Odas›’n›n tespit komisyonu gerçekten iyi bir çal›ﬂma yapt›lar, bu çal›ﬂmalar›m›zda ücretin maliyeti dile getirildi. Özellikle y›ll›k kira giderleri, y›ll›k personel giderleri, mükellef ad›na yapt›¤›m›z giderler ve daha bir sürü giderler ücreti belirlemiﬂ olacaklar.
ﬁimdi tart›ﬂt›¤›m›z konu bu ücretin biraz daha alt›n› alal›m m›? almayal›m m›? Ben ﬂunu teklif ediyorum. Barolarda oldu¤u gibi gerçekten muhtaç mükellefleriniz varsa odalar›m›z taraf›ndan bu mükellefimizin ücretsiz defterlerini tutal›m, arkadaﬂlar. Bunu aç›k
aç›k dile getireyim. Yoksa bunun baﬂka bir yolu yok.
‹kinci konu, ücret olay›ndaki tespit bana göre de¤erli arkadaﬂlar, yard›m iﬂlem
hacmine göre de¤erlendirmemiz gerekiyor. Ciro zanne diyorsam bir yöntem olmamal›,
tart›ﬂmal› bir yöntem. Çünkü ciro olay›nda gene tüccar üç fatura fazla kesiyor ama bunun yan›nda e¤itim malzemesi satan bir firma ayda bir fatura kesiyor. Dolay›s›yla çal›ﬂmalar›m›zda verdi¤imiz iﬂlem adedine göre bir çal›ﬂma yap›labilir diye bilgilerinize sunar›m. Çok önemli bir konu ücretimiz enflasyon karﬂ›s›nda kuﬂa dönüyor. Haydi bunu
geçtik bir sene dayand›. Bilemiyorum, di¤er odalar›m›z›n durumu nas›l ‹stanbul’da mal

>>> 1992-2002 BAﬁKANLAR KURULU TOPLANTILARI

11

1 baskanlar kurulu.qxp

10/3/08

YAHYA ARIKAN

11:00 PM

Page 12

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

fiyatlar›n›n %60, %70’ini elde edemiyoruz. Acaba bu ücret tarifesinde ayl›k ücret tarifelerinin tarihinde ödenmedi¤i takdirde gecikme zamm› olay›n› gündeme getirelim arkadaﬂlar. Yani bir enflasyon karﬂ›s›nda ücret gidiyor, bir de ücretimizi bir sene sonra ald›¤›m›z zamanki kayb›m›z ne olacakt›r? Bu konuyu tart›ﬂmaya aç›yorum. Hiçbir meslek
dal›nda böyle bir kay›p yok arkadaﬂlar›m.
Ücretin tart›ﬂ›lmas›na geldi¤imizde, burada bize göre ücretin maliyeti net bir ﬂekilde yetkililere anlat›lmas› gerekiyor. Örnek verdi¤imiz zaman, bizim ücretimizin tart›ﬂ›lmas› bize göre yanl›ﬂ ama ﬂu yan›ﬂl›k var özellikle birinci dilimi hizmet sektöründe gerçekten iﬂlem adedi az, ekonomik yap›s› iyi olmayan mükellefin ücretini düﬂük tutarsak,
iyi bir ﬂekilde hesaplayabilirsek bu konu tart›ﬂ›labilir. Bu do¤rultuda da hakikaten muhasebeci ücreti vermeyecek düzeyde ise odalar›m›z onlar› ücretsiz muhasebe tutsun
demesini dile getiriyorum. Ücretin süresinde yay›nlanmas› da gerçekten önemli bu sene
ne olursa olsun mevcut yasadaki süre içerisinde giderilmesi zannediyorum, yay›nlanmas› gerekiyor. Bu konuda süresinde yay›nlanmas›n›n bir sürü yararlar› var.
Di¤er bir konu, defter tasdik diye bir konu var de¤erli arkadaﬂlar›m. Biraz önce anlatt›¤›m gibi ücretin maliyetini hesaplarken mükellef alan›nda yapt›¤›m›z yol giderleri
dahil olmak üzere hepsi yap›lmak tad›r. Bu alanda da büyük bir kavga oluyor, ama muhasebe mesle¤inin süresi olmad›¤› için 300 saat - 400 saat iﬂletmeye sahip olan
meslektaﬂlar›m›z büyük bir gelir kayb›nda. Dedi¤im gibi bunun tart›ﬂ›lmas›ndan yana
de¤ilim. Arkadaﬂlar›m, ücret farklar›m›z›n, bir arkadaﬂ›m›z›n belirtti¤i gibi e¤er bildi¤imiz düzeye indirirlerse, bu pazarl›k olay› de¤il ama bizim tarifedeki belirli ücret tarifesi
alt›na inilmemesinde büyük yarar görmekteyim. Hepinize sayg›lar sunuyorum.
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Kendi defterini herkes tutabilsin ama
bu kay›tlar›n sonuçlar›n›n do¤ru olup ol-mad›¤›n› bir tek merci yapabilir; bunlar
3568 say›l› yasayla yetki alm›ﬂ olan
meslek mensuplar›d›r.
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12 ﬁubat 1993

>>> TÜRMOB 2. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›
Say›n Genel Baﬂkan›m, Say›n Gelirler Genel Müdürüm, de¤erli konuklar, de¤erli arkadaﬂlar›m hepinizi sayg› ve sevgi ile selaml›yorum.
12 Ocak’tan beri ‹ﬂletme Yönetim Merkezleri gerek odalar›m›zda gerekse taban›m›zda enine boyuna tart›ﬂ›ld›. Ben art›k bunu dile getirmek istemiyorum art›k örgütümüz çok net olaraktan böyle bir yönetim merkezi oluﬂmas›n›n bir yarar getirmeyece¤i
görüﬂünde. Fakat ben bir konuyu Say›n Gelirler Genel Müdürüm bu konuyu biliyorlar
ama bir kere daha hat›rlatmakta yarar var. Özellikle Fransa’da uygulanan bir sistemin
y›ll›k bilanço ve gelir tablolar›n›n kontrolü yap›lmakta, di¤er anlamda bu tablolar›n vergi
idaresinde hatal› gitmemesi beyan edilen sat›ﬂ has›lat› tutar›n›n do¤rulu¤unu kontrol
etmek gibi bir tak›m iﬂlemler yapmakta, ayr›ca bilanço ve gelir tablosu beyannamesinin
alt›nda iﬂletme yönetiminde ki yetkili üyenin imzas› ve de odaya kay›tl› meslek mensubunun imzas› aranmaktad›r. E¤er iki imza yok ise vergi dairesi de mükellefe tan›nan indirimi uygulamamaktad›r. Yani mevcut ﬂu andaki dünyadaki uygulama bu.
ﬁimdi örgütümüzün, ‹stanbul ilinin görüﬂünü çok net olarak dile getirdik ve 6 ﬁubat’ta Say›n Bakan›m›z›n kat›ld›¤› bir toplant›da ki saat 11’de baﬂlayacak olan toplant›ya binin üstündeki meslektaﬂ›m 700-800 civar›nda insan saat 4’lere kadar böylesine
önemli bir konu da beklediler. Say›n Bakan›m›zdan da sevindirici bir haber almalar›na
ra¤men bugün görüyoruz bu tasar›da ‹ﬂletme Yönetim Merkezi devam etmekte. Ben
konuyu baﬂka bir yöne çevirmek istiyorum özellikle meslek odalar›m›z›n en büyük amac›
kamu görevi yapmakt›r. Yani say›n Maliye Bakanl›¤›m›z yetkilileri nas›l vergi gelirlerini
artt›rmak hedefi ise, meslek odalar›nda do¤ru kay›tlar›n tutulmas›, do¤ru beyannamelerin verilmesi temel hedeflerimiz aras›nda.
Bugüne kadar ilginçtir 3568 say›l› yasa ç›kt›¤›ndan beri meslek camiam›za hiçbir
yetki verilmemiﬂtir. Ben öncelikle bu konunun hayata geçmesini talep ediyorum ve de
gerek bakanl›¤›m›z, gerekse hükümetimizin vergi düzenini oturtmas›yla ilgili yapt›¤› çal›ﬂmalar› yürekten destekliyoruz. Yaln›z tasar›daki götürülü sisteme geçiﬂ olay›n›n götürüden iﬂletme esas›na geçiﬂ olay›n›n bir çok arkadaﬂ›m›za hem uygulama ﬂans› oldu¤umu küçük bir geçiﬂ oldu¤unu zannetmiyorum. Bu hepimizin ortak görüﬂü. Fakat ﬂu
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görüﬂte de hem fikiriz; bölge düzeni oturmadan da muhasebe düzeninin oturtulamayaca¤›n› ve do¤ru beyanname verilemeyece¤i de ortak görüﬂtür.
Bu konuya da yürekten kat›l›yoruz ve bunu bas›ndaki makalelerimiz de yaz›lar›m›z
da Birli¤imizin de sundu¤unu zannediyorum. B›rakmadan bunu da sonuna kadar söyledik. Beyannamelerdeki imza yetkisini niye dile getiriyoruz? Yani bu beyannamedeki imza
yetkisi konusunda bir yasa ç›kar›lmas›na gerek yok. Tam beyannamelerde meslek mensubunun imza sütunu aç›lm›ﬂt›r. Herkes kendi defterini tutmak ister. Anayasal yönden
mümkün deniliyor, ona da kat›l›yoruz. Kendi defterini herkes tutabilsin ama bu kay›tlar›n sonuçlar›n›n do¤ru olup olmad›¤›n› bir tek merci yapabilir; 3568 say›l› yasayla f›rsat
alm›ﬂ olan meslek mensuplar›d›r. E¤er bu sistem yap›l›rsa, hayata geçerse iddia ediyorum özellikle ‹stanbul ilinde trilyonlarca ek bir vergi geliri gelecektir ve de en önemli sorunlardan bir tanesi kaçak muhasebeci, yetkisiz muhasebeci sorununa da bir çözüm
bulunacakt›r.
Say›n Gelirler Genel Müdürü, ‹stanbul Defterdar› oldu¤unda kendine arz ettim.
Meseleleri çok iyi biliyorlar bugün ‹stanbul’da binlerce kaçak muhasebeci çal›ﬂ›yor. Bu
muhasebeciler defter tutuyorlar, Say›n Genel Müdürüm kay›t tutmuyorlar. Böyle bir
tabloda gerçekten amaç gerçek vergilerin toplanmas› ise biz ‹stanbul’da 10 bin, Türkiye’de 34 bin, 40 bin meslek mensubu, bu yetki verildi¤i taktirde bu iﬂlemi yapmaya haz›r oldu¤umuzu beyan ediyoruz ve beyan etmeye de devam ediyoruz.
‹kinci konu gerçekten mesle¤imizin bir sürü sorunlar› var. 52 No'lu genelgede o zamanki meslek yasam›z olmamas›ndan dolay› gümrük komisyoncular›ndan tutun, birçok
mesleki kuruluﬂlar var ama serbest muhasebeci mali müﬂavirler, serbest muhasebeci
ve yeminli muhasebecilerle ilgili bir deklere yok, bunun eklenmesini talep ediyoruz.
Yine baﬂka bir konu, kaçak muhasebeci olay›n›n çözümlenmesi yönündedir. ‹ncelemelerde özellikle ruhsatl› meslek mensubuna muhasebesini tutturmayanlar, öncelikli incelemeye al›nd›¤› taktirde zannediyorum mükellefte buradan bir bahisle ruhsatl› meslek
mensuplar›na do¤ru kayacaklard›r ve bu kaçak muhasebeci sorununa da bir anlamda
çözüm gelmiﬂ olacakt›r. Yine birçok vergi dairesi bu uygulamay› yap›yor ama Türkiye geneline bir bütünlük yok, yeni mükellefe geçtiklerinde meslek mensubu ile yap›lan sözleﬂme istenmektedir. Yani tüm bunlar üzülerek belirtmek istiyorum meslek yasas› ç›kt›¤›ndan beri özellikle serbest muhasebeci mali müﬂavirlere hiçbir yetki verilmeyen bu camiaya bir kiﬂilik kazand›r›lmas› yönünden bu yetkilerin verilmesini talep ediyoruz. E¤er Say›n Bakan›m›z, bu mesle¤i yeminli mali müﬂavir arkadaﬂlar›m›z lütfen yanl›ﬂ anlamas›n-
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lar sade ce yeminlilere yetki verip bu olay› çözmek istiyorlarsa bir çözüm getirilemez, bu
bir meslek olay›d›r. Paylaﬂma olay›d›r. Serbest muhasebecisiyle, serbest muhasebeci
mali müﬂaviriyle, yeminli mali müﬂaviriyle birlikte olabildi¤imiz anlamda sorunlar çözümlenmiﬂ olacakt›r. Ben bilgilerimi bu anlamda arz ettim, sayg› ve sevgi sunuyorum, teﬂekkür ediyorum.
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13 Kas›m 1993

>>> TÜRMOB 5. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›
Say›n Baﬂkan, say›n Birlik yöneticilerim, say›n oda baﬂkan› arkadaﬂlar›m, hepinizi
‹stanbul Odas› ad›na sayg› ve sevgi ile selaml›yorum ve Antalyal› hemﬂehrilerimizi böyle
güzel bir organizasyonu düzenledikleri için kutluyorum. Her zaman en güzelini yapar onlar.
De¤erli arkadaﬂlar›m bu ücret tarifesi hepimizin belirtti¤i gibi meslek yasas› ç›kt›¤›ndan beri tart›ﬂ›yoruz ama bu tart›ﬂmalar› yaparken, buraya gelirken, zannediyorum
biz yöneticiler taban›m›z›n da görüﬂlerini tam olarak yans›tt›¤›m›z› zannetmiyorum. Bir
çok oda baﬂkan›m iﬂte anketler gönderdik, çok az bir ilgi ile bu anketler yan›tlan›yor deniliyor, dolay›s› ile taban›n tam anlamda görüﬂü olmayan bir toplant›da da gördü¤üm
kadar›yla yönetici arkadaﬂlar›m jimnastik yaparak, bu anlamda bir politika üretmeye
çal›ﬂ›yoruz.
ﬁimdi ücret tarifesi olay›n› her ﬂeyden önce yetkisiz muhasebecinin önlenmesine
ba¤l›, kaçak muhasebeci dedi¤imiz yetkisiz muhasebecinin önlenmesine ba¤l›. E¤er bu
meslekte kaçak muhasebeci dedi¤imiz yetkisiz muhasebeci olgusu ortadan kalkm›ﬂ ise
zannediyorum ücret tarifesi konusu pek o kadar problem olmayacakt›r. Tabi bunun için
her ﬂeyden önce mesle¤e iﬂlerlik kazand›r›lmas› gerekiyor, hepsi birbiri ile ba¤lant›l›. Yani siz Maliye Bakanl›¤› ile çok iyi bir diyalogla çok iyi bir tarife ç›karabilirsiniz, hem de
yüksek rakamlar ç›kartabilirsiniz ama geriye döndü¤ünüzde uygulama ﬂans›n›n ne olup,
olmad›¤›nda, bir sürü tart›ﬂmalar baﬂlayacakt›r. ‹ﬂte iﬂlerlik konusuna üç y›ldan beri
meslek örgütümüzün hemen hemen tüm odalar›m›z›n ortak oldu¤u bir düﬂünce vard›r,
beyannameleri imza yetkisi olay› zannediyorum örgütte bu konuda farkl› düﬂünen hiçbir
oda yok, tabanda farkl› düﬂünen hiçbir arkadaﬂ›mda yok.
‹ﬂte önemli bir noktaya gelindi. Dünkü Sabah gazetesini okursan›z, ondan önceki
gazeteleri okursan›z Say›n Baﬂbakan’›n aynen demeci, beyannamelere imza yetkisi olay›n› getiriyor ve bu konuda da bugüne kadar yeminli arkadaﬂlar›m kelimelerimi yanl›ﬂ anlamas›nlar, geçmiﬂ bakanlar sürekli yeminli mali müﬂavirleri telaffuz edebiliyorlard› ama
yeni hükümet serbest muhasebecileri, serbest muhasebeci mali müﬂavirleri telaffuz etmeye baﬂlad› ve diyorlar ki, bu konuda, bu meslek örgütüne yetki verece¤iz diyorlar. Tabi
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bunun Odalar Birli¤imizin son bir y›ldaki yapt›¤› planl›, örgütlü kimine göre kavga yerine
diyalogla gelinmiﬂ olunan bir aﬂamaya her ﬂeyden önce yürekten inan›yoruz ki, bu konu
hayata geçecek. Tabii baﬂl› baﬂ›na bir konu, hayata geçecek. Tabi baﬂl› baﬂ›na bir konu,
bu konu imza yetkisi ald›ktan sonra bu örgütün s›navdan geçmesi gerekiyor, s›navdaki
kast›m ﬂu mesle¤in ahlak kurallar› ile bu imza yetkisi olay›n› yüzümüzün ak› ile baﬂar
mam›z gerekiyor. Yani baﬂard›¤›m›z takdirde ben inan›yorum ki ülke ekonomisinin temel
dire¤i olan muhasebecilere daha bir sürü yetki ve sorumluluklar verilecektir.
ﬁimdi ücret tarifesi olay›nda mesle¤e iﬂlerlik kazand›rmas›nda hem fikir olmam›z
gerekiyor, yoksa bu tart›ﬂmalar devam edecek. ‹kinci boyutu ücret tarifesi diye bir olay
bana göre söz konusu olmamal›d›r. Yani geliﬂmiﬂ ülkelerde de bu konu bu ﬂekilde, Dünya
Bankas› raporunda da ayn› ﬂekilde yaz›yor. Devlet diyor, bakanl›k diyor, bu iﬂe müdahale etmemesi laz›md›r diyor ve diyor ki, mükellefle muhasebeci karﬂ›l›kl› bu olay› tespit
etmesi gerekmektedir, diyor bundan da netleﬂmemiz gerekiyor. Buna göre ücret tarifesi kimler istiyor, ücretini almayan meslek mensuplar› istiyor, de¤erli arkadaﬂlar›m, bunda da netleﬂelim.
E¤er bugün eme¤inin de¤erini almas›n› biliyorsa, hizmetini almay› biliyorsa, meslek
mensubunun ücret tarifesi diye bir sorunu yoktur. Ben y›llard›r bu iﬂi yap›yorum, geçmiﬂten dernek döneminden de geliyoruz. Her sene müﬂterimle ülkede artan enflasyon
oran›nda belli bir zam, onu uygulaya uygulaya bu döneme kadar geldi. Bu yollan ücret
tarifesinde bunda da netleﬂmemiz gerekiyor, tarife isteyen insanlar ücretleri alamayan
meslek mensuplar› istiyorlar.
ﬁimdi Odalar Birli¤imizde politika üretmemiz gerekiyor zannediyorum. Bir çok oda
baﬂkanlar›m›z ﬂunda netleﬂmiﬂlerdi, ücret tarifelerimizi Maliye Bakanl›¤› tasdik etmemeli, odalar kendi ücretini belirle meli diye yine meslek örgütümüzün ortak bir görüﬂüydü. Geçen sene yap›lan esnafla protokol bu sene yap›lmamas› laz›m, somut önerimiz
bir. ‹kincisi; odalar›n ortak görüﬂü olan ücret tarifesine Maliye Bakanl›¤› çok az primler
ile yay›nlayabiliyorsa bir problem yok, ama çok büyük uçurumlar var ise bana göre, her
oda kendi tarifesini, Odalar Birli¤ine bildirmek suretiyle bast›rmas› gerekiyor. Ve de yeni
bir öneri getiriyorum, ücret tarifelerinin lokantalarda oldu¤u gibi bürolara as›lmamas›
laz›m.
De¤erli arkadaﬂlar›m bizim ‹stanbul’da dört y›ld›r baﬂlatt›¤›m›z bir uygulama var,
tarife yerine broﬂür veriyoruz meslek mensuplar›na, e¤er ücretini alamayan insanlar
varsa o broﬂürü ç›karts›nlar ikna etmeye çal›ﬂs›nlar. Kald› ki bu arkadaﬂ›n, özel iste¤i
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ﬂimdi bir çok arkadaﬂ›m çok önemli bir konuya de¤indiler, bu mesle¤in kalitesinde mesle¤e ﬂaibe getiren tahsilat olay›n› b›rakmam›z gerekiyor. Biz önemli bir f›rsat yakalad›k,
önemli f›rsat tekdüzen hesap plan› olay›. Bugün Türkiye’nin dört bir yan›nda Odalar Birli¤imizin önderli¤inde illerimizde e¤itim çal›ﬂmalar› yap›lmakta ve büyük bir ilgi var ve görüldü¤ü kadar›yla tekdüzen hesap plan› uygulamak, belki çok basit olabilir ama mali
tablolar›n olay›n› ald›¤›n›z zaman püf noktalar›n› ald›¤›n›z zaman, meslek mensubuna
büyük bir külfet getiriyor. Yani 6 bin emek ortada var, bu düﬂünce ile ﬂunu burada karar›n› alabilir miyiz? Tüm Türkiye’de uygulayabilir miyiz? Muhasebeci müﬂteri paras›n›
toplayabilir mi? De¤erli arkadaﬂlar, bu örgüt buna karar vermesi laz›m. E¤er bu karar›
verebiliyorsa bir çok arkadaﬂ›m›z Samsun’un Denizli’nin veya bir çok illerin getirdi¤i ﬂaibe olay› mesle¤e leke getirecek suçlamalar›n ortadan kalkaca¤›na inanmaktay›m. Bu
sene ﬂunu da yapmal›y›z, geçen sene yapt›¤›m›z gibi gürültü ç›karmadan bu iﬂleri yapmal›y›z. Birinci y›l çok büyük gürültüler ç›kararak ücret tarifesi konusunda odalar›n gücü yetti¤i oranda gürültü ç›kard›. Geçen sene bu gürültü yap›lmad›, bu sene sessiz seda s›z burada oluﬂacak politika do¤rultusunda, ücret tarifesi olay›n› çözmemiz gerekiyor. Ücret tarifesi konusunda somut önerilerim bunlar.
Say›n Baﬂkan›m, yaln›z baz› oda baﬂkanlar›m›n getirdi¤i birkaç düﬂünceye de yan›t
vermek istiyorum. Bir önerim var, iﬂte dönemsel ücret tarifesi uygulanmal›, ikincisi bir
katsay›ya ba¤lanmas› ﬂart bunlar yanl›ﬂ arkadaﬂlar. Yani hem arz talep olay›n› savunuyoruz hem yar›nlarda bu meslek örgütüne ne gibi iﬂler yüklenece¤ini bilmiyoruz, böyle
bir katsay›ya ba¤lanmas› olay› temelden bize ba¤layacak bir olgu bunu da tabii tart›ﬂ›p
sonucu verece¤i, karar› ‹stanbul Odas› olarak uyaca¤›m›z› belirtmek istiyorum. Bu da
bize göre yanl›ﬂ bir düﬂünce, yine bir arkadaﬂ›m ücret tarifesinin d›ﬂ›na ç›k›yorum. Tabii
burada her ﬂeyi konuﬂmam›z gerekiyor düﬂüncede dürüstlük diyor de¤erli arkadaﬂ›m,
düﬂüncede dürüstlük ama burada söz al›p da demagoji yapmak bir dürüstlük olay› de¤il. Hem bir yandan Odalar Birli¤i'nin harcamas›n› 7 milyar olarak telaffuz ediyorsunuz,
yine 70 milyar olmad› diyorsunuz, siz de biliyorsunuz ki burada odalar›m›z kendi aidat
sorunlar›m›z› Odalar Birli¤i’nin kat›l›m pay›n› göndermemekte. Yani bunu burada kürsüye ç›kt›¤›m›z zaman, ortaya net düﬂünceler at›lmas› gerekmekte. Yine ﬂahs›ma yönelik
bir olay oldu¤u için k›saca belirtip sözlerimi bitirmek istiyorum. Dün diyor aslanlar gibi
kükreyen baz› odalar›m›z, kuzular›n sessizli¤ini oynamaktad›r, diyor de¤erli arkadaﬂ›m.
Sayg› de¤er arkadaﬂlar›m, ‹stanbul Odas› olarak bas›n›n ve medyan›n merkezinde olan
bir meslek odas›y›z. ‹lk günden beri tüm odalar, mesle¤imizi en iyi ﬂekilde temsil etmek
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ve sorunlar›m›z›n çözümünde ilk etaplar olarak gördü¤ümüz medyaya girmenin çal›ﬂmalar›n› yapt›k ve gücümüz yetti¤i oranda bu çal›ﬂmalar devam ediyor ve övünç duyuyorum. Bugün vergi paketi ile ilgili herhangi bir konu ile ilgili ilk sorduklar› adres ‹stanbul
Odas›, bu gerçekten övünç noktas›. Bas›n ﬂu anda bunu söylüyor. Sizler ﬂu anda dinleniyorsunuz, sizler takip ediliyorsunuz ve sizlerin ülkeye getirdi¤iniz öneriler ciddi olarak
takip edilmektedir deniliyor. Tabii ﬂunu da anlamak mümkün de¤il, kavga etmek için kavak yöntemi ile gitmek gerekiyor de¤erli arkadaﬂlar›m, ücret tarifesi sorununda bu
meslek örgütünü soka¤a m› dökmemiz gerekiyor. Temel sorun ücret tarifesi olay›ysa ve
bu mesle¤in yapaca¤› baﬂka hiçbir ﬂey yoksa, hep birlikte soka¤a da dökülürüz ama hep
birlikte bir uzlaﬂma ortam› yakalam›ﬂken, bir diyalog ortam› yakalam›ﬂken, özellikle beyanname imza olay› hükümetin paketine girdi¤i bir noktada, temel sorunu bu gibi göstermek bu öneriyi getiren arkadaﬂlar›m›z›n samimi olmad›¤›na inan›yorum.
Bu toplant›da di¤er arkadaﬂ›n belirtti¤i gibi illerimize dönerken ortak bir karar olmas›nda yarar görmekteyim ama arkadaﬂlar›m›z›n Odalar Birli¤i'ne somut öneriler getirmesi gerekiyor. Bir ﬂey daha belirtmek istiyorum, ‹stanbul’da baﬂlatt›¤›m›z bir olgu
var, hep eleﬂtiriyoruz de¤erli arkadaﬂlar›m. ‹lk hatay› meslek mensubu yap›yor, meslek
mensubu odalar›na oturdu¤u yerden ikili dörtlü ﬂekilde eleﬂtiri getiriyor. Bana göre
meslek mensubunun görevi odas›na öneri getirmek zorundad›r. Odalar›n da önemli bir
görevi var, odalar da çok afedersiniz oturdu¤u yerden ahkam kesmemesi laz›m. Bizler
bir vergi paketi haz›rlan›yorsa veyahutta herhangi bir ekonomik olay gündeme gelmiﬂse,
odalar olarak Birli¤e öneri götürmek zorunday›z, hepimizin bu konuda sorumlulu¤u var.
E¤er bu üçgeni kurdu¤umuz zaman zannediyorum çok önemli bir noktaya gelece¤iz.
Ama tüm bunlara ra¤men ﬂunu belirtmek istiyorum, 4 y›lda gelinen mesafe çok önemli
bir mesafedir, bu gelinen mesafeyi arkadaﬂlar›m›z gururla görmeleri gerekiyor ne istedi¤imizi bilirsek önümüzdeki günlerin de çok h›zl› bir ﬂekilde aﬂ›laca¤›na inanmaktay›m,
sayg› ve sevgiler sunuyorum, teﬂekkür ederim.
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5 ﬁubat 1994

>>> TÜRMOB 6. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›
Say›n Baﬂkan›m, Birli¤imizin de¤erli yöneticileri, de¤erli meslektaﬂlar›m, hepinizi
sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.
Ben öncelikle, Say›n Bilgin Tosun’un endiﬂelerine kat›lmad›¤›m› buradan bildirmek
istiyorum. Bu tasar›da var olan k›sm›n, meslektaﬂlar›m›z›n aleyhine oldu¤unu maalesef
biliyorum ‹stanbul’da da özellikle oda grup çekiﬂmeleri yaratan insanlar taraf›ndan,
baﬂlat›ld› ve geri püskürtüldü. Biz bunu hukukçular›m›z, meslekte uzun y›llar birikimi olmuﬂ arkadaﬂlar›m›zla da yapt›¤›m›z de¤erlendirmede iyi irdelerseniz bu veriler yetki uygunluk denetimidir. Yani muhasebeye sunulan evraklar›n, kay›tlara do¤ru olarak geçmesinin ve beyannamelere do¤ru olarak geçmesinin denetimi olay›d›r. Yoksa muhasebeye
sunulan evraklardaki sahtekarl›ktan, yanl›ﬂ belgelerden hiçbir meslek mensubunun sorumlu olmas› söz konusu de¤ildir ve biz bunu camia olarak acaba bizim aleyhimize midir,
de¤il midir tart›ﬂmas›n›n hiçbir yarar getirece¤ine inanm›yorum. Objektif gözle bakt›¤›m›z zaman, bu konunun aç›k ve net oldu¤unu göreceksiniz. Bu konuda neler yap›lmas›
gerekiyor, bize göre gündemin birinci maddesi bu. Birçok arkadaﬂ›m mesleki sorunlar›n›
dile getiriyor. Bugün mesle¤in bana göre ne büyük sorunu kaçak muhasebeci sorunudur.
Bizim rekabet olay›m›z onlar. Mesle¤in kalitesini indiren onlar, bunun çözülmesi için bu
yasa teklifinin bir an önce hayata geçmesi gerekiyor.
Bu anlamda birinci önerimiz, bir telgraf kampanyas›yla 71 odam›z, Türkiye’de 40
bin meslek mensubunun deste¤iyle sesimizin duyurulmas› gerekiyor. Gene bu çal›ﬂmaya
ilave olarak, tan›t›ma büyük bir a¤›rl›k verilmesi gerekiyor. Bir çok odalarda yap›l›yor.
Ben zannediyorum 71 odaya gönderdim, oda baﬂkanlar›na, ‹stanbul’da ocak ay›n da
yapt›¤›m›z bir tan›t›m kampanyas› yapt›k. “Ülkemizi seviyoruz” mesaj›yla mesle¤imizin
önemini belirttik. Çok da önemli tepkiler ald›k. Kanal 6’da reklamlar verdik. Zannediyorum, Türkiye’nin dört bir yan›nda arkadaﬂlar izlemiﬂlerdir. Bunun daha çok yap›lmas›n›n
gerekli oldu¤unu, her il kendi çap›nda, kendi imkanlar› dahilinde bu tan›t›ma devam edilmesi gerekmekte. Gene bu konularda panel ve sempozyum gibi etkinliklerin yap›lmas›
gerekmekte. Tabii, ‹stanbul Odas›’n›n ortak görüﬂü ﬂu: Biz bu toplant›ya gelmeden önce, Dan›ﬂma Meclisimizle toplant› yapt›k. Mesle¤in çok önemli sorunlar›nda gruplar ay-
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r›m› yap›lmadan, mesle¤e önderlik eden tüm arkadaﬂlar›m›z› topluyoruz ve bu tip önemli
konularda ortak düﬂünce belirliyoruz. Ortak görüﬂ, tasar›n›n sadece bizimle ilgili bölümüyle de¤il tasar›n›n tümünü savunarak yola ç›k›lmas› daha çok kamuoyu oluﬂturulaca¤› yönünde. Biz bu yapt›¤›m›z u¤raﬂlar›, s›rf beyanname ve imza yetkisi olay› olarak
getirdi¤imiz zaman kamuoyunun deste¤ini yeterince alamayaca¤›m›z› düﬂünüyoruz.
Tekdüzen muhasebe sistemine geçtik ve tekdüzen muhasebe sisteminde bir çekler
olay› var. Çek, senet ve kambiyo denen olgu yasallaﬂmad›¤› takdirde, meslektaﬂlar›m›z›n
nas›l kay›t tutaca¤› da bir hayli tart›ﬂmal›. Bu anlamda bunun ülkeye ne getirece¤ini
anlatan bir kampanyan›n geniﬂ destek görece¤i inanc›nday›m. Tüm bunlar yap›ld›ktan
sonra, e¤er bir yol al›nam›yorsa, bu meslek örgütü bir yürüyüﬂ mü yapar? Bunu buradaki oda baﬂkanlar›m›z›n verece¤i karar do¤rultusunda, bu mesle¤in can al›c› noktas›nda,bugüne kadar hep iyi niyetli, diyalogla olaylar› çözmeye çal›ﬂt›k. Ama örgütlü bir gücüz. Bugün ‹zmir’de bak›yorum avukatlar, hayat standard› üzerinden, hayat stan dard›n›n kalkmas› için, yürüyüﬂ yap›yorlar. Hayat standard› sadece doktorlara özgü bir
olay de¤il, biraz önce de¤erli arkadaﬂ›m›n de¤indi¤i gibi, tüm serbest meslek erbab›n›n,
ticaret erbab›n›n ortak bir sorunu. Hayat standard› konusunda e¤er biz bir meslek örgütü olarak sadece kendimizi ön plana ç›kartan bir çizgiyi ön palana getirirsek, bize göre de yanl›ﬂ olaca¤› inanc›nday›m. Hayat standard› müessesesinin tümden kalkmas›n›
savunmak, ama Türkiye’de de bir gerçek var. E¤er bir vergi düzene oturmam›ﬂsa, sistem kontrol alt›na al›nmam›ﬂsa, hayat standard›n› kald›rd›¤›n›z zaman, zannediyorum
bir verginin de toplanamayaca¤› görüﬂündeyim. Bu anlamda sistemi üniter sistemin bir
bütünlük içerisinde tan›narak, hayat standard›n›n kalkmas›n› bu ﬂekilde savunmam›z›n
do¤ru olaca¤› inanc›nday›m
De¤erli arkadaﬂlar›m, ben biraz da mesleki sorunlar olay›na de¤inmek istiyorum.
Biraz önce Say›n Bilgin Tosun arkadaﬂ›m, çok ac›kl› bir tablo çizdi ama sonuçta da
Adana’da mesle¤in sayg›n bir yere geldi¤ini dile getirdiler. ﬁu gerçe¤i görmemiz laz›m: 4
y›lda bu meslek örgütü, ülkede belirli bir yere gelmiﬂtir. Ama bu gelinen nokta, tabii ki
özledi¤imiz bir nokta de¤il, bunda hem fikiriz. Özellikle bu mesle¤e sayg›nl›¤›n, iki boyutta hayata geçece¤ine inanmaktay›z: Bir, e¤itime büyük a¤›rl›k vermekten geçiyor de¤erli
arkadaﬂlar›m, Japonya bugün, dünya ülkeleriyle yar›ﬂ›r bir hale gelmiﬂ. Belki de ilk üç s›ra içerisinde yer alan bir ülke haline gelmiﬂ. Diyoruz ki biz, bu meslek örgütü sürekli e¤itilmeli, kendini yenileyerek, e¤itimdeki kaliteyle sayg›nl›¤›na ulaﬂaca¤›na inanmaktay›z.
‹kinci konuda, bu mesle¤e talep yarat›lmas›n› sa¤lamakt›r, de¤erli arkadaﬂlar›m.
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Yani bu mesle¤e talep yoksa, muhasebe mesle¤ini iﬂletme esas›nda bir sistem olarak
görmeye devam edersek bu mesle¤in sayg›nl›¤›n›n da öneminin de pek anlam› olmayacakt›r. Bir anlamda TÜRMOB’un son zamanlarda yapt›¤› giriﬂimler, gerçekten olumlu.
Özellikle Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’n›n, sermaye art›ﬂlar›ndaki, noterler taraf›ndan yap›lan tespitin meslek mensuplar›nca yap›lmas› ile ilgili bir genelge hakikaten önemli bir
geliﬂme. Tabii burada ﬂu tart›ﬂmalar baﬂl›yor: Efendim bu yine serbest muhasebeciler
ç›kmaz› gündeme geliyor. Bu örnekleri geliﬂtirebiliriz. ‹ﬂte diyoruz ki biz, gelin arkadaﬂlar
bu mesle¤in yar›nlar› için, serbest muhasebeci kavram›n›n kalkmas› için ortak bir noktada u¤raﬂ verelim. Yani bu mesle¤e üniversite mezunu olmayanlar girmemeli bundan
sonra, bu meslek herkese ekonomik rahatl›k sa¤layacak, her önüne gelenin girece¤i bir
meslek olarak görülmemesi gerekiyor.
Doktorlukta, avukatl›kta, mühendislikte, üniversite mezunu olmayan ilgili mesle¤e
giremiyorsa, muhasebe mesle¤inde de bu böyle olmal›. Ha burada sorun nedir? Geçmiﬂteki intisap haklar›n› hep birlikte savunduk, hatta dernekçi arkadaﬂlar hat›rlarlar, ben
bu toplant›ya gelmeden önce ‹stanbul’da yapt›¤›m toplant›da özeleﬂtiri yap›l›yor. O zaman ticaret liselerini savunan da bizlerdik. Çünkü bir gerçeklik vard›. Yani ülkenin e¤itim
yap›s› ortadayd›. Y›llarda bu iﬂi yapanlar vard›. Bunlarla intisap hakk›n› birlikte savunduk ama bana göre, 13.06.1994’te bu konu bitece¤ine göre, mevcut serbest muhasebeci unvanlar›n›n, mali müﬂavirlikle,benzeﬂmesi olay› e¤itim fark› sa¤lanarak, tek bir unvana dönüﬂmesi, yar›nlarda bu mesle¤in daha büyük talepler yarat›ld›¤›nda, daha fazla
kavgalar›n yok olmas›n›n buradan geçece¤ine inanmaktay›m.
Tabii bunun yan›nda, ﬂu da bir gerçek, Türkiye’de, muhasebe mesle¤i yap›lm›yor,
sevgili arkadaﬂlar›m. Türkiye’de iﬂletme esas›n›n %90 oldu¤u bir ülkede, gelirgiderlerin
herkesin çok basit bir sistemle muhasebe mesle¤i yap›lm›yor. Neyi savunuyoruz? Bilanço sistemini savunuyoruz. Neyi savunuyoruz? Dünyada oldu¤u gibi, bu mesle¤in bir denetim mesle¤i oldu¤unu savunuyoruz ve özellikle, gene TÜRMOB’u bir ﬂey de daha kutlamak istiyorum: Ankara’da yap›lan, Dünya Bankas› ile ilgili olan sempozyumda, bu talebin, bu denetim mesle¤inin Türkiye’de yavaﬂ yavaﬂ oluﬂmas› gerekli oldu¤unda tüm
kat›l›mc›lardan ortak görüﬂ oldu. Bu anlamda meslekte bireysel çal›ﬂma dönemi bitecektir arkadaﬂlar. Yani bir odada oturup da bir kalemi eline al›p, defteri tutan insan
olay› bana göre bitecektir. ﬁirketleﬂmeler gündeme gelecektir. Bu camia, biraz önce ben
e¤itim olay›n› gündeme getirirken, bunun da altyap›s›n› bu örgütün yapmas› laz›m. Tek
baﬂ›na muhasebe tutmakta, ne gerçek anlamda sosyal bir refah düzeni sa¤lanacakt›r;
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ne de mesle¤in sayg›nl›¤› sa¤lanacakt›r. ﬁirketleﬂme olaylar›n› bu iﬂ bölümü olaylar›n›
gündeme getirmekte büyük yarar görmekteyim. Ve bütün bunlar yap›l›rken, topluluk sigor tas› dedik, ‹stanbul’da topluluk sigortas›yla ilgili bir panel yapt›k. Panele, Say›n Bakan kat›ld›. Sosyal Güvenlik Kurumlar›’n›n üst düzeyindeki insanlar kat›ld›. Koskoca 11
bin üyesi olan ‹stanbul’da 50 kiﬂi kat›ld›. Tabii ki bu sosyal güvenlik sorunu, biz örgüt
olarak, sonuna kadar dile getirmeliyiz.. Aksi takdirde Ba¤-Kur’da yaﬂanan s›k›nt›lar da
belli, SSK’da da belli.
Benim de¤inmek istedi¤im konu ﬂu: Topluluk sigortas›ndan daha önemli olan, mesleki sorumluluk sigortas› de¤erli arkadaﬂlar›m. Özellikle, oda yöneticisi olan arkadaﬂlar›m, aktif meslek mücadelesi ile u¤raﬂan arkadaﬂlar›m›n kay›tlar› kontrol ettiklerini
zannetmiyorum. Rakamlar o kadar büyük bir noktaya geldi ki bunlar 3 y›l 4 y›l sonra incelenmeye girdi¤imiz zaman alt›ndan kalkamayaca¤›m›z faturalar, önümüze ç›kacakt›r.
Bir anlamda acilen, meslek mensuplar›n›n, sorumluluk sigortas›n›n, hayata geçirilmesi
laz›m. Tabii Ankara’da yap›lan tart›ﬂmada, sorumluluk sigortas›n›n sadece denetim yapanlar için geçerli olmas› ﬂeklinde bir görüﬂ var. Biz ‹stanbul olarak, sadece denetim
yapanlar›n de¤il, denetim yapmayanlar›n da yapt›¤› iﬂlerden bir maddi hasar meydana
geldi¤i zaman, yar›nlarda büyük faturalar›n yüklenmemesi aç›s›ndan böyle bir sigorta
örne¤inin hayata geçmesi gerekiyor.
Di¤er bir konu ücret tarifeleri olay›. Bu sene Ankara’da yap›lan toplant› sonucunda olumlu bir karar al›nd›¤›na inan›yorum. Odalar, kendi tarifesini kendi belirlemeli. Biz
‹stanbul olarak, kendi tarifemizi, bast›k gönderdik ve 500 bin lira asgari rakam. Meslek
mensubu memnun. ‹tiraz edenler var. Bir de uygulamadaki ﬂu s›k›nt›y› dile getirmek istiyorum. Odalarda asgari ücret tarifelerinin, aktif yetkileri oldu¤unu dile getiriyorlar.
Odalar›m›z›n bu konuda bir zorlama yapmamalar›n›, üyelerimize tarifeyle ilgili bir çal›ﬂma yap›ld›¤› zaman, çok iﬂlerine yarad›¤›n› ve bunun da bu sene ilk defa hayata geçti¤ini gözlemlemekteyiz.
Say›n Baﬂkan›m, son olarak, gündem d›ﬂ› olarak, Say›n Bilgin Tosun arkadaﬂ›m›z,
dernekler konusuna de¤indi¤i için k›sa bir cümleyle sözlerimi noktalamak istiyorum.
Dernekler konusu, bana göre bu platformun alaca¤› bir kararla hayata geçecek de¤il.
Biz derneklerin daha da ço¤almas›n› savunmal›y›z. Sivil toplumda ne kadar çok dernek
olursa, bana göre demokrasinin vazgeçilmez kalesi olarak görmekteyim. Ha nedir? Adana’daki olay, çok ilginç bir olay, ‹stanbul’da böyle bir olay yap›lmad›. Biliyorsunuz, genel
merkez yöneticileri de ‹stanbul’da a¤›rl›kl› olarak. Dernek mücadelesinin a¤›rl›kl› insanla-
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r› da ‹stanbul’da. Burada bu da, bir tek ﬂeyden geçiyor. E¤er o ildeki meslek odam›z,
kendi sayg›nl›¤›n›, kendi iﬂlevini her zaman ispatlayabiliyorsa, derneklerin bir fonksiyonu
oldu¤una inanm›yorum. ‹stanbul’da derneklerimiz, sadece meslek mücadelesine katk›
getirmekten baﬂka bir engel olmad›lar. Sadece seçimler döneminde bir yar›ﬂtan öteye
gitmedi. Say›n Baﬂkan›m, sözlerimi bu ﬂekilde tamamlamak istiyorum. Hepinize sayg›lar›m› sunar›m.
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15 Nisan 1994

>>> TÜRMOB 7. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›
De¤erli oda baﬂkanlar›, de¤erli arkadaﬂlar›m, de¤erli bas›n mensuplar› hepinizi
sayg›yla selaml›yorum. Sakarya Odas›’na da ayr›ca teﬂekkür etmeyi bir borç biliyorum.
Ben görüﬂlerimi üç boyuta sizlere aktaraca¤›m. ‹stikrar paketi konusunda asl›nda
çok fazla ﬂey söylenmesi söz konusu de¤il. Biz muhasebeciler olarak, özellikle Türkiye’de
vergi adaletinin sa¤lanamamas›, vergi yasalar›nda yeni bir de¤iﬂikli¤in yap›lmamas› nedeniyle, mevcut vergi mükelleflerinin cezaland›r›lmas›na karﬂ›y›z. Yani bu paket, kay›t d›ﬂ› ekonominin üzerine gitmeyip, rant gelirlerinin vergilendirilmesine gitmeyip, götürü sistemin kald›r›lmas›n› sa¤lay›p, mevcut vergi mükelleflerinden vergi al›nmas› zannedersem, hiçbirimiz taraf›ndan hoﬂ karﬂ›lanm›yor. Bu anlamda odalar›m›z, gücü yetti¤i kadar›yla, diyalo¤u oran›nda bunu bas›na aktarmal›d›r.
De¤erli arkadaﬂlar; bu kay›t d›ﬂ› ekonomi, tabii çok çirkin boyutlara gelmiﬂ durumda. Devlet ‹statistik Enstitüsü’ne göre %25, kimine göre %70 deniliyor, kimine göre 1
kattrilyon deniyor. Bu rakamlar dehﬂet verici boyutlarda. Mevcut vergi mükelleflerinin
içerisinde kay›t iﬂlerine zorlayan vergi yasa¤›n›n bulunmas›, bir de vergi mükellefi olup
da al›namayan kesimler oluyor. Onun için biraz önce de s›ralamaya çal›ﬂt›m. Her ﬂeyden önce biz muhasebeciler verginin bir düzene oturmas›n› ›srarla savunduk. Hükümetin
çok önemli bir ad›m olan götürü vergi sistemini kald›rmas›yla baﬂlatmay› tekrardan
gündeme getirmesini b›kmadan usanmadan yinelemek zorunday›z. Bunun yan› s›ra herkesin bir vergi numaras› olmas› ve vergi taban›n›n geniﬂletilmesini savundu¤umuzda ﬂunu da beraberinde getirmesi gerekiyor: Vergi oranlar›n›n düﬂürülmesi, özellikle KDV oran›n›n yüksekli¤i, vergi dilimlerinin düﬂürülmesi, böylece vergi taban›n› yayg›nlaﬂt›rarak
tüm kesimlerin kapsam içerisine al›nmas›, klasik deyim olan az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi al›nmas›n›n bu ﬂekilde gerçekleﬂebilece¤ini, bir de ﬂunu çok iddial›
söylüyoruz, ocak ay›nda bir tan›t›m yapt›k, ekonomiyi biz düzeltiriz diyoruz.
Gerçekten muhasebecilere ve müﬂavirlere yetki verilmedi¤i sürece bu tart›ﬂmalar›n devam etti¤ini hep birlikte görece¤iz. Bunu sürekli olarak anlatmam›z gerekiyor. Birkaç gün önce de ‹stanbul’da Yüksek Ticaretliler Derne¤i’nin yapm›ﬂ oldu¤u bir toplant›da eski Maliye Bakanlar› bir araya geldiler ve yeni Bakan›m›zla bu konuyu tart›ﬂt›lar. Bu
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konuyu dile getiren Eski Maliye Bakan›'n›n çok do¤ru bir teﬂhisi var. Ben, tekrar Maliye
Bakan› olsam, diyor. Vergi idaresindeki personeli azalt›r›m, diyor ve meslek mensuplar›yla yetinirim diyor. Bu gerçekten örgütümüzün sahip ç›kmas› gereken, bundan baﬂka
yapabilece¤i bir çözüm olmad›¤›n› sürekli anlatmam›z gerekiyor.
Her ﬂeyden önce iﬂ y›l›m›z› tamaml›yoruz. Eski yönetici arkadaﬂlar›mdan kimse
dar›lmas›n, bir arkadaﬂ›m›n da dedi¤i gibi, çok yanl›ﬂlar yapt›k, bu do¤rudur ama son iki
senedir meslek mücadelesinde önemli ad›mlar at›ld›. ‹nan›yorum ki bu ad›mlar nihai hedefine mutlaka ulaﬂacakt›r. Say›n Birlik yöneticilerine bunun için teﬂekkürlerimi iletiyorum.
De¤erli arkadaﬂlar, seçim çal›ﬂmalar›na baﬂlayaca¤›z, bu çal›ﬂmalar›m›zda bir çok
genel konular›, oluﬂturmam›z gerekiyor. Bunlardan bir tanesi ücret tarifelerinin belirlenmesi. Aral›k ay›n›n sonunda belirlenen ücretlerimiz, y›l içinde artan enflasyonla gerçekten sat›n alma gücümüz azal›yor. Bu oranda haziran ay›nda, oda seçimlerinden sonra
oda baﬂkanlar› toplant›s› yap›larak, meslektaﬂlar›m›za bunun iletilmesinin büyük yarar›
var. Kald› ki Antalya’da yap›lan oda baﬂkanlar› toplant›s›nda dile getirildi, odalar›m›z
asgari ücret tarifesini belirleyip meslek mensuplar›na önermesini bir çözüm olarak gördük. Bizler odalar olarak bu çal›ﬂmalar› meslek mensuplar›na sunmam›z gerekiyor.
Gene tekdüzen e¤itim çal›ﬂmalar› devam etmelidir. Bu konuda meslektaﬂlar›m›z
aç›s›ndan belirtmek istiyorum, meslektaﬂlar›m›z›n büyük bir bölümü nas›l olsa bu tekdüzen muhasebe sistemi ertelenecek diye birçok gerekli çal›ﬂmay› yapmad›lar. Ama 1994
y›l›nda yürürlü¤e girdi¤i zaman bir telaﬂ baﬂlad›. Hala bir çok bürolarda tek düzen muhasebe sistemine geçilmedi. Bu anlamda e¤itim çal›ﬂmalar›, sadece merkezi örgütlerimiz yapt›¤› çal›ﬂma olarak de¤il, meslek mensuplar›n›n da çünkü dersini en az›ndan çal›ﬂarak yenmesi bu e¤itimle daha verimli olacakt›r. As›l önemli olan k›sm›, mali tablolar
k›sm›, mesle¤in kalitesini art›racak olan, daha çok kimlik kazand›racak olan bu bölümdür. TÜRMOB’un çal›ﬂmalar›n› gözlemledim. Haziran ay›nda böyle bir çal›ﬂmalar› var. Bu
çal›ﬂmalarda Türkiye’de, ben ﬂunu öneriyorum. Oda baﬂkanlar› da oraya gelsinler, muhakkak iﬂtirak etsinler ama bana göre her ilde bir gönüllü kurum oluﬂturulmal›d›r. ‹stanbul’da meslek mensuplar›ndan gönüllü bir komisyon oluﬂturuldu. Bu arkadaﬂlar›m›z›
önce Denizli’ye gönderdik. Denizli’den sonra tekrar hocalar›m›z›n denetiminde, ‹stanbul’da bir e¤itimden daha geçirildi. Ve içten içe meslek mensuplar›m›z›n e¤itimini yapt›k.
Haziran’da yap›lacak bu e¤itime bu say›y› biraz takviye ederek, 40’a yak›n arkadaﬂ›m›z›,
bu e¤itim çal›ﬂmalar›na gönderece¤iz. Tekrar ikinci bir e¤itim çal›ﬂmas›ndan geçirerek,
ilimizde mali tablo e¤itim çal›ﬂmalar›na baﬂlayaca¤›z.
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De¤erli arkadaﬂlar›m; dört y›l boyunca odalar›m›z ve Birli¤imiz bir konuyla u¤raﬂt›.
Nedir bu konu? Baﬂvuru olay›. Bir çok tart›ﬂmalara neden olan ve gerçekten bu mesle¤i
yap›p da alamayan insanlar›n oldu¤u, bir yandan sahte belgeler sunarak, belgenin al›nd›¤›, gibi tart›ﬂmalar›n oldu¤u ve oda yönetimlerini meﬂgul eden baﬂvuru olay›
13.06.1995 tarihinde son buluyor. Bize göre yeni bir dönem baﬂl›yor. Yani biz meslektaﬂlar›m›za, meslek mensuplar›m›za yeni çerçeveler çizmeliyiz. Çok önemli gördü¤ümüz
bir konu, stajyerler konusu. 4.5 y›ldan beri stajyerlerimize kar›nca karar›nca bir ﬂeyler
vermeye çal›ﬂt›k. Ve gerçek anlamda, merkezi bir e¤itim çerçevesinde hiçbir stajyer e¤itilmedi. Stajyerlerimizin büyük bir bölümü, hamal olarak çal›ﬂt›r›ld›. Vergi dairelerine
gönderildi. Ama sonuçta hiçbir ﬂey verilemedi. Bu anlamda mesle¤in gelece¤ini, stajyerlerde gördü¤ümüze göre, gerçekten merkezi bir e¤itimle bu stajyerlerin e¤itimine büyük
önem vermemiz laz›m.
Bunun yan› s›ra stajyerlerimizi e¤itiyoruz da kendimizi e¤itmeyecek miyiz? Bu anlamda meslek içi e¤itim kurslar›na büyük önem vermemiz gerekiyor. Bunlar programl› bir
ﬂekilde haz›rlan›rsa ve odalar›m›za gönderilirse, teorik anlamda meslektaﬂlar›m›z› da bu
meslek içi e¤itim kurslar›ndan geçirirsek, mesle¤in kalitesi ve sayg›nl›¤› aç›s›ndan da
önemli ad›mlar at›lm›ﬂ olacakt›r.
Çok önemli bir konu; yeni dönem diyoruz. ﬁimdi bugüne kadar ç›kan meslekle ilgili
düzenlemeler a¤›rl›kl› olarak YMM’lere ç›kar›ld›. Bugüne kadar SM ve SMMM’lere iﬂlerlik
kazand›racak, ek gelir getirebilecek hiçbir uygulama yap›lmad›. Yeni ad›mlar at›l›rken
3568 say›l› yasadaki denetim ve raporlama olay› SM ve SMMM’lere verildi¤i için, burada SM konusu var de¤erli arkadaﬂlar›m. Önerimiz ﬂu: Bundan sonra bu mesle¤e üniversite mezunu olmayanlar girmemelidir. Peki ne yapaca¤›z bundan önce SM olarak çal›ﬂm›ﬂ arkadaﬂlar›m›z›. Çözüm TÜRMOB’la birebir yapt›¤›m›z görüﬂmede bir e¤itim kursu
haz›rlayarak, üniversite mezunu olmayanlar›n, TÜRMOB taraf›ndan aç›lacak olan e¤itim
kurslar›na kat›lmas› ve s›navla bir defaya mahsus olmak üzere SMMM unvan›n›n verilmesi ve bu kavgan›n bitirilmesi. Biz bunu öneriyoruz. Yanl›ﬂ olabilir, do¤ru olabilir. Çünkü
bir tak›m yeni yeni iﬂ alanlar› ç›kt›kça SM kaosu yaﬂanacakt›r. Ben baﬂ›ndan beri bu
uygulamalar›n haks›z oldu¤unu ifade ettim. Akademik anlamda bu iﬂin çözümünün hayata geçmesi gerekiyor.
Bizler yeni projeler üretip yeni ad›mlar atmal›y›z. Bu anlamda da odalar›m›za büyük görevler düﬂmektedir. Gene düﬂünülmesi gereken konulardan bir tanesi, mesle¤in
ahlak kurallar› meselesi, arkadaﬂlar. Bugüne kadar hep te¤et geçti¤imiz, bugüne kadar
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hiç uygulamad›¤›m›z çok önemli bir konu var: Özellikle sayg›nl›k konusunda ahlak d›ﬂ›
olaylar yaﬂan›yor. Bu konuda da projeler üretilmesi gerekiyor. E¤er bir mesle¤in ahlak
kurallar› yoksa, ne kadar yasa koyarsan›z, kural koyarsan›z koyun onun uygulanmas›
çok zor olur. Bu da oda yöneticilerimizin düﬂünmesi gereken konulardan bir tanesidir.
Son olarak, seçime giderken, oda yöneticisi arkadaﬂlar›ma ﬂunu söylüyorum: Bu
yeni dönemi meslek aç›s›ndan çok önemli bir dönem olarak görüyoruz. Bolu Oda Baﬂkan›’n›n belirtti¤i gibi, açm›ﬂ oldu¤u çerçeve do¤rultusunda demokrat kesimlerin büyük
deste¤ini alm›ﬂ olan yap›lanmalarla bu Genel Kurul'a gelmekte yarar görüyorum. Yani
laik ve demokratik Cumhuriyet'e sahip ç›kan ve bu görüﬂte olan farkl› farkl› gruplar› bir
tarafa b›rakarak, illerimizde geniﬂ deste¤i alan, birimlerle e¤er bu genel kurullara gelirsek, meslekte önemli geliﬂmeler sa¤layarak çok önemli ivmeler kazanaca¤›n› ve hepimizin de bu ülkeye bir borcu oldu¤una inan›yorum. Tüm arkadaﬂlar›ma seçimlerde baﬂar›lar diler, hepinize sayg›lar sevgiler sunar›m.

5 A¤ustos 1994
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>>> TÜRMOB 8. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›
Say›n Baﬂkan›m, say›n Birlik yöneticilerim, de¤erli oda baﬂkanlar› ve temsilcileri,
hepinizi ﬂahs›m ve ‹stanbul Odas› ad›na sayg› ve sevgiyle selaml›yor, bu güzel organizasyonu yapan Afyon Odas› Baﬂkan› ve Yönetim Kurulu'na teﬂekkürü bir borç biliyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m 4008 say›l› kanun asl›nda Türkiye’de ciddi bir vergi reformudur. ﬁu anda bunun kimse fark›nda de¤ildir ve benim en büyük endiﬂem yar›nlarda bu
ç›kan vergi reformunu delmek için örgütlü menfaat güçleri ellerinden gelen her ﬂeyi yapacakt›r. Biz muhasebeciler, yurttaﬂ olarak, bu ülkeyi seven insanlar olarak bu yasaya
sahip ç›kmamam›z›n gerekli oldu¤una inan›yorum. Di¤er yandan içimizdeki meslek mensuplar› da bu yasaya karﬂ› ç›k›yorlar. Çünkü y›llard›r muhasebe örgütü olmam›ﬂ, belli bir
sistem meydana gelmemiﬂ özellikle tekdüzen muhasebe sistemiyle yeni yeni muhasebe
mesle¤ine baﬂlam›ﬂ, bu nedenle de buna karﬂ› ç›kan meslek mensuplar› var. ‹stanbul’da
biz bu konuyu tart›ﬂt›¤›m›zda, arkadaﬂlar›m›z›n ortak görüﬂü, biz kendimizi bu meslek
mensuplar›na göre de¤il, bu meslek dünyadaki standartlar› ne ise ona göre uyarlamam›z gereken bir meslek olmas› gerekti¤i düﬂüncesine vard›k. Ve bu 4008 say›l› kanunla
ilgili diyorum ki, muhasebeciler, bir s›nava gireceklerdir, bu s›nav› ya baﬂaracaklar ya
baﬂaracaklard›r.
De¤erli arkadaﬂlar›m; baﬂta Maliye Bakanl›¤› bürokratlar› olmak üzere bu meslek
örgütüne güven duyulmamaktad›r. Bu meselede bu örgüt bunu beceremez demektir. Bu
nedenle baﬂarmak zorunday›z. Bizimle ilgili bölümle ilgili görüﬂlerimizi aktarmak istiyorum. Bildi¤iniz gibi bir tebli¤ yay›nlanacak. Bu toplant›n›n özelli¤i zannediyorum Birlik
yönetimine net görüﬂler aktarabilmek için bir araya geldik.
Yay›nlanacak tebli¤de özellikle; uygunluk tabirinin örneklerle aç›klanmas› gerekmektedir. Sorumlulu¤un gerçek belge veya yan›lt›c› belge olmas›ndan dolay› sorumluluk aç›k
bir ﬂekilde belirtilmelidir. 213 say›l› VUK’da 8,9,10,12,12. maddelerinde belirtilen sorumluk uygunluk tabiriyle ayr› veya birlikte mi yorumlanacak? Buna aç›kl›k getirilmesi gerekmektedir. Uygunluk olay› y›l sonu envanter iﬂlemlerinde mükelleflerin meslek mensuplar›na verecekleri imzal› ve kaﬂeli envanter listelerinin al›nmas› ile sorumluluk taﬂ›nacak
m›? Sorumlu olunacak m›? Vergi idaresine verilen tüm beyannamelerin, 01.01.1995 tarihinden itibaren meslek unvan ayr›m› yap›lmaks›z›n imzalama zorunlulu¤u getirilmesi
özellikle beyanname ayr›m› yap›lmadan.
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Ba¤›ml› çal›ﬂan meslek mensuplar›n›n, yaln›z ücret bordrosunda yer ald›klar› firma
veya kiﬂinin beyannamelerini imzalama zorunlulu¤u getirilmelidir. Beyannamelerin imzalanmas›nda yap›lacak ve yap›lmas› muhtemel yolsuzlu¤u ve sahtekarl›¤› önlemek için
TÜRMOB ve odalar taraf›ndan Birlik yönetimine sunuyorum ﬂöyle bir kaﬂeli mührün yap›larak meslek mensuplar›na zimmetle verilmesi gerekmektedir. Mühürü alacak meslek
mensuplar›, mühürü almadan önce zorunlu olarak odalar taraf›ndan düzenlenecek meslek içi e¤itime tabi tutulmal›d›r. Bu kurslar›n periyodik aral›klarla 6 ayda veya y›lda bir
tekrarlanmas› gerekli ve zorunlu hale getirilmelidir. Mührün kullan›lmas› ve maksat d›ﬂ›
kullan›lmas› veya kay›p olmas› meselesi veya di¤er detaylar›n yer ald›¤› bir mühür kullanma yönetmeli¤inin düzenlenmesi gerekmektedir.
Uygunluk olay› sonucu ortaya ç›kacak maddi riskleri için sorumluluk sigortas› getirilmelidir. Buna göre Çal›ﬂma Bakanl›¤›’ndan belirtilen ya da birebir sohbetlerimizde
topluluk sigortas›ndan bahsediyor arkadaﬂlar›m, bundan daha önemlisi sorumluluk sigortas›d›r. Biraz sonra bu konuya da de¤inece¤im ama s›ras› gelmiﬂken söyleyeyim biz
hangi dili döküp almak zorunday›z. Bugün avukatlara verilmiﬂ sadece topluluk sigortas›,
onun d›ﬂ›nda hiçbir kesime verilmemiﬂ ama bugün sosyal güvenlik sorunu kanayan bir
yara. Sadece muhasebecilerin bir sorunu de¤il, de¤erli arkadaﬂlar›m. Ülkede yaﬂayan
tüm insanlar›n sorunu, o yüzden içimizden biri bir Çal›ﬂma Bakan› olmuﬂken bana göre
kendimize de¤il, çünkü bir kamuoyu oluﬂtural›m diyor Say›n Bakan. Kendimize bir ﬂey istedi¤imiz zaman bir kamuoyu oluﬂmam›z zor. Bu nedenle sosyal güvenlikte tek çat›y›
yani Ba¤Kur, SSK, Emekli Sand›¤› tek çat› haline getirmek, güçlü bir sosyal güvenlik kurumu olmas› ve insanlar›n gelecek endiﬂesi duymamas› gerekli oldu¤unu, bunu savunmam›z›n gerekli oldu¤unu düﬂünüyorum.
Müﬂavirlik ve muhasebe bürolar› d›ﬂ›ndan veya iﬂletmeler bünyesinde tutulacak
belgeler için uygunluk onay raporu tanzim zamm›n› getirmektedir. Biraz açarsam; bir
büroda bir ruhsatl› muhasebeci kendi beyannamelerini imzalayacak, iﬂ yerindeki ruhsatl› bir muhasebeci varsa bu iﬂyeri muhasebecisi ilgili beyannameleri imzalayacak. Orada
kalan yani kendi defterimi tuttum diyenlerle ilgili de böyle bir rapor haz›rlan›rsa zannediyorum kamuoyunda sesini biraz k›sm›ﬂ oluruz görüﬂündeyim.
Bizim raporlarla ilgili önerilerimiz bunlar. Bu raporu bu 4008 say›l› kanunda meslek ile ilgili çok önemli bir hükmü hayata geçiren baﬂta Genel Baﬂkan›m ve eme¤i geçen
tüm arkadaﬂlara ‹stanbul Odas› ad›na teﬂekkürü bir borç biliyorum. Tabii bunlar›n yan›
s›ra,biraz önce de¤erli arkadaﬂlar›m dile getirdiler, unvanlar konusu, al›nmas›nlar bir
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kere ﬂu gözlü¤ü atal›m. Bu mesle¤i subay-astsubay gözlü¤ü ile gör mekten vazgeçelim
arkadaﬂlar. Bu meslek dünyada nas›l uygulan›yorsa yani bu meslek dünyada kay›t tutmak ve direktif mesle¤i ise gelin bu iki unvan üzerinde bir araya gelelim. Yani insanlar›
unvanlara, kamplara bölmek yerine herkes yapt›¤› iﬂe göre, bir iktisatlaﬂma olay› gündeme getirsin. Ben özellikle genel kurulda da söyledim, her yerde de söylüyorum, ‹stanbul Odas› olarak bunun en büyük takipçisi olaca¤›z. Meslekte SM, SMMM olay›n›n ortadan kalkmas› gerekiyor. Özellikle Say›n Baﬂkan›m aktard›, özellikle yüksek ö¤renim ve
üniversite mezunu olmayanlarla ilgili YÖK’le görüﬂmelerin devam etti¤ini, belirli bir noktaya geldi¤ini bana göre de çözüm bu. Gelin bu noktada ayn› dili kullanal›m ve bu mesle¤i de ast-üst ayr›m› olarak de¤il ihtisaslaﬂma olarak görmemizde büyük fayda var.
Staj konusu önemli. Mutlaka bu staj konusunun görüﬂülmesi laz›m, çünkü geçici
madde olay› bitti ve mesle¤in gelece¤i stajyerlerden geçiyor. Bu konuda odalar farkl›
farkl› uygulamalar yapmaktad›rlar. Gönül istiyor ki bir toplant› daha yap›ls›n. Staj de¤erlendirme komisyonu baﬂkanlar› ve oda sekreterlerinin bir araya geldi¤i toplant›yla bu
staj›n kurumsallaﬂmas› gerekiyor. Bu da mesle¤in gelece¤i aç›s›ndan önemli gördü¤ümüz bir konu.
Son olarak ben de seçimlerle ilgili birkaç cümle ile sözlerimi bitirece¤im. Gerçekten
2 y›l boyunca Say›n Genel Baﬂkan›m›z›n önderli¤inde uyumlu bir Odalar Birli¤i tecrübesi
yaﬂad›k. Kendisi de aday olduklar›n› aç›klad›lar. Biz de ‹stanbul Odas› olarak ﬂimdiden
kendilerini adayl›¤›n› kutluyoruz. Tabii kendisi adayl›¤›n›n yan› s›ra san›r›m Birlik yönetiminde bir tak›m revizyonlar olacakt›r. Özellikle delege olmayan arkadaﬂlar›m›z da var.
Biz bunu her zaman oldu¤u gibi odalar olarak biraraya geliriz. ‹stiﬂare ile dün oldu¤u gibi bugün de uygun Birlik yönetimini oluﬂturaca¤›m›za inanc›m›n var oldu¤unu bildirmek
istiyorum. Tekrar hepinizi sayg› ve sevgiyle selaml›yorum.

26 Kas›m 1994
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>>> TÜRMOB 9. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›
Say›n Genel Baﬂkan›m, sayg›de¤er oda baﬂkan› arkadaﬂlar›m, de¤erli konuklar hepinizi sayg› ve sevgiyle selaml›yorum. Öncelikle Çorum Odas› de¤erli Baﬂkan› ve yöneticilerine bu güzel ev sahipli¤inden dolay› teﬂekkür ediyorum. De¤erli arkadaﬂlar sizlere bir
zarf da¤›tt›k. Bu zarfta öncelikle 10 Aral›k’ta bir panelimiz var; özelleﬂtirme ve demokratikleﬂme üzerine. Tüm oda baﬂkanlar›n› bu panele davet ediyoruz. Ve müsaadenizle
bugünkü konulara girmek istiyorum.
Birincisi mükerrer 227. madde ile ilgili. Say›n Genel Baﬂkan›m bu konuda imzay›
atacak kiﬂilerin Resmi Gazete'de yay›nlanan bu isimleri vergi idaresi nas›l takip edeceklerdir, bu konuda bir endiﬂemiz var. Ben k›saca bu konu ile ilgili görüﬂlerimizi aktarmak
istiyorum.
1. 10 No’lu tebli¤in uygulanmas› sa¤lanmal›d›r.
2. Vergi idaresine verilen müﬂteri bildirim formlar› oda kaﬂeli olmas›n›n ve vergi
idaresince müﬂteri bildirim formlar›n›n meslek mensuplar›nca verilip verilmedi¤inin kontrolü sa¤lanmal›d›r. Haz›rlanacak tebli¤de yer almas› gereken hususlar ise, 1. beyan name ayr›m› yap›lmamal›d›r. Mükellef ayr›m› yap›lmamal›d›r. Meslek mensubu ayr›m› yap›lmamal›d›r. Ba¤›ml› çal›ﬂan meslek mensuplar› yaln›zca ücret bordrosunda yer ald›klar›
firma veya kiﬂinin beyannamelerini imzalayabilmelidirler. Uygunluk tabiri örnekleri anlat›lmal›d›r. Müﬂtereken ve müteselsilen sorumlulu¤un boyutu aç›k olarak belirtilmelidir.
Örne¤in herhangi bir vergi cezas›nda mükellefe ulaﬂ›lmad›¤› takdirde meslek mensubunun müteselsilen bu cezadan sorumlulu¤u olacak m›d›r? Gene bir örmek, y›l soru envanter iﬂlemlerinde mükelleflerin meslek mensuplar›na verecekleri imzal› ve kaﬂeli envanter
listelerinden sorumlu olacaklar m›d›r? ﬁekli TÜRMOB taraf›ndan belirlenecek standart
bir mühür veya kaﬂe uygulamas› getirilmelidir. Standart mühür veya kaﬂe yetkili matbaalarca yap›lmas›n›, yetkili mat baalar odadan al›nan izin belgesi ile mührü veya kaﬂeyi yapmalar›n› odalara verilen izin belgesi do¤rultusunda mühür veya kaﬂe kütü¤ü tutmas›n›, bu konuda tebli¤ belirtmek üzere TÜRMOB taraf›ndan standart mühür ya da
kaﬂe yönetmeli¤i yay›nlanmamal›d›r. Beyannamelere at›lan imzalar›n denetim için de
vergi mükelleflerince verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannamesine ek olarak imza
atan meslek mensubunun odadan alaca¤› faaliyet belgesi istenmelidir. Bunun fotokopisi asla kabul edilmemelidir. Bu y›ll›k gelir ve kurumlar vergisi beyannamesini de böyle bir
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faaliyet belgesi hem meslek mensubu odadan geçecektir hem de vergi idaresi aç›s›ndan
denetim aç›s›ndan sahte mi, gerçek mi olup olmad›¤› denetlenmiﬂ olacakt›r. Bir di¤er
önemli gördü¤ümüz konu odalar aras› nakil iﬂlemleri. Bu konularda s›k›nt›lar›m›z var.
Baﬂ›ndan aktarmak istiyorum, nakil talebinde bulunan meslek mensubunun ba¤l› bulundu¤u odaya aidat borcu ödemesi halinde kendisinden aidat al›n›p al›nmayaca¤›, al›nd›¤›
takdirde o odan›n aidat›n›n di¤er odadan tahsil edilip edilemeyece¤i belirlenmelidir.
3. Ruhsat de¤iﬂim iﬂlemleri için yap›lan iﬂlemlerin daha önce yap›lmas› halinde yeniden al›n›p al›nmayaca¤›; e¤itim, inﬂaat ve kimlik ücret gibi. Nakil talebinde bulunan,
dosyas› geldi¤i halde kay›t iﬂlemlerini uzun süre yapt›ramayan ve bu arada odan›n bilgisi d›ﬂ›nda faaliyetini sürdüren üyelere uygulanacak müeyyideler nelerdir? Ruhsat almaya hak kazanmaz fakat baﬂvurdu¤u odaya kay›t yapt›rmadan nakil talebinde bulunan
meslek mensuplar›n›n nakil iﬂlemlerini TÜRMOB bünyesinde arﬂivlenmektedir. Dolay›s› ile
nakil iﬂlemlerinde bilgi özlük dosyas› gönderilmemektedir. Bu durumda nakil iﬂlemleri
hangi belgeler do¤rultusunda yap›laca¤› ve bu konuda önerilerimiz ise;
• Di¤er bir odaya nakili yap›lacak meslek mensuplar›na borçlar›n› ödedikleri takdirde oda ile iliﬂkilerinin kesildi¤ini gösteren belgenin verilmesi ve nakil baﬂvurusu s›ras›nda
bu belgenin ilgili taraf›ndan ba¤l› bulunaca¤› odaya ibraz edilmesi.
• Nakil müracaat›nda bulunan meslek mensuplar›ndan oda kayd› için s›n›rl› bir süre tan›nmas›,
• Nakli yap›lacak meslek mensubunun sicil durumunun disiplin kurulu dosyas›n›n da
bulunaca¤› odaya bildirilmesi ﬂeklinde. Bunlar önerilerimiz.
Staj konusuna gelince bu konuda aç›klanmas› gereken hususlar var. Hem soruyu
soraca¤›z, hem de kendi yorumumuzu size aktarmak istiyoruz. Aç›klanmas› gereken hususlar:
1. Stajyerin iﬂyeri iliﬂikli¤inde uymas› gereken esaslar ve bildirim süreleri.
Yorumumuz, stajyerin iﬂyeri de¤iﬂikli¤ini 30 gün içinde odaya bildirmesi gerekir.
Aksi takdirde staj› yanar. Mücbir sebep olmad›¤› sürece askerlik, do¤um ve heyet raporuna dayal› ameliyat gibi sa¤l›k sebeplerinde staja ara verilmez.
2. Staj›n mücbir bir sebeple kesilmesi halinde staj devam› nas›l olur?
Yorumumuz, staj de¤iﬂikliklerini odaya bildirmek esast›r ancak mücbir sebeplerle
staj› kesintiye u¤rayan stajyerin staja devam edebilmesi için mücbir sebebi belgelendirmeleri gerekir. Staja geçen süreleri dönemsel olarak de¤erlendirilir. Örnek, 1 Nisan 1992
dönemi stajyeri olan stajyer 25 Aral›k 1992’de mücbir sebeple staja ara vermiﬂ olsun,
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yeniden 1 ﬁubat 1993 tarihinde staja baﬂlam›ﬂ olsun. Stajda geçen süresi 1 Nisan –
31 Ekim dönemleri aras›ndaki kesintisiz iki staj dönemleri 6 ayl›k süreyle esas al›n›r.
Yeni baﬂlang›ç 1 Nisan 1993 olarak kabul edilir, staj süresi kesintiye u¤rad›¤› dönem
kadar uzar.
3. Stajdan say›lan hallerde 1. dereceden imza yetkisinde geçen sürenin yorumu
nas›l olmal›d›r?
Yorumumuz, mutlaka muhasebenin sevk ve idaresi ile ilgili imza yetkisinin tescil ve
ilan edilmiﬂ imza yetkisi olarak alg›lanmas› gerekir. Bu imza yetkisinin staj süresince
devam etmesi ﬂartl› aranmal› ve bu sürelerin stajdan say›labilmesi için serbest muhasebeci mali müﬂavir, stajyer kütü¤üne kay›tl› olmas› gerekir.
4. Yüksek lisansta geçen sürenin de¤erlendirilmesi nas›l olmal›d›r?
Yüksek lisansta geçen sürenin 1 y›l› staj süresi say›lmal›, 1 y›l› da fiili staj yapma
ﬂart› aranmal›d›r. Ayr›ca doktora yap›p doktor unvan› alm›ﬂ olanlar›n staj ﬂart›n› yerine getirmiﬂ saymal›, serbest muhasebeci mali müﬂavirlik yeterlilik s›nav›na giriﬂ hakk›
verilmelidir.
5. Birinci derecedeki imza yetkisindeki vekaletname durumu?
Yorumumuz birinci dereceden imza yetkisi tescil ve ilan edilmiﬂ bir yetki olarak de¤erlendirilmeli vekaleten hareket edenlerin vekaletleri imza yetkisi olarak say›lmamal›d›r. Böylelikle bilanço usulüne tabi ﬂah›s firmalar›n›n vekaletnameleri geçersiz say›lmamal›d›r. Böylelikle bilanço usulüne tabi ﬂah›s firmalar›n›n vekaletnameleri geçersiz say›lmal›d›r. Bu konuda bilmiyorum, di¤er odalar ne yap›yorlar? Meslekte staj› belirleyecek olan
en önemli noktalardan bir tanesi bunun da aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› gerekiyor.
6. Denetim ve gözetim alt›nda staj yap›lan yerlerde stajyer s›n›rlama say›s› ne olmal›d›r?
Yorumumuz, denetim ve gözetim alt›ndaki bir firmada stajyerlerin say›s› her firma
için bir kiﬂi ile s›n›rland›r›lmal›d›r.
7. SMMM staj› tamamland›¤›nda SMMM yeterlilik s›nav›na girilmesi zorunlu mudur?
Yorumumuz, stajyerin denetimi ve sa¤l›kl› denetimi aç›s›ndan SMMM staj› sonundaki ek yeterlilik s›nav›na girme ﬂart› aranmal›d›r.
8. Özel bankalarda mali denetimi yapan banka müfettiﬂleri ile genel müdürlüklerdeki birinci derecede imza yetkili muhasebe müdürlerinin stajyer olarak kabul edilipedilmeyece¤idir.
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Yorumumuz, odaya baﬂvurarak, stajyer kütü¤üne kay›tl› olmak ﬂart› ile genel müdürlüklerdeki muhasebe müdürleri ve özel banka müfettiﬂlerinin çal›ﬂt›klar› süre stajdan say›lmal›d›r, mali denetim aç›s›ndan.
9. Stajyer kütü¤ünün seçiminde staj›n yap›ld›¤› yer mi? Yoksa staj gören meslek
mensubunun bulundu¤u yer mi dikkate al›nacak?
Yorumumuz, staj›n yap›ld›¤› yer esas al›nmal›d›r. Örnek Gebze’deki bir fabrikada
denetim ve gözetim alt›nda staj yapan meslek mensubu ‹stanbul Odas›’na kay›tl› bir
meslek mensubu olsun. Stajyerin bu durumda Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir kütü¤üne, kay›tl› olmas› gerekir. Staj kütü¤üne kay›t s›ras›nda aranacak belgeler ise
staj müracaat formuna staj›n ﬂeklini belirten staj türü hanesi veya bölümü aç›lmal›d›r.
Yeni formlar belirleninceye kadar staj türünü belirten dilekçeler al›nmal›d›r. Meslek
mensubunun yan›nda, denetim ve gözetim alt›nda 1. derecede imza yetkisi ile, bu koruda eklenecek belgelerle ilgili bir form örne¤imiz var. Bunu sizlere da¤›tt›m. TÜRMOB’a da
zaten rapor olarak sundum. Bu eklenecek olan formda bizim ﬂu ﬂekilde bir uygulamam›z
var. Meslek unvan› ile ilgili odadan al›nacak bir faaliyet belgesi al›yoruz. Bu ﬂekli ile üyeli¤in yolu odadan geçmiﬂ oluyor. Ve odalar›m›zda bir aidat tahsili yapm›ﬂ oluyorlar.
Staj müracaat›ndan sonra uyulmas› gereken kurallarla ilgili müracaat formu ile ilgili bilgi verilmesi gerekiyor. Bu konuda yapt›¤›n›z çal›ﬂmalar ﬂudur:
Staj kesintisiz yap›l›r. Yap›lan denetimde 1 y›lda üç defa mücbir sebeple bildirilmeden staj mahallinde bulunmayanlar›n staj› iptal edilir.
Staja devam zorunludur. Staj süresi k›salt›lamaz. Aday, meslek mensubu yan›nda
veya gözetim ve denetiminde staj yapt›¤› meslek mensubunun gösterdi¤i iﬂleri zaman›nda yapmaya mecburdur.
Stajyerlerin durumlar›na göre staj de¤erlendirme yoklamalar›na giren ve baﬂar›s›z
olanlar 1 y›l içinde üç defa baﬂar›l› olana kadar yoklamalara girmesi gerekir.
Muvaffakat› veren meslek mensubunun de¤iﬂmesi halinde, 30 gün içerisinde yeni sözleﬂme, makbuz fotokopisi veya meslek mensubu beyan yaz›s›n› odaya vermek zorundad›r.
‹ﬂyeri meslek mensubunun de¤iﬂmesi halinde odaya bilgi vermesi gerekir. Odaya
bilgi vermeyen stajyerlerin geçme süreleri stajdan say›lmaz.
SMMM adaylar›n›n meslek mensuplar›na verecekleri yeterlilik notunun gizli olarak
odaya iletilmesi gerekir. Stajla ilgili son önemli gördü¤ümüz konu, Temel E¤itim ve Staj
Merkezi ile oda iﬂlerli¤inin belirlenmesi gerekiyor.
Stajyerin s›nav süresince asgari üç ayl›k Temel E¤itim Merkezi taraf›ndan, e¤itime
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tabi tutulmas› gerekir. Staj bitiminde stajyer dosyas›na staj bitirme belgesi gibi e¤itimli bitirdi¤ine dair belge eklenmeli ve sonra ilgili s›navlara tabi tutulmas› gerekir.
Stajyerlerin denetimine yönelik yönetmelik niteli¤inde programlar ve tedbirler haz›rlanmal› ve bu denetimlerin mutlaka oda taraf›ndan yap›lmas› sa¤lanmal›d›r.
De¤erli arkadaﬂlar›m, önemli gördü¤üm bir konuya de¤inerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Biliyorsunuz 24 Kas›m’da Resmi Gazete'de odalar›n yönetmeli¤i ile ilgili bir yönetmelik yay›nland›. ﬁöyle ki, denetim gelirler genel müdürlü¤ünün telifi ve Bakanl›¤›n
onay› ile denetim elemanlar› yapar, denetim raporu suç unsuru taﬂ›yan hususlar tespit
ettikleri takdirde raporun bir örne¤i Cumhuriyet Savc›l›¤›'na gönderilir. Denetim zaman›nda bakanl›k denetimi gerekli gördü¤ü hallerde ve zamanlarda topluca veya iller itibari
ile yapt›rabilir. Denetim ve inceleme konular› ise ruhsat, s›nav, Birlik ve oda gelirleri, birlik ve oda harcama giderleri, tutulmas› gereken defter ve belgeler, seçilmiﬂ organlar›n
kanun ve yönetmeliklere uyup uymad›¤› ve de yukar›daki hususlar›n d›ﬂ›nda kalan di¤er
iﬂlemler. Ruhsat konusundaki düﬂüncemiz odalar›n ve TÜRMOB’un olumsuz görüﬂ verdi¤i baﬂvurular Maliye Bakanl›¤› yetkilileri, olumlu hale getirebiliyorlar. Peki Maliye Bakanl›¤› ﬂimdi ne diyecektir? Di¤er yandan hani örgütün mesle¤e giriﬂ için verdi¤i karar› ilgili
bakanl›k de¤iﬂtirebilmektedir. S›navlarla ilgili görüﬂümüz bildi¤imiz kadar›yla Maliye Bakanl›¤›’na atad›¤› iki kiﬂi komisyonda görev almaktad›r. Bugüne kadar olumsuz bir durum oldu¤u, Maliye’nin belirledi¤i kiﬂilere güven de duymaktad›r.
Gelirler ve giderlerimiz denetim kurullar› taraf›ndan biliyorsunuz inceleniyor ve de
genel kurullar›m›z ibra ediyor, ülkemizde % 3 denetimde bile ulaﬂ›lmazken odalar›m›z›n
denetledi¤i defterleri mi kald› denetlenecek? Gerçekten bu yönetmelik garibimize gitti.
Seçilmiﬂ organlar›n yasa ve yönetmeliklere uyup uymad›¤› iﬂe tek kelime ile sivil toplum
örgütlerinin yöneticilerini bask› alt›nda tutmaktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Bunlar›n d›ﬂ›ndaki kalan di¤er iﬂlerde, ne kal›yor geride? Sadece oda ve Birlik yöneticilerinin Maliye
Bakanl›¤› taraf›ndan atanmas›ndan baﬂka bir ﬂey kalm›yor. Yukar›daki iﬂlerden herhangi birisinde suç unsuru bulundu¤u takdirde, suç olarak tan›mlanacak ve Cumhuriyet
Savc›l›¤›'na bildirmek zorunlulu¤unda kalacaklard›r. Bize göre bu yönetmelik, birincisi tek
kelime ile fiyaskodur. Çünkü bugüne kadarki iyi niyetlerimiz, ç›rp›nmalar›m›z bir kalemde
silinmek isteniyor. ‹kincisi bu yönetmelik tek kelime ile siyasi ama için ç›kart›lm›ﬂt›r. ‹stanbul Oda seçimlerinde muhalefet aday›n›n bir bas›n demeci var; tam istiklal, iktidara
giden yol meslek odalar›ndan geçmektedir. ‹ﬂte bu uygulama bu görüﬂün bir uygulamas›d›r. Bu konuda TÜRMOB ve 71 odan›n tek bir yumruk olarak yönetmeli¤e tepki koymaya davet ediyorum, hepinizi sayg› ve sevgi ile selaml›yorum.
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Beyannamelere imza yetkisi sorunu
konusunda 4008 Say›l› Yasadan sonra
tebli¤ ç›kar›ld›. Bu tebli¤i masaya
yat›rmam›z eksiklerini, hatalar›n› hep
birlikte ele almal› ve düzelttirmeliyiz.
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11 Mart 1995

>>> TÜRMOB 10. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›
Say›n Baﬂkan, de¤erli konuklar, de¤erli arkadaﬂlar›m, hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum. Öncelikle ‹çel Odas›’n›n göstermiﬂ oldu¤u ev sahipli¤ine, s›cak iliﬂkilerine teﬂekkürlerimizi baﬂtan iletmek istiyorum.
De¤erli arkadaﬂlar, yaklaﬂ›k 20 ﬁubat’tan beri hemen hemen Türkiye’nin dört bir
yan›nda tebli¤i tart›ﬂ›yoruz. Kimimize göre bayram, kimimize göre Kurban Bayram› olarak yorumlanan ben ise meslekte üçüncü kilometre taﬂ› olarak gördü¤üm bu tebli¤in bu
ﬂekilde tart›ﬂ›lmas›ndan özellikle baz› oda baﬂkan› arkadaﬂlar›m›n konuya karamsar bir
tablo çizmelerinden de büyük bir üzüntü duydu¤umu belirtmek istiyorum. ﬁimdi bu tebli¤in genel boyutlar›n› bir tarafa b›rak›p sadece bir bölümünü ön plana ç›kart›p, baﬂar›s›z gibi k›lmaya hiç kimsenin hakk› yok. Biraz sonra ben de de¤inece¤im. Hukuksal bir
tak›m çeliﬂkiler var, sorunlar var. Elbette ki bu eksikliklerin düzeltilmesi gerekiyor. Ama
biz bir ﬂeyi kaç›r›yoruz, kaç›rd›¤›m›z konu karﬂ›m›zda barolar, TESK, TOBB, özellikle Türkiye’nin kay›t d›ﬂ› ekonomiden memnun olan kesimleri bizim üzerimize gelirken, hiçbir politika belirlemezken, biz ﬂimdi kendi içimize düﬂmüﬂüz, iptal davalar› açt›rm›ﬂ›z. Buna
hiç kimsenin hakk› yok. Say›n Ahmet Ak›n da burada var. 4 y›ldan beri biz bunun kavgas›n› verdik. Tüm Türkiye’ye mal oldu beyannamelere imza yetkisi olay›. Dedik ki kaçak
muhasebeciyi çözebilmenin bir tek yolu var, beyannamelerin imzalanmas› olay›, bunu seçimlere girerken broﬂürlerimize yazd›k. TÜRMOB’un seçimlerinde broﬂürlerinde yazd›k ve
TÜRMOB yönetimi de ald› bunu bizlerin de deste¤i ile önce 4008 say›l› yasada sonra
da bu tebli¤ ç›kt›. ﬁimdi öyle bir noktaya geldi ki TÜRMOB yönetimi gerçekten bizi Maliye Bakanl›¤›’na satt› arkadaﬂlar, yani bu tablo ç›k›yor ortaya, yani TÜRMOB yönetimi
sorumlulu¤un bu ﬂekilde olmas›n› istedi ve Maliye Bakanl›¤› ile o kadar illegal bir anlaﬂma yapt›lar ki 40 bin kiﬂilik örgütü imha etmek için bu sorumluluk kavram›n› oluﬂturdular. Yok arkadaﬂlar ben böyle bir ﬂeye inanm›yorum. Türkiye patlamak üzere. Kay›t d›ﬂ›
ekonomi yüzünden vergi adaleti periﬂan bir vaziyete gelmiﬂ, toplumun kesimleri rahats›z. Her zaman anlatmaya çal›ﬂ›yorum kümesteki kazlar› yolma üzerine bir tek ücretlileri yakalam›ﬂs›n›z onlarda da tüy kalmam›ﬂ olacak böyle bir noktaya gelmiﬂ ve devlet
çare olarak 4008 ile bu örgüte bir yetki verme gere¤ini duymuﬂtur.
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ﬁimdi olaya böyle bakmak ayr›. Biz kendi içimizde iﬂte periﬂanl›k edebiyatlar› yapmak, ﬂu edebiyatlar› yapmak aç›kça söylüyorum bunu herhalde bantlara geçiyor ﬂu anda bütün oda baﬂkanlar›n›n tarihi sorumlulu¤u vard›r. Burada aç›klad›klar› her olay›n
bizden sonra gelecek olan nesile hesab›n› veremeyiz bunu aç›kça söylüyorum. Bu yüzden
kendi içimizde tart›ﬂal›m, buras› bir aile. Mükellef gazetesinden Osman arkadaﬂ›m da
var, biz bazen aile içi sorunlar› tart›ﬂabiliriz, baz› ﬂeyler bas›na gitmemesi gerekiyor. Biz
bu toplant›y› yap›yoruz Mükellef gazetesinin de gereken sa¤duyuyu gösterece¤ine inan›yorum ve kendisine teﬂekkür etmek istiyorum burada. Bu say›daki dergide bu tebli¤i
olumlu olarak, en çok alk›ﬂ gösteren insanlardan biri teﬂekkürümü de ayr›ca iletmek istiyorum. ﬁimdi buras› bir aile. Arkadaﬂlar yani biz bu tebli¤i masaya yat›rmam›z gerekiyor, eksiklerini, hatalar›, yanl›ﬂlar›n› ama bunu da aç›kl›kla ben ‹stanbul Odas› olarak ayr› tarafa, ‹çel Odas› ayr› bir tarafa, Konya Odas› ayr› tarafa kimsenin hakk› yok. Ya örgüt olarak birlikte hareket edece¤iz ya da farkl› yollara gidece¤iz veya vazgeçelim bu
iﬂi beceremedik, Birlik yönetimi de beceremedi, 4 y›ll›k oda yönetimi de bunu becere medi atal›m bunu bir yere ama illerimize döndü¤ümüz zaman bunu hiç kimse meslek mensubuna anlatamaz.
Bu tebli¤ elbette sorumluluk kavram› hukuki çeliﬂkiler içerisinde. Say›n Birlik Baﬂkan›m›za bu konuda bir rapor sunduk. Bumin Do¤rusöz ve Veysi Sevi¤ hocalar›m›z›n haz›rlad›¤› tebli¤de hakikaten hukuki çeliﬂkiler var. Yani 4008’e ayk›r› olan hükümler var.
Benim buradaki çözüm önerim ﬂu, bu raporun derinine inmek istemiyorum, genel politikalar› tart›ﬂmakta yarar görüyorum, burada tespit etti¤imiz hususlar›n ivedilikle birileri iptal davas› açmadan Maliye Bakanl›¤›'na götürülüp düzeltilmesi çözüm olacakt›r.
Arkadaﬂlar›m›z›n büyük bir bölümünün s›k›nt›s› sorumluluk konusu. Sorumlulukta da,
naylon fatura üzerine odaklaﬂt› acaba diyor bu naylon faturadan dolay› yar›n bir gün
benim baﬂ›m yanar m› diyor hakl› olaraktan. Veysi hocam›n çok güzel bir önerisi var, diyor ki, bana göre diyor mükellef faturan›n üzerini imzalad›¤› zaman diyor, paraf› varsa
diyor o takdirde meslek mensubu sorumlu olmamas› laz›m diyor. ﬁimdi bunu 30
Mart’tan önce bugünkü gelinen nokta aç›s›ndan Birlik yönetiminin Gelirler Genel Müdürlü¤ü'ne direkt aktararak konuyu 2 No’lu tebli¤de bu konuda yap›lacak olan düzenleme çok aç›kça söylüyorum camiam›z› rahatlatm›ﬂ olacakt›r.
Di¤er teknik detay; arkadaﬂlar›ma kat›l›yorum bunlar› yaﬂand›kça düzelecek olan
konu olarak görmek istiyorum. ﬁimdi tebli¤i genel anlamda yorumlamak istiyorum. Bu
tebli¤in 5 tane olumlu yönü var. Bir tane olumsuz yönü var, 30 milyon 60 milyon tar-
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t›ﬂmas› var. ﬁimdi biz 5 tane olumlu yönü bir tarafa b›rak›yoruz, sorumluluk bizim için
detaylar› var, biz bir bölümünü deva haline getiriyoruz ve ondan sonra tabandaki meslek mensubu e¤er oda baﬂkanlar› karamsarl›¤a düﬂtü¤ü zaman tabandaki meslek mensubu da ay bizim halimiz ne olacak diyor. Ben öncelikle Say›n Genel Baﬂkan›m›n bu konudaki özverisini biliyorum, hasta hasta, Ankara’ya gitti¤ini biliyorum. ‹stanbul Odas›
ad›na teﬂekkürlerimi ve bu konudaki emeklerini ve Yönetim Kurulu'na teﬂekkür etmeyi
bir borç biliyorum, aç›kçada belirtmek istiyorum.
ﬁimdi olumlu yanlar›na baﬂl›klar halinde geçece¤im. Bir; yetkisiz muhasebeci sorunu çözümlendi. Beﬂ y›ldan beri ekme¤imize göz dikenlerin haks›z rekabet unsuru olan
yetkisiz muhasebeci olay› çözümlendi. Buna hiç bir arkadaﬂ›m itiraz etmiyor.
‹kinci konu; serbest muhasebeci edebiyatlar› yap›ld› y›llarca Türkiye’de, bu tebli¤
serbest muhasebeci olay›n› da çözümledi. Yani serbest muhasebeciye bir fonksiyon vermiﬂtir. Ben yine detaya girmek istemiyorum, mali müﬂavir arkadaﬂlar›m›z›n fonksiyonlar› yitirilmiﬂti diye bir propaganda yap›l›yor, kesinlikle kat›lm›yorum. Çünkü bu tebli¤
defter tutmay› tan›ml›yor. Mali müﬂavirlik mesle¤ini bir tarafa asla b›rakm›yor. Bugüne
kadar yapt›¤›n›z defter tutman›n tan›m› ve bununla ilgili beyannameyi tan›t›yor. Dolay›s›yla mali müﬂavirin yapt›¤› di¤er iﬂleri bir rafa kald›rmas› bana göre söz konusu de¤il.
Yine örgütümüzün büyük illerde yaﬂad›¤› ba¤l› çal›ﬂana meslek mensuplar›na bir
fonksiyon verilmesi olay› sa¤land›. Tabi ba¤l› çal›ﬂanlara bir firma verildi. ﬁimdi niye üç
dört y›lda diye, olmuyor diye üzerimize geliyorlar onlara münasip bir dille anlat›nca asl›nda dünyan›n hiçbir yerinde ba¤l› çal›ﬂan diye bir meslek mensubuna yetki verilmez.
Ama bizim talebimizden dolay› TÜRMOB yönetimi bunu aktard› ve bu da hayata geçti.
Bu da önemli bir sorun oldu¤u için ben büyük bir baﬂar› olarak görüyorum. Haks›z rekabet ortam›n› sa¤layacak örne¤in y›l içinde meslek mensubu ve mükellef anlaﬂmad›¤›
takdirde sene içinde bir muhasebeci bulacak, bu muhasebeciyle beyannameyi müﬂterek
imzalayacak. Yani anlaﬂamad›¤› herhangi bir nedenden dolay›, ücret veya di¤er konulardan dolay› iﬂi b›rakt›¤› zaman X arkadaﬂ›ma gitti¤i zaman konuyu bilmemden dolay› o
rekabet olay›n›, haks›z rekabet olay›n› kesinlikle yapamayaca¤›z.
Beﬂinci konu da odalar›m›z›n tahsilat sorununu gerçekten bu sistem çözüyor. Bir
eksiklik var orada. Ba¤l› çal›ﬂanlar›n imzalayacaklar› tek bir firma ile ilgili bir faaliyet
belgesi almas›ndan bahsetmiyor. Bunun mutlaka aç›kl›¤a kavuﬂmas› gerekiyor. ﬁimdi
bir di¤er konu, gerçekten 30 milyar, 60 milyar olay› de¤erli arkadaﬂlar. U¤raﬂ verdi¤imiz özellikle Ankara Oda Baﬂkan›'yla birkaç kere gitti¤imiz tüm görüﬂmelere ra¤men

>>> 1992-2002 BAﬁKANLAR KURULU TOPLANTILARI

47

1 baskanlar kurulu.qxp

10/3/08

YAHYA ARIKAN

11:00 PM

Page 48

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

tabii bunu Birlik üslubuyla anlatmaya çal›ﬂ›yoruz. Tabii üzülerek söylüyorum, baz› yeminli odalar›n›n TÜRMOB’u aﬂarak Maliye Bakanl›¤› koridorlar›nda kamp kurarak, 50
milyar› 60 milyar› ç›kartmas›ndan büyük bir üzüntü duydu¤umu belirtmek istiyorum.
Burada yeminli oda baﬂkanlar› zannediyorum gittiler, Adana ve Ankara vard›. Özellikle
dinlenmelerini istiyorum. Ben meslek içerisinde ünvanlar›n körüklenmesine karﬂ› olan bir
insan›m. Ama burada Maliye bu mesleki ümidi madem birlikte paylaﬂmay› istiyoruz,
TÜRMOB Yönetim Kurulu'nun karar› olan 150 milyar› bakana da bizzat iletmemize ra¤men 50 milyar› 60 milyara ç›kartmas›ndan büyük üzüntü duydu¤unu belirtmek istiyorum. Yar›nlarda buna benzer olaylar bu meslek aras›nda, olanlar aras›nda farkl› ç›k›ﬂlar
oluﬂacakt›r. Bu illerde yeminli mali müﬂavir odalar›nda görev yapan arkadaﬂlar›m›n daha sa¤l›kl› olmas› gerekiyor. 30 milyar, 60 milyar olay›nda kimilerine göre 9600, kimine
göre 1200 yeminlinin mükellefi 60 milyar› geçiyor, yeminli mali müﬂavir baﬂ›na 10 tane
defter düﬂüyor, tasdik düﬂüyor. Bu baﬂar›l› olgusuyla getiriliyor. Samsun Odas›'yla görüﬂtük, Samsun’da 200’ü geçen 60 milyar› geçen mükellefler var. 4 tane de yeminli
mali müﬂavir var. Ve birçok ilde soruyorum, ayn› konumdalar. Tabi bizim de elimizde bilgi
yok, devletin de elinde bilgi yok. Ama bu say›n›n hay›r ben rakam vermek istemiyorum
ama 12000 oldu¤unu ad›m gibi biliyorum ve bunu yaﬂayacaklar.
ﬁimdi bu say› fazla oldu¤u zaman tasdik zorunlulu¤u oturdu¤u zaman bir yeminli
mali müﬂavirin fazla bir tasdik yapma olana¤› yok. Ha ﬂimdi buradaki endiﬂem ﬂu:
Samsun’da oldu¤u gibi dört tane yeminli oturup, 50 tane firmay› paylaﬂ›rsa bunlar›n
tasdik yapma olana¤› var m›d›r? Mümkünü yok yapmas›n›n. ‹ﬂte sonuçta Yunanistan’da oldu¤u gibi mesle¤in yara almas›n›n endiﬂesini yaﬂ›yorum. Yoksa yeminli mali
müﬂavirlerin tam tasdik olay›na asla karﬂ› de¤ilim ama mesele orada tam tasdik dejenere oldu¤u zaman bu meslek yara alacakt›r. O nedenle bu rakam›n TÜRMOB’un önerisi
olan asgari 150 milyar›n bir an evvel hayata geçmesi gerekiyor. De¤erli arkadaﬂlar›m
ben, tebli¤le ilgili hukuksal çeliﬂkileri biraz önce de belirtti¤im gibi raporumuzda net bir
ﬂekilde dile getirdim. Müsaade ederseniz 19 maddeden oluﬂan önerilerimizi s›ralamak
istiyorum:
Tam tasdik limitleri en az 50 milyar, net aktif 150 milyar liraya yükseltilmeli ve
yeniden de¤erleme katsay›s›na ba¤lanmal›d›r; sorumluluk hükümlerinin, raporda sundu¤umuz ﬂekilde düzeltilmesi gerekmektedir; yan›lt›c› belge tespitinde ortaya ç›kmas›
muhtemel durak samalar› giderebilmek için bu ba¤lama sorumluluk kapsam›n›n ﬂartl›
olarak yenilenmesi gerekmektedir. Örne¤in yükümlünün paraf› ve imzas› bulunan fatura
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ve belgelerden dolay› ortaya ç›kan belgelerde muhasebeci veya mali müﬂavire sorumluluk yüklenmesi gerekmemektedir. Meslek mensubunu sorumlu sigorta edecek bir sistemin devreye sokulmas› gerekmektedir. Maddi yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi görevi yükümlülü¤e aittir. Bu konu aç›kça belirtilmelidir.
Cezal› müteselsil sorumluluk ilkesinin çal›ﬂabilmesi için mevcut hukuk düzeninde
muhasebeci ve mali müﬂavirin bu konuda kusuru veya suçu olmas›n›n kan›tlanmas› gerekmektedir. Meslek mensubunun sorumluluk haliyle hükümlüyle iliﬂkilerini düzenleyen ve
ücret garantisini sa¤layan garantinin yasa maddesi halinde getirilmesi gerekmektedir.
Meslek mensuplar›n›n yapaca¤› denetimin, do¤ruluk denetimi de¤il, uygunluk denetimi
oldu¤u netleﬂtirilmelidir. Eski y›llarla ilgili belge ve bilgileri, borç ve alacak bilgilerinin
do¤rulu¤undan mükelleflere imzalat›lmas› kayd›yla meslek mensuplar›n›n sorumlu tutulmamas› gibi örneklerle sorumluluk kavram› aç›kl›¤a kavuﬂturulmal›d›r. Hatalardan do¤acak cezalar›n öncelikle mükelleflerin sorumlu tutulmas› meslek mensubunun hatalar›ndan do¤an cezalar›n rücu yoluyla meslek mensubundan talep edilmelidir. Hay›r meslek mensubundan, mükellef rücu hakk›n› kulland›, meslek mensubunun hatas›ndan dolay›. Meslek mensuplar›na yap›lacak tahriyatlara karﬂ›, meslek mensuplar›n›n itiraz haklar› tebli¤de netleﬂtirilmelidir.
Muhasebe, mali müﬂavirlik bürolar›n›n çal›ﬂma usul ve prensipleriyle ilgili olarak gerekli çal›ﬂmalar yap›lmal›, çal›ﬂma dosyas› prototipleri haz›rlanmal›. Yani bizim ﬂu an en
büyük eksikliklerimiz bürolarda bir iﬂ ak›ﬂ›yla ilgili herhangi bir çal›ﬂma olay›m›z yok.
Meslek mensuplar›n›n e¤itimleri, düzenli ve disiplinli çal›ﬂmalar› yönündeki çal›ﬂmalar›
yo¤un bir ﬂekilde sürdürülmelidir. Vergi Usul Kanunu’nda yer alan kay›t süreleri yükseltilmelidir. Sahte belge kullan›m› ile ilgili kitapç›k ço¤alt›larak, meslek mensuplar›m›za
da¤›t›lmal›d›r. Darphaneden al›nacak mühürlerin e¤itimle meslek mensuplar›na verilmesi
sa¤lanmal›d›r. TÜRMOB taraf›ndan belirlenen faaliyet belgeleri, odalar taraf›ndan bas›larak yaln›z düﬂük ücretle da¤›t›lmal›, ba¤l› çal›ﬂanlar›n da faaliyet belgesi al›nmal›d›r.
30 milyar net aktif 60 milyar net sat›ﬂ cirosunu geçen firman›n da defterlerini ruhsatl› muhasebecilerin tutmas› sa¤lanmal›d›r. Olumsuz yönler diyalogla çözülmeli, ama
ﬂu uyar›m›z› da yapmak istiyoruz, dava açma süresini TÜRMOB Yönetim Kurulu mutlaka geçirmemesi gerekiyor.
Sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, bir öneri olarak da gördü¤ümüz konu ﬂu: Gerçekten
dördüncü kilometre taﬂ› olarak gördü¤üm, hepimizin y›llard›r savundu¤u meslek mensuplar›n›n tahsilat sorunundan kurtulmas› gerekiyor. Meslektaﬂlar›m›z›n iﬂe ay›racakla-
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r› zaman artacakt›r. Daha titiz daha düzenli tutacaklard›r. Bu nedenle bir raporumuz
var, küçük odalar›n da bu konuda görüﬂleri var, muhasebe mesle¤inin tan›m› yap›lmal›
ve yapaca¤›m›z iﬂler aras›nda para toplama olmamal›, bu konuda Resmi Gazete’de bir
yönerge yay›nlanmas› veya bir yönetmelik yay›nlanmas› yeterli olacakt›r. Bunun hayata
geçirilmesini öneriyorum. Son önerimiz de ortakl›k konusu; bugün biliyoruz ki uygulamada yeminli mali müﬂavirler tasdik olay›nda, gerek serbest muhasebeci mali müﬂavirlerle
illegal ortakl›klar yap›yorlar. Faturalar da kesiyorlar, hiçbir engel yok. Diyoruz ki bugünkü gelinen noktada bir serbest muhasebeci, yeminli mali müﬂavirle, bir serbest muhasebeci de serbest muhasebeci mali müﬂavirle ortakl›k olmal› m›? Ve bu konuda da yeminli
mali müﬂavir arkadaﬂlar›m yanl›ﬂ anlamas›nlar, isteyen ortak olmaz ama bugün mesle¤in geldi¤i nokta budur. E¤er bu meslek bir havuzda toplan›p, paylaﬂ›lmad›¤› sürece s›k›nt›lar devam edecektir. Bunun da bugünkü toplant›da mutlaka bir karar al›nma s›nda
büyük bir yarar görüyorum.
Sonuç olarak de¤erli arkadaﬂlar; buradan ç›karken kamuoyuna karﬂ›, üzerimize gelecek olan kuruluﬂlara karﬂ› nas›l bir mücadele anlay›ﬂ›m›z olacak bunun netleﬂmesi gerekiyor ki; önümüzdeki günlerde yo¤un olarak yaﬂanacak. Bu konuda dedi¤im gibi oda
baﬂkanlar›n›n bize göre tarihi sorumlulu¤u vard›r. Ama TÜRMOB yönetiminin de odalardan gelen görüﬂleri özellikle hukuksal çeliﬂkiler içeren yarg›y› boﬂu boﬂuna iﬂletecek konular›n bir an evvel birileri iptal davas› açmadan Gelirler Genel Müdürlü¤ü ile çözmesinde yarar görüyoruz. Geçmiﬂte bir hata yapt›k. Odalar›n denetim yönetmeli¤inde biliyor
sunuz, gittik Maliye Bakanl›¤›’na direkt verdik. Bu nedenle Gelirler Genel Müdürlü¤ü bir
al›ﬂkanl›k içerisinde girdi. Bana göre bir taktiksel hatayd›. ‹stanbul’da biz bunu yaﬂad›k.
Defterdar'la iliﬂkimiz oldu¤u için sorunlar› Defterdar’a aktar›yorduk. Vergi dairesinden
bize dediler ki niye bize aktarm›yorsunuz sorunlar›. E¤er bizle sorunlar› çözemiyorsan›z,
ondan sonra daha yüksek tepelere gidersiniz. Benim önerim bu do¤rultuda. Ben bu tebli¤in meslek camiam›za hay›rl› olmas›n› diliyorum. Tekrar gerek ev sahibine gerek sizlere
sayg› ve sevgilerimi sunuyorum. Teﬂekkür ederim.
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1 9 9 7 BAﬁKANLAR
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‘

Yaﬂad›¤›m›z her an›; demokratik ve laik
Cumhuriyet ilkelerini korumak, geliﬂtirmek
amaçl› örgütlemelerle geçirmeliyiz. Yazd›klar›m›z, yayd›klar›m›z, düﬂündüklerimiz Türkiye’nin
ve mesle¤imizin ayd›nl›k, parlak gelece¤ini
planlamaya dönük olmal›d›r.
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5 Nisan 1997

>>> TÜRMOB 16. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›
Ülkemiz karanl›k günler yaﬂamaktad›r. Siyasetteki kirlenme, ekonomideki bunal›m
ciddi bir rejim krizini oluﬂturmaktad›r.
Siyasal partiler d›ﬂ›nda sendikalar, meslek odalar›, sivil toplum örgütleri, bir baﬂka
deyiﬂle toplumsal muhalefet rejim krizini çözecek çözümler üretmek zorundad›r. Susurluk'taki kamyon kazas›ndan sonra çetelerin ortaya ç›kart›lmas› için meslek odalar› “Sürekli ayd›nl›k için bir dakika karanl›k” eylemini baﬂlatm›ﬂ, eyleme sessiz ço¤unluk ve toplumsal muhalefet sahip ç›km›ﬂt›r. Toplumsal muhalefetin bir parças› olan TÜRMOB ve
73 SMMM odas›n›n da bu konuda çözümler üreterek kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmektedir.
Çözüm için önce bir durum tespiti yapmak zorunday›z.
Mevcut Durum:
Ekonomik Yönden:
1- Enflasyon kronik hale gelmiﬂtir.
2- ‹ç ve d›ﬂ borçlar ödenemez hale gelmiﬂtir.
3- ‹ﬂsizlik ç›¤ gibi büyümüﬂtür.
4- Kay›t d›ﬂ› ekonomi, kay›tl› ekonomiye eﬂde¤er hale gelmiﬂtir.
5- Sigortas›z çal›ﬂan, sigortal› çal›ﬂan say›s›na yaklaﬂm›ﬂt›r.
6- Mevcut vergi mükellef say›s› ülke nüfusuna göre orant›l› de¤ildir.
7- Dolayl› vergi, dolays›z vergiden daha çoktur.
8- Toplanan vergi a¤›rl›kl› olarak kesinti yoluyla toplanmakta, en büyük pay ücretlilere aittir.
9- Vergi adaleti yoktur.
10- Milli gelirin da¤›l›m›nda uçurum büyümektedir.
Siyasal Yönden:
1 -Mevcut anayasa ihtiyaca cevap vermemektedir.
2- Yurttaﬂl›k haklar› ihlal edilmiﬂtir.
3- Silah ve uyuﬂturucu ticaretiyle u¤raﬂan çeteler devleti ele geçirmiﬂtir.
4- Toplum; etnik ve mezhepsel kökenlere göre bölünmek istenmektedir.
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5- Faili meçhul cinayetler her geçen gün artmaktad›r.
6- Yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤› zedelenmiﬂtir.
7- Savunma yerine mafya iﬂ yapmaktad›r.
8- Siyaset kirlenmiﬂtir.
9- Devlet ﬂeffaf de¤ildir.
10- Siyasal partiler yasas› ve parti içi demokrasi t›kanm›ﬂt›r.
11- Devlet içinde, ›rkç› ve dinci siyasal kadrolaﬂmalarla; memur k›y›mlar› yap›lmaktad›r.
Çözüm Önerileri:
Ekonomik Yönden:
1- Acilen bir vergi reformu yap›lmal›d›r. Bu vergi reformunda;
Götürü vergi esas› kald›r›lmal›d›r.
Her türlü giderlerin indirim esas› getirilmelidir.
Vergi oranlar› düﬂürülmeli, vergi dilimleri geniﬂletilmelidir.
Hayat standard› esas› kald›r›lmal›d›r.
Asgari ücret vergi d›ﬂ› b›rak›lmal›d›r.
2- Rant gelirleri vergilendirilmelidir.
3- ‹ﬂsizler ordusuna istihdam yarat›lmal›d›r.
4- Sigortas›z iﬂçi çal›ﬂt›r›lmas› önlenmeli, bunun için sigorta prim oranlar› düﬂürülmelidir.
5- ‹ﬂsizlik sigortas› yürürlü¤e konulmal›d›r.
6- Ba¤Kur, SSK, Emekli Sand›¤›, Sosyal Güvenlik tek çat› alt›nda birleﬂtirilmelidir.
7 Tek vergi numaras›n›n yan› s›ra reﬂit olan herkese bir vergi numaras› verilmelidir.
8- Enflasyon tek haneye indirilmelidir.
9- Ülke ve toplum yararlar›na olmayan hiçbir özelleﬂtirme yap›lmamal›d›r.
10- Toplanan vergilerin nereye harcand›¤› konusunda devlet ﬂeffaf olmal›d›r.
11- Vergi adaleti sa¤lanmal›d›r.
12- Milli gelir adilce paylaﬂ›lmal›d›r.
Siyasal Yönden:
1- Yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤› sa¤lanmal›d›r.
2- Faili meçhul cinayetler ayd›nl›¤a kavuﬂturulmal›d›r.
3- Çeteler yarg› önüne ç›kart›lmal›d›r.
4- Devlet içindeki siyasal kadrolaﬂmaya son verilmelidir.
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5- Kad›nlar›n ekonomik, toplumsal ve siyasal yaﬂama erkeklerle eﬂit haklarla, eﬂit
biçimde ve eﬂit düzeyde kat›lmas› sa¤lanmal›d›r.
6- Yurttaﬂl›k haklar› uluslararas› normlara getirilmelidir.
7- E¤itimde; 8 y›ll›k kesintisiz e¤itim sa¤lanmal›, ö¤renciler yete neklerine göre
yönlendirilmelidir.
8- 12 Eylül döneminin siyasal sorumlular› yarg›lanmal› ve Siyasi Partiler Yasas›,
Seçim Yasas›, Dernekler Yasas› demokratikleﬂtirilmelidir.
9- 12 Eylül döneminin anayasas› demokrasiye cevap verecek ﬂekilde h›zla de¤iﬂtirilmelidir. Ve haz›rlanacak Anayasada,
- Bireyden ve birey özgürlüklerinden korkmayan, onu sistemin tehdidi olarak kavramayan bir zihniyet üzerine inﬂa edilmelidir.
- Siyasal figürlerin ve idari ajanlar›n her türlü tasarrufu kesinlikle yarg› denetimine tabi olmal›d›r.
- Sistem düﬂünce suçu ve yasaklar kategorilerinden tümüyle ar›nd›r›lmal›d›r.
- Ölüm cezas› kald›r›lmal›d›r.
- Dil yasaklar› d›ﬂlanmal›d›r.
- ‹nanç ve ibadet özgürlü¤ü güvence alt›na al›nmal›d›r.
- Zorunlu din e¤itimi kald›r›lmal›d›r.
- Seçmen yaﬂ› 18, seçilme yaﬂ› ise 25 olmal›d›r.
- Zorunlu askerlik, gönüllü askerlikle de¤iﬂmelidir.
- DGM'ler kald›r›lmal›d›r.

Sonuç:
Türkiye’nin toplumsal dinamikleri; organize ve planlanm›ﬂ programlarla, toplumsal
muhalefeti yükseltilmelidir. Her düzeyde örgütlenmiﬂ halk katmanlar›; gericili¤e, ﬂeriat
ve darbe mant›¤›na karﬂ› ciddi bir biçimde düﬂünce ve eylem içeren projeleri hayata geçirmelidir. Yaﬂa d›¤›m›z her an›; demokratik ve laik Cumhuriyet ilkelerini korumak, geliﬂtirmek amaçl› örgütlemelerle geçirmeliyiz. Yazd›klar›m›z, yayd›klar›m›z, düﬂündüklerimiz,
konuﬂtuklar›m›z ve iliﬂkilerimiz içindeki herkes için politika eksenli bir hayat yaﬂamal›y›z.
Politik alg›m›z demokratik yaﬂam›n erdemi do¤rultusunda olmal›d›r. K›saca, de¤erli
baﬂkanlar›m yar›nlar›m›z ellerimizden kaymadan, harekete geçmeliyiz.

18 Nisan 1998
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Bu genel Kurullarda özeleﬂtirilerin
verilmesi gerekir. Bir sürü mesleki kararlar
yay›nland›, hangi birine sahip ç›kt›k, bunun
özeleﬂtirisini baﬂta meslek mensuplar›m›-z›n vermesi gerekiyor.
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>>> TÜRMOB 19. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›
De¤erli Genel Baﬂkan›m, TÜRMOB’un sayg›de¤er yöneticileri; de¤erli oda baﬂkan›
arkadaﬂlar›m; hepinizi sayg› ve sevgiyle selaml›yorum.
Bu son Baﬂkanlar Kurulu toplant›s› biraz buruk. D›ﬂar›da konuﬂtu¤um kadar›yla
birçok arkadaﬂ›m görevini b›rak›yor. Say›n Çelik’in belirtti¤i gibi birçok arkadaﬂ›m›z görevine devam etmek istiyor, 1 y›l boyunca ac›s› ile sevinci ile her ﬂeyi ile dostluklar oluﬂtu¤una inan›yorum. Bizim y›llard›r özledi¤imiz, muhasebe lobisi dedi¤imiz dostlu¤un, arkadaﬂl›¤›n, kardeﬂli¤in oluﬂmas›nda bu 2 y›l›n çok ayr› bir önemi var. Bu nedenle 2 y›l boyunca kendi ad›ma bilmeden k›rd›¤›m, üzdü¤üm arkadaﬂlar›m varsa, niyete ba¤l› olarak
yorumlamamas›na rica ediyorum ve en baﬂtan da yap›lacak olan oda seçimlerinin ﬂölen
olmas›n›, iyi kat›l›mlar olmas›n›, mesle¤imiz ad›na çok güzel sonuçlar oluﬂmas›n› diliyorum ve emek veren tüm arkadaﬂlar›m›za teﬂekkürlerimi ve sayg›lar›m› sunmak istiyorum.
Elbette bir teﬂekkürümü de TÜRMOB’a sunaca¤›m. Bu binan›n tü münün mülkünün
örgütümüze ait olmas› gerçekten sevindiricidir. Ümit ediyorum ki, bir yandan idare bina
anlam›nda, bir yandan genel kurullar›n yap›labilece¤i toplant› salonlar› olabilece¤i, bir
yandan da bir y›ldan beri ›srarla alt›n› çizdi¤im gerek meslektaﬂ›n, gerek stajyerin zorunlu e¤itimi oluﬂturdu¤umuz oradan sayg›n ve onurlu olaca¤›na inan›yorum. Bu konuda da TÜRMOB’un önümüzdeki y›llardaki hedefi, kendine yaraﬂan binan›n yan› s›ra, tüm
odalar›m›za sahip ç›karak bu kompleksin oluﬂmas›n› diliyorum.
Bugünkü toplant›da detaya girmek istemiyorum. Özellikle 4 No'lu tebli¤i 2 y›l boyunca konuﬂtuk ve tart›ﬂt›k. ‹llerimizde döndü¤ümüzde meslektaﬂlar›m›z çok somut
ﬂeyler bekliyorlar. Sabahki konuﬂmalarda, Say›n Genel Müdürün konuﬂmas›ndan C formunun uzat›ld›¤›n›, A, B formlar›n›n uzat›laca¤›n› alg›lad›m. Ek mali tablolar›n kald›r›labilece¤ini ve yeniden de¤erleme oran›nda art›r›larak devam edece¤ini alg›lad›m, bunlar
bizim için önemlidir. ‹llerimizde döndü¤ümüzde tüm meslektaﬂlar›m bu konuda ne oldu¤unu, bitti¤ini bize soruyorlar. Yine Say›n TÜRMOB yöneticilerinden ö¤renmek istedi¤im
sermaye art›ﬂlar›n›n ne durumda oldu¤udur. Geçen ‹stanbul’da bir toplant› yapt›k, ‹stanbul’da 40 bin tane ﬂirketin münfesih durumda oldu¤unu ve maalesef ki, bir ço¤u bilgisizlikten dolay› ve duyars›zl›ktan dolay› zor durumda kald›¤›n› biliyoruz. Herhalde Tür
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kiye’nin dört bir yan›nda da bu tip problemler var. Özellikle ‹stanbul Ticaret Odas› Baﬂkan›'n›n 2 y›l ertelenece¤ine dair bas›nda demeçleri vard›. ﬁu anda nisan ay› bitiyor, en
ufak bir ad›m yok. Zannediyorum TÜRMOB yöneticileri bize bu konuda aç›klama yapacaklard›r.
Ben genel kurullarda, tüm illerin genel kurullar›nda, k›s›r tart›ﬂmalar›n olmamas›n›
diliyorum. Dile¤im ﬂu; her odan›n genel kurulu ﬂunda 2 y›lda yap›lanlar, yap›lamayanlar
ve yar›nlarda yap›lmas› gerekenlerin bir durum de¤erlendirmesi yap›lmas›nda büyük yarar vard›r. Bu genel kurullarda ç›kacak olan sonuçlar, zannediyorum önümüzdeki ekim
ay›nda yap›lacak olan TÜRMOB Genel Kurulu'nda yeni seçilecek olan arkadaﬂlar›m›za
yön verecektir, onlara rehber olacakt›r. Benim 8 y›ld›r gözlemledi¤im nokta; unvanlar
konusunda tart›ﬂmaya girmek istemiyorum, özellikle bizler bugüne kadar hep sa¤duyulu
davrand›k, kavgadan uzak durmaya çal›ﬂt›k, diyalog ile sorunlar› çözmeye çal›ﬂt›k. Ama
görülen o ki, 8 y›lda muhasebe camias›n›n morali bozuktur. O kadar önemli ﬂeyler aktarmam›za ra¤men, taleplerimizin önemli bir bölümünün çözümlenmedi¤ini, kulak arkas›
edildi¤ini gözlemledim.
Tabii bu iﬂin bir baﬂka boyutu da Türkiye’nin siyasal yap›s› ile ba¤lant›l›. Türkiye’deki siyasal yap›, demokratik kitle örgütleri ile bütünleﬂmedi¤i sürece, oluﬂturdu¤u yasalar› bunlarla tart›ﬂmad›¤› sürece, olgunlaﬂt›rmad›¤› sürece Türkiye’de sorunlar devam
edecektir. Bu anlamda buruk durumday›z. Sadece 8 y›ldan beri birkaç talebimiz olan
Sivas’ta sunmuﬂ oldu¤umuz bürokrasi raporundaki günlük kasa defterinin kalkmas›,
kambiyo defterinin kalkmas› tasar›ya girmiﬂtir. D›ﬂar›da da Genel Müdüre söylüyoruz,
Bakana da özel bir mektup gönderdim, Say›n Genel Baﬂkan›m da bunlar› biliyorlar, vergi
reform tasar›n› da yak›ndan incelediyseniz, TÜRMOB kadar ‹stanbul Odas› kadar sorunlar›m›zdan dolay› çok yak›ndan takip ettik. Medyada elimizden geldi¤i kadar bu vergi
tasar›s›n› anlatmaya çal›ﬂt›k, 7 maddelik öneriler talebimiz oldu. Say›n Genel Baﬂkan›m›z›n bugün sizlere da¤›tm›ﬂ oldu¤u raporda vard›r, Ankara Odam›z›n çok güzel düzenledi¤i
panel vard›, Say›n Biltekin hocam›z da konuﬂmac› idi, kendisine ﬂu soruyu sordum, muhasebecilerin 7 tane talebinden han gisi önemsiz, buna yan›t verin dedim ve ben yan›t›n› alamad›m. Ümit ediyorum, odalar olarak ﬂu anda bir seçim platformuna girdi¤imiz için bu iﬂ
TÜRMOB’un s›rt›nda kalmaktad›r, asl›nda gönül ister ki, tüm odalar›m›zla birlikte Meclis'teki görüﬂmeler s›ras›nda TÜRMOB’a destek verelim, ama görünen odur ki, biz kendi
derdimizle u¤raﬂaca¤›z, bu vergi tasar›s›n› TÜRMOB takip edecektir.
Bu 7 maddeden hiç olmazsa birkaç tanesine yer verdikleri taktirde inan›yorum ki,
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muhasebeciler moral elde edeceklerdir. Birçok yerde de söyledim, istedi¤iniz kadar güzel vergi tasar›lar› haz›rlay›n, e¤er siz o teﬂkilat›n, Maliye teﬂkilat› çal›ﬂanlar›n›n, özlük
haklar›n› düzelt mezseniz, onlar›n ekonomik koﬂullar›n› düzeltmezseniz ve muhasebecilere moral vermezseniz, yani onlar›n taleplerine cevap vermezseniz, bu tasar›n›n hayata
geçmesinin mümkün olmad›¤›n› söyledim ve söylemeye de devam edece¤iz. Bu anlamda
TÜRMOB’a vergi tasar›s›n› takip etmesini, burada 7 maddenin detay›na girmek istemiyorum, bunun iyi bir takipçisi olacaklar›na inan›yorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m, genel kurullar dedik, genel kurullarda durum tespitinin yap›lmas›n›n yan› s›ra, meslektaﬂ›n profilinin çizilmesinin zaman› gelmiﬂtir. Özeleﬂtirilerin verilmesi gerekir bu genel kurullarda. Bir sürü mesleki kararlar yay›nland›, hangi birine sahip ç›kt›k, bunun özeleﬂtirisini baﬂta meslek mensuplar›m›z›n vermesi gerekiyor. Çok
önemsedi¤im disiplin kurullar›m›z›n yak›ndan çal›ﬂt›¤›, üzülerek de olsa ceza verdi¤i,
müﬂteriden para toplay›p yat›rmay› yasaklayan mesleki karard›r. Birkaç ilin d›ﬂ›nda
Türkiye’nin büyük bir ço¤unlu¤unda müﬂterilerden para toplan›yor ve yat›r›l›yor. E¤er biz
tahsildar konumunda oldu¤umuz sürece, e¤er biz sadece muhasebecili¤e sahip oldu¤umuz sürece veya talep etti¤imiz sürece bu meslek sayg›n ve onurlu bir meslek olmayacakt›r.
Ça¤›n geliﬂimini herkes görmek zorundad›r. Bugün Maliye teﬂkilat› bile biraz geriden de olsa ça¤› yakalamaya çal›ﬂ›yor, beyannamelerde optik okuyucularla sorunlar›
çözmeye çal›ﬂ›yor, lütfen unutmay›n bin an gelecek bu an uzun bir an de¤il, faturalar
optik okuyucularla an›nda tek düzen uygulama tebli¤ine göre ilgili yerlere aktar›lacak.
TÜRMOB’un muhasebe kongresinde söyledik, birçok yerde söyledik, genel kurullara ›ﬂ›k
tutmas› anlam›nda söylüyorum, mesle¤in yar›nlardaki profili muhasebe denetçisidir, biz
örgüt olarak buna talip olmal›y›z, sadece vergi idaresine verilen bilançolar›n de¤il, sendikalar›n, belediyelerin, hayat›n her alan›ndaki bütçelerin temiz bir hale gelmesiyle ilgili
her konudaki denetime talip olmal›y›z. Genel kurullarda bunlar› iﬂlemeliyiz. Yine buradan
sevgili TÜRMOB yönetici lerime hat›rlatarak alt›n› çizmek istiyorum, 3568 say›l› yasan›n ç›k›ﬂ›n›n bana göne en büyük eksiklikleri, serbest muhasebeci olgusudur. Tart›ﬂmas›na girmek istemiyorum. 5’e 4 olsa olsa Yahya Ar›kan’›n TÜRMOB Genel Baﬂkan› olmas›n› engeller, çok da önemli de¤il aç›k söylüyorum, ama ben mesle¤in sayg›nl›¤›na denetim olgusunda serbest muhasebecili¤in mutlaka kalkmas›n› istiyorum.
De¤erli yöneticilerimizin ﬂunu yapmalar› gerekiyor; iyi bir araﬂt›rma yap›lmal›d›r, siyasetçiler gibi umut da¤›tmadan, önümüzdeki y›llar ç›k›p diyebilmeliyiz ki, arkadaﬂlar bu
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serbest muhasebecilik kalkmaz, nedenlerini örgüte anlatmalar› gerekiyor ve arkas›ndan
zorunlu e¤itimin getirilerek, mesle¤in muhasebe denetçileri mesle¤ine dönüﬂmesi gerekiyor, meslektaﬂ›n yar›nlardaki profili bu olmas› gerekiyor. Meslek mensubu tahsildar olmayan, mali tablolar› düzenleyen, yorum yapan, ayda bir de¤iﬂiklikleri, mevzuatlar› müﬂterisine aktarabilen, büro içi muhasebe standard› oluﬂturan yeni bir profil oluﬂturdu¤u
anlamda, o anlatt›¤›m hem staj›n etkinli¤i nem meslektaﬂ›n etkinli¤i de 45 bin kiﬂinin
gücü yerine, e¤itimin gücünün çok daha sayg›n olaca¤›na inan›yorum.
Bu inançla tekrar tüm arkadaﬂlar›ma baﬂar›lar diliyorum. ‹stanbul Odas›'n›n seçimleri 30-31 May›s'tad›r. ‹lk olarak kendi içimizde demokratik olarak ön seçimleri yap›yoruz. 9 May›s'ta sonuçlanacak. Tüm arkadaﬂlar›m›z› Genel Kurul'a davet ediyorum ve
tekrar eme¤i geçen tüm arkadaﬂlar›m›za, mesle¤imiz ad›na sayg›lar›m› sunuyorum, teﬂekkür ediyorum.
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5 Eylül 1998

>>> TÜRMOB 20. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›
Say›n Baﬂkan, sayg›de¤er Genel Müdür, de¤erli baﬂkanlar; hepinizi ﬂahs›m ve ‹stanbul Odas› ad›na sayg› ve sevgiyle selaml›yorum. Asl›nda bugünkü toplant›n›n konusunun a¤›rl›kl› olarak yeni vergi yasalar›n›n olaca¤›n› tahmin etmiﬂtik. Nitekim de, a¤›rl›k
o ﬂekilde devam etti ve aç›k söyleyelim, ﬂu ana kadar yap›lan tüm seminerlerde aç›kl›k
olmas› gereken konular hep ç›kart›lacak tebli¤e b›rak›ld›, bugün de oda baﬂkan› dostlar›m›z illerine döndüklerinde yeni bir ﬂey götürmeyecekler. Böyle görüyorum.
Vergi yasalar› üzerinde çok fazla bir ﬂeyler söylemek istemiyorum; ana, en büyük
eksikli¤i dile getirmekte büyük yarar var. Biz, muhasebeciler, mali müﬂavirler adil bir
vergi sisteminin oluﬂmas›n› her zaman dile getirdik. Kamuoyunda en fazla savunan
meslek örgütlerinin baﬂ›nda biz geldik; çünkü, bizler ﬂunu çok iyi biliyoruz, ülkedeki milli
gelirin da¤›l›m›nda uçurum her geçen gün büyümekte, e¤itimde, sa¤l›kta f›rsat eﬂitli¤inin ç›¤ gibi büyüdü¤ünü hep birlikte yaﬂ›yoruz. Bu anlamda böyle bir vergi yasas›n›n adil
bir vergi yasas› olmas›n› hepimiz yürekten savunduk. Say›n Genel Müdürümüz de burada iken, bir kez daha onun huzurunda ifade etmekte yarar var. Tasar›n›n her aﬂamas›nda taban›m›zdan gelen taleplerimizi kendilerine ifade ettik. Gerçekten bu vergi tasar›s›
bizim aç›m›zdan buruk olmuﬂtur. Önerilerimizin bir tanesi dahi de¤erlendirilmemiﬂtir.
Tabii iﬂin ac› taraf›, bizler böyle bir vergi yasas›n›n olmas›n› dile getirirken ama çeﬂitli
kesimlerin bu vergi kanununu delmesinin son derece üzücü oldu¤unu belirtmek istiyoruz.
E¤er bir kere delindi¤i zaman üzülüyorum ki, bunun sonucunda, bunun reçetesini, dar
gelirli insanlar, serbest meslek erbaplar›, baﬂka bir deyimle halk›n büyük bir kesiminin
çekece¤ini de unutmamak gerekiyor.
Say›n Ar›o¤lu, örgütümüzün iyi bir diyalog içerisinde olmas›n› ifade ettiler. Gerçekten iyi diyaloglar›m›z var. Bir araya geliyoruz ama bir gerçek ﬂu; 8 y›ld›r var olan sorunlar›m›z›n önemli bir bölümünün halen gündemde oldu¤unu görüyoruz. Burada mesleki
sorunlar›m›z›, SM, SMMM ve YMM olarak tek tek anlatmak çok zor, zaman yetmez,
gerçekten her grubun kendi içerisinde sorunlar› var, problemleri var. Sonuçta meslek
örgütümüz ﬂunu bekliyor; Maliye Bakanl›¤› ile olan iliﬂkilerin biraz daha somuta indirgenmesini bekliyor. Ümit ediyorum bugün Say›n Genel Müdürümüz bu konuda bizlere di-
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yalog neticesinde, özellikle ‹stanbul Odas› Genel Kurulu'nda çok güzel ifadelerde bulundu, bunlar›n somuta inmesi yönünden güzel aç›klamalar bekledi¤imizi ifade etmek istiyorum.
Yeni vergi yasas›yla ilgili birkaç temel koru vard›r. En önemlisi geçici vergi konusudur. Biz mesle¤in sayg›nl›¤› aç›s›ndan geçici verginin kald›r›lmas›n› talep etmiyoruz.
Gerçekten çok iyi düﬂünmemiz gerekiyor. E¤er geçici vergi konusunda, üçer ayl›k bilançolar konusunun kakmas›n› istedi¤imizde, zaten ﬂu anda bir baﬂ› boﬂluk yaﬂan›yor, bürolarda standartlar yok, kimin ne iﬂ yapt›¤› belli de¤il. Bu en az›ndan bizleri belli bir kaliteye getirecektir. Madalyonun di¤er taraf›nda ise, tüm meslek örgütümüzün ﬂikayet
etti¤i konu, alt yap›m›z›n uygun olmad›¤›, haz›r olmad›¤› ﬂeklindedir. Bu nedenle bunu
toplant›n›n sonunda da say›n baﬂkanlar da uygun görürse, bir komisyon oluﬂturularak,
bu geçici verginin en az›ndan 2001 y›l›na kadar ertelenmesiyle ilgili bir talebimiz olacakt›r. Bunu ﬂu anlamda istiyoruz; TÜRMOB Genel Kurulu'nda oluﬂacak olan standartlar
ve kendi alt yap›m›z›n düzgünlü¤ü sonucunda, sa¤l›kl› bir bilançonun ç›kart›lmas› için
talep ediyoruz. Gerçekten üçer ayl›k bilançolar devam etti¤inde ve muhasebe meslek
örgütü olarak kendimizi yenilemedi¤imiz zaman, bunun faturas›n› bu meslek örgütünün
üstlenmemesi gerekiyor. Bu nedenle ertelenmesini, yasay› baﬂ›ndan beri savunan bir
meslek odas› olarak dile getirmek istedim.
Esnaf›n defter tutmas› konusunun netleﬂmesi gerekiyor. Örgütümüzün bu konuda
kayg›lar› var. Geçmiﬂ y›llarda ‹ﬂletme Yönetim Merkezleri konusunda meslek örgütü
aya¤a kalkm›ﬂt›. Bu konunun netleﬂmesinde büyük yarar var. Tam otomasyon ﬂeklinde
bir çal›ﬂman›n oldu¤unu Say›n Ar›o¤lu dile getirdiler. Hat›rlars›n›z vergi idaresi istatistiki bilgiler alm›yor, y›ll›k beyannameler veriyor. Yine hat›rlars›n›z kay›t d›ﬂ›n›n önlenmesiyle ilgili A, B, C formlar› veriyoruz. Yani her konuda meslek örgütümüze yeni yükler getiriliyor. Gerçekten biz burada tam otomasyondan ne anlaﬂ›ld›¤›n› yetkili bir makam
olarak Say›n Genel Müdürümüzün aç›klamas›n› bekliyoruz. Bize yeni bir yük getirecek mi
getirmeyecek mi? Bunu meslek örgütü olarak bilmek istiyoruz.
‹ﬂletme esas›na geçiﬂin 2001 y›l›na ertelenmesini do¤ru bulmuyoruz. Burada kademeli geçiﬂler olabilir mi, tart›ﬂmakta büyük yarar var. Gerçekten sa¤l›kl› bir bilanço
isteniyorsa, karzarar isteniyorsa, bilanço sistemine geçiﬂin h›zland›r›lmas› gerekiyor.
Bu politik kararda bir geriye dönüﬂ olur mu, bunun da aç›klanmas›nda büyük yarar var.
De¤erli baﬂkanlar ifade ettiler, kaﬂe kullanma zorunlulu¤u, kimliklerin ücretsiz veya
düﬂük bedelle da¤›t›lmas›, özellikle üye say›s› az olan odalar›m›z›n ki, ben buradan baﬂ-
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lanmas›n› diliyorum, bu genel kurul bizim aç›m›zdan önemli, ekonomik anlamda çok büyük
s›k›nt›lar yaﬂan›yor, bu odalar›m›z›n yaﬂat›lmas›na yönelik birtak›m kararlar al›nmas›nda büyük yararlar var, bunu TÜRMOB genel kuruluna temenni olarak sunuyorum.
As›l önemli olan, TÜRMOB seçimleriyle ilgili birkaç ﬂey söylemek istiyorum. Öncelikle bugüne kadar görev yapan baﬂta Say›n Genel Baﬂkan›m›z Mustafa Özyürek olmak
üzere tüm yönetim kurulu üyelerine, denetleme ve disiplin kurulu üyelerine teﬂekkürü bir
borç biliyoruz. Çok önemli çal›ﬂmalar yapm›ﬂlard›r ve yapt›klar› emeklere teﬂekkür etsek
azd›r, hepimiz bunun bilincindeyiz. ‹ﬂin baﬂka bir boyutu var. Sayg›de¤er oda baﬂkanlar›
biraz önce ifade ettiler, çok önemli sorunlar›m›z var, ilginç bir seçim dönemi yaﬂan›yor.
Türkiye 21. yüzy›la giriyor, aday olacak arkadaﬂlar›m›z› birçok sorumluluklar bekledi¤ini,
buna göre aday olmalar› gerekti¤ini ifade etmek istiyorum. ‹zninizle sekiz tane temel
konunun mutlaka önümüzde hepimiz ad›na bir rehber olmas›n› ve bunun mutlaka çözülmesi ad›na tüm arkadaﬂlar›m›n aday olmas›n› diliyorum.
De¤erli arkadaﬂlar, unvanlar konusunda çok büyük s›k›nt›lar var. Her yerde dile getirdik, özellikle serbest muhasebeci olgusuna dur demenin zaman› geldi. Gerçekten
SM’nin kalk›p kalkmayaca¤›n›n araﬂt›rmas›n› bu örgüt yapmal›. Ama ben ﬂuna inan›yorum ki bu çok zor bir olay de¤il; mevcut serbest muhasebecinin, serbest muhasebeci
mali müﬂavire dönüﬂmesi sa¤lanarak, lisans düzeyinde mezun olmayan›n mesle¤e girmemesi sa¤lanmal›. Bunun arkas›ndan bir zorunlu e¤itimi hayata geçirmemiz gerekiyor.
‹çel Odam›z›n yapt›¤› çal›ﬂman›n mutlaka olumlu yönleri var, ama bunu tüm meslek örgütümüze mal etti¤imiz zaman hem kamuda, hem üçüncü ﬂah›slar karﬂ›s›nda sayg›n
bir konuma gelece¤iz. Bu bizim birinci hedefimiz olmas› gerekiyor.
‹kinci olarak, Say›n Genel Müdürümüz birçok yerde ifade etti, bu konuda yasal bir
de¤iﬂikli¤e gerek olmad›¤›na inan›yoruz, meslektaﬂlar›m›n angaryalar dedi¤i konular burada say›ld›. E¤er ça¤›m›z bilgisayar ça¤› ise bunlar›n teke indirilerek ve programlar›m›z›
ona göre yapma f›rsat› verilerek, bilgisayar ç›kt›s› olarak kabul edilmesine, baﬂka bir deyimle angaryalar›n mutlaka kald›r›lmas› gerekiyor.
4 No'lu tebli¤ ile ilgili olarak birçok yerde ifade ettik. Meslek camias› bu konuda tedirgindir. YMM’li dostlar›m›z ifade ediyorlar, onlar›n ne kadar temel sorunlar› varsa,
çünkü onlar tasdikteki iﬂlemler s›ras›nda yaﬂad›klar› s›k›nt›lar› görmeye baﬂlad›lar, daha biz bunun aç›lar›n› 1999 y›l›ndan sonra görmeye baﬂlayaca¤›z. Mutlaka 4 No'lu tebli¤in sorumluluk k›sm›n›n mutlaka hukuka uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bunun yine
TÜRMOB yönetimine seçilecek olan arkadaﬂlar›m›z›n önünde rehber olmas›na yarar var.
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Bununla ba¤lant›l› 18 No'lu tebli¤ konusunda temel s›k›nt›lar›m›z var. Burada çok mutlu
bir tablo izliyorum, düne kadar YMM odalar›n›n temsilcilerinin büyük bir bölümü Baﬂkanlar Kurulu toplant›lar›na kat›lm›yorlard›. Ümit ediyorum bundan sonra hep birlikte
oluruz, gerçekten bizim mesle¤i bir bütün olarak görüyoruz, tek olarak görüyoruz. E¤er
iyi bir iﬂ bölümü yapt›¤›m›zda, birbirimizin ekme¤i elden gitmedi¤i sürece; paylaﬂt›¤›m›z
oranda sayg›n ve onurlu bir meslek oluﬂaca¤›na inan›yorum. Bu anlamda limitler konusunda, çok önemli iﬂ kay›plar› ve s›k›nt›lar› vard›r. Bunlar›n da mutlaka belli bir noktaya
getirilmesi gerekiyor.
Stajyerin e¤itimi zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Daha önce yay›nlanan staj yönetmeli¤inde stajyerlerimizin vergiden muaf tutulmas›, sigorta primlerinin düﬂürülmesi
konusunda bir hüküm var, bu dönem seçilecek olan arkadaﬂlar›m›n bunu mutlaka hayata geçirmesi gerekiyor.
S›navlarda sorunlar›m›z var. Art›k TÜRMOB'un s›navlar›n›n ne za man yap›laca¤›
çok önceden planlanmal› ve s›nav sonuçlar› da bir takvime konularak, örne¤in iki ay içerisinde aç›klanarak hayata geçirilmelidir diye düﬂünüyorum.
Yine mesleki kararlar konusunda, gerçekten art›k büro standartlar› baﬂta olmak
üzere baﬂka di¤er önerileri de ço¤altabiliriz. Bu Genel Kurul'da böyle bir mesleki kararlar›n al›nmas›nda büyük yarar var. Bu konuda önerimiz ﬂu; bu mesleki kararlar YMM
odalar› dahil olmak üzere tüm camia bir araya gelip, önce illerimizde tart›ﬂmal›y›z ve
TÜRMOB Genel Kurulu'ndan önce mini bir kurultay yaparak, asgari müﬂtereklerde uzlaﬂarak Genel Kurul'a gitmekte büyük yarar var. Bu konuda planlama yapmakta bir yarar
oldu¤unu belirtmek istiyorum.
En önemli konulardan bir tanesi de mali tatil konusudur. Yine seçilecek olan arkadaﬂlar›m›z bu konu üzerine gitmelidirler. Hiç unutmu yorum mükerrer 227’yi defalarca
dile getirdik, belli bir süreçten sonra hayata geçti. E¤er biz oda temsilcileri bunu her
yerde defalarca dile getirirsek, inan›yorum ki, mali idarenin rahatlamas› ve hem de
meslektaﬂlar›m›z›n rahatlamas› aç›s›ndan bu mali tatil mutlaka hayata geçirilecektir.
Aday olacak arkadaﬂlar›m›zla ilgili ﬂunu ifade etmek istiyorum; önümüzde bir seçim var, seçimlerde gördük ki, bask› gücü oldu¤unuz zaman birçok ﬂeyleri elde edebiliyorsunuz. Hele bu dönem parla mentoya içimizden gidenlerin say›s› fazla oldu¤u takdirde, sorunlar›m›z› biraz daha iyi bir ﬂekilde halletmiﬂ olaca¤›z. Diyorum ki, bu dönem alternatif bir meslek yasas›n› art›k tüm örgütün kabul etti¤i bir boyutta getirmeli, mutlaka parlamentonun gündemine gelmesi gerekiyor. Bunun zor oldu¤una inanm›yorum,
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eskiyen yönleri var, s›k›nt›l› olan yönleri var. Ön yarg›s›z, ön koﬂulsuz, Bat›'da sayg›n
meslek nas›l oluﬂuyorsa, yeni bir meslek yasas›n› bu dönem programlar›m›za alal›m ve
parlamentoya sevk edelim diyorum. Tüm seçilen oda üyesi arkadaﬂlar›ma, aday olacak
tüm arkadaﬂlara baﬂar›lar diliyorum ve hepinizi sayg› ve sevgiyle selaml›yorum. Teﬂekkür ederim.
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16 Aral›k 1998

>>> TÜRMOB 21. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›
Say›n Baﬂkan, de¤erli oda baﬂkan› arkadaﬂlar›m; hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
ﬁimdi, biz öncelikle bu geçici vergiyle ilgili sorunlar› masaya yat›rmak zorunday›z. Yar›n
ﬂu iktidar gidecek veya gelecek demeyelim, do¤rudur, Türkiye’de ne olaca¤›n› bilmemiz
ﬂu an zor, ama bu konuyu kendi içimizde netleﬂtirmemiz gerekiyor. Özellikle geçici vergi
uygulamas›, hepimiz y›llarca söyledik, bürolarda standart yok, kimin ne yapt›¤› belli de¤il, bir meslek mensubu olarak ifade ediyorum. Endiﬂelerimiz var. Say›n Baﬂkana da ‹stanbul Odas› olarak görüﬂlerimizi takdim ettim.
Amortisman ve yeniden de¤erleme konular›, finansman giderleri, reeskont ve prokont iﬂlemleri, kredi faizlerinin gider yaz›lmas›, adi kollektif ve komandit ortaklarda geçici verginin beyanname ﬂekli, kay›tl› envanter çal›ﬂmalar›, yeni iﬂe baﬂlayanlarda geçici
vergi uygu lamas›, geçici vergi saptanmas›nda sarkma oran›n›n aç›kl›¤a kavuﬂturulmas›, geçici verginin hesaplamas›yla ilgili beyannamenin ﬂekli ve düzenlenecek tabloda, dönem sonu yans›tma iﬂlemleri, geçmiﬂ y›l zararlar›, üç ayl›k dönemden sonra fatura gelmesi uygulamas› gibi sorunlar› s›ralam›ﬂt›k. Bizi mutlu eden konu Say›n Genel Müdür
Yard›mc›m›z›n bu s›ralad›¤›m›z konular›n önemli bir bölümüne aç›kl›k getirdi¤idir, bir anlamda rahatlatmas› sevindirici bir yaklaﬂ›md›r. Kendisine de aynen ifade ettik. Gerçekten bu meslek mensu buna güven duyuluyorsa, bu meslek mensubundan çok ﬂey bekleniyorsa, bu geçici vergi uygulamas›ndaki bizim önerilerimize itibar etmek zorundad›r.
Maliye Bakanl›¤› temsilcileri her zaman ifade ediyorlar, diyorlar ki, bizim TÜRMOB
ile çok güzel iliﬂkilerimiz var, gerçekten do¤ru. Bu ﬂuna benziyor, biz de gerçek yaﬂant›m›zda bazen ayn› hatay› yap› yoruz. Sevdiklerimize de¤er vermeyi en sona b›rak›r›z. Nas›l olsa bizdendir deriz ve onun d›ﬂ›ndakilere daha çok de¤er veririz. Maliye Bakanl›¤› bize bu gözle bak›yor. E¤er gerçekten bizi seviyorlarsa, samimi iseler, bu örgütün görüﬂüne itibar etmeleri gerekiyor.
Bilanço konusu çok önemlidir. E¤er bilançoyu da isterlerse, envanterdeki s›k›nt›lar
konusunda yumuﬂak geçiﬂler sa¤latmazlarsa, çok net olarak ifade ediyorum, karamsar
bir tablo çizmiyorum, mesle¤i icra eden bir arkadaﬂ›n›z olarak, bu bürolar›n bir ço¤unu
kapat›r›z. Hiç yanl›ﬂ anlamay›n. Yapmam›z mümkün de¤ildir bu istedikleri ﬂartlar da.
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De¤erli arkadaﬂlar, bu sorunlara ilave olarak sizi baﬂka bir yere getirmeye çal›ﬂaca¤›m. Biraz önce say›n baﬂkanlar ifade ettiler. Angaryalar›n kald›r›lmas› konusu var,
basit usulde sorunlar var, arkadaﬂlar›m›z hakl› olarak dile getiriyor ve getirmek de zorundalar. Ücret tarifelerinde yaﬂad›¤›m›z sorunlar var. ‹ﬂte tam tasdik limitleri konusu
var. 16 ﬁubat'la ilgili bir iç genelge var, beyanname imzalanmas›yla ilgili bir konu var.
Kaﬂeleri kullanma zorunlulu¤u konusu var, sorumluluklar var. Genel Müdür Yard›mc›s›'na sordular, ﬂimdi YMM’li üstatlar›m›z›n benim anlad›¤›m kadar›yla sene sonunda
tahsilat yapacaklar› için y›l içerisinde geçici vergiyle ilgili, herhangi bir sorumluluklar›
yoktur anlam›na geliyor. Öyle alg›lad›m. O soruya tam bir cevap vermediler. Burada ﬂu
ortaya ç›k›yor; bugün özellikle de kat›lan YMM oda baﬂkanlar›na bir kez daha teﬂekkür
ediyorum, özellikle Say›n Sezai Onaral’› gördük, gerçekten camia aç›s›ndan çok olumlu,
YMM odalar›n›n büyük ço¤unlu¤u burada, bunlar çok koﬂtururlar. ﬁimdi bir sorumluluk
kavram› var. Meslek sorumlulu¤umuz vard›r, meslek sorunlar›m›z sadece SM, SMMM’leri de¤il YMM’leri de ilgilendirmektedir. E¤er YMM’ler sene sonundaki tahsilat süreci içerisinde y›l içerisinde hiçbir ﬂeye bakmadan, sene sonu tahsil yapt›¤› zaman, y›l içerisinde ne olacak? De¤erli arkadaﬂlar, burada ﬂu ortaya ç›k›yor; YMM'ler mutlaka bir meslek
mensubu ile bu iﬂi götürmek zorundalar. Ak›ll› bir YMM, mutlaka bir meslek mensubu ile
çal›ﬂmak zorundad›r. O sorunlar› da paylaﬂmalar› gerekiyor. Bunlar› konuﬂmam›z gerekiyor, bizim bunlara ihtiyac›m›z var.
De¤erli arkadaﬂlar, buradan ﬂuna gelmek istiyorum. Basit usuldeki sorunlarla ilgili
esnaf›n kendi bünyesinde defter tutma olay› çok uzun bir macerad›r. ‹stanbul’da Esnaf
Konfederasyonu Baﬂkan› Suat Yalk›n var. Bu Suat Yalk›n’›n y›llard›r hayali olan bir konudur. Esnaf›n 40 sorunu diye kitapç›klar› vard›r, bir çok arkadaﬂ›m›z okumuﬂ olabilir.
O hayallerinden bir tanesi esnaf›n defterini meslek mensubundan al›p, kendi bürosunda
tutma sevdas›d›r. Basit usuldeki muhasebenin uzun vadedeki, süreçteki oyununu görmezsek, bu mesle¤in delinece¤ine inan›yorum. Tezgah ﬂu; uzun vadede e¤er basit usuldeki muhasebe sistemini esnaf odalar› baﬂar›ya ulaﬂt›r›rsa, biz bunu becerdik, diyecekler ki, s›ra ﬂu iﬂletme esas›nda, biz bu iﬂlerin alt›ndan kalkar›z ve olay oraya do¤ru gidiyor. Bu anlamda bu konudaki arkadaﬂlar›m›z›n fikirlerine sonuna kadar kat›l›yorum. Bu
olay›n üstüne gitmemiz gerekiyor.
Sayd›¤›m sorunlarla ilgili ﬂöyle bir önerim var. Bu toplant›n›n sonuçlar›n› TÜRMOB
yönetimi aç›klamal›, en k›sa zamanda tüm oda baﬂkanlar› olarak Maliye Bakan› ziyaret
edilmelidir. ﬁu anda siyasette bir seçim süreci baﬂlam›ﬂ, iﬂte esnaf ikide bir ben örgüt-
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lüyüm diyor ve ücret tarifesinin yüzde 80’e bile olumsuz bakt›klar›n› ifade ediyorlar.
TÜRMOB yönetimi tüm oda baﬂkanlar›yla birlikte bir çal›ﬂma yaps›n, önce ziyaret edelim. Bu s›ralad›¤›m sorunlara sizler ilave yapabilirsiniz, ama bizim temel sorunlar›m›zd›r.
Mesleki içi zorunlu e¤itim, büro standartlar›, uzun vadede yapmam›z gereken konular;
ama, ﬂunlar günlük mesle¤in gelece¤i ile ilgili temel konulard›r. E¤er gerçekten buradan
sonuç ç›km›yorsa, yani Maliye Bakanl›¤› bizim önerilerimizi göz önüne alm›yorsa, ben siyasi bir eylemden yana bu süreçte de¤ilim, mesleki anlamda 13 Haziran günü yap›lan
eylem gibi bir eylemin yap›lmas›ndan yanay›m. Tam zaman›d›r diyorum. Bizi ona sokmadan, o süreci yaﬂatmadan, Maliye Bakanl›¤› önerimize itibar ediyorsa, yapacak hiçbir
ﬂey yok. Hakikaten geçici vergiyle ilgili s›ralad›¤›m konular›n önemli bir bölümünü düzeltmeleri sevindirici bir ad›md›r. Birkaç ﬂey kal›yor, meslek mensubunu yak›ndan ilgilendiren
ve di¤er konularla ilgili birkaç ﬂeyin kald›¤›n› görüyoruz. Bunun lütfen tutanaklara geçmesini ve mutlaka TÜRMOB’un bir ad›m atmas›n› istiyoruz.
De¤erli arkadaﬂlar, bu Baﬂkanlar Kurulu toplant›s›yla ilgili birkaç önerim olacak.
ﬁimdi bu Baﬂkanlar Kurulu toplant›s›na, oda baﬂkanlar› dersini çal›ﬂarak gelmesi laz›m.
Zaman dar oldu¤u zaman biz, ister istemez illerimizde gündemle ilgili toplant›lar› tam
olarak yapam›yoruz. Gündemin maddeleri de ba¤lant›l›. Büro standartlar› konusu, bir
mesleki zorunlu e¤itim konusu, TÜRMOB yönetimi bu konudaki ön düﬂüncesini bir ka¤›da dökmesi laz›m, projesini dökmesi laz›m, odalara göndermesi laz›m. Odalar da illerinde üyeleri ile tart›ﬂarak önerilerini yaz›l› hale getirip, bu Baﬂkanlar Kurulu toplant›s›nda
sunmas› gerekir. ‹ddia ediyorum, böyle bir süreci yaﬂarsak ki, bugüne kadar böyle bir
süreci yaﬂamad›¤›m›z› gözlemliyorum, alm›ﬂ oldu¤umuz bu mesleki kararlar›n hepsi hayata geçecektir. Hat›rlay›n 1 No'lu meslek karar› hayata geçmedi. Neden geçmedi; tepede ald›k bu kararlar›, tepede ald›¤›m›z için taban bilmedi¤i için, ﬂimdi bu projeyi TÜRMOB yönetimi odalar›m›za gönderip ve odalar›m›z da üyelerine aç›p, üye görüﬂ üretmiyorsa, onun konuﬂma hakk› orada bitiyor. Mükerrer 227’de de ayn› problemi yaﬂad›k.
Benim önerim; bu oda baﬂkanlar› toplant›s›n› bu yöntem üzerinde sürdürürsek daha
üretken, daha yararl› olaca¤›na inan›yorum. Bugünkü gündemle ilgili olarak büro standartlar›yla ayn›, zorunlu meslek içi e¤itimle, genel kurulda sunmuﬂ oldu¤umuz manifestodaki mesleki sorunlar›m›z›n da ayn› yöntemle ele al›nmas› gerekiyor. TÜRMOB yönetimine bu anlamda teﬂekkür ediyorum. Genel Kurul'daki konuﬂtu¤umuz olaylar› gündeme
almas› sevindiricidir. Bu yönetimin mutlaka hayata geçmesinde bir yarar var.
Bir baﬂka sorun ise, bu bilgisayarlarda 2000 y›l› diye bir sorun vard›r. Bu çok so-
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ruluyor. Bunu TÜRMOB yönetimi bir incelesin. Bu konuda farkl› yaklaﬂ›mlar, farkl› durumlar söz konusu. Bir araﬂt›rma yap›lmas›nda büyük yarar var.
De¤erli arkadaﬂlar, Genel Kurul'la ilgili de¤erlendirmelere geliyorum. Bir Genel Kurul yaﬂad›k, Say›n Baﬂkan'›n ifade etti¤i gibi bize göre güzel bir Genel Kurul oldu. Yar›ﬂ
oldu, farkl› düﬂünceler oldu, duygusal tepkiler oldu, en son Baﬂkanlar Kurulu toplant›s›nda ﬂunu ifade ettik, bu Genel Kurul'dan ç›kacak olan sonuca, delegasyon iradesine
sayg› duyaca¤›m›z› ifade ettik. Say›n Baﬂkan'›n ifade etti¤i gibi bu iradenin tart›ﬂ›lmas›n›n hiçbir yarar› yok. Tüm seçilen arkadaﬂlar›m›za, yönetim kurulumuza, denetim kurulumuza ve disip lin kurulumuza baﬂar›lar diliyorum. Bu orada kalm›ﬂt›r, bu olay bitmiﬂtir. Kula¤›ma ﬂu tip olaylar geliyor, ola¤anüstü seçim mi var, o istifa m› edecek, bu mu
olacak gibi. Lütfen bunlara itibar edilmemesini, bizim tek düﬂüncemiz sürekli ifade etti¤imiz mesleki sorunlar›m›z›n, bu platformda tart›ﬂ›l›p, hayata geçirilmesidir. Arkadaﬂla
r›m›z›n bunu bu ﬂekliyle bilmesini istiyorum. Genel Kurul iradesinin ertesi günü tart›ﬂmaya baﬂlamak, çok net olarak söylüyorum, demokratl›¤a yak›ﬂmayacak olan bir tablodur. Bunun burada noktalanmas›n› istiyoruz.
Bir dile¤imi daha ifade etmek istiyorum; seçilen yönetici arkadaﬂlar›m›z›n da Genel Kurul'la ilgili olarak duygusal yanl›ﬂl›klar yapmamas›n› istiyoruz. Bu dile¤imi huzurlar›n›zda ifade etmek istiyorum. Böyle bir ﬂey yapt›lar anlam›na da getirmiyorum. Sonuç nas›l kutsal ise, tart›ﬂ›lmayacak bir boyut ise, Genel Kurul'dan sonra da duygusal
eksiklikler yap›lmamas› gerekiyor. Burada ﬂunun alt›n› çizmekte yarar var, de¤erli arkadaﬂlar, oda yönetimleri atlanarak çal›ﬂmalar yap›l›rsa, bu meslek zarar görür. Bu anlamda ‹stanbul Odas› olarak seçimlere giren Ça¤daﬂ Demokratlar Grubu olarak net
olarak söylüyorum, meslekle ilgili olarak al›nan her türlü karara en büyük deste¤i biz verece¤iz, o platform kavga yeri de¤il, bu güzelliklerin daha ileri boyutlara getirilmesi en
büyük dile¤imiz. Tekrar seçilen arkadaﬂlara baﬂar›lar diliyorum, hepinize sayg›lar›m› sunuyorum.

19 Mart 1999
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Ülkemizde seçim yar›ﬂ› ve heyecan›
devam ediyor. Bizim hem toplumsal
beklentilerimizi dile getirmemiz hem de
mesleki konular›m›z› s›cak tutmam›z
gerekmektedir.
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>>> TÜRMOB 22. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›
Say›n Baﬂkan, de¤erli oda baﬂkanlar›m, de¤erli yöneticiler hepinizi ‹stanbul Odas›
ad›na sayg› ve sevgiyle selaml›yorum. Bu toplant›ya ev sahipli¤i yapan Adana Odas›'na
da ayr›ca teﬂekkürlerimizi iletiyoruz. Tabii 18 Nisan’da seçimler var, bu toplant›da ne
kadar mesle¤i konuﬂaca¤›z ayr› bir konu. Çünkü hepimizin düﬂüncesi seçimler ne olacak? Nereye gidecek? Gerçekten 18 Nisan’dan sonra ülkede istikrar sa¤lanacak m›? ‹yi
bir parlamento olacak m›, olmayacak m›? ‹ster istemez bir yurttaﬂ olarak bu olaylardan kendimizi s›y›rmam›z mümkün de¤il ve ben Say›n Çelik gibi öncelikle aday olan arkadaﬂlar›m›za da baﬂar›lar diliyorum. Baﬂta Say›n Genel Baﬂkan›m›z Mustafa Özyürek,
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Masum Türker olmak üzere ve daha bir çok siyasi
partide muhasebe mesle¤ine yak›n olan tüm arkadaﬂlar›ma baﬂar›lar diliyorum. Çünkü
inan›yorum ki parla mentoda say›m›z ne kadar çok artarsa bu bahsetti¤imiz mesleki
sorunlar›n da bir ço¤u çok h›zl› bir ﬂekilde çözülmüﬂ olacak de¤erli arkadaﬂlar›m.
Bir yandan ülkede seçim yar›ﬂ› devam ederken yine de hem mesleki konular›m›z›,
hem de toplumsal beklentilerimizi bu toplant›da dile getirmekte yarar var. Biliyorum ki
bu toplant›n›n sonucunda geleneksel olarak Baﬂkanlar Sonuç Bildirgesi'nde de bu görüﬂlerimize yer verilecektir. ﬁimdi meslekle ilgili birkaç tane önemli konu var, özellikle
vergi beyanamelerinin optik okuyucularla al›nmas› esas›nda yaﬂanan s›k›nt›ya Maliye
Bakanl›¤› bir anlamda çözdü. Biliyorsunuz ki iç genelge yay›nland›. Beyannamelerin bilgisayar ç›kt› olarak kabul edilmesine olanak sa¤land›. Ama ald›¤›m›z bilgilere göre piyasada bu beyannamelerin takibi yap›lmas›ndan dolay›, piyasada sat›lmas›ndan dolay› bu
optik okuyucular amac›na ulaﬂmamas› nedeniyle Maliye Bakanl›¤›’n›n yeni aray›ﬂlar içerisinde oldu¤unu ö¤renmiﬂ durumday›z. Daha öncede ifade ettik, yeni vergi yasas›nda
var, gerçekten Türkiye’de ka¤›t kalkmal› de¤erli arkadaﬂlar. Ka¤›t kalkmal›, milyarlarca
liral›k ka¤›t soka¤a at›l›yor, meslek mensuplar› beyanname almak için çözümler ar›yor,
elektronik ortamda beyanname verme dönemi bize göre geldi de¤erli arkadaﬂlar. Bildi¤im kadar›yla Maliye Bakanl›¤› düﬂünce anlam›nda, altyap› anlam›nda bizden çok çok
ilerdeler. Bu konuda bir çal›ﬂmalar› oldu¤unu sevinçle ö¤renmiﬂ durumday›z. K›sa sürede ka¤›t ülkede kalkmal› ve beyannameler elektronik ortamda verilmesi gerekiyor.
Tabii seçim var, bununla da ba¤lant›l› özellikle yeni Genel Müdürümüzün de bize
çok yak›n bir insan olmas› TÜRMOB yönetiminden ivedilikle ﬂu 256 No'lu tebli¤in kalk>>> 1992-2002 BAﬁKANLAR KURULU TOPLANTILARI
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mas›n› istiyoruz de¤erli arkadaﬂlar. Y›ll›k bildirimler kald›r›ld› son defa veriliyor, tam f›rsatt›r ﬂu 256’y› bir kald›rs›nlar diyoruz. Biraz da somut konuﬂmakta yarar var. ‹kincisi
vergi beyannamelerinin imzalanmas› konusunda uygulanan may›s ay›nda vergi dairelerine verece¤imiz listeler var. Orada da bir s›k›nt›m›z var. Bir yandan 15 May›s’ta geçici
vergi beyannameleri verilecek. Bir yandan da meslek mensuplar› imzalad›klar› müﬂterilerin listesini vergi dairelerine verecek, orada da bir problem yaﬂanacak. Bu sürenin uzat›lmas›nda büyük bir yarar var diye düﬂünüyoruz. Bunlar güncel ama somut, k›sa sürede çözümlenecek sorunlar de¤erli arkadaﬂlar›m. Yine Say›n Çelik ifade etti basit usulle
ilgili bir geçiﬂtirme var. Tabi Say›n Masum Türker zaman zaman ya biz böyle basit iﬂlerle u¤raﬂmayal›m, daha farkl› iﬂlerle u¤raﬂal›m diyor, bir anlamda da do¤ru söylüyor,
ama bu basit usulde çok ince tuzaklar var de¤erli arkadaﬂlar. 3 y›l sonra basit usulden
defter tutmaya geçilecek, 3 y›l basit usulden vergi al›nmayacak, 3 y›l sonra da esnaf
odas› diyecek arkadaﬂ bak biz bu iﬂi çok güzel baﬂard›k, ﬂu muhasebecilerle de ücret
sorunlar›m›z var, ﬂu iﬂletme esas›n› da biz alal›m deyip y›llar önce iﬂletme yönetim merkezine karﬂ› olan örgüt basit usulde sessiz sedas›z yoluna devam ediyor. Bu konunun
atlanmamas›n›n her toplant›da bu konunun takipçisi olunmas›nda büyük yarar var de¤erli arkadaﬂlar›m.
Peﬂin vergi ile ilgili bir çok yerde ifade ettik. Tebli¤ örgütümüzün görüﬂleri, düﬂünceleri do¤rultusunda üç aﬂa¤›, beﬂ yukar› ortaya ç›kt› fakat bir uygulamac› olarak bakt›¤›m›z zaman ocak, ﬂubat, mart ay› hep bundan örnek veriyorum 25 Nisan’da KDV beyannamesini verece¤iz. 25 Nisan’la 15 May›s aras›nda 20 günde bu iﬂin yetiﬂmesi
mümkün de¤il de¤erli arkadaﬂlar. En az›ndan bunun beyanname verme süresinin birer
ay süreyle kayd›r›lmas›, camiam›z› rahatla tacakt›r. Çünkü sonuçta Say›n Çelik ifade
etti, yüzde 10 sapmalar da bizi bir anlamda kurtaramayacak, bu sürenin mutlaka belki
18 Nisan’a kadar yetiﬂmesi söz konusu de¤il ama 18 Nisan’dan sonra iktidara gelecek
olan Maliye Bakan› yak›n takibe al›nmak suretiyle bu geçici verginin beyanname verme
süresinin bir ay kayd›r›lmas› sorunlar›m›z› çözmüﬂ olacak diye düﬂünüyorum.
Mali tatil, hep seslendirmeliyiz de¤erli arkadaﬂlar. Her yerde söylüyoruz, dile getiriyoruz, bu örgüt y›llarca vergi beyannamelerinin imzalar›n› dile getirdi ve vergi beyannamelerinin hususuyla ilgili mükerrer 227 hayata geçti. ‹ddia ediyorum mali tatili sürekli
söyleye söyleye gündeme getirelim, bir gün bu mali tatil yürürlü¤e girecektir. Ben buna
yürekten inan›yorum. En son “Söz Esnafta” program›na kat›ld›m Flash TV’de. Programdan ç›karken çok etkilenmiﬂ ki dertlerimiz, s›k›nt›lar›m›z› anlatt›k, ya bu muhasebeciler
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hakl› diyor Adnan Bey. ﬁu mali tatili mutlaka yapal›m noktas›na getirdik. Herkes ilinde
seçilecek olan milletvekili adaylar›na anlat›rlarsa ve onlar da milletvekili oldu¤u takdirde
parlamentoda seslendirirlerse bu iﬂ mutlaka çözümlenir diye düﬂünüyoruz.
Naylon fatura bu mesle¤in en temel sorunlar›ndan bir tanesi de¤erli arkadaﬂlar.
Yani muhasebecilerin korkulu rüyas› naylon fatura olgusu. Bu konuda iki tane önlem al›nabilir. Biz son toplant›da ifade ettik, çeklerde, visa kartlar›nda uygulanan holigram
denilen bir madde var de¤erli arkadaﬂlar. E¤er faturalarda anlaﬂmal› matbaalar bu holigramlar› kullan›rlarsa naylon fatura önemli derecede azalaca¤›na inan›yorum. Tabii ki
as›l önemli konu harcama ve tasarruflara bir nakit k›s›tlama getirildi¤i zaman bu naylon fatura ortadan kalkm›ﬂ olacakt›r diye düﬂünüyorum.
Kara para ile ilgili baﬂlat›lan çal›ﬂmalara devam edilmeli de¤erli arkadaﬂlar. Kara
para ile ilgili yasa ç›kt›, ilgili birimler oluﬂtu, ama ciddi bir ad›m at›lmad›. Bunlar bizim
mesle¤imizle ilgili ister istemez ba¤lant›l› konulard›r. E¤er bir ülkede kay›t d›ﬂ› ekonomi
varsa, kara para varsa do¤al anlamda muhasebeciler ne kadar düzenli kay›tlar tutacak bu anlamda bu konu ciddi anlamda üzerine gidilmesi gerekiyor. Israrla söylüyorum,
mesleki taleplerimiz ilgili olarak son dönemde Sosyal güvenlikte tek çat›n›n mutlaka hayata geçmesi laz›m. Bu ülkede yaﬂayan insanlar devlete güven duymad›klar› için kendi
geleceklerini garanti alt›na almak için, gere¤ini yap›yorlar. E¤er güçlü bir sosyal güvenlik
kuruluﬂu olursa, yani Ba¤Kur’un, SSK’n›n, Emekli Sand›¤›’n›n bir çat› alt›nda toplanmas› bu duygular›, bu dü ﬂünceleri ortadan kald›racakt›r ve bunun mutlaka hayata geçmesinde büyük yarar var.
Sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, izin verirseniz biraz da toplumsal taleplerimiz üzerine
birkaç konuya de¤inmek istiyorum. Hem aram›zda adaylar›m›z var, hem de parlamentoya aday olan tüm kesimlerden beklentilerimizi size baﬂl›klarla aktarmak istiyorum. Öncelikle seçilecek olan milletvekilleri kat›l›mc› demokratik ve laik düzenden asla sapma
içerisine girmemelidir de¤erli arkadaﬂlar›m. Biz muhasebecilerin, Atatürk’ün kurdu¤u laik, demokratik Cumhuriyet'e sonuna kadar sahip ç›k›lmas› ve takipçisi olmalar›n› istiyoruz. Bu konunun mutlaka takip edilmesinde büyük yarar gördü¤ümü ifade etmek istiyorum. ﬁimdi bir Apo meselesi var Türkiye’de. Y›llard›r bu ülkede binlerce insan öldü, milyonlarca dolar harcand›. Gerçekten bu f›rsat›n iyi de¤erlendirilmesini, Güneydo¤u'da
bar›ﬂ›n temelinin at›lmas›nda büyük yarar görüyorum de¤erli arkadaﬂlar. Bu hepimizi ilgilendiriyor. Ölen insanlar bizim insanlar›m›z, bu ülkede son geliﬂmeyi de¤erlen direrek
kal›c› bar›ﬂ›n temellerinin at›lmas›nda büyük bir yarar görüyorum. Tabii ‹stanbul SMMM
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Odas› olarak çok tart›ﬂ›l›yor, geçiﬂtiriliyor, idam cezalar›n›n da kald›r›lmas›n› istiyorum
de¤erli arka daﬂlar. Yani ça¤daﬂ toplumlar› özlüyoruz, düﬂünüyoruz, bunlar› da hiç çekinmeden dile getirmekte yarar var diye, özellikle idam cezalar›n›n kald›r›lmas›nda yarar
görüyoruz .
Özelleﬂtirmedeki talan›n durdurulmas›n› talep ediyoruz de¤erli arkadaﬂlar. Nas›l
özelleﬂtirme yap›ld›¤› ortada. Bir talan devam ediyor maalesef. Bunun mutlaka durdurulmas› gerekiyor. Adil bir gelir da¤›l›m›n›n olmas›n› istiyoruz. E¤er bu ülkede milli gelirin
büyük bir pay›na çok küçük bir az›nl›k sahipse ve büyük ço¤unlu¤u da çok az bir pay al›yorsa yine bu ülkede bar›ﬂtan bahsetmemiz söz konusu de¤il. ‹lerdeki sosyal patlamay›
durdurman›n yolu milli gelirin adilce da¤›l›m›ndan geçiyor. Yasa d›ﬂ› çetelerle aktif bir
mücadele baﬂlat›ld›, geçiﬂtirildi. Özellikle bu nereye uzan›rsa uzans›n yasa d›ﬂ› çetelerle
aktif mücadeleye devam edilmesi gerekiyor. Birazda bizi ilgilendiren çevre ile ilgili duyarl›
olunmal›. Özellikle trafikle ilgili her y›l binlerce insan ülkemizde yok olmakta. Trafik cinayetlerinin, trafik katliamlar›n›n sona ermesine yönelik önlemlerin al›nmas›n› talep ediyoruz. Benim k›saca aktaraca¤›m konular bunlar. Tekrar hem Adana Odas›'na bizlere ev
sahipli¤i yapt›¤› için teﬂekkür ediyoruz. Bütün adaylar›m›za baﬂar›lar diliyoruz, sayg›lar
sunuyorum, teﬂekkür ederim.
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>>> TÜRMOB 24. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›
Say›n Genel Baﬂkan, TÜRMOB’un de¤erli yöneticileri, de¤erli oda baﬂkanlar›, de¤erli yöneticiler; hepinizi sevgiyle selaml›yorum.
10’uncu y›lda e¤itimi konuﬂuyoruz. 10 y›l öncesini hat›rlarsan›z, büyük bir sevinçle
meslek yasam›za kavuﬂtuk, odalar›m›z› kurduk. Bugünkü geldi¤imiz boyutta, dünyan›n
neresinde oldu¤umuzun yorumunu biraz yapmak laz›m de¤erli arkadaﬂlar›m. Çünkü, on
y›l önce çok farkl› söylemlerimiz vard›, yaklaﬂ›mlar›m›z vard›. Gerek yaﬂad›¤›m›z pratik,
gerek uluslararas› iliﬂkiler sonucunda bir teﬂhis yapmak laz›m, biz dünyan›n gerisinde
de¤iliz. Bunu iki boyutta de¤erlendirebiliriz. Avrupa k›tas›n› yorumlad›¤›m›z zaman hiç
gerisinde de¤iliz, Amerika ile yorumlad›¤›m›z zaman de¤erlendirdi¤imiz zaman etkileﬂim
alan›nda bizden ilerideler ama düﬂünce anlam›nda biz de geride de¤iliz. Romanya’daki
meslek mensuplar›m›z›n bir genel kurulunu birçok arkadaﬂla birlikte izledik. Protokol konuﬂmalar› yap›ld›, çok k›sa bir süre sonra, genel kurul sona erdi. Ama, genel kurul da¤›ld›, ama ne oldu; meslek mensuplar› atölyeler kurdular, mesleki çal›ﬂmalara davam ettiler.
ﬁimdi bunu sormam›z laz›m; biz meslek odalar› yöneticileri olarak, ne yapabiliriz,
meslek odalar›, daha do¤rusu muhasebeci odalar›, meslek taﬂ›n her türlü sorununu çözecek midir? O kadar dert var ki, ücret tarifesinden tutun, günlük yaﬂant›m›zdaki vergilerle, çeﬂitli kurum uygulamalar›yla ilgili bir sürü dertle u¤raﬂ›yoruz. Bana göre odalar›n
görevi bunlar de¤il. Bunu burada ifade ediyorum, belki bir çok arkadaﬂ bu görüﬂlerime
kat›lmayabilecektir. Kat›lmayan arkadaﬂlara da sayg› duyar›m. Biz, biraz ayaklar›m›z
yere de¤er, biraz gerçekçi, gerçekten odalar›m›z›n yapabilece¤i somut konular› konuﬂmam›z gerekti¤ine inan›yorum.
‹ki ﬂey olmas› gerekiyor; meslekte kalite, odalar›m›z›n yapaca¤› çal›ﬂma ve ikincisi
de e¤itim diye düﬂünüyorum. Onun d›ﬂ›nda yine birçok ülkeyi izledik, görüﬂtük, özellikle
DATEV ile olan iliﬂkilerimizde burada bulunan arkadaﬂlar›m›z var. Bir bürodaki ücret
olay›n› anlatt›lar, hayallerimiz durdu. Programlar, saat ve emek üzerine her ﬂey hesaplan›yor. Otomatikman makbuz düzenleniyor, ilgili müﬂterinin hesab›ndan, meslektaﬂ›n
hesab›na para virman ediliyor. ﬁimdi, Türkiye’de siz ücret olaylar›n› geliﬂi güzel oluﬂtur-
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du¤unuz sürece bu tart›ﬂma devam edecektir. Üç tane de fatura yazd›¤›n›z zaman ayn› ücreti al›yorsunuz, üç klasör de yazd›¤›n›z zaman ayn› ücreti al›yorsunuz. Bugün denetim içinde yap›lan iﬂler emek – saat üzerine kuruludur. Bizde de bu ﬂekle dönülece¤ine inan›yoruz.
‹ki tane konuda, gerçekten mesle¤in kalitesi konusunda, tüm u¤raﬂlar›m›z› yo¤unlaﬂt›rmal›y›z diye düﬂünüyorum ve bir de e¤itim konusunda. Burada yi¤idin hakk›n› yi¤ide vermek laz›m diye bir söz var. Gerçekten TÜRMOB yönetimini kutlamak laz›m. Çok
güzel bir rotada, buradaki görüﬂler do¤rultusunda, bu çal›ﬂmalar› biraz daha somuta
indirerek, önemli bir yol al›nd›¤›n› hep birlikte gözlemliyoruz. En son genel kurulumuzdaki
e¤itim projesi, ﬂu anda bölgelerimizde yap›lan e¤itmenlerle olan bölge e¤itim çal›ﬂmas›
yap›l›yor. Bugün iyi bir planlama yap›ld›¤› takdirde, gerçekten e¤itim konusunda önemli
bir yol alm›ﬂ olaca¤›z.
Burada ‹stanbul Odam›z›n yapm›ﬂ oldu¤u e¤itim çal›ﬂmalar›n› size aktarmak istemiyorum, onlar› anlatmaya kalkarsak, gerçekten hem vaktinizi al›r›m, hem de anlam›
yok diye düﬂünürüm. Önemli olan burada genel düﬂüncelerin oluﬂmas›, olgunlaﬂmas›
olarak görüyorum.
TÜRMOB Genel Kurulu'nda bir meslek karar› tasla¤›n› geri çektik. Bu da büro
standartlar› konusu idi. Bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verdik, muhasebe mesle¤inin kalite standard›n› oluﬂturmas›yla ilgili. Bu konuyu Yönetim Kurulumuzun gündemine
almas›n› diliyorum. Art›k bir çal›ﬂma tasla¤›n›n haz›rlanmas›n› diliyorum. Çünkü, bu da
biraz önce anlatt›¤›m konuyla ba¤lant›l›, birbirini tamamlayacak olan bir konu olarak
görüyorum.
E¤itim konusunda, sadece bu e¤itim çal›ﬂmalar› yo¤un bir ﬂekilde devam etmesi
gerekiyor, iyi bir planlama yap›lmas› gerekiyor ve bu konuda ciddi at›l›mlar gerekiyor.
Özellikle 1999 y›l›nda bu konuda çok ciddi at›l›mlar yap›ld›. Ümit ediyorum 2000 y›l›nda
da daha güzel noktalara hep birlikte gelmiﬂ olaca¤›z.
Kalite ve e¤itimin yan› s›ra elimizden geldi¤i kadar elde etti¤imiz mevzileri de kaybetmememiz gerekiyor. Özellikle avukatlar›n ince ince yürüttükleri bu çal›ﬂma, tabii politik anlamda tart›ﬂ›labilir, ürkütmeden bir siyaset güdülebilir, ama iﬂ iﬂten de geçebilir,
bu konuda çok dikkatli ve hassas olmam›z gerekiyor. Örne¤in noter konusuna arkadaﬂlar›m›z da de¤indiler, noterdeki yetkinin kullan›lmas›, bizlerin art›k bir daha ﬂirketlerin
kuruluﬂ iﬂlerini yapamamam›z anlam›na geliyor. Bu anlamda Yönetim Kurulu bu konuyu
de¤erlendirip, gerekiyorsa bir lobi oluﬂturmas› konusunda oda yönetim ve baﬂkanlar›n-
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dan destek istiyorlarsa, biz her zaman bu konuda tüm gayretimizle yanlar›nda olaca¤›m›z› ifade etmek istiyorum.
Yine geçmiﬂte yapt›¤›m›z bir çal›ﬂma idi, bürokrasinin azalt›lmas› konusunda eski
Maliye Bakan› Say›n Abdüllatif ﬁener’e bir rapor takdim etmiﬂtim. O raporun bir k›sm›
hayata geçti, düzeltildi, ama görüyoruz ki yine günlük yaﬂant›m›zda, tek tek ﬂu ﬂu konularda problemler olarak getirmiyoruz. Ama hala bir sürü bürokrasiyle u¤raﬂt›¤›m›z›,
bu konuda da TÜRMOB e¤er gündemine al›rsa, tekrardan odalardan günlük yaﬂant›m›zdaki bürokratik fazlal›klar nelerdir, bu konuda neler yapabiliriz ﬂeklinde bir çal›ﬂma yaparak, bunu bir dosya haline getirirsek, son derece yararl› olaca¤›na inan›yorum.
Vergi konusuna gelince; tabii teﬂekkür ederiz TÜRMOB yönetimine. Çünkü son günlerde ve y›llarda art›k kimse pek vergi konuﬂmak istemiyor. Hat›rlarsan›z, y›llar sonra,
Türkiye’de bir vergi yasalar› tart›ﬂ›ld›, Say›n Temizel belki derdini tam olarak anlatamad›, ama o günleri çok iyi hat›rl›yorum, uzlaﬂmalar da sa¤land› toplumsal anlamda. Parlamentodan geçiﬂ süresince, yürürlü¤e girdi¤i sürece kadar tepkiler de kesimlerden gelmedi. Ama yasa yürürlü¤e girdikten sonra hep birlikte bir koro izledik ve arkas›ndan bir
sürü tavizler, faiz beyanname d›ﬂ›, ücret beyanname d›ﬂ›, yak›nda futbolcular da beyanname d›ﬂ› kal›r, hiç merak etmeyin. Sonuç ne olacak? Biz hep birlikte büyük ac› yaﬂad›k
kusura bakmay›n ister istemez bu devlet ek vergileri almak zorunda. Ben iddial› söylüyorum, önümüzdeki y›l bu mant›kla bu devlet devam etsin, vergi geliri daha da aﬂa¤›lara
inecektir. Özellikle hayat standard›n›n kalkmas›ndan sonra hepimiz beyanname düzenliyoruz, hepsi zararda. Hayat standard› da kalkt›. Demek ki, arkadaﬂlar bu sistemi biraz
tart›ﬂman›n zaman› geldi. Bu yönden TÜRMOB yönetimine tekrar teﬂekkür ederim. Bu
konuda bizim toplumsal sorunumuz oldu¤una inan›yorum. Ben bir yurttaﬂ olarak, gerçekten utanç duyuyorum; yani, siz bu ülkede 300 milyon dolara, bilmem kaç milyon dolara bankalar sat›n alacaks›n›z, Say›n Genel Baﬂkan da ifade etti, Türkiye’de birçok
banka bat›k hale geliyor, hesap sormayacaks›n›z. Böyle bir iﬂ olur mu? Bu ülke bunu cesurca sorabilmeli. Siz her ﬂeyi sistem d›ﬂ› b›rak›rsan›z, kay›t d›ﬂ› ekonomi de yoluna devam eder.
Özellikle ücretlilerin vergi iadesi konusu belki birçok kesime göre angarya olarak geliyor ama bir de onu ortadan kald›r›n, bu sistem, sonuç itibariyle bizlere gerek kalmayacak. Ülkede kay›t yoksa, muhasebeci yoksa, muhasebe iﬂlemi yoksa, denetim yoktur.
Hepsi bunlar›n birbirine ba¤lant›l›d›r. Bu anlamda belki bugünkü toplant›da “nas›l bir
vergi sistemini oluﬂturabiliriz”i tart›ﬂmam›z çok zor. Ama bu konuyu gündemimize ala-
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rak, iddial› bir ﬂekilde, ciddi bir ﬂekilde çal›ﬂma yaparak, kamuyu aya¤a kald›rmam›z gerekli oldu¤una inan›yorum.
Türkiye’nin gelece¤i aç›s›ndan, adil bir vergi sisteminin nas›l olmas› gerekli oldu¤u
konusunda, ciddi bir raporun haz›rlan›p, hatta gerekiyorsa bütün oda baﬂkanlar›n›n bir
araya gelip, bir bas›n toplant›s› yap›larak, kamuoyuna görüﬂlerimizin aktar›lmas› gerekiyor. E¤er aktar›lamad›¤› takdirde, hep birlikte yaﬂayaca¤›z, Türkiye iyiye gitmiyor, daha
zor günlere do¤ru gidiyor ve ister istemez hiç tasvip etmedi¤imiz yöntemlerle yeni vergi
oluﬂmaya devam edecektir. Bu nedenle iﬂin özüne, daha do¤rusu detay boyutlara girmek istemiyorum. Bunu odalar›m›zda görüﬂelim, toplant›lar yapal›m, sistemle ilgili gö
rüﬂlerini alal›m, yönetimi aktaral›m, bütün görüﬂleri bir harmanlay›p, ortak bir çal›ﬂma
halinde, kamuyu aya¤a kald›rmam›zda büyük bir yarar var diye düﬂünüyorum.
Ramazan günü de fazla sözümü uzatmak istemiyorum. 2000’li y›llara giriyoruz.
10 y›ld›r bu mücadelede bir çok arkadaﬂ›m›z emek verdi. ﬁunu gururla ifade etmek istiyorum; on y›lda emek veren arkadaﬂlar›m›z›n katk›lar› sayesinde bu meslek yol almaya
devam ediyor. Hem de dünyan›n gerisinde olmamak kayd›yla yolumuza devam ediyoruz.
Yeni y›l›n öncelikle yaﬂad›¤›m›z ac›lar›n bir daha tekrarlanmamas›, en az›ndan daha az
ac›lar›n yaﬂanmas› dile¤iyle; çünkü tüm bilim adamlar› ﬂunu söylüyor; Türkiye bir deprem bölgesi, her an çok ciddi depremler olabilece¤ini net olarak ifade ediyorlar, dile¤imiz
daha az ac›lar›n olmas› ve de bu ac›lar›n sar›lmas›yla ilgili, bu ülkede bar›ﬂ›n oluﬂtu¤u
bir ortam› da dileyerek, hepinizin yeni y›l›n› kutluyor, sayg›lar›m› sunuyorum. Teﬂekkür
ederim.
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Gerçekten çok problemli bir dönem
yaﬂ›yoruz. 1999 y›l›nda yaﬂad›¤›m›z Asya
krizi, arkas›ndan ac› depremler bizi yak›ndan
etkiledi, üzdü. Bunlar›n olumsuz yans›mas›
devam ediyor. Mesleki alan›m›zda da
ac›mas›z bir haks›z rekabet yaﬂ›yoruz.
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>>> TÜRMOB 25. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›
Say›n Genel Baﬂkan›, de¤erli TÜRMOB yöneticileri, sevgili oda baﬂkanlar› ve de¤erli
arkadaﬂlar›m; hepinize hoﬂ geldiniz diyorum, hepinizi sevgiyle sayg›yla selaml›yorum.
25'inci Baﬂkanlar Kurulu toplant›s› may›s ay›na giderken, seçimlere giderken yap›lan son baﬂkanlar toplant›s›. Öncelikle göreve devam edecek olan arkadaﬂlara baﬂar›lar
diliyorum.
10 y›l› de¤erlendirdi¤imiz zaman bunu en güzel ifadeyle, sabahki oturumda izledi¤imiz Gelirler Genel Müdür Yard›mc›s› Ertu¤rul Bey'in söyledi¤i birkaç cümleyle ifade etmek istiyorum. Geldi¤imiz konum küçümsenmeyecek konum ve geldi¤imiz bu konumun
önemini herkesin çok iyi bilmesi gerekiyor. Bugüne kadar bizim odalar›m›z›n belki de en
büyük eksikli¤i, yapt›klar›m›z› reklam olur niyetiyle pek anlatmad›¤›m›z› gözlemiyorum.
‹stanbul için en az›ndan bunu böyle söylüyorum. Biraz önce telefon açt›m, tüm odalar›m›za biz ‹stanbul olarak 10 y›lda meslekte nereden nereye geldi¤imize dair bir çal›ﬂma
yapt›k, bunu tüm oda baﬂkanlar›na gönderiyoruz, oraya bir bakt›¤›m›z zaman, gerçekten 10 y›lda çok ciddi katk› sundu¤umuz, emek verdi¤imiz ve önemli bir konuma geldi¤imizi görüyoruz. Bu madalyonun bir taraf›. Bununla övünmemiz mi gerekiyor. Elbette, bu
gibi toplant›larda eksikleri tespit edip, bugüne kadar baﬂta TÜRMOB yönetimi olmak
üzere gerçekten 1992 y›l›ndan beri Say›n Özyürek’in baﬂkanl›k etti¤i ekiplerde bir misyon vard›r. Kavga etmek de¤il, toplumla diyalog yoluyla sorunlar› çözme konusunda, o
güzel üslubuyla birçok kurumlarda çok olumlu diyaloglar oluﬂturdu.
Bizi bugüne kadar getiren baﬂar›l› çal›ﬂmalarda en temel konu karﬂ›m›zdaki kurumlara çamur atmak de¤il, onlar› eleﬂtirmek de¤il, sorunlar›n tespitini yap›p, çözüm
önerileri sunarak geldik. Hakikaten hat›rlars›n›z Sivas’ta sunumu oldu¤umuz bürokrasi
raporunda birçok olay›n hayata geçti¤ini hep birlikte gözlemledik. Geriye ne kald›, o gün
den buyana; bir tek A, B, C formlar›. Sabahleyin izah ettiler, biz bundan yararlan›yoruz,
bir dönem daha almay› düﬂünüyoruz ﬂeklinde yaklaﬂ›mlar oldu. Biz de bugüne kadar
mali idarenin denetiminde yapt›¤› çal›ﬂmalara engel olmak de¤il, destek vermemiz gerekiyor. Ne yap›lmas› gerekiyor? E¤er fazlal›klar varsa, bunlar›n ç›kart›lmas› gerekiyor, düzeltilmesi gerekiyor ve bu konudaki raporlar›m›z› takdim ettik. Örne¤in A formundaki bil-
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gilerin bilanço ve gelir tablosunda al›nan bilgiler oldu¤unu, bu forma gerek olmad›¤› gibi
birtak›m düzenlemelerin yap›lmas› gerekti¤i yolunda ifade ettik.
De¤erli arkadaﬂlar, ﬂimdi, 10 y›ll›k geldi¤imiz süreçte bir çerçeve açmak aç›s›ndan
söylüyorum; biraz da ald›¤›m›z kararlar›n neden uyulup uyulmad›¤›n› bir de¤erlendirmesini yapmam›z gerekiyor. 1 No'lu meslek karar› ald›k, meslektaﬂ›n para toplamas›n› ve
yat›rmas›n› yasaklayan meslek karar›. Yaka kart› uygulamas›n› ald›k. Kaﬂe kullanma
mecburiyeti karar›n› ald›k. Dönüp bak›yoruz, bunlar›n büyük bir ço¤unlu¤unun uygulanmad›¤›n› gözlemliyoruz. Gerçek bu. ‹stanbul için söylüyorum, ‹stanbul’un sorunlar›n› çözemezsiniz, Türkiye’nin sorunlar›n› çözemezsiniz. 16 bin üye var, 20 bin stajyer var, 500
bin vergi mükellefi var. Yüzde 60 meslek mensubu halen para topluyor, para yat›r›yor.
Disiplin Kurulumuz yanl›ﬂ yapanlar›n gözünün içine bakmadan da gere¤ini yap›yor. Önce
ﬂunu söyleyeyim, disiplin aff›yla ilgili konuya, bizler Genel Baﬂkan›'n› görüﬂüne aynen kat›l›yoruz, etki kurallar›na uymayan insan›n gözünün yaﬂ›na bak mamal›y›z, geri dönmemeli de¤erli arkadaﬂlar. Bu konuda ben de taviz verilmesinden asla yana de¤ilim. Bu bir
memur aff› da de¤il, siz bu mesle¤i ayaklar alt›na alacaks›n›z ve bu anlamda meslekten
men cezas› alacaks›n›z, bu mesle¤e geri döneceksiniz, böyle bir ﬂey yok. Görüﬂünüze
aynen kat›l›yoruz, iki konu birbirine kar›ﬂt›r›lmamas› laz›m ve bu konuda taviz verilmemesi laz›m.
Buray› de¤erlendirdi¤imiz zaman acaba diyorum, yeni bir taktik mi de¤iﬂtirsek, yeni bir uygulama m› getirsek, yani bu bizim Türkiye’deki yasalarla da ba¤lant›l›. Say›n
Baﬂkan sabahki konuﬂmas›n da ifade etti. Birçok ülkede yasalar uzunca süre tart›ﬂ›l›yor, olgunlaﬂ›yor ve sonra kanun olarak yürürlü¤e giriyor, kanunlar de¤iﬂmiyor. ‹ngiltere’de araﬂt›rma yapt›m. Örne¤in, orada tekdüzen uygulama teb li¤inin 1970’li y›llarda
tavsiye anlam›nda camiaya öneriliyor, uzunca süre bu uygulama devam ediyor, herkes
taraf›ndan benimseniyor, sonra zorunluluk haline getiriliyor. Diyorum ki, bu dönem odalar›m›z bol bol üreterek, en büyük çal›ﬂmam›z› mesle¤in kalitesine ve sayg›nl›¤›na yönelik,
tavsiyelerde bulunacak yönergeler mi yay›nlasak; yani, hemen hat›rlay›n, en son genel
kurulda, büro standartlar› meslek karar›n› geri çektik. K›yamet koptu, acaba onu ﬂöyle
yapsak, yani siz bu meslekteki kaliteyi artt›rabilmek için, say›nl›¤›n›z› art t›rabilmek için,
bunlar› bunlar› yapars›n›z, daha güzel noktay› yakalars›n›z diye tavsiyelerde mi bulunsak diyorum. Bunu önümüzdeki bir süreç olarak hedef halinde ortaya koymaya çal›ﬂ›yoruz.
3 aydan beri ‹stanbul’daki yeni örgütlenme anlay›ﬂ›m›z do¤rultusunda ilçe ilçe do-
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laﬂ›yoruz. Say›n Büyükbalkan ile birlikte dolaﬂt›k. Belki ilk defa 10 y›ld›r bir mesle¤in de¤erlendirmesini yaparak, mesle¤in gerilemesinin önlemlerini almaya çal›ﬂ›yoruz. Bu nedenle bunlar›n da sizlerle paylaﬂ›lmas›n›n önemli oldu¤una inan›yoruz. Özetle bu konu
da, gerçekten zor de¤il birçok alanda, büro standartlar›ndan tutun, etik kurallara var›ncaya kadar akl›n›za ne geliyorsa, her konuda önce tavsiye niteli¤inde önerilerin haz›rlanmas› ve bu tavsiye edilen öne riler hayata geçtikçe de zorunlu hale getirilmesiyle ilgili Say›n Genel Baﬂkan ifade etti. 1990 y›l›nda rahmetli Erkin Balaban ile birlikte ilk ticaret odas› seminerine 35 kiﬂi kat›lm›ﬂt› a¤lam›ﬂt›k, yanl›ﬂ anla may›n, bu kadar emek
verdik, 35 kiﬂi nas›l kat›l›r diye a¤lam›ﬂt›k. Bugün en son seminerimize 2000 kiﬂi kat›l›yorsa ve ayakta insanlar izleyebiliyorsa ki, ‹stanbul’da biliyorsunuz ‹stanbul Odas›'n›n
amac› sadece belli konularda e¤itim de¤il, sektörel bazda, tonlarca e¤itim yap›yoruz.
Ders kitaplar›nda göreceksiniz, yani insanlara bu tip böyle zorunlu olmadan, iﬂin önemini anlatan çal›ﬂmalar yapt›¤›n›z zaman, daha çok kat›l›m›n oldu¤unu gözlemliyorum.
Bunu bir çerçeve anlamda gelecekle ilgili açmak istedim.
Bir baﬂka konuya geçiyorum: Gerçekten çok problemli bir dönem yaﬂ›yoruz. Belki
de 1999 y›l›nda yaﬂad›¤›m›z Asya krizi, arkas›ndan ac› depremler, bunun da olumsuz
etkileri var, ama 10 y›ld›r hiç görmedi¤im ac›mas›z bir ﬂekilde haks›z rekabet var. Özellikle burada yeminli üstatlar›m›n, dostlar›m›n olmas›ndan son derece mutluluk duyuyorum. Korkunç bir ﬂey arkadaﬂlar. Yani geçenlerde Gelirler Genel Müdürü'ne yapt›¤›m›z
ziyarette, Say›n Genel Baﬂkan›m›za da bilgi sunduk, hangi konularda taleplerimiz oldu¤unu, Bakan'›n da tespiti bu do¤rultuda, e¤er siz bu anlamda bu rekabeti götürürseniz
bu meslek biter. YMM – SMMM ile rekabet yap›yor, SM – SMMM ile rekabet yap›yor,
YMM kendi içerisinde rekabet yap›yor. Arkadaﬂlar nereye gidiyoruz? Bu konu, bence
mesle¤in 10 y›ll›k geliﬂiminde süratle çözümlenmesi gereken en temel konu. ﬁimdi, bizim
cephemizden bunu açmak gerekiyor, çok önemsiyoruz bu konuyu ve üç ayd›r ilçe ilçe dolaﬂarak, toplant›larda bu olaylar› açmak, sonuç land›rmak amac›yla konuyu biraz açaca¤›m. SMMM odalar› cephesinden bakt›¤›m›z zaman diyorlar ki, iki tane ücret tarifesi
vard›r. Biliyorsunuz, özellikle büyük odalar, 1991 y›l›ndan beri geliyor. Diyorlar ki, bu tarifeden biri kals›n. Çok kolay, Bakanl›k tarifeyi kald›rm›yor; en az›ndan yanaﬂm›yor, odalar
bu tarifeyi kald›rabilir. Bir örnek verece¤im, bizim 2000 y›l›yla ilgili olarak iﬂletme hesab›ndan örnek veriyorum. Bakanl›k önerisi 6 milyon 700 bin lira, Oda'n›n önerdi¤i rakam 25 milyona gelirken, tepeden zembille inmedik, her sene enflasyonun alt›na geldik,
en son Bakanl›k yüzde 25 art›rd›, biz yüzde 50 art›ﬂ yapt›k; yani, otomatikman piyasa-
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n›n 6 milyon 700 bin liraya geliyor. Olay›n bir boyutu da budur. Dolay›s›yla odalar›n bu
tarifeyi kald›rmas› söz konusu de¤ildir. Bu önerimizi devam ettirmemizin gerekli oldu¤una inan›yoruz.
Ruhsat kiralamalar› artt›, ruhsat kiralayanlar› bize ﬂikayet edin, gözünün yaﬂ›na
bakmayaca¤›z diyoruz. Camiada bir çekingenlik var, kendilerini muhbir yerine kimse koymak istemiyor. Ruhsat kiralamak da ifade etmiyor, vergi dairesindeki memurlar defter
tutuyorlar deniliyor, o konudaki mali idarede çal›ﬂan insanlar iﬂimiz bozulur diye ondan
da ﬂikayette bulunmuyor. 18 No'lu tebli¤le ilgili yeminli dostlar›m›z dar›lmas›n sizin beyanname imzalatman›za gerek yok, defterleri de biz tutar›z, fabrikalar ﬂu anda her yerde kuruldu, ona da gerek yok. De¤erli arkadaﬂlar ne olacak?
Bir baﬂka boyut ise özellikle 2000 y›l›nda benim bildi¤im nokta, muhasebe ücreti
alacaklar›m›z›n da son derece ço¤ald›¤›d›r. Bak›n bürolar›n›za, alacaklar›m›z ço¤ald›, yaﬂad›¤›m›z o s›k›nt›lardan dolay›. Bir grup da mükellef grubu var, her sene meslektaﬂ ücretini ödemez, sene sonunda meslektaﬂ umudunu keser, baﬂka bir meslektaﬂ ona atlar. ﬁimdi, say›n Genel Baﬂkan'›n dedi¤ine geliyorum. De¤erli arkadaﬂlar›m, bu konuda
bir çözüm bulmam›z gerekiyor. Bizim akl›m›za gelen, 1 Mart tarihinde yapt›¤›m›z ﬂölende
de ça¤r›da bulunduk. Gelin bir müﬂteri gelirken, birbirimizi telefonla arayal›m, bu müﬂteri nereden geliyor, naylon fatura m› düzenliyor, ücretleri mi ödemiyor vesaire. Bir mesle¤in sayg›nl›¤› ve geliﬂiminin geleneksel oluﬂumundan geçti¤ine inan›yorum. Bu bizim
üretti¤imiz bir öneri, bunu yapmad›¤›m›z sürece bu sorunlar devam edecek görülüyor.
Ücret politikas›ndan söz aç›lm›ﬂken, yeni bir çerçeve daha açmak istiyorum. ﬁimdi
tarifelere bakt›¤›m›zda, Maliye Bakanl›¤› bir tarife yay›nlad›, odalar da iﬂte k›smen bunlar›n çeﬂitlili¤ini art›rd›, enflasyondan art›rarak bugüne geldik. Ama bir gerçek var, 3 fatural›k iﬂte de ayn› ücreti al›yorsunuz, 3 klasör yapt›¤›n›z iﬂte de ayn› ücreti al›yorsunuz. Bugün Bat›'ya bakt›¤›n›z zaman ücret politikas› denetim firmalar› yap›yor. ﬁimdi
bunu tart›ﬂma zaman› geldi. Biz, ücretlerimizi zamana endeksleyerek yeniden bir yap›
oluﬂturmam›z gereki yor.
Buradan ﬂuraya gelmek istiyorum; e¤er zaman olay› buna endeksleniyorsa,
YMM’lere SM ve SMMM’lerin çok büyük bir dayan›ﬂma içerisinde olmas› gerekiyor. Say›n Genel Müdür Yard›mc›m›z çok güzel ifade ettiler, bu mesle¤e altüst olarak bak›lmaz. Ben bir uzmanlaﬂma boyutu olarak görüyorum. YMM’li dostlar›m›z vergi dene timi
yapan bir uzman grup olarak görüyorum. Biraz sonra gelece¤im, bizlerin ise bu iﬂin muhasebe denetimini yapan kesimler olmam›z gerekiyor. Dolay›s›yla, bir dayan›ﬂma mant›-
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¤› olmas› gerekiyor. ﬁimdi soruyorum; YMM’ler alt incelemelerde bulunuyorlar, zaman›
yok ki, meslektaﬂ›n, yüklen babam yüklen SM ve SMMM’ye 10 y›lda benim ne kadar unvanlar konusunu tart›ﬂmaya karﬂ› oldu¤umu karﬂ› oldu¤umu bilirsiniz. Beyannamedeki
imzan›n d›ﬂ›nda verilen, daha yürürlü¤e girecek olan banka denetimi d›ﬂ›nda verilen hiçbir fonksiyonu yok. Ben bir de alt incelemelere zaman ay›raca¤›m, hiçbir bedel almayaca¤›m. De¤erli arkadaﬂlar, yok böyle bir ﬂey. Yeminli üstatlar›n ve bundan sonra tarifeler haz›rlan›rken, ücret politikas› haz›rlan›rken, e¤er bir meslek mensubu, bir meslek
mensubuna hizmet veriyorsa, zaman ay›r›yorsa, bunun bedelini ödemeye al›ﬂmas› gerekiyor.
De¤erli arkadaﬂlar, gelecekle ilgili konuﬂal›m. 3 ayd›r doluyum, bu dolulu¤umu sözler paylaﬂmak istiyorum. ‹kinci önemli konu; burada hep birlikte vergi adaletini savunduk, hayat standard› kalks›n dedik, götürü usul kalks›n, aman belge düzeni oluﬂsun, basit usul gelsin dedik. De¤erli arkadaﬂlar, ne oldu? 1 milyon iﬂletme hesapl› vergi mükellefi bir kuruﬂ vergi ödemedi, iddia ediyorum. Beyannameleri bizler düzenledik. Bir kuruﬂ
geçici vergi ödemediler. Basit usul iflas etti. Neden? 1 milyon iﬂletme esas›na tabi vergi
mükellefi, muaf tutuldu da ondan de¤erli arkadaﬂlar. Kim tuttu, belli de¤il!
ﬁimdi, ne yap›lmas› gerekiyor? Burada mesle¤in gelece¤ini tart›ﬂ›yoruz, konuﬂuyoruz. Bir kere vergi içeren tüm beyannameler bizler taraf›ndan denetlenmek zorundad›r.
Mali idare buraya gelecektir, baﬂka çareleri yoktur. Yapt›klar› denetim yüzde 23’lerdedir. E¤itime susam›ﬂ, e¤itimi ilke edinmiﬂ, sürekli e¤itim yapan ayd›n bu meslek camias›ndan mali idare yararlanmak zorundad›r. O anlamda bize en son ziyaretimizde bu
tabloyu anlatt›k, süratle tüm beyannamelerin bizler taraf›ndan imzalanmas› gerekti¤ini
anlatt›k. Bununla iﬂ bitiyor mu; bitmiyor. Ben YMM arkadaﬂlar›m› bir dayan›ﬂmaya davet ediyorum. Tam tasdik yaparken yapt›klar› her iﬂte mutlaka bir ruhsatl› meslek
mensubuyla çal›ﬂmak zorundad›rlar. Bu olmazsa, bu meslek yürümez arkadaﬂlar. Bak›n
45 bin kiﬂilik, 50 bin kiﬂilik bir camia, siz bu camian›n büyük bir kesimini motive etmezsiniz, meslek dayan›ﬂmas› kurmazs›n›z, bu seli durduramazs›n›z. Bugün bizim SMMM
bürolar› için de geçerli 300 tane defter tutan bir büro olamaz de¤erli arkadaﬂlar. Bürolar›n standartlar› olmas› laz›m. Kaliteli hizmetin kaç müﬂteriyle, kaç kiﬂiyle yap›ld›¤›n›n standartlar› olmas› laz›m. YMM’lerin yapacaklar› iﬂler dahi olmas› laz›m. Her önüne
gelen önünde defteri yayarak, meslek mensuplar›n› devre d›ﬂ› b›rakarak, bu meslek çöküyor de¤erli arkadaﬂlar. Ben karamsarl›k edebiyat› yapm›yorum, e¤er bunu yaparsak
hepimize ekmek var. Bir yandan uzmanl›k anlam›nda YMM’ler vergi denetimlerini yaps›n-
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lar, bizler de muhasebe denetimini yapal›m ve sa¤l›kl› sonuçlar› oluﬂtural›m.
Özetle 18 No'lu tebli¤deki olay süratle düzeltilmesi gerekiyor. De¤erli arkadaﬂlar,
kaçak burada ac›mas›zca yürüyor. Bu olay›n bir boyutu. Bir baﬂka boyutu ise uzunca
bir süre biliyorsunuz, yeniden de¤erleme raporlar› tam tasdik d›ﬂ›nda kalan ve yat›r›m
indirim konular›nda limitler art›r›lmad›. Ama geçenlerde ciddi anlamda artt›. Bu önce
yeniden de¤erlemeye ba¤lanmal› ve onun alt›nda kalanlar da SMMM’ler taraf›ndan düzenlenmelidir. De¤erli arkadaﬂlar, herkese fonksiyon verilmesi laz›m. Bunlar› yaparsak
birbirimizle dayan›ﬂma içerisinde olursak, zaten mükemmel bir e¤itim yap›yoruz, son y›llarda ve ben yürekten kutluyorum TÜRMOB yönetimini, daha çok e¤itim istiyoruz onlardan. Bu meslek ancak e¤itimle ileri gider inanc›nday›m.
Yine önümüzdeki süreçle ilgili, vergi daireleri aras›nda bir uygulama birlikteli¤i kitapç›¤›n›n haz›rlanmas› laz›m. Her mali idare rüﬂvetin kalkmas›n› istiyorsa, hat›rlarsan›z, ﬂirket kuruluﬂlar›nda adliyelerdeki sicil ticaretler yap›yordu, dünyan›n avantalar›n›
verirdik, ticaret odalar›na geçti, bir kuruﬂ rüﬂvet yok, s›f›r, veren enayi. ﬁimdi arkadaﬂlar bu sadece ‹stanbul’da 70 tane vergi dairesi oldu¤u için söylemiyorum, benim bir
meslektaﬂ›m Diyarbak›r’a gitti¤i zaman, Diyarbak›r vergi dairesinde standart ayn› olmal›, ‹stanbul’da da ayn› olmal›. Bu anlamda uygulama birlikteli¤i kitapç›¤› haz›rland›¤›
zaman, aç›l›ﬂ, kapan›ﬂ vesair ve bunun örnekleri bu kitapç›¤a kondu¤u zaman, meslek
mensubu buna göre haz›rl›¤›n› yapt›¤› zaman standart olur. Meslektaﬂ›n zaman tasarrufu olur, rüﬂvet ortadan kalkar ve meslektaﬂ mali idareler karﬂ›s›nda sayg›l› olur. Bunu mutlaka gündemimize almam›z laz›m.
‹darenin bizlere kolayl›klar getirece¤ine inan›yorum, meslekte birtak›m kolayl›klar
getirmeleri için kap›lar açt›klar›na inan›yorum; ama bu açt›klar› kap›lara da bizim çözüm
önerileri getirmemiz laz›m. Onlar› eleﬂtirmek de¤il, bu böyle yap›l›rsa, daha güzel olur
ﬂeklinde öneri getirmek laz›m. Bunu mutlaka gündeme alal›m.
Web siteleri olay› vard›r. Bugün, mali idare dikkat ederseniz aç›klamalar›nda beyannamelerini elektronik ortamda almak istiyorlar, baﬂka bir anlamda ka¤›d› kald›rmay›
hedefliyorlar. Dünya da böyle gidiyor. Konuﬂtu¤umuz gibi önümüzdeki süreçte ka¤›t kalkacak. Olmas›n› istedi¤imiz tablo de¤il, bu camia defter tutma iﬂini unutacak de¤erli
arkadaﬂlar; çünkü, ya elektronik ortamda düzenlenecek, bir çok ülkede faturalar böyle
düzenleniyor ya da optik ortamda taray›c›larla kay›tlara geçecek. Dolay›s›yla bu meslek, bir muhasebe denetimi mesle¤i olaca¤›na göre, yine TÜRMOB’un gündemine almas›
gereken nokta, bu serbest muhasebecilik kalkmal›d›r. Üniversite mezunu olmayan bu
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mesle¤e girmemeli mevcutlar›n SMMM’lere dönü ﬂerek, tüm meslek camias› denetime
endekslenmelidir. ‹ﬂte e¤itimde istedi¤im iki konu da ﬂudur:
Bu camia denetim nas›l yap›l›r biliyorum, ba¤›ms›z denetim iﬂini yapan arkadaﬂlar
hariç, bu bir ay›p de¤il, bugüne kadar bizim çal›ﬂma tarz›m›z böyle oldu¤u için. Bu anlamda önümüzdeki dönem, nas›l denetim yap›l›r üzerine e¤itimler yap›lmas› gerekiyor.
‹kinci boyut da, yabanc› dil seferberli¤inin baﬂlat›lmas› gerekiyor. Çünkü, AB’ye giriﬂ sürecinde, di¤er ülkelerin sizin ülkenize rahatça girip ç›kt›¤› bir süreçte, bizler de yabanc›
dili mutlak ö¤renmemiz gerekiyor.
Web sitesi olay›na yine dönüyorum; e¤er dünyadaki ka¤›t kalk›yorsa, ben ‹stanbul
Odas›'n›n baﬂlatt›¤› bir çal›ﬂma olarak, biz 15 bin üyemize ücretsiz email gönderdik. Çok
basit bir olay de¤il, bu 15 bin üyenin hepsinin posta adresine yollamak kolay bir olay de¤il. ﬁu anda 1000 arkadaﬂ›m›z bunu kullan›yor. Geçenlerde kurumlar semineriyle ilgili
haberi email atarak gönderdik, birçok arkadaﬂ an›nda alarak geldi veya A, B, C’lerdeki
de¤iﬂikli¤i an›nda bildirdik. Yani TÜRMOB’un elinde ﬂöyle bir dü¤me olmas› laz›m. Bir de¤iﬂiklik mi oldu, 50 bin üyeye bir dakika içerisinde bilgi aktar›lmas› laz›m. Bu nedenle,
Say›n Genel Baﬂkan›m›z çok hassas davrand›klar› için çok teﬂekkür ediyorum; tüm
odalar›m›z›n internete ba¤lanmas› laz›m. Bilgiyi merkezden almas› laz›m ve hedef olarak
da sürekli yay›nlar›n olay› merkezden yönlendirmesi laz›m. Hepimiz milyonlarca lira süreli yay›nlara para veriyoruz, bu merkezden bilgi an›nda internete yüklendi¤i zaman, bir
dakika içerisinde hepimizin elinde olacak. Bunlar bizim hedeflerimiz olmas› gerekiyor diye
düﬂünüyorum.
Sorunlar›m›z› sizlerle paylaﬂmak istedim, özellikle gelecek ilgili çok önemsedi¤im
konular›n, odalar›n platformlar›na al›nmas›nda yarar oldu¤unu belirtmek istedim. Bilirkiﬂilik konusunda çok fazla bir ﬂey söylemek istemiyorum. Gündem maddesi gayet yerindedir, onu illere yayarak, bu vesileyle yaparsak, Adalet Bakanl›¤› ile de güzel bir diyalog kurarak, bu olaylar›n bizler taraf›ndan da yap›ld›¤› takdirde, meslek yeni bir fonksiyon elde etmiﬂ olacak, yeni bir sayg›nl›k kazanacak.
Özellikle denetim konusunda, A.ﬁ. kooperatiflerin denetimi konusu da mutlak suretle bizler taraf›ndan yap›lmas›na u¤raﬂlar›m›z devam etmelidir. Ama bu serbest muhasebecilik olay›n›n bir ﬂeklide çözümlenmesi laz›md›r.
Ben tekrar genel kurullar›n tüm arkadaﬂlar›m›z nezdinde baﬂar›l› geçmesini diliyor,
hepinize sevgi ve sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkürler ederim.
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>>> TÜRMOB 26. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›
Say›n Genel Baﬂkan›m, de¤erli Birlik yöneticilerim, Say›n Milletvekilim, de¤erli oda
baﬂkanlar›m; hepinizi ‹stanbul Odas› ad›na sayg› ve sevgiyle selaml›yorum.
1990/1992 döneminde yaﬂad›¤›m›z kaostan sonra; biliyorsunuz 1992 y›l›nda Say›n
Özyürek Baﬂkanl›¤›nda bir liste oluﬂtu. Arkadaﬂlar›m›z ﬂunu teyit ediyorlar; 1992’den
bu yana, yani 10'uncu y›l›m›z› doldurdu¤umuzda, mesle¤imizin geldi¤i konumun son derece önemli oldu¤unu, önemli bir yere geldi¤inin alt›n› çiziyorlar. O nedenle biz ‹stanbul
Odas› seçimleri s›ras›nda da aç›kça dekleremizi oluﬂturmuﬂtuk, Say›n Özyürek’le yola
devam edilmesini ki, Say›n Özyürek’in bir di¤er güzelli¤i de, 26'nc›s› yap›lan oda baﬂkanlar toplant›s›nda görüﬂler al›narak, mesle¤imizin sorunlar›na çözüm üreterek yola devam etmesidir. Diliyorum ki, odalar›m›z›n oluﬂturdu¤u bu görüﬂleri alarak yola devem
etsinler. Gündemin son maddesini baﬂtan söyledim, ﬂimdi 1'inci maddeye geçiyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m, tabii meslek yasas› konusu, arkadaﬂlar›m›z›n alt›n› çizdi¤i
gibi enine boyuna, uzunca y›llar tart›ﬂ›yoruz. Burada bir ﬂeye karar verilmesi gerekiyor,
ya gücünüz varsa, bu meslek yasas›n›n tüm maddeleri üzerinde bir haz›rl›k yaparsan›z,
bunu parlamentodan geçirirsiniz ya da gücünüz yoksa ki biraz sonra gelece¤im, iltifat
et mek istiyorum gücünüz yoksa, yavaﬂ yavaﬂ sorunlar›n›z› çözüm yoluna gidersiniz. Bir
tek Say›n Masum Türker var, meslekten gelen birçok milletvekilimiz var, onlar›n hepsini
sayg›yla karﬂ›l›yorum; ama örgütçülü¤ün ne oldu¤unu, bizim sorunlar›m›z›n ne oldu¤unu
bilen tek temsilcimiz Say›n Türker. O nedenle, biz, ikinci yolun daha man t›kl› oldu¤unu
düﬂünürsek, neden böyle bir düzeltme maddesine ihtiyaç duydu¤umuzun da nedenlerini
çok iyi s›ralamam›z gerekiyor.
Bu alternatif meslek yasas›n›n en önemli özelli¤i unvan konusudur, di¤er süsleme.
‹ﬂte, dan›ﬂma meclisleri, seçimlerdeki oy pusulalar›, kutular, günlük yaﬂant›da yaﬂad›¤›m›z süsleme olaylard›r; ama as›l önemli olan k›s›m, unvan konusudur. Yine hat›rlars›n›z,
birçok oda baﬂkanlar› toplant›s›nda dile getirdik, mesle¤in gerek ülkemizde, gerek dünyadaki geliﬂimi, bir denetime do¤ru gitti¤ini, bu anlamda SM’nin kalkmas› gerekti¤ini dile getirdik. Amaç bu. E¤er, amac›n bu oldu¤unu biliyorsak, samimi ve içten davranarak
bu sorunun çözüm lenmesi gerekiyor. Dolay›s›yla, aç›kça söyleyeyim, bir milletvekili ne
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kadar içimizden biri olsa, sabahtan beri onu burada oturtup, bizleri dinliyorsa, bu bir
ﬂanst›r de¤erli arkadaﬂlar. Biz, birçok genel kurullarda gördük, bölgemizin milletvekili
dahi olsa konuﬂmas›n› yap›yor, çekip gidiyor. Ama, içimizden birinin bir ﬂans oldu¤unu, o
yüzden eleﬂtiri ve önerileri getirirken ölçülü ve alt›n› doldurarak getirilmesinin do¤ru oldu¤una inan›yorum. Bu ﬂans› iyi de¤erlendirmemiz gerekiyor.
O nedenle, ben meslek yasas›yla ilgili enine boyuna maddeler boyutuna girmek istemiyorum. Ama bir gerçek var, bu de¤iﬂikli¤in özü, bu mesle¤in denetime haz›rlanmas›
olay›d›r. Bu iﬂi baﬂaranlar, mali müﬂavir olacakt›r, denetim yapacaklard›r, baﬂarmayanlar ise denetim yapmayacaklard›r. Bunun bu ﬂeklide kavranmas› gerekiyor. Bunda hemfikirsek, gerisi kolay diye düﬂünüyorum. Tabii baz› arkadaﬂlar›n dile getirdi¤i, seçimlerin
süresi, delege say›lar›, bunlar› konuﬂuruz; ama benim arkadaﬂlardan ricam ﬂu: Demokrasiyi kendi ç›karlar›m›z do¤rultusunda yorumlamam›z gerekiyor. Bir arkadaﬂ›m “sürekli
yöneticiler olmas›n” diyor, bir arkadaﬂ›m›z “delegeler s›n›rlama getirilsin” diyor, ben isterdim ki, inﬂallah Say›n Türker’e nasip olur, bu yasan›n en önemli demokrasi ay›b› olan,
5/4’ün de kalkmas› gerekli oldu¤unu bu kürsüden söylenmesini beklerdim, inﬂallah o da
kalkacakt›r.
Rica ediyorum arkadaﬂlar. Ben burada yaﬂad›¤›m›z olay› aç›k aç›k ortaya koymak
istiyorum. Gerçekten 2136 veya 2200 delege var. Bu delege say›s›na göre, bir demokrasi anlay›ﬂ›na göre, buradan yeminli üstatlar›m›z ç›k›p, o demokrasiyi anlat›rken, bu
demokrasi ay›b›n›n düzeltilmesini anlatmalar› gerekirdi. Demokrasiyi kendi ç›karlar›m›z
do¤rultusunda kullanmayaca¤›z de¤erli arkadaﬂlar›m. Bugün milletvekili seçimleri yap›l›yor, bir say› koyal›m deniyor. O ülke nüfusuna göre oran bölünüyor, yani nüfusu az olan
bir ille, nüfusu çok olan illerin milletvekilleri, do¤al anlamda eﬂit olmuyor. ‹stanbul Odas›'n›n üyesi say›s› 16 500’dür. TÜRMOB’a bütçe anlam›nda, kaynak aktarma boyutunda
düﬂündü¤ünüz zaman, o tip, 1990’larda, birileri zaman›nda tart›ﬂ›lan olaylar› tekrar tart›ﬂmak, bu mesle¤e bir yarar getirmez. Baﬂka konular› tart›ﬂal›m. Neyi tart›ﬂal›m?
10 y›l›n sonucuna geldi¤imizde, en önemli konunun baﬂ›nda haks›z rekabet geliyor
de¤erli arkadaﬂlar. Biz, ‹stanbul SMMM Odas› olarak her ne kadar genel kurullarda sürenin yetmemesi olsa dahi, bir haks›z rekabet konusunda bir meslek karar›n›n ç›kmas›n›
istiyoruz. Bir önceki toplant›ya Gelirler Genel Müdürlü¤ü'nden Genel Müdür dostumuz
kat›lm›ﬂt›, biz kendilerini ziyarete gittik, tepeden bak›ﬂ noktas› ﬂu; bir mesle¤i bitiriyorsunuz diyorlar. De¤erli arkadaﬂlar›m, ac›mas›zca bitiriyoruz. YMM’lisiyle, SMMM’lisiyle,
SM’lisiyle anormal bir haks›z rekabetle birbirimizi bitiriyoruz. Bize göre, ‹stanbul Odas›
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olarak, bizim önümüzdeki mücadele anlay›ﬂ›m›z›n baﬂ›nda haks›z rekabet konusu geliyor.
Bu anlamda, bunun çok detaylar›na inmek istemiyorum; ama beni ço¤unuz bilirsiniz,
hiçbir zaman unvanlar aras›ndaki problemleri kaﬂ›ma mant›¤›m›n da olmad›¤›n› bilirsiniz.
Ama, bugün birçok yeminli, bir büro, bir fabrika gibi çal›ﬂ›yorsa veya bu mesle¤e giren
SM ve SMMM’yi bir alt birim olarak görmeye çal›ﬂ›yorsa, bu mesle¤in alt›n› bitiriyoruz
anlam›na geliyor. O neden le, burada samimi olaca¤›z; aynen kat›l›yorum de¤erli üstatlar›m›za; YMM’lerin de sorunlar› var, ama SMMM’lerin da¤ gibi sorunlar› var. De¤erli arkadaﬂlar›m, 10 y›l boyunca, bir tane mükerrer 227'nci madde ç›km›ﬂ, onun d›ﬂ›nda böyle
ikinci bir yetki yok. O da 4 No'lu tebli¤ yay›nlanm›ﬂ ki, o konuda da bir çal›ﬂma yap›yoruz, bunun TÜRMOB Genel Kurulu ile ilgisi yok, Yönetim Kurulu'na aktararak, tekrar 4
No'lu tebli¤in düzenlenmesiyle ilgili bir çal›ﬂma yap›lmas› gerekiyor. Özellikle 18 No'lu
tebli¤ ile 4 No'lu tebli¤ aras›nda çok önemli çeliﬂkiler var ve sonuçta bu iﬂte kaybeden
bizler oluyoruz.
Özellikle benim burada önerim ﬂu; gerçekten ﬂuna kat›l›yorum: Gelin, herkes samimi, içten, YMM’lerin sorunlar›n› masaya yat›ral›m, SMMM’lerin sorunlar›n› masaya yat›ral›m; ama ortada bir pasta varsa, bu pastay› tek baﬂ›na yemek ad›na de¤il, birlikte
paylaﬂmak mant›¤› içerisinde masaya yat›rmamam›z gerekiyor. Örne¤in ücret tarifeleri
var, önümüzdeki dönem için birçok toplant›da ifade ettim, bunu mutlaka ele alal›m. Ücret tarifeleri mi do¤ru, yoksa ba¤›ms›z denetim firmalar›n› yapt›¤› gibi, ücretin zaman
üzerinden hesaplanmas› m› do¤ru? YMM üstatlar›m›z alt inceleme yap›yor, meslek
mensuplar› buna zaman ay›r›yor, tabii zaman›n anlam› bizde olmad›¤› için, müﬂteri gelir,
saatlerce bilgi al›r, gider bir kuruﬂ ücret ödemez. ‹ﬂte mükellefe bir sürü iﬂ yapars›n›z,
ücretini alamazs›n›z, bizim alt incelemelerde dünyan›n zaman› gider, bunun da ücretini
alamazs›n›z. Benim burada önerdi¤im nokta ﬂu: Bu iﬂleri masaya yat›r›p, gerçekten
verdi¤imiz eme¤in karﬂ›l›¤›n› alabilecek bir ücret politikas›n›n oluﬂmas› gerekiyor, t›pk›
ba¤›ms›z denetim firmalar›n›n yapt›¤› gibi.
Tabii, burada aç›klanmad›, zannediyorum büyük illerde çok temel bir s›k›nt›, bir
mahsuplar sorunumuz var. Üç hafta oldu, Say›n Genel Baﬂkan›m taslak üzerindeki bir
çal›ﬂmay› aktard›lar, ﬂu anda birçok meslektaﬂ›m ‹stanbul’da icra ile baﬂ baﬂad›r. Y›l
sonunda vermemiz gereken gelir vergisi beyannamesinden dolay› alaca¤›m›z›n mahsu
buyla yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›lar olay›. Haz›r, bir bakan gelecek, imza atacak, onaya verecek
ve iﬂlem bitecek. Bunun öncelikle bitmesi gerekiyor.
Art› geçici vergi konusu var. Ben biraz önümüzdeki döneme ›ﬂ›k tutma aç›s›ndan
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baﬂl›klarla konuﬂmam› tamamlayaca¤›m. Biz geçici vergiyi ilk günden itibaren beyanname verme süresinin kayd›r›lmas›n› talep ettik. Alt› ay dediler, üç aya iniyor, geçici vergi
sistemi devam edecektir ve savunuyoruz; ama, ister alt› ayl›k olsun, ister üç ayl›k olsun, o beyanname verme süresinin yeterli oldu¤unu hepimiz biliyoruz. Bunu mutlaka
bask› gücü olarak gündeme getirelim.
Angaryalar› çok tart›ﬂt›k, bu dönem yeniden angaryalar konusu geldi, neler angaryad›r, neler geride kald›, bunlar›n tan›mlar›n›n yap›lmas› gerekiyor ki, biz de iliﬂkide bulundu¤umuz yerlere, ﬂunlar›n düzeltilmesinin gerekli oldu¤unu ifade edelim. Arkadaﬂlar
ifade ettiler, gerçekten bugüne kadar en büyük sorunumuzu vergi dairelerinde yaﬂad›¤›m›z sorunlar olarak görüyorduk, ﬂu anda SKK sorunlar› bir dehﬂet de¤erli arkadaﬂlar›m. Yani, SSK uygulamalar›n› geriye dönük uygulamalar› bir tarafa b›rak›n idari para
cezalar› bir kere anormal boyutlarda. Geçenlerde bir seminerde bahsedildi, ücret bordrosu imzalanmad›¤› zaman, idari para cezas› asgari ücretin 12 kat›. Arkadaﬂlar 12 kat›, niçin bunu yapt›n›z, idari para cezalar›n› diyoruz ve “kay›t d›ﬂ› istihdam› önlemek ad›na” deniliyor. Kay›t d›ﬂ› istihdamda bir azalma yok; çünkü, siz prim oranlar›n› art›rd›kça, hakl› olarak da insanlar sigortas›z çal›ﬂmaya gidecek, ama öbür yandan, sistemin
içerisindeki insanlara idari para cezalar› dehﬂet boyutlara getiriyor. Bu nedenle, beklenilmeden SSK sorunlar›n›n masaya yat›r›lmas› gerekiyor.
Sürekli e¤itim konusunda bir meslek karar›m›z var. Bu konuda Say›n Genel Baﬂkan'dan çal›ﬂmalar›n hangi do¤rultuda oldu¤unu ö¤renmek istiyoruz. Çünkü, çok önemsedi¤imiz, bu mesle¤in sayg›nl›¤›n›n e¤itimden geçti¤ine inand›¤›m›z için, bu çal›ﬂman›n
hangi boyutta oldu¤unu ve bir an evvel geçen dönem baﬂlatt›klar›, iller baz›ndaki bir e¤itim çal›ﬂmas›n›, sürekli e¤itim diyerek, herkesin e¤itimden geçirilecek çal›ﬂman›n hangi
boyutta oldu¤unu ö¤renmek istiyoruz.
Yine geçen dönem; baz› arkadaﬂlar›n büro standartlar›yla ilgili meslek karar›n› anlatt›lar. Önergemizi geri çekmiﬂtik. Muhasebe mesle¤i kalite standartlar› merkezi çal›ﬂmas› hangi boyutta? Bunu da ö¤renmek istiyoruz.
Sadece büyük illerde de¤il, meslektaﬂlar›m›z di¤er illerde de iﬂlem yap›yorlar, vergi
daireleri aras›nda bir uygulama birlikteli¤inin olmad›¤›n› gözlemliyoruz. Diliyoruz ki, bu
konuda da baﬂlat›lan çal›ﬂmalara bir son ﬂekli verilmesinde büyük bir yarar var.
Bir konunun özellikle alt›n› çizmek istiyorum: Baz› arkadaﬂlar›m›z sivil toplum örgütüyle, meslek odas› kavram›n› birbirine kar›ﬂt›r›yor. Sivil toplum örgütleri benim bildi¤im kadar›yla zorunlu olmayan, gönüllülük temeline oturan yap›lard›r. Ama, bizim yap›-
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m›z zorunlu, yani muhasebe mesle¤ini yapanlar›n, ruhsat alanlar›n kay›t olmak zorunda
kald›¤›, zorunlu bir yap›d›r. Bu iki kavram›n birbirine kar›ﬂt›r›lmamas› gerekiyor. Genel
kurullar›m›z› tamamlad›k. ‹ki y›l birlikte bu toplant›lar devam edecektir. Ümit ediyorum
ekim ay›nda yap›lacak seçimlerden sonra, arkadaﬂlar›n önünde rehber olur ve hep birlikte biz de meslektaﬂlar›m›z›n sorunlar›n› çözmüﬂ oluruz diyorum, hepinize sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkürler.
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22 Kas›m 2000

>>> TÜRMOB 27. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›
Say›n Genel Baﬂkan›m, TÜRMOB’un de¤erli yöneticileri, sevgili oda baﬂkanlar›, de¤erli yöneticiler; hepinizi ‹stanbul Odas› ad›na sayg› ve sevgiyle selaml›yorum. Tabiî biraz önceki tablo gerçekten övgü doluydu, kolay de¤il y›llarca birlikte meslek ad›na mücadele eden arkadaﬂlar›m›zla olan diyaloglar ister istemez duyguland›r›yor. Ama ﬂunu
bilsinler ki, meslek mücadelesine katk› veren tüm arkadaﬂlar, her zaman kalbimizde yüre¤imizde olacaklar, bunu yüre¤imle ifade etti¤imi belirtmek istiyorum.
De¤erli arkadaﬂlar, gündem bir hayli yo¤un, asl›nda konuﬂmam› bugünkü gündemdeki sadece ücret tarifesiyle s›n›rland›rmak istemiyorum. Bir yandan mesleki sorunlar›m›z var, özellikle yeni seçilen yönetim kurulunun iki y›ll›k çal›ﬂma süresi boyunca, baz›
konular› gündemine alarak, çal›ﬂma yapmas›nda yarar görüyorum. Bunu özetle alt›n›
çizmek istiyorum; çünkü, iki y›l gerçekten çok k›sa sürede sonuçlan›yor. Zaman zaman
kendi aram›zda söylüyoruz, seçilen yönetimler veya seçimler iki y›ll›¤›na de¤il, en az dört
y›l olsun ﬂeklinde tart›ﬂmalar var. Gerçekten iki y›ll›k süre çok k›sa bir süredir.
ﬁimdi mesleki olaylara geçmeden önce Say›n Genel Baﬂkan›m›z Türkiye’nin siyasal
ve ekonomik yap›s›n› çok geniﬂ bir ﬂekilde anlatt›lar. Af konusunda asl›nda buradaki
toplant›da TÜRMOB ve SMMM ve YMM odalar› oluﬂacak olan affa nas›l bak›yor, bu
toplant›n›n sonucunda bir sonuç bildirgesi yay›nlanmas›nda yarar görüyorum. Toplum
her geçen gün dejenere oluyor, her geçen gün de¤erler kirleniyor, özellikle Susurluk'tan
bu yana sürekli kirli iﬂlere kar›ﬂanlar ortaya ç›kt›kça ve arkas›ndan da yap›lacak olan
afla bu tip insanlara f›rsat tan›n›yorsa, bu camian›n sessiz kalmamas› gerekiyor. O nedenle bunun sonuç bildirgesinde bu tip aflara karﬂ› oldu¤umuzu aç›k aç›k olarak belirtmekte tüm oda baﬂkanlar› olarak yarar var.
De¤erli arkadaﬂlar›m, yine meslektaﬂlar›m›za yönelik operasyonlar birçok arkadaﬂ›m›z›n içeride olmas› bizi son derece üzüyor. Say›n Baﬂkan da çok bir ﬂey yapamad›klar›n› ifade ediyorlar. En az›ndan ﬂu yap›lamaz m› diyorum; bir TÜRMOB çat›s› alt›nda
bir hukuk bürosu oluﬂturulup, bu tip meslek mensuplar›m›za an›nda sahip ç›k›lmas› olamaz m› diye düﬂünüyorum. Böyle bir birimin oluﬂma zaman› geldi. Yeni disiplin yönetmeli¤inde de var. Meslektaﬂ›n kast› netleﬂmedi¤i sürece bize göre herkes suçsuzdur. An-
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cak kast› ortaya ç›kt›¤› zaman suçu netleﬂmiﬂse, gerekli meslek prosedürleri uygulanm›ﬂ olacakt›r. O anlamda bu tip konumlarda bir hukuk bürosu oluﬂturularak, bir yandan
içeri al›nan meslek mensubuna sahip ç›k›lmas›, bir yandan ekonomik anlamda o meslek
mensubuna 'ne yap›labilir'i uzaktan seyretmeden elimizi taﬂ›n alt›na sokarak sahip ç›k›lmas›nda büyük yarar görüyorum.
De¤erli baﬂkanlar, özellikle 2000-2002 döneminde yeni yönetimimizin mesleki anlamda baz› konular›n dosyalar halinde haz›rlan›p, çözümlenmesinde büyük bir yarar görüyorum. 13 Haziran'da meydanlarda yürüdük angaryalar konusunda. Bu angaryalar›n
yeniden bir de¤erlendirmesi yap›larak, geriye ne kald›¤›n›n tespiti yap›larak, geri de ne
kalm›ﬂsa, bunun çözümlenmesiyle ilgili bir çal›ﬂmada bir dosya oluﬂmas›nda büyük bir
yarar var. Yine iller baz›nda vergi daireleri aras›nda uygulama farkl›l›¤› var. Bu konuda
da bir dosyan›n haz›rlanmas›nda büyük yarar var. Birçok meslektaﬂ›m›z›n iller baz›nda
baﬂ›na geliyor, örne¤in baz› illerde bilanço dipnotlar›n›n verilmemesinden dolay› özel usul
cezas› uygulan›yor, baz› illerde uygulanm›yor, anlatt›¤›m dosya çerçevesinde bunun da
ele al›nmas›nda büyük bir yarar var.
SSK’da yaﬂanan sorunlar var, bu da bir dosya olmas› laz›m. Orada çok büyük
problemler var, çok büyük sanc›lar var; ama böyle bir toplant›da her bir konuyu anlatmaya kalkarsak, toplant› amac›na ulaﬂmayaca¤› için, ben sadece baﬂl›klar halinde çal›ﬂma program›n›n oluﬂmas› anlam›nda ifade ediyorum.
Yine, meslek mensuplar›m›z›n mahsup sorunlar› devam ediyor. Bu konunun ivedilikle
hayata geçmesi gerekiyor. Bunun yan› s›ra yine gündemle ilgili birkaç ﬂey ifade etmek
istiyorum: Bugün esnaf kuruluﬂlar›n›n gazetelerde okudu¤unuz hayat standard›n›n geri
getirilmesine yönelik yaz›lar›n, bu toplant›da da, sonuç bildirgesinde çok net olarak yer
almas› laz›m.
ﬁimdi, ac› bir gerçek var, 1 milyona yak›n iﬂletme esas›na sahip vergi mükellefi, iki
y›ld›r zarar beyan ediyor. Bir kuruﬂ geçici vergi ödemiyor, hatta çok kazanmam›zdan
dolay› de¤il, belge düzenine uymam›zdan dolay› serbest erbab› içerisinde SMMM ve
YMM’ler daha çok vergi verir konumunday›z, ama buna ra¤men biz y›llar önce 469’da
hayat standard›n›n kalkmas›na yönelik düﬂüncelerimiz neyse, bugün ayn› istikrar› korumam›z gerekiyor. Yani sonuç, yine kelle vergileri al›nmas› de¤il, yerine oto kontrol sistemlerinin oluﬂmas› gerekiyor.
Bunlardan bir tanesi y›llard›r söyledi¤imiz tüm vergi beyannamelerinin ruhsatl›
meslek mensuplar›nca denetlenmesi gerekiyor. Bunu ön plana ç›karmak gerekiyor. O an-
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lamda bu konuda da bizim, ortak bir görüﬂümüzün oluﬂmas›nda büyük bir yarar var. Bunun yan› s›ra, önümüzdeki süreçle ilgili mahkemelerdeki bilirkiﬂi konusunun da ele al›nmas›nda
büyük bir yarar görüyoruz. O konuda da TÜRMOB’un baﬂlatt›¤› geçen y›l bilirkiﬂilik e¤itimleri
vard›, bunu Adalet Bakanl›¤› ile yap›lacak görüﬂmeler sonucunda, bu bilirkiﬂinin meslek mensuplar›nca yap›lmas›na yönelik bir çal›ﬂman›n sürdürülmesinde büyük bir yarar var.
De¤erli arkadaﬂlar, haks›z rekabet konusuna de¤inmek istiyorum. Bu haks›z rekabet
konusu biraz da bugünkü ücret tarifesiyle ba¤lant›s› oldu¤unu belirtmek istiyorum. 10 y›ll›k
süreçte mesle¤in çok önemli sorunlar› var. Ama bize göre en önemli sorun, yaﬂad›¤›m›z
haks›z rekabet konusudur. Öyle bir konuma geldik ki, ac›mas›zca birbirimizle fiyat k›ran,
ac›mas›zca birbirimizden iﬂ al›r hale geldik. E¤er bunun nedenlerini samimi olarak tespit
edip, çözemezsek, gün gelecek elimizde ne do¤ru dürüst müﬂteri kalacak, ondan sonra kiminle rakebet edece¤iz, o da ayr› bir tart›ﬂma konusu. Bu anlamda diyoruz ki, YMM’ler ister tam tasdik yaps›n, ister KDV iadesi yaps›n, isterse ba¤›ms›z denetim yaps›n, mutlaka
çal›ﬂt›¤› firmalarda ruhsatl› bir meslek mensubuyla çal›ﬂma konusu olmas› gerekiyor. Bu
konuda bir meslek karar› m› olur, ne olur bilemiyorum; ama bu konunun ivedilikle çözümlenmesi gerekiyor. Bunu çözmedi¤imiz sürece tart›ﬂmalar, kavgalar devam edecektir. Özellikle
2001 y›l› ücret tarifesiyle ilgili yap›lmas› gereken konu ise biz ‹stanbul Odas› olarak Maliye
Bakanl›¤›'na ücret tarifesini göndermesinden yana de¤iliz. Çünkü, Say›n Baﬂkan ifade etti,
senaryo gayet aç›k ve nettir; 2001 y›l›nda enflasyon yüzde 10 olacak denilecektir ve sizin
de ücretlerinizi yüzde 10 art›raca¤›z ﬂeklinde bir tarife yay›nlayacaklard›r. Bize göre hiç
yay›nlanmas›n. TÜRMOB, odalar›m›zdan gelen ücret tarifelerini yay›nlas›n ve biz de bu tarifelere uymaya çal›ﬂal›m. Tabiî disiplin yönetmeli¤i ile ba¤lant› kurdular, zaten haks›z rekabette, kimin ne ald›¤› belli olmayan bir ortamda, disiplin yönetmeli¤ini uygulatmam›z ﬂu
anda zor bir konu, o yüzden disiplin yönetmeli¤ine çok fazla ba¤l› kalmamak laz›m.
Bu ücret tarifesinde iki bölüm açmak istiyorum. Bunlar›n bir tanesini Genel Kurul'da
söyledim. Dedik ki, YMM’ler alt incelemelerde teyit aﬂamas›nda meslek mensuplar›ndan
hizmet al›yorlarsa, bu hizmetin bedelini ödemesi gerekiyor. Birçok YMM arkadaﬂ›mla görüﬂtüm. Yani alt incelemeyle ilgili bir hizmet veriliyorsa, yeter ki bu yap›lan çal›ﬂma sa¤l›kl›
olsun, biz bunun bedelini ödeyelim diyorlar. Biz TÜRMOB’a sunmuﬂ oldu¤umuz ücret tarifesinde 10 milyon gibi bir iz koyduk, camiam›zda tart›ﬂma oluﬂmas› yönünden. Bugün ba¤›ms›z denetim firmalar› veya Bat›’da her ﬂey zaman üzerine endeksli, bizim de zaman›m›z›n de¤erli olaca¤›na göre, meslek mensubu bu konuya bir zaman ay›r›yorsa, bunun bedelini
YMM’ler ödemesi gerekiyor. Bunu mükelleflerden almam›z söz konusu de¤il.
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‹kinci tart›ﬂaca¤›m›z yeni konu ise, ﬂimdi ücret tarifesi haz›rlan›rken, bir indirimler
yüzdesi var. E¤er bir YMM tasdik yapt›¤› bir firmada SMMM varsa, zannediyorum yüzde
20 indirim yap›l›yor deniliyor. Bu KDV’de de var, di¤erinde de var. Ba¤›ms›z Denetim Derne¤i Baﬂkan› zannediyorum TÜRMOB’a o da sunmuﬂtur, bu indirim oran›n›n yüzde 35 olmas›yla ilgili bir çal›ﬂmas› var.
De¤erli arkadaﬂlar; düﬂünüyorum bu yüzde 25-35’ten kim yararlan›yor? SM veya
SMMM yararlanm›yor. ﬁimdi, biraz önce anlat›lan haks›z rekabetin boyutlar›nda YMM’ler
ve SMMM’lerin birlikte dayan›ﬂmamas›, baﬂka bir anlamda ‹zmir’deki sempozyumda çok
güzel ifade ettiler, bir pasta varsa, bu pastan›n birlikte paylaﬂ›lmamas›d›r. O yüzden önerimiz ﬂu; gelin bu indirimleri, e¤er YMM’li dostlar›m›z hizmet yapt›¤› iﬂletmede SM veya
SMMM varsa, bu indirimi meslektaﬂ›m›za versin. Meslektaﬂ›m da onun hizmetini sa¤l›kl›
yaps›n, makbuzunu kessin, ondan als›n diye bir öneri getiriyorum. Biz bunu tart›ﬂmaya devam edece¤iz. Bu yeni bir çerçevede, baz› arkadaﬂlar›m›z hoﬂnut olmayacaklard›r; ama
aç›kça bir ﬂey söyleyeyim: ﬁimdi, bu indirim olay› YMM’li dostlar›m›z piyasadaki müﬂteri
edinmesinde onlara çok büyük bir rahatl›k getiriyor. Yani, meslek mensubu orada varsa, o
indirimi yapar›m, seni hizmetinde götürürüm demesi, bu iﬂin hamall›¤›n›, eme¤ini çeken SM
ve SMMM’ye haks›zl›k oluyor. Bunlar› buralarda tart›ﬂmam›z gerekiyor. Umut ederim, sa¤
duyulu, paylaﬂmadan yana ve sorumlulu¤u birlikte paylaﬂan bir zamana girdi¤imiz takdirde, bu meslek güçlü olarak yoluna devam edecektir.
Say›n Baﬂkan, biliyorsunuz sene sonu geliyor, Maliye Bakanl›¤› da yeniden de¤erleme
benzeri olaylar› belirlemeye çal›ﬂ›yor. 25 seri No'lu SM, SMMM ve YMM genel tebli¤inde
baz› YMM’lerin yap mas› gereken iﬂler var biliyorsunuz. Yeniden de¤erleme iﬂlemlerinde
200 milyarl›k s›n›r, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 28'inci maddesine göre yararlanan
20 milyarl›k istisna ve yat›r›m indirimindeki 100 milyarl›k s›n›r yeniden de¤erleme oran›na
ba¤lanarak, her y›l otomatikman art›r›lmas› öngörülüyor. Geçti¤imiz dönem Say›n Genel
Müdür ile yapt›¤›m›z görüﬂmede rakamlar art›r›ld›, bu da muhasebe camias›n›n genel bir
iste¤idir. Bu konu sürekli tart›ﬂma boyutundan ç›karak, her y›l art›r›lmas› iﬂlemlerimizi rahatlatacakt›r diye düﬂünüyorum.
K›saca, görüﬂlerimiz bu do¤rultuda. Görev yapan tüm arkadaﬂlara, yüre¤imizin onlarla birlikte oldu¤unu belirtiyor, yeni görev alan arkadaﬂlar›m›za da çal›ﬂmalar›nda baﬂar›lar diliyor, sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ederim.

21 ﬁubat 2001
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Bugüne kadar bu ülkede herkes, deyim
yerindeyse topu bir yerlere at›yor. E¤er
ekonomi ve toplumsal alanda bir ﬂeyler
yapmak gerekiyorsa, muhasebe mesle¤inin
de sorumluluk taﬂ›d›¤›na inan›yorum.
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>>> TÜRMOB 28. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›
Say›n Genel Baﬂkan›m, Say›n Gelirler Genel Müdürüm, de¤erli oda baﬂkan› arkadaﬂlar›m; hepinizi sayg› ve sevgiyle selaml›yorum.
Ben, izin verirseniz konuﬂmam› iki boyutta ele almak istiyorum. Birinci boyutunu
Say›n Genel Müdürümüzün oldu¤u bölümde, di¤er bölümünü ise daha sonra yapmay›
düﬂünüyorum. Gerçekten bugüne kadar yaﬂad›¤›m›z sorunlara ivedilikle çözüm getirdiler. En son bilanço dipnotlar›nda yaﬂad›¤›n›z s›k›nt›lar vard›, biliyorsunuz o konuda bir
rahatl›k geldi. Bunun yan› s›ra birçok konuda gerçekten katk›lar› oldu. Tabiî Genel Baﬂkan›m›z da alt›n› çizdi, çok güncel bir konunun alt›n› çizmek istiyorum. ‹stanbul’da yaklaﬂ›k 8.000 büro faaliyeti var, özellikle bu mahsuplardan dolay› çok büyük bir s›k›nt›m›z
var. Bu konudan dolay› birçok meslek mensubumuzun icra ile karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu biliyoruz. Gerçekten özellikle 414 say›l› Tahsilat Genel Tebli¤i ile birlikte bu mahsupla ilgili
tebli¤in de bir an evvel yay›nlanmas› gerekiyor ki, iç genelge de biliyorsunuz mahsuplarla
ilgili özel bir bölüm var. Meslektaﬂlar›n bu s›k›nt›s›n›n ortadan kalkmas› için bu tebli¤in
bir an evvel yay›nlanmas›n› bekliyoruz. Aç›kças› Say›n Genel Müdürümüzün bu konuda
verece¤i önemli aç›klama, en az›ndan bayramdan önce bir bayram müjdesini burada alman›n hep birlikte mutlulu¤unu yaﬂayaca¤›z.
Yine, ücret tarifeleriyle ilgili gerçekten çok önemli bir süreç yaﬂ›yoruz. Ülkemizde iki
tane konunun çok önemli oldu¤unu biliyoruz. Bir tanesi hukuk, gerçekten yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤› son derece önemli; ama önemli konular›n baﬂ›nda da ekonomi geliyor. Ekonomide de bizler var›z. Aç›kças› eksikliklerimiz varsa, bu eksiklerimizi tamamlamam›z gerekiyor. Gerek bilgi yönünden gerek di¤er yönlerden bu konuda da çabalar›m›z› çok yak›ndan biliyorlar, her ﬂeyin temelinde ekonomi olunca ücret tarifeleri de bizler aç›s›ndan
son derece önemlilik arz ediyor, özellikle kendini yenilemek isteyen, bilgi sahibi olan meslek mensuplar›m›z bu iﬂi ciddi olarak yapmak istiyorlar, deyim yerinde ise çok fazla
müﬂteri ile bu iﬂi yapmaktansa, az müﬂteri ile muhasebe logo ve standartlar›na göre
bu iﬂi yapmaya çal›ﬂ›yorlar ama di¤er yandan çok düﬂük ücretler vererek, birbirimizle
ac›mas›zca bir rekabet ortam› oluﬂuyor. Ac›d›r bu rekabet olay› hem yeminliler aç›s›ndan da var hem serbest muhasebeci mali müﬂavirler aç›s›ndan da var. O nedenle biz,
ücret tarifelerimizi gerçekten müﬂterilerimizi deyim yerinde ise bo¤az›na sar›lmak de¤il,
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anlaﬂmak, birlikte yaﬂamak, birlikte iﬂletmelerimize yön vermek amac›nday›z. Bu anlamda bu y›lki uygulamaya bakanl›¤›n gösterdi¤i hassasiyete bir kez daha teﬂekkür etmek
istiyorum.
ﬁunun alt›n› çizerek konuﬂmam› tamamlamak istiyorum. Bugüne kadar bu ülkede
herkes deyim yerindeyse pas› bir yerlere at›yor. E¤er bir ﬂeyler yapmak gerekiyorsa,
baﬂta muhasebe mesle¤inin yapmas› gerekti¤ine inan›yorum. Deyim yerindeyse kap›m›z›n önünde kirlilik varsa, kap›m›z›n önünü temizleyerek ülke ekonomisine katk› sunmam›z
gerekiyor. Bu konuda mahalli idarenin de katk›lar› oldu¤u boyutta bunu baﬂaraca¤›m›za
inan›yorum. Hepinize sevgi ve sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ederim.
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>>> TÜRMOB 29. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›
Say›n Genel Baﬂkan›m, TÜRMOB’un de¤erli yöneticileri, de¤erli konuklar, de¤erli
oda baﬂkanlar›; hepinizi ‹stanbul SMMM Odas› ad›na sayg› ve sevgiyle selaml›yorum.
Ben bu Baﬂkanlar Kurulu toplant›s›nda iyimser bir tablodan yana oldu¤umu, bu
anlamda 12 y›l sonucunda geldi¤imiz konumun son derece önemli oldu¤unu ve bugüne
geliﬂimizde eme¤i geçenlere teﬂekkür etmek istiyorum. Hem odalarda görev yapan arkadaﬂlar›ma hem TÜRMOB’da görev yapan arkadaﬂlar›ma hem de eme¤i geçmiﬂ, ama
bugün aram›zda olmayan sevgili Ufuk Çetin, Beykan Salt›k, Halil Günayd›n gibi dostlar›m›z› rahmetle anarak, bugünlere geliﬂimizde eme¤i geçen tüm arkadaﬂlar›m›za ﬂükranlar›m› sunmak istiyorum.
Biz, 13 Haziran'larda angaryalara hay›r mitingini yapt›k, meydanlarda yürüdük, o
günkü koﬂullarda angaryalar›n neler oldu¤unun alt›n› çizdik. Bugün A, B, C formlar› angarya m›d›r de¤il midir, bunu camian›n çok iyi tart›ﬂmas› gerekiyor ki, o günkü koﬂullarda angarya olarak yorumlad›¤›m›z, bilgisayar ç›kt›l› bilgilerin al›nmad›¤›, manuel ortamda bilgilerin al›nmas› olarak tan›m›n› yapm›ﬂt›k. Yine örgütlü gücümüzle, Sivas’ta Maliye
Bakanl›¤›'na bir rapor sunulmuﬂtu. O raporda, y›ll›k bildirimlerden tutun birçok hususun
sona erdirildi¤ini bizzat hat›rl›yorum. Say›n Gelirler Genel Müdürü A, B, C formlar› için
ﬂunu söylemiﬂti: “Biz, çapraz denetim yap›yoruz, naylon fatura ile bu konuda önemli sonuçlar elde ediyoruz.” Böyle bir düﬂünce içerisinde olan mali idareye karﬂ›, bunu angarya olarak tan›mlamak; kald› ki, bugün bilgisayarlar›n hemen hemen büyük bir bölümü, bir
tuﬂa bast›¤›n›z zaman, A, B, C formlar›n› oradan al›yoruz, böylesine bunu angarya gibi
bir tan›m yapmak, do¤ru bir yaklaﬂ›m de¤il gibime geliyor.
Mahsuplar konusunda Türkiye’de en çok s›k›nt› çeken ‹stanbul olmuﬂtur. 70’e yak›n vergi dairesinde arkadaﬂlar›m›z›n icra ile karﬂ› karﬂ›ya kald›klar›n› çok iyi biliyoruz.
Uzunca bir u¤raﬂ verdik, burada yetkililerimiz var, özellikle 29 Mart tarihli bir iç genelge
var. Bu iç genelgeye göre, geçmiﬂe yönelik tüm mahsup iﬂlemlerini yapmak zorundad›rlar. Bu konuda Say›n Defterdar'la görüﬂüldü¤ü takdirde, geriye dönük sadece mahsup
olmas› kayd›yla, s›n›r› ne olursa olsun, bu nakit iade istenmedi¤i sürece, bu iﬂlemleri
yapmak zorundalar. Bunu bilgi anlam›nda arkadaﬂlar›mla paylaﬂmak isterim.
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Harçlar›n TÜRMOB ve odalarda yüksek oldu¤u görüﬂü var. Bu mesle¤i art›k kimse
küçük görmemesi laz›m. Her elini kolunu sallayan da bu mesle¤e girmemesi laz›m. Bu
mesle¤e giriﬂin bir maliyeti oldu¤unu, daha baﬂlang›çta bu paray› çok gören insanlar,
yar›n bu mesle¤i icra ederken de hak etti¤i ücreti alma konusunda kavga edeceklerdir.
O nedenle, ben harçlar›n yüksek oldu¤una inanm›yorum. Türkiye’de en düﬂük ücreti alan›n ‹stanbul Odas› oldu¤unu da biliyorum. Antalya, ‹çel illerini g›pta ile izliyorum. Bu rakamlar› daha yükse¤e çekerek, elde etti¤imiz gelirlerimizi son kuruﬂuna kadar üyelerimize e¤itim olarak aktarmak boynumuzun borcu olmas› gerekli oldu¤una inan›yorum.
De¤erli arkadaﬂlar, may›s›n ilk haftas› bir sempozyum yapt›k. Gerçekten hat›rlayacaks›n›z muhasebe mesle¤inin vizyon ve misyonu konusunu tart›ﬂt›k. Son derece
önemli tespitler yap›ld›, zannediyorum yak›nda kitap haline gelecek ve tüm odalara gönderilecektir. Oda baﬂkanlar›mdan ricam, bu kitaptaki konular› üyeleriyle tart›ﬂs›nlar.
Orada yapt›¤›m›z tespitte ﬂöyle bir sonuca geldik: Türkiye Avrupa Birli¤i'ne giriyor, kap›lar aç›lacak, baﬂkanlar da zaman zaman ifade ettiler, kap›lar aç›ld›¤› zaman biz nas›l
rekabet edece¤iz? Bunu üyelerimize anlatmak zorunday›z. ﬁöyle bir ﬂans›m›z yok, ba¤›ms›z denetim firmalar›n› kapatal›m, iﬂte piyasada bizim de pay›m›z arts›n diye bir ﬂey
de söz konusu de¤il. Yapaca¤›n›z tek ﬂey, ﬂirketleﬂerek, uzmanlaﬂarak, yabanc› misyonunuzu ortaya koyarak, güçlerinizi birleﬂtireceksiniz.
Müﬂterilerimizin bizden bekledikleri en önemli olgu; sa¤l›kl› ve do¤ru bilgiyi almaktad›r. Ama, en önemlisi; yani siz 55.000 kiﬂilik bir camia de¤il, oturdu¤unuz yerden para
kazanmak söz konusu de¤il; yani günümüzde müﬂterilerimize de¤er ve fayda yaratt›¤›m›z zaman paray› kazanaca¤›m›z› üyelerimize anlatmam›z gerekiyor. Dolay›s›yla, say›n
baﬂkanlar›m›z›n bu do¤rultuda odalar›nda toplant›lar yaparak, üyelerimizi bilinçlendirmenin son derece yararl› olaca¤›na inan›yorum. Özellikle de teknoloji ile bütünleﬂme konusunda ciddi bir çal›ﬂ man›n yap›lmas› gerekiyor. TÜRMOB’un gerçekten e¤itim konu
sunda ciddi bir hamlesi vard›r, b›kmadan usanmadan bu güzel çal›ﬂmalar›n devam›n› diliyoruz.
Meslek kararlar›m›z› biliyorsunuz, s›n›rl› uygunluk denetimi TÜRMOB Genel Kurulu'nda kabul edildi, etik kurallar meslek karar› kabul edildi, haks›z rekabetle ilgili meslek
karar› kabul edildi. Bizden de kaynaklanan bir komite çal›ﬂmas›n›n tamamlanmas› gerekiyor. Ama bizim dile¤imiz, öncelikle bu üç meslek karar›n›n bu dönem hayata geçmesi
gerekli oldu¤unu belirtmek istiyorum.
Sizlere biraz önce ücret tarifeleriyle ilgili bir çal›ﬂma da¤›tt›k. Bu toplant›da o ta-
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rifeyle ilgili temel kriterleri saatlerce anlatmam söz konusu de¤il, ama lütfen döndü¤ünüz zaman, bu kriterleri tart›ﬂmakta yarar var. Biliyorsunuz haks›z rekabet konusunda
en önemli olgu, ücret tarifelerindeki adaletin olmamas›d›r. Yani üç tane fatural› iﬂlem
yapt›¤›n›z zaman da ayn› ücreti al›yorsunuz, üç klasörlük iﬂlem yapt›¤›n›z zaman da ayn› ücreti al›yorsunuz. O nedenle, biz bir çal›ﬂma yapt›k, bu çal›ﬂmada Prof. Dr. Recep
Pekdemir’in ücret tespit komitesine büyük katk›lar› vard›r, onlar› hep birlikte tart›ﬂal›m
ve TÜRMOB da bu geliﬂmeleri toparlayarak eylül ve ekim ay›nda bir sonuca varmam›z
gerekiyor.
Bir önemsedi¤imiz konu ise bir uygulama birlikteli¤i kitapç›¤›n›n ç›kar›lmas› gerekiyor. 1990 öncesi kâtip, iyi muhasebeci en az vergi ç›kartand›r laf›n›n yan› s›ra, iﬂ bitirici
diye bir tan›m› vard› bu meslek camias›n›n. ‹ﬂ al›rken, ben vergi dairesinde her türlü iﬂi
yapar›m, çözerim diyen bir görüntümüz de vard›, bu bizim ay›b›m›z, buralarda aç›k aç›k
konuﬂaca¤›z. Bunun nedenine indi¤iniz zaman, hem mali idareye gitti¤im zaman baﬂ›m›n
dik olmas›n› istiyorum, hem de sayg›n bir konuma gelmem gerekiyorsa, dün Türkiye’de
tek bir merkezden yay›nlanan bir uygulama kitapç›¤›n›n hayata geçirilmesi gerekiyor.
Biz çal›ﬂmam›z› sonuçland›rd›k. Eylül ay› içerisinde TÜRMOB Yönetim Kurulu'na takdim
edece¤iz. ‹stanbul Defterdar›'na burada teﬂekkür etmek istiyorum. Yapm›ﬂ oldu¤u bir
çal›ﬂmay› geniﬂleterek bir aﬂamaya getirdik, eylül ay›nda Yönetim Kurulu'na sunaca¤›z,
zannediyorum di¤er odalar›n da bu konuda çal›ﬂmalar› varsa ve Gelirler Genel Müdürlü¤ü'nce tek bir kitab›n yay›nlanmas›, gerçekten iﬂlerin sa¤l›kl› ç›kmas› aç›s›ndan hem de
sayg›nl›k aç›s›ndan son derece önemlidir.
Biz, bir meslek karar›n› geri çekmiﬂtik. Büro standartlar› meslek karar›yd› ve dedik
ki, muhasebe meslek kalite standartlar› merkezi kurulmal›d›r. De¤erli arkadaﬂlar›m, bu
son derece önemlidir. Önümüzdeki süreçte, bu mesle¤i kimsenin hor görme hakk› ve
haddi de yoktur. Ama bu meslek grubunun ç›tas›n›n yükseltilmesinin yolu bu tip e¤itim
merkezlerinin oluﬂturulmas›ndan geçiyor. Özellikle ve özellikle TÜRMOB yönetiminden oldu¤u gibi bu meslek camias› için öncelikle bir kalite standartlar›n› koyacak ve buna ayak
uyduran, bunu benimseyen meslek mensubunun piyasada itibar ve de¤eri artacak, uymayanlar da zaten süreç içerisinde elenip gideceklerdir.
Yine bu dönem, arkadaﬂlar›m›z›n bir dosya olarak ele almas›n› istedi¤imiz, sosyal
güvenlikte bürokrasi ve usul hukuku üzerine bir dosya oluﬂmas› gerekiyor. Bu dosya konusunda bir çal›ﬂmay› toparlayabilirsek, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan› vas›tas›yla
bu konudaki sorunlar›n çözümlenece¤i inanc›nday›z.
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Yine de¤erli baﬂkanlar da ifade ettiler, özellikle bu meslek yasas› parlamentoya
gelmemiﬂ olsayd›, hem yeminliler hem de di¤er meslek mensuplar›m›z›n gözalt›na al›nmalar› konusunda bir prosedürün oluﬂturulmas› gerekiyor.
De¤erli arkadaﬂlar, gelin buradan ç›karken illerimizde de bunlar› tart›ﬂal›m, yapt›¤›m›z iﬂlerin boyutlar›n› hep birlikte tart›ﬂal›m. Nerelerde hata yap›yoruz, nerelerde
yanl›ﬂl›k yap›yoruz, cesurca özeleﬂtiri verelim diyoruz. Yine cesurca baﬂkalar›n›n bir
ﬂeyler yapmas›n› beklemeden, kap›m›z›n önünde kirlenme varsa, gelin kap›m›z›n önünü
temizleyelim. Bunu yaparken gerçekten, bu meslek çok önemlidir ve bunlar› yapt›¤›m›z
takdirde hak etti¤imiz yere gelmiﬂ olaca¤›z.
Özellikle meslek yasas› konusunda Say›n Masum Türker ve arkadaﬂlar›na yüzlerce
defa teﬂekkür etsek azd›r, çok önemli bir çal›ﬂmay› Meclis'in gündemine getirmiﬂlerdir.
Ama gelin bir ﬂeyi daha baﬂlatal›m; avukat avukat› kötülemiyorsa, doktor doktoru kötülemiyorsa, bu meslek mensuplar› da birbirini kötülemeden, parlamentoda bu ya say›
takip ederken, TÜRMOB’u destekleyelim. E¤er her yerden ayr› bir ses ç›karsa, Meclis
bahçesinde bir milletvekili ﬂunu söyledi “Say›n Türker hay›rl› olsun, garibanlar›n da iﬂini
çözdün.” Bu ﬂekilde birçok olaylarla karﬂ› karﬂ›ya geliyoruz. Biz kap›y› kapatmak yerine,
bir bakarsan›z ki, bu kap› aç›l›r ve aç›ld›kça da kaybeden bizler oluruz inanc›nday›z. Bu
alanda, tüm baﬂkanlardan dile¤im, gelin genel merkezle birlikte bu çal›ﬂmalar›m›z› sürdürelim, 12 y›ll›k deneyimlere sahip bu kadrolar, yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›lar›, t›pk› avukatlar
gibi sessiz ve sedas›z sorunlar›m›z› halledelim diyoruz.
Bu duygu ve düﬂünce ile bu güzel ev sahipli¤ini yapan Konya Odam›z›n Baﬂkan› ve
yöneticilerine teﬂekkürlerimi sunuyorum ve hepinize sayg›lar›m› sunuyorum. Teﬂekkür
ederim.

108

1992-2002 BAﬁKANLAR KURULU TOPLANTILARI <<<

1 baskanlar kurulu.qxp

10/3/08

11:00 PM

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

Page 109

YAHYA ARIKAN

8 Eylül 2001

>>> TÜRMOB 30. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›
Say›n Genel Baﬂkan›m, de¤erli TÜRMOB yöneticileri, de¤erli oda baﬂkanlar›, say›n
milletvekilim; hepinizi ‹stanbul Odas› ad›na sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.
Bana ﬂimdi bir haber geldi; SSK 8'inci ay taksitini ödemeyenlerle ilgili 14 Eylül'e
kadar uzat›ld›, a¤ustos nedeniyle kargaﬂa oldu, birçok mükellef ma¤dur oldu, arkadaﬂlar›m›za duyurmuﬂ olal›m. De¤erli arkadaﬂlar, yine bas›ndan duydu¤umuz çok önemli
geliﬂmeler var, reformlar konusunda, özellikle kamu muhasebesinden beklenen fayda
sa¤lanamamas› nedeniyle elektronik denetime h›z verilir ﬂekilde bir aç›klama var. Asl›nda burada kamu muhasebesinden bahsedilirken, zannediyorum bizlerden bahsediliyor.
Alg›lad›¤›m o; devlet muhase besinden bahsedilmiyor. Gerçekten mesle¤in iﬂlevinin konumunu cesurca tart›ﬂmak gerekir, meslek mensuplar›n›n buna göre haz›rlanmas›nda
büyük yarar var.
Meslek yasas›yla ilgili çok fazla ﬂey söylemeye gerek yok, sadece ﬂunun alt›n› çizmekte yarar var. TÜRMOB’un da tek bir ses olmas› sonucunda t›pk› avukatl›k yasas›nda oldu¤u gibi, bu meslek yasam›zda da bekledi¤imiz hususlar›n düzeltilece¤ini iletmek
istiyorum. Yine KSM s›navlar› konusunda aç›klama getirildi, gerçekten bu konuya bir
çeki düzen verilmesi laz›m. Çok ilginçtir, TÜRMOB tara f›ndan organize edilen s›nav› kazanamayan arkadaﬂlar, KSM’ye girerek s›navlar› kazan›yorlar, bu do¤ru bir noktada devam eden staj giriﬂ s›navlar› ileride baﬂ›m›za dert olacakt›r, bunun ivedilikle düzeltilmesinde büyük bir yarar oldu¤unu belirtmek istiyorum.
Ba¤-Kur ile ilgili arkadaﬂlar vekalet konusunu dile getirdiler. ‹stanbul’da daha ilginç, muhasebe vekaleti geçerli de¤ildir diye bir aç›klama var ki, bu son derece üzücü,
ben bu konuyu TÜRMOB yetkili lerine aktarm›ﬂt›m. Özellikle bu konunun ivedilikle düzeltilmesinde büyük bir yarar var. Yine birçok Baﬂkanlar Kurulu toplant›s›nda ifade etmiﬂtik, bu dönemle ilgili olarak; vergi daireleri aras›nda uygulama birlikteli¤i olsun dedik ve
bunun ilk çal›ﬂmas›n› Genel Baﬂkan'a iletiyoruz. Defterdarl›k'la ortaklaﬂa sürdürdü¤ümüz bir çal›ﬂma var. Bu çal›ﬂma birkaç kitapç›ktan oluﬂacak. Öncelikle iﬂe baﬂlama, de¤iﬂiklikler, iﬂi b›rakma gibi bölümleri ifade eden bir çal›ﬂma haz›rland›. Bu çal›ﬂma ‹stanbul Defterdar› vas›tas›yla Say›n Maliye Bakan›'na aktar›ld›. Zannediyorum yak›n bir sü-
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rede tüm Türkiye’ye özgü bir uygulamayla birlikte, hepimizi temelden s›k›nt›ya sokan bir
konu da çözülmüﬂ olacakt›r diye düﬂünüyorum.
De¤erli arkadaﬂlar, a¤›rl›kl› gündem maddesi ücret tarifelerine gelmek istiyorum.
Bu konuda bir ﬂeyler yapal›m diye konuﬂmuﬂuz. ‹stanbul’da Say›n Genel Sekreterimizin
içinde oldu¤u bir çal›ﬂma yaklaﬂ›k üç aydan beri yürüyor ve bu gündem maddesi ücret
olunca, bizim haz›rlad›¤›m›z bir tarifeyi de gönderip, en az›ndan arkadaﬂlar›m›za bir tart›ﬂma ortam› oluﬂsun dedik. Dolay›s›yla, biraz kendimizi eleﬂtirmekte büyük yarar var.
Özellikle sadece SMMM cephesinden haz›rlanan bir çal›ﬂma ki, elbette ki biz mesle¤i bir
bütün olarak görüyoruz, YMM’lerle bir bütün olarak bu tarifenin sonuçlanmas› gerekiyor, ama kusura bakmas›nlar. Onlar da dersine haz›rlan›p, bir çal›ﬂma buraya getirmiﬂ
olsalard›, zannediyorum çok sa¤l›kl› yol alacakt›k. Bunu aç›k bir dille ifade etmekte büyük yarar var.
ﬁimdi, arkadaﬂlar›m birçok konunun alt›n› çizdiler, hem polis devle tinden bahsediyoruz hem de meslek mensuplar›n› polisiye yöntemlerle denetlemeye çal›ﬂ›yoruz. Belki
küçük bir ilde bu sorunu çözebilirsiniz, ama ‹stanbul’da 17.500 üyesi olan bir ilde, siz
tüm meslek mensuplar›n› bire bir denetleyerek, bu sorunu çözmek mümkün de¤ildir. Tüm
Bat› toplumlar›nda oldu¤u gibi bunun çözümü, meslek mensuplar›n›n etik anlamda bu
mesle¤in sayg›nl›¤›na, kurallar›na inanmas›ndan geçiyor. Bunun baﬂka yolu yok. Di¤er
meslek kuruluﬂlar›nda bu yok. Öyle polisiye yöntemleri savunmaya çal›ﬂ›yoruz ki, bu ﬂekilde yol almam›z mümkün de¤il. Bu konuda da arkadaﬂlar›m›z›n birçok yönünü de¤erlendirmesinde büyük yarar var. Kendimize haks›zl›k da etmeyelim. Bugün odalar›m›z›n
yapt›¤› en temel çal›ﬂma e¤itim çal›ﬂmas›d›r. Dönem sonu iﬂlemlerinin yan› s›ra özel lik
arz eden e¤itimlerin yan› s›ra bu e¤itimlerin 10 dakikas›n› meslek e¤itim kurallar›na, etik
kurallar›na ay›r›rsak, zannediyorum bu konuda da s›k›nt›lar aﬂ›lm›ﬂ olacak diye düﬂünüyorum.
Ücret tarifesinin içeri¤ine gelince bir kere bir konuda daha özeleﬂtiri vermemiz gerekiyor. 1990 y›l›nda Maliye Bakanl›¤› ücret tarifesi ç›kard›, o günkü tarife TESK’in bask›s› sonucunda aﬂa¤›ya çekildi, sonra dedik ki, biz bu tarifeyi kabul etmiyoruz, o tarifeyi
ald›k, art›rd›k ve o gündür bu gündür enflasyon oran›nda art›rarak bugüne geldik. ﬁimdi,
haks›z rekabetin de temelinde, her ﬂeyin temelinde yatan olgu, ücretin adil olmamas›nda yat›yor.
‹kincisi, ücret konusundaki temel olgu; yapt›¤›m›z eme¤in karﬂ›l›¤›n› al›p almamayla
ba¤lant›l›. ﬁimdi, bunun çeﬂitli örnekleri var. Ülkemizde bunun en güzel örne¤ini ba¤›ms›z
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denetim firmalar› yap›yorlar. Bugün ba¤›ms›z denetim firmalar› yapt›klar› iﬂlerinde
emek ve zaman üzerinden tüm olaylar› hesapl›yorlar ve ücretlerini buna göre al›yorlar.
YMM’ler için, brüt ücret üzerinden bir ücret yüzdesi var, bunun asgarisi var. Bu adaletli
midir, adaletsiz midir, bu ayr›ca tart›ﬂ›lan bir konudur. Ama bizim ücret tarifelerimizin
hangi mant›kla ve neye göre bu rakam› belirledi¤imiz için hiçbir arkadaﬂ›m›z›n yan›t vermesi söz konusu de¤ildir diye düﬂünüyorum. Bu anlamda ﬂunu kat›l›yorum; bu ücret tarifesi hemen burada kabul edelim, uygulayal›m, iﬂte yolumuza devam edelim ﬂeklinde bir
yaklaﬂ›m söz konusu de¤il, ﬂuna elbette ki kat›l›yoruz ki, o anlamda bu gündem maddesi yap›lm›ﬂt›r, bunu herkes odalar›nda tart›ﬂmal›. Ama enine boyuna tart›ﬂmal›, eski
ücret tarifesindeki haks›zl›klar›n temel nedenlerini tart›ﬂmal›, ama sonuçta yapt›¤›m›z
eme¤in karﬂ›l›¤›n› alabilece¤imiz ücretin adaletli olaca¤›na inan›yoruz.
ﬁimdi bir sürü önergeler var, sorular var, burada birçok arkadaﬂ DATEV’e gitti.
Genel Baﬂkan›m›zla birlikte kat›ld›¤›m›z ziyaretlerde ücret olgusunu programla hesapl›yor ve ayn› mant›k çerçevesinde hesapl›yor. Bir müﬂterideki cirosuna tutun, fatura iﬂlemine, çekine, bankas›na, 16 tane sayd›¤›m›z kriterler ›ﬂ›¤›nda ücret tarifesi haz›rlan›yor. Bu nedenle bu ücret tarifesinde belirtti¤iniz gibi birtak›m eksik yönler olabilir, düzeltilecek yönleri olabilir. Ama buradaki oda baﬂkan› arkadaﬂlar›m›z›n, gerçekten önümüzdeki süre çok azd›r, biz bunu uygulayamay›z ﬂeklinde bir yaklaﬂ›mlar› varsa, biz buradaki a¤›rl›kl› görüﬂe sayg› duyar›z. Ama bu koﬂullar uygun de¤ildir, ortam uygun de¤ildir, bunu bir baﬂka bahara b›rakal›m olgusuna kat›lmad›¤›m›z› tüm arkadaﬂlar›m›z›n bilmesini istiyorum. Buradan ç›kt›¤›m›zda sanki biraz önce arkadaﬂ›m›z›n ifade etti¤i gibi
meslek yasam›zdaki Maliye Bakanl›¤›'n›n vesayeti kalkacakm›ﬂ gibi tüm haz›rl›klar› sürdürerek, ama bizim elimizde müﬂterilerimiz aras›ndaki kavgay› da ortadan kald›racak
ücret tarifesini haz›rl›¤›n›n ve tart›ﬂmas›n›n tüm tabanda yap›lmas›nda büyük bir yarar
görüyoruz.
De¤erli arkadaﬂlar, yine bir baﬂka konuyu tart›ﬂmakta yarar var. Y›l sonu geliyor,
defter tahsil ücretleri konusu var. Say›n Yalç›n Bayer’in Hürriyet gazetesinde yazd›¤›
yaz›y› unutmad›k, buna da bu örgütün bir yan›t vermesi gerekiyor. Ama meslek mensubu eme¤inin karﬂ›l›¤›n›n ne oldu¤unu bilmedi¤i zaman, sene sonu ikramiye olarak gör dü¤ü defter tasdik ücretine dört elle sar›l›yor. ﬁimdi Baﬂkan›m›z da ifade etti "defterleri
biz tasdik edelim" diyor. Bu bizim iﬂimiz de¤il de¤erli arkadaﬂlar. Bizim gibi meslek örgütünün, defterleri de biz onaylayal›m olgusu, bizim iﬂimiz olmamas› gerekiyor. Kald› ki,
önümüzdeki süreçte, dünyadaki teknolojiyi hep birlikte takip ediyoruz, ka¤›tlar kalkaca-
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¤›na göre defter tasdik edilmesi de söz konusu olmayacakt›r. O nedenle, yine bu Baﬂkanlar Kurulu toplant›s›na zaman kalm›yor, belki kas›m ay›nda yapaca¤›m›z toplant› uygun bir zamand›, o toplant›da da defter tasdik ücretleri konusunda da odalar›n çok
net bir görüﬂü olmas›nda büyük yarar var diye düﬂünüyorum.
Arkadaﬂlar›m›n ifade etti¤i Bakanl›k vesayetine girmiyorum, burada karﬂ›l›kl› tart›ﬂmaya da gerek yok. Hepimizin Bakanl›k vesayetine karﬂ› oldu¤unu biliyoruz. Bu çal›ﬂma sanki yasa ç›kmam›ﬂ bir konum da, Maliye Bakanl›¤›'n› ikna ederek ç›kart›lacak olan
bir yönetmelik olarak düﬂünülmüﬂtür. Ama bir haz›rl›k olmad›¤›n› gözlemliyoruz, buradan döndü¤ümüzde belki yasa da h›zla bir ﬂekilde geçebilir, bunu tart›ﬂal›m, de¤erlendirelim, herkes otursun illerinde geniﬂ kat›l›ml› toplant›lar yaps›n. Hakikaten anlatal›m,
uygulanabilir bir ücret tarifemiz olsun, zaman bana göre geç de¤il diye düﬂünüyorum;
ama süreç yetmiyor ﬂeklinde bir yaklaﬂ›m varsa da buna da sayg› duyar›m.
Bize ev sahipli¤i yapan Trabzon Odas›'n›n de¤erli Baﬂkan ve yöneticilerine teﬂekkürlerimizi sunuyorum. Yine eme¤i geçenleri her zaman anmam›z gerekir ki, eski Baﬂkan›m›z Halil Günayd›n’› da rahmetle an›yor, hepinize sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ederim.
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Bir kere ba¤›ms›z denetimle ilgili tekel-leﬂmenin sonuna kadar karﬂ›s›nday›z.
Bununla ilgili büyük olumsuzluklar var.
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>>> TÜRMOB 31. Baﬂkanlar Kurulu Toplant›s›
Say›n Genel Baﬂkan›m, de¤erli TÜRMOB yöneticileri, sevgili oda baﬂkanlar›, de¤erli
yöneticiler; hepinize sevgi ve sayg›yla selâml›yorum. Ben öncelikle Say›n Genel Baﬂkan›m›za ve TÜRMOB yönetimine, meslek kararlar›ndaki duyarl› çal›ﬂmalar›na, ücret tarifelerin deki kararl›l›klar›na tüm camiam ad›na teﬂekkürlerimi sunmak istiyorum.
Tabiî bugün mümkünse, burada sevindirici olan nokta, tüm yeminli oda temsilcileri
de aram›zda bulunuyorlar, baz› konular› aç›k konuﬂmakta çok büyük yarar gördü¤ümüzü
belirtmek istiyoruz. Say›n Genel Baﬂkan'›n da ifade etti¤i gibi, Say›n Genel Sekreterimizle birlikte 10'un üstünde ile gittik. Kar, k›ﬂ demeden Türkiye'yi gücümüz yetti¤i oranda dolaﬂmaya çal›ﬂ›yoruz. Ve çok güzel bir yan var, gitti¤imiz her ilde meslek mensuplar›n›n büyük bir duyarl›l›¤›n›, büyük bir kat›l›m›n› gözlüyoruz.
11 y›ll›k geldi¤imiz süreçte mesle¤in nereye gitti¤inin çok iyi bir tahlilinin yap›lmas›
gerekiyor de¤erli arkadaﬂlar›m. Son günlerdeki, son y›llardaki ac› tablo ﬂu, buralarda
bunu çok konuﬂtuk ama, bir kez daha alt›n›n çizilmesi gerekiyor: Ac›mas›zca bir haks›z
rekabetin, ac›mas›zca bir tekelleﬂmenin doruk noktaya do¤ru gitti¤ini hep birlikte gözlemliyoruz.
ﬁimdi ücret tarifesi üzerine hiçbir ﬂey konuﬂmak istemiyorum. Çünkü Say›n Baﬂkan›m›z›n aç›klad›¤›, Say›n Gelirler Genel Müdürü'nün de "tarife yay›nlamayaca¤›z" aç›klamas› son derece sevindirici, çok fazla konuﬂacak bir ﬂey yok. Zaten odalar›m›z, bildi¤im kadar›yla kendi tarifelerini bast›rd›lar, üyelerine gönderdiler ve bu tarifeye de herkes gücü yetti¤i oranda sahip ç›kacak. Burada çok fazla bir problem yok. Ama, ücretle
ilgili baz›, bu meslek karar›yla ilgili ba¤lant› da kurmadan geçmeyece¤iz.
ﬁimdi iki meslek karar›ndan bir tanesi SUD dedi¤imiz olgu. Düﬂünüyorum, bir meslek mensubu olarak olaya bakmaya çal›ﬂ›yorum; bir kere bu meslek karar›nda TÜRMOB
konumunu aﬂan bir süreç içerisine girmemiﬂtir. Yani, Maliye Bakanl›¤›'n›n yetkilerini
gasp ederek Maliye Bakanl›¤›'n›n yapt›¤› iﬂleri yapan bir tutuma girmemiﬂ ki. Mükellef
gruplar›n› belirlememiﬂ, bu konudaki uygunluk denetiminin müﬂterek çeﬂitleri ﬂunlard›r
diye böyle yaklaﬂ›m› söz konusu de¤il. Yapt›¤› husus ne? Diyor ki, "Sen bu uygunluk denetimini, sen bu beyannameleri imzalarken ﬂu kriterlere göre bunu yaparsan bu meslek-
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te kalite olur, sayg›nl›k olur" diyor. Bu kadar aç›k de¤erli arkadaﬂlar›m, yani bu kadar
aç›k. Yani düﬂünüyorum taﬂ›n›yorum, irdeliyoruz, inceliyoruz, hiçbir ﬂey yok. Sonuçta bir
angarya boyutu da var; aç›kça söylemek gerekiyorsa, kay›tlar giriliyor, beyannameler de
bilgisayara ç›kt› olarak veriliyor, vergi dairesine veriliyor. Bize bir yük de gelecek. O kriterlere göre incelemek baﬂl› baﬂ›na bir emek olay›.
ﬁimdi burada Maliye'nin kesinlikle bu iﬂe karﬂ› ç›kmamas› lâz›m. Düﬂünebiliyor musunuz, tüm beyannameler bir sürü o kriterlere göre denetlenecek, vergi dairesine öyle
verilecek. Burada anormal bir ﬂey yok. ﬁimdi as›l f›rt›na ikinci meslek karar›nda, yani
ahlâk kurallar›nda. Ne diyor ahlâk kurallar›nda? Üç tane temel taﬂ var. Bunlardan bir
tanesi, ücretle ilgili bir taﬂ var. Hepimizin y›llard›r söyledi¤imiz, odalar›n ücret tarifesine bundan sonra uyma zorunlulu¤u getiriyor. Süper bir ﬂey; ﬂu andaki bizim uygulad›¤›m›z tarifeler içerisinde çok güzel bir uyum olan, tutarl›l›k olan bir olgu. Yani, biz eksiden
ne yapam›yorduk? Maliye Bakanl›¤› bir yandan tarife yay›nl›yordu, odalar tarife yay›nl›yordu, iki tarifeden dolay› hiçbir ﬂey yapam›yorduk. ‹ﬂte bu meslek karar› bunu çözüyor.
Buna da herkesin sahip ç›kmas› gerekiyor.
Kap›m›z›n önü temizlenecek de¤erli arkadaﬂlar. Bu meslek grubu Türkiye'nin denetimine talipse kap›s›n›n önünü temizleyecek, hiç baﬂka bir yolu yok bu iﬂin.
As›l önemli k›sma geliyorum: Diyor ki bu meslek karar›, "E¤er bir firma tam tasdik
s›n›r›na girmiﬂse, tam tasdik yapan bir yeminli malî müﬂavir SM veya SMMM’de çal›ﬂmak zorundad›r" diyor. Bunun bir alt bölümü daha var; "E¤er tam tasdik s›n›r›na girmemiﬂse, yeminli mali müﬂavir sen bu iﬂe bakma, SM veya SMMM baks›n" diyor.
ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar, burada vakit olsa, zaman olsa, gerçekleri aç›k aç›k konuﬂmaya kalksak çok büyük s›k›nt›l› günlerin de arkas›ndan gelece¤ini biliyorum. Bugün
birçok YMM, bir çok SMMM; ben tüm grubu, haks›z rekabeti bir bütün olarak görüyorum, fiyat k›rarak iﬂ almaya çal›ﬂ›yor. Peki, ac›mas›zca iﬂ alabilirsiniz, fiyat k›rabilirsiniz, bir YMM firmas› 300 tane tam tasdik yapabilir, bir SMMM bürosu 300 tane beyanname imzalayabilir; nereye kadar gider bu iﬂ de¤erli arkadaﬂlar? Bir gün bu ülkede
birileri sormaz m›, "Bu beyannamelerin denetlenmesi sonucunda bu meslek grubunun bu
ülkeye katk›s› ne olmuﬂtur" diye sormayacak m› de¤erli arkadaﬂlar›m?
‹ﬂte bu meslek karar›n›n, bu son derece anlaml› olan sorumluluklar›n paylaﬂ›ld›¤›,
kalitenin ön plana ç›kt›¤› bir paylaﬂ›m sürecini oluﬂturuyor. ‹ﬂte bu nedenle diyoruz ki,
bir avantaj›m›z var, ﬂans›m›z var. Gerçekten buraya gelen oda baﬂkanlar›n›n, oda yöneticilerinin bir özelli¤i var, hepsi kendisiyle bar›ﬂ›k insanlar. ﬁu ortamda bu bar›ﬂ›k insan-
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larla biz birçok sorunu çözemezsek de¤erli arkadaﬂlar, inan›n gelecekte çok daha s›k›nt›l› günler bizi bekliyor.
Burada hiçbir arkadaﬂ›m›n kiﬂisel ç›karlar› için bir talepte bulundu¤unu zannetmiyorum. Hepimizin ortak ç›kar›, ortak talebi, toplumsal ç›kar de¤erli arkadaﬂlar›m. Yani,
fabrikalar kurmak yerine, herkesin yapabilece¤i iﬂlerin, standartlar›n belirlenmesi gerekiyor. Burada ﬂunun tart›ﬂ›lmas› gerekiyor de¤erli arkadaﬂlar›m: Bir SMMM veya bir
YMM, kaç tane iﬂi yapaca¤›n›n standard›n›n konmas› lâz›m de¤erli arkadaﬂlar›m. E¤er
gerçekten bu meslekten sayg›nl›k bekliyorsak, bu mesle¤in ileride toplumda daha itibarl›
bir yere gelmesini istiyorsak bu standard›n konmas› gerekiyor. Bu hem beyanname imzalanmas› için geçerli, hem de tasdik için geçerli. Ha, ortakl›klar kurulabilir, yani diyelim
ki bir meslek mensubu 10 tane firmay› denetleyebiliyorsa, 10 tane meslek mensubu ortakl›k kurabilir, o ﬂirket 100 tane firmay› denetleyebilmeli. Yoksa, bir tane meslek mensubu 30 tane adam› çal›ﬂt›rarak denetim olmaz de¤erli arkadaﬂlar›m.
‹ﬂte gelin, gerçekten dolaﬂt›¤›m›z illerde gördü¤ümüz tablo ﬂu: Meslek mensuplar›n›n buras›na geliyor de¤erli arkadaﬂlar. Bugün bak›n eczac›lar sokakta. Yar›n bir gün
e¤er bunun önünü almazsak; zaman zaman yeminli oda baﬂkanlar› benim sözümü farkl›
alg›l›yorlar, tehdit olarak alg›l›yorlar, biz bir ﬂans›z de¤erli arkadaﬂlar›m. Bizim, kavgay›
engelleyen bir anlay›ﬂ›m›z var bugüne kadar. Ama siz bizim üyemizin elinden ekme¤ini ald›kça, bu mesle¤i, birilerini ast, birilerini üst olarak gördü¤ü zaman bir gün öyle bir nokta gelir ki, biz oda baﬂkanlar›, SMMM odalar› üyelerimizi engelleyemeyiz de¤erli arkadaﬂlar›m. Bunu ne olur farkl› alg›lamay›n. Gelin bu mesle¤i birlikte paylaﬂarak, standartlar›n› koyarak, herkesin yapabilece¤i iﬂ say›s›n› belirleyerek bu mesle¤e bir ﬂekil verelim diyorum.
ﬁimdi o kadar çok tekelleﬂmeyle ilgili olumsuzluklar oluﬂuyor ki, bir kere Say›n
Baﬂkan›m›za ﬂunun aç›kl›kla alt›n› çizelim, bir kere ba¤›ms›z denetimle ilgili tekelleﬂmenin sonuna kadar karﬂ›s›nday›z, yok öyle bir ﬂey. Bu konuda ne gerekiyorsa yapaca¤›m›z› TÜRMOB yönetiminin bilmesi laz›m. Öyle bir firmaya yok. Kaç tane ba¤›ms›z denetim
yapacak firma varsa bir havuza toplan›p da¤›t›lmas› lâz›m. Bu meslek böyle bir yere gelecek.
ﬁimdi benim, yeminli odalar›n›n da¤›tt›¤› ücret tarifesiyle ilgili birkaç tespitim var.
Bildi¤im kadar›yla, tüm YMM odalar› ortak bir ücret tarifesi yay›nlad›n›z veya üyelerinize gönderdiniz, ama birtak›m çeliﬂkiler var. ﬁimdi örne¤in, sizin ücret tarifenizde sürekli
dan›ﬂmanl›k olay›n›z 600 milyara kadar 200 milyon lira. ‹stanbul Odam›z›n sürekli da-
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n›ﬂmanl›k ücreti, 250 milyara kadar 270 milyon lira. ﬁimdi Say›n Genel Baﬂkan›m biliyor, firma vermeyece¤im, bir meslek ﬂirketimiz bir ﬂey gönderiyor, diyor ki, "Tam tasdik
yapt›ranlar veya YMM ile dan›ﬂmanl›k sözleﬂmesi olanlar SM veya SMMM'lere beyanname imzalatmak zorunda de¤ildir." Bir yanda meslek karar› var, ki biz suç duyurusunda bulunaca¤›z, onu aç›kl›kla ifade ediyorum, hangi kuruluﬂsa. Yarg›ya dava açarlar, itiraz›m yok; yarg› iptal eder, ona da itiraz›m yok, ama ortada bir meslek örgütünün kararlar› varsa buna tüm odalar da uymak zorundad›r, ﬂirketler de uymak zorundad›r.
Kimse bu örgütün üstünde de¤ildir.
ﬁimdi burada bir çeliﬂki var. Sen 200 milyona bir YMM ile sözleﬂme düzenle, bu
anlamda ç›kan ifade, Bakanl›¤›n da görüﬂü o do¤rultuda. O da ayr› bir konu, de¤erlendirilmesi gereken bir konu. O zaman uygunluk denetimi yapt›rman›za da gerek yok. Toplay›n bir yerde, fabrika gibi tak›r tak›r imzalay›n. Yok öyle ﬂey de¤erli arkadaﬂlar›m; bunlar›n bir an evvel düzeltilmesi gerekiyor.
Gerçekten haks›z rekabet konusunda YMM'lerin belirledi¤i ücretlerin alt›nda tasdik teklifleri verilerek veya SMMM'lerin kendi ücret tarifeleri alt›nda ücretler verilerek,
birbirinizden iﬂ alarak bu iﬂte belki iki gün çok büyük paralar kazanabilirsiniz, ama üç
gün sonra bir dönüp bakarsan›z, ne kamuoyunda itibar kal›r size, ne de bu toplum size
güven duyar.
Sonuç olarak ﬂunu ifade etmek istiyorum: Gerçekten bu meslek son derece önemli, dünyan›n en önemli mesleklerinin baﬂ›nda geliyor. Hele hele Türkiye'nin geliﬂmesinde
bu mesle¤e son derece ihtiyaç oldu¤una inan›yoruz. Biraz kendi kap›m›z›n önünü temizleyerek, biraz art›k ﬂu meslek gruplar› aras›nda haks›z rekabeti ciddi ve samimi olarak
ortadan kald›rarak, herkesin yapabilece¤i iﬂin standard›n› belirleyerek, iﬂte o zaman
Türkiye'de bu meslek hakl› bir yere gelecektir diyorum.
Bu inançla hepinize sayg›lar sunuyorum, çok teﬂekkür ediyorum.
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Bir mesle¤in sayg›nl›¤›, o mesle¤in ör-gütlü gücüne ve mesleki e¤itim seviyesine
ba¤l›d›r. Gelece¤e haz›rl›k çerçevesinde
e¤itimden ödül vermeyiz.
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>>> Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme
Semineri
“Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme” konulu seminere hoﬂgeldiniz.
Bir mesle¤in sayg›nl›¤›, o mesle¤in örgütlü gücüne ve mesleki e¤itim seviyesine
ba¤l›d›r. Bu anlamda e¤itim çal›ﬂmalar›m›za ara vermemize ra¤men belli bir süreden
sonra devam edece¤iz. Özellikle dergimizde bu tip konular, bu tip mesleki çal›ﬂmalar›n
devam› olacakt›r. Bu konuda sizlerden yaz› ve görüﬂler beklemekteyiz.
Yaz tatiline girmeden önce bir panel yapmay› düﬂündük. Konusunu, yerini ve tarihini size k›sa zamanda bildirece¤iz.
Geçen gün gazetelerde bir haber vard›; muhasebeciler s›nava tâbi olacak diye. Bu
konuda gerekli bir aç›klama yapma gere¤ini duyuyoruz. Haberin asl›, bildi¤iniz gibi 3568
say›l› meslek yasas› gere¤i serbest muhasebeci malî müﬂavirlik ve yeminli malî müﬂavirlik s›nav›na girmek için verilen bir haberdir. Bu s›nava girmek isteyenler 15 Nisan tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmekte, 30 Nisan ve 3 May›s tarihleri aras›nda da s›nav yap›lacakt›r. Bu konuda gerekli bilgiyi ve dokümanlar› Odam›zdan temin edebilirsiniz.
Bu seminere kat›l›mc› olarak kat›lan Gelirler Genel Müdürü Daire Baﬂkan› Say›n
Doçent Doktor Nevzat Sayg›l›o¤lu’na, ‹stanbul Defterdarl›¤› Defterdar Yard›mc›s› Say›n Musa Piﬂkin’e, ö¤retim üyesi ve Dünya Gazetesi yazarlar›ndan Say›n Veysi Sevi¤’e
ve bize bu yerde toplanma olana¤› veren ‹stanbul Ticaret Odas›'n›n de¤erli yöneticile rine teﬂekkür ediyoruz.
Toplant›y› yönetmek üzere Odam›z›n Yönetim Kurulu üyesi Say›n Lütfü Sönmez’i
kürsüye davet ediyor, seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar sunar›m.

>>> SEM‹NERLER

121

1 seminer 1.qxp

10/3/08

11:02 PM

YAHYA ARIKAN

Page 122

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

06 Aral›k 1991

>>> ‹ﬂletmelerde Dönem Sonu ‹ﬂlemleri
Sayg›de¤er meslektaﬂlar›m, ‹stanbul Serbest Muhasebeci Malî Müﬂavirler Odas›
Yönetim Kurulu ad›na hepinize hoﬂgeldiniz diyorum.
Geçen sene baﬂlatt›¤›m›z e¤itim çal›ﬂmalar›na bu sene de devam ediyoruz. E¤itim
çal›ﬂmalar›n›n mesle¤imiz de çok önemli yeri var. Mesle¤imizin sayg›n ve onurlu bir yere
gelmesinde e¤itim seviye mizin yükselmesinin çok önemli bir rolü var. Özellikle bu e¤itime
çok büyük a¤›rl›k veriyoruz. Ben önümüzdeki dönemlerdeki seminerler hakk›nda k›saca
bilgi vermek istiyorum;
Ocak ay›nda “Katma De¤er Vergisi Uygulamalar›”, ﬂubat ay›nda “Gelir ve Kurumlar Vergisinde Muafiyet ve ‹stisnalar”, mart ay›nda “Gelir Vergisi Beyan›”, nisan ay›nda “Kurumlar Vergisi Beyan›” üzerine seminerler devam edecek. Lütfen bültenlerimizde bizi takip edin.
Di¤er bir konu, Mesleki E¤itim Komisyonu taraf›ndan haz›rlanan muhasebe ve hukuk konulu bir e¤itim çal›ﬂmam›z var. En son bültenimizde bu e¤itim program›ndan bilgi
verildi, fiyat durumu, seminere, e¤itime kat›lman›n ﬂartlar›yla ilgili aç›klamalar bu bültende sizlere iletilecek. Programa ilgi gösteren arkadaﬂlar›m›z oraya bizzat müracaat
ederek gerekli aç›klamalar› oradan temin edebilirsiniz.
Yine önümüzdeki aylarda ocak ay›nda vergi yasalar›ndaki de¤iﬂiklikler üzerine bir
panel düzenlenecek. ﬁubat ay›nda ise Meslek Yasam›zla ilgili bir panel düzenlenecek.
Özellikle bu panele yeni Çal›ﬂma Bakan› Mehmet Mo¤ultay da davet edilerek sosyal güvenlik sorunumuz bizzat kendisine aktar›larak bu konuda çözümler üretilmesine davet
edece¤iz. Zannediyorum bizleri k›rmadan bu panele kat›lacaklard›r.
Bugünkü seminere kat›l›mc› olarak iﬂtirak eden Gelirler Genel Müdürlü¤ü Daire
Baﬂkan› Say›n Erdo¤an Aslan zannediyorum trafik nedeniyle ﬂu ana kadar kat›lamad›lar, iﬂtirak edeceklerdir.
‹stanbul Defterdarl›¤› Gelir Müdürü Say›n Ertu¤rul Öz, kendisi ayn› zamanda Odam›z üyesi olur.
Yine Odam›z üyesi, Marmara Üniversitesi ö¤retim üyesi görevlisi, ayn› zamanda
Mesleki E¤itim Komisyon üyemiz Doçent Doktor Say›n Bumin Do¤rusöz’e teﬂekkür
ederim. Bu seminerin bilgimize ve e¤itime katk›s› olmas› dile¤iyle hepinize sayg›lar sunar›m. Teﬂekkür ederim.
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11 ﬁubat 1991

>>> Gelir ve Kurumlar Vergisinde Muafiyet ve
‹stisnalar
“Gelir ve Kurumlar Vergisinde Muafiyet ve ‹stisnalar” konulu seminere hoﬂ geldiniz.
Bu e¤itim toplant›lar›m›za mart ve nisan ay›nda da devam edece¤iz. De¤erli meslektaﬂlar›m; mesle¤imizin sayg›nl›¤› e¤itim düzeyimizin artmas›na ba¤l›d›r. Bu tip toplant›lara kat›larak e¤itim seviyemizin geliﬂmesine katk›da bulunal›m. Üzülerek belirtmek istiyorum, Odam›z›n düzenlemiﬂ oldu¤u serbest muhasebeci malî müﬂavirler mesleki e¤itim
program›na koskoca ‹stanbul’da 7 bin üyemiz bulunan Odam›zdan 14 kiﬂi e¤itime devam
etmektedir.
Bize bu toplant›y› yapma olana¤› veren baﬂta ‹stanbul Ticaret Odas›'n›n de¤erli
yöneticilerine ve kat›l›mc› olarak kat›lan Say›n Defterdar Yard›mc›m›z Musa Piﬂkin’e ve
özellikle belirtmek isterim Musa Piﬂkin üstad›m›z gerçekten mesle¤imize s›cak bakmas›na, bize gösterdi¤i yak›nl›¤a da ayr›ca Odam›z ad›na, mesle¤imiz ad›na teﬂekkür ediyorum. Ayr›ca, yine bu seminere yine kat›l›mc› olarak kat›lan Odam›z›n üyesi, ö¤retim
üyesi Doçent Doktor Bumin Do¤rusöz’e ve yine Odam›z üyesi Mesleki E¤itim Komisyonu
Baﬂkan› Say›n Yaﬂar K›z›lkum’a teﬂekkür ediyoruz.
Toplant›ya geçmeden önce k›saca bir konu hakk›nda bilgi vermek istiyorum de¤erli
arkadaﬂlar›m. Bir ücret tarifesi, bir karmaﬂa devam etmekte. Gayet aç›k, 3568 say›l›
yasay› inceledi¤imiz zaman “Oda bir tarihte yay›nlar” der tabiî belli kurallar prensipler
do¤rultusunda. Dün Ankara’da Odalar Birli¤inde tüm odalar›n kat›ld›¤› toplant›da ald›
¤›m›z kararda odalar›n yay›nlad›¤› tarihe meslek mensuplar› uymak zorundad›r ve disiplin mevzuat› bu konuda gayet aç›k ve nettir. Kald› ki ücret tarifesindeki ikilem olay› Maliye Bakanl›¤›'yla bir çeliﬂki olay› de¤ildir, bunun örnekleri vard›r. Di¤er meslek odalar›nda, örne¤in sa¤l›kç›lar›n Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n haz›rlad›¤› tarife ayr›d›r, odas›n›n haz›rlad›¤› tarife ayr›d›r. Biz meslek mensuplar›, mesle¤imizin yar›nlarda sayg›n yerini alabilmesi,
ekonomik düzeyimiz ve topluluk ve sorumluluk sigortas›ndan geçti¤ini çok iyi biliyoruz.
Bu iki konuyu oturtmad›¤›n›z sürece bu mesle¤in yar›nlarda di¤er mesleklerin aras›nda
tam olarak kalaca¤›na inanmamaktay›z. Bu anlamda Odam›z›n yay›nlad›¤› tarifeye uy-
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mayan meslek mensuplar›m›za yasal iﬂlem yapaca¤›m›z› üzülerek belirtmek istiyorum.
Tabiî tüm bunlar sizler için de¤erli arkadaﬂlar›m.
Ben toplant›y› yönetmek üzere Say›n Erkin Balaban’› davet ediyorum. Buyurun Say›n Balaban. Say›n Musa Piﬂkin, buyurun Say›n Piﬂkin. Say›n Bumin Do¤rusöz, buyurun
Say›n Do¤rusöz. Say›n Yaﬂar K›z›lkum, buyurun Say›n K›z›lkum.
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Yönetimimiz ve Birli¤imiz an›nda duyarl›
davranarak ve özellikle siz meslektaﬂlar›m›z›n
de¤erli katk›s›yla telgraf kampanyam›za des-tek vererek iﬂletme esas› bölümü ç›kar›lm›ﬂ
bulunmaktad›r.
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02 Mart 1993

>>> Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme ve
‹stisnalar
Say›n konuklar, sayg›de¤er meslektaﬂlar›m; Odam›z›n düzenlemiﬂ oldu¤u gelir vergisi seminerine hoﬂgeldiniz diyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m, bildi¤iniz gibi muhasebe mesle¤i dünyada en önemli mesleklerden biri. Ama ülkemizde maalesef diyorum, hakk› olan sayg›n yerini bir türlü alamad›.
Yönetim olarak dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de böylesine önemli bir mesle¤i sayg›n
bir konuma getirebilmek için öncelikle medyada yer almak ve de meslek içi e¤itime büyük
bir a¤›rl›k vermek temel hedeflerimiz aras›ndayd›.
E¤itim çal›ﬂmalar›m›zla ilgili k›saca sizlere bilgi vermek istiyorum. 5 Ocak’ta “‹ﬂletmelerde Dönem Sonu ‹ﬂlemleri Semineri”, 16 Ocak’ta “Beﬂ Ayr› Bölgede Ücret Tarifeleri
ve Sözleﬂme Düzenleme Semineri”, 2 Mart, yani bugün “Gelir Vergisi Semineri”, 6 Nisan’da ‹stanbul Ticaret Odas›'nda “Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri”,
26 Aral›k’ta “Vergi Sempozyumu”, 6 ﬁubat'ta “Muhasebe Mesle¤inin Önemi ve Geleneklerin Oluﬂmas› Paneli”, 12 Ekim ve 23 Kas›m’da yap›lan “Malî Müﬂavirlik S›nav›na Haz›rl›k Kursu”, yine bu kursun devam› olarak 15 ﬁubat'ta baﬂlayan, 15 Nisan’da devam
edecek olan kurs bulunuyor. Ve yine Nisan ay›nda geçen sene oldu¤u gibi meslek içi e¤itim konusunda yine seminer çal›ﬂmalar›m›z da, kurs çal›ﬂmalar›m›z da devam edecek.
De¤erli arkadaﬂlar›m, bizler böylesine meslek içi e¤itime önem verirken, meslek yasam›z ç›kal› yaklaﬂ›k üç y›l olmas›na ra¤men bugüne kadar mesle¤in, meslek yasam›zdaki eksikler konusunda herhangi bir ﬂey yap›lamad›. Bunun yan› s›ra hiçbir meslekte olmayan yetkisiz muhasebeci konusu hala mesle¤in en temel sorunu olarak devam etmekte. Biz bunlarla u¤raﬂ›rken, yani mesle¤in kimlik kazanmas›n›, özellikle yetkisiz muhasebenin engellenmesi konusunda mücadele verirken bir de bakt›k ki yeni vergi tasar›s›nda iﬂletme yönetim merkezi ad› alt›nda yeni bir bölüm gündeme geldi bildi¤iniz gibi.
Yönetimimiz ve Birli¤imiz an›nda duyarl› davranarak ve özellikle siz meslektaﬂlar›m›z›n de¤erli katk›s›yla telgraf kampanyam›za destek vererek iﬂletme yönetim merkezinin çok önünde bir bölüm olan iﬂletme esas› bölümü ç›kar›lm›ﬂ bulunmaktad›r. Ama bildi¤iniz gibi götürü usulden gerçek usule geçecek olanlar›n günlük esas›nda bu bölümde
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defterlerini tutma olay› hâlâ devam etmektedir. ‹ﬂi ﬂansa b›rakmama ﬂeklindeki düﬂüncemizi geçenlerde Plân Bütçe'yle baﬂlayan vergi tasar›s› görüﬂmelerini Birli¤imiz ve birkaç oda olarak kat›ld›k, orada tekrar görüﬂlerimizi dile getirdik, milletvekilleriyle görüﬂtük. Ümit ediyoruz ki, bu tasar› iﬂlemez oldu¤unu defalarca söylememize ra¤men, s›rf
meslek yasas› alt› ayl›k olmas› nedeniyle kald›r›laca¤›na yürekten inan›yorum.
Bir di¤er konu, biraz önce belirtti¤im ﬂekilde yetkisiz muhasebeci sorunu. Say›n
Bakan›m›z, ben misafir konuﬂmac›lar›n özellikle yanl›ﬂ anlamamas›n› diliyorum, çünkü
kendileri bugün masan›n bu taraf›ndalar, o yüzden konuﬂmalar›m› yanl›ﬂ yorumlamamalar›n› diliyorum, çünkü de¤erli dostlar›m›z ayn› zamanda. Say›n Bakan›m›z bugüne kadar
3568 say›l› yasay›, yeminli malî müﬂavir yasas› olarak görmektedir. Hepiniz televizyonlar› izliyorsunuz, Say›n Bakan›m›z diyor ki, bu meslek camias›na hangi yetki verilebiliyor?
Bugüne kadar ç›kart›lan tüm yetkiler, tüm tasdik yetkileri sadece ve sadece yeminli
mali müﬂavirlik müessesesine yöneliktir. Bunu derken, yeminlilik müessesenin yanl›ﬂlar›n›, eksiklerini dile getirmek istemiyorum, yeminlilik müessesesiyle muhasebeci ve müﬂavirlik e¤er bir mant›k içerisinde çal›ﬂamazlarsa, yani muhasebe mesle¤ini paylaﬂamazlarsa devlet hiçbir zaman istedi¤i hedefe ulaﬂmayacakt›r. Bu anlamda Say›n Bakan›m›z
maalesef diyorum 6 ﬁubat’ta sizlerin görkemli deste¤iyle böyle bir meslek örgütünün
varl›¤›n› ‹stanbul’da tan›d› ve ondan sonra 10 ﬁubat’ta yap›lan panelde de Türkiye’nin
dört bir yan›ndan gelen meslektaﬂ›m›z›n deste¤iyle ilk defa muhasebe ve müﬂavir kelimelerini dile getirmeye baﬂlad›lar. Ve Say›n Bakan›m›z ﬂunu söylüyor, yürekten kat›l›yoruz. Geceleri rüyama giriyor diyor, bir liran›n hesab›n› yap›yorum diyor. Hakl›d›r, bir Maliye Bakan› olarak temel amac› vergileri en iyi ﬂekilde toplamak oldu¤una göre, biz de
ﬂunu iddia ediyoruz: Bu meslek odas› da kamu görevini yapan bir meslek odas›d›r diyoruz. Yani, en az onlar kadar verginin adilce toplanmas›n› bizim meslek odas› olarak da
düﬂünmekteyiz.
Çok fazla ﬂey söylemek istemiyorum. Hepimizin bildi¤i gibi ﬂu beyannamenin arkas›nda bir sütun var de¤erli arkadaﬂlar›m, okuyorum: Beyannameyi düzenleyen serbest
muhasebeci veya serbest mali müﬂavirin ad› soyad›, ba¤l› oldu¤u vergi dairesi hesap
No'su, oda sicil No’su, imzas›. Bu bildi¤iniz bütün beyannamelerde mecburdur. Diyoruz
ki, siz vergileri adilce toplamak istiyorsan›z, vergi kaça¤›n› engellemek istiyorsan›z, iﬂte
bu beyannamelerde meslek mensubunun imzas› olmadan al›nmamal›d›r diyoruz. Ne olacakt›r? ‹ki ﬂey gerçekleﬂecektir. Bir, yetkisiz muhasebeci sorunu çözümlenmiﬂ olacakt›r.
‹ki; yine iddia ediyorum, kaçak muhasebecilerin bu kay›tlar› do¤ru tutmad›klar› için tril-
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yonlarca vergi ziyan› yok olacakt›r. ‹ﬂte biz ‹stanbul’da sizler ad›na 10 bini aﬂk›n meslek
mensubu ad›na bu yetkiye haz›r oldu¤umuzu belirtmek istiyorum. Ve diyoruz ki, 1993 y›l›
yetki alma y›l›. Lütfen de¤erli arkadaﬂlar›m, her zaman belirtti¤imiz gibi güven duygular›
içerisinde kurumlar›m›za ve birbirimize güven duyarak bizlere destek verin.
Ben, bugünkü seminerimize Ankara’dan gelip kat›lan de¤erli üstad›m›z Yakup Uslu’ya, asl›nda üstad›m›z, ayn› zamanda delegemiz, kendisine ayriyeten teﬂekkür ediyorum. Ve Odam›z›n üyesi, ‹stanbul Defterdarl›¤› Gelir Müdürü Erdal Öz’e ﬂimdiden katk›lar› için teﬂekkür ediyor, hepinize sayg› ve sevgiler sunuyorum. (Alk›ﬂlar)

>>> SEM‹NERLER

129

1 seminer 1.qxp

10/3/08

11:02 PM

YAHYA ARIKAN

Page 130

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

14 May›s 1993

>>> Muhasebenin Temel Kavramlar› ve Tekdüzen
Hesap Plan›
Say›n konuklar, de¤erli arkadaﬂlar›m; Odam›z›n düzenlemiﬂ oldu¤u seminere hoﬂ
geldiniz. Hepinizin bildi¤i gibi, daha geçen cumartesi günü yine bu salonda 4. Ola¤an
Genel Kurulumuzu yapt›k. Çal›ﬂmalar›ndan dolay› kurullar›m›za ve de¤erli katk›lar›n›, görüﬂlerini Genel Kurulumuza sunan üyelerimize teﬂekkür ediyor, sevgilerimi sunuyo rum.
Ancak bir konuya da de¤inmeden geçemeyece¤im; özellikle meslek yasam›z ç›kt›¤›
andan itibaren büyük bir eksiklik var bize göre, yaz›lar›m›zda, bültenlerimizde sizlere aktarmaya çal›ﬂt›k. Bir avukat, doktor bir iﬂ yerinde çal›ﬂt›¤› zaman unvan›n› kullanabilirken, muhasebe mesle¤ini firmalarda yapan arkadaﬂlar›m›z›n unvanlar›n› kullanamamas›
bize göre meslek yasam›zda büyük bir eksiklik. Tabiî biz bunun mücadelesini verirken ki
bugünkü seminerimizin özellikle firmalarda çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z›n ço¤unlukta oldu¤unu görüyoruz. Bu mesle¤in sabit bir konuma gelebilmesinde odam›z›n düzenlemiﬂ oldu¤u
etkinliklere katk› verilmesini, genel kurullara kat›lmay›, desteklerinizi ayr›ca bekledi¤imizi
bir kez daha belirtmek istiyoruz.
Genel Kurul üzerinden hemen birkaç gün geçmiﬂken izninizle küçük bir hat›rlatmayla bir konuya de¤inmek istiyorum. Geçti¤imiz 10 ay içinde hemen tamam› bu otelde olmak üzere 10 konuda 14 adet seminer, forum, panel düzenlenmiﬂ, bu toplant›lara her
biri kendi alan›nda uzman olan akademisyenler, bürokratlar ve meslek mensuplar›m›z›n
kat›l›m›yla toplam 65 konuﬂmac› veya tart›ﬂmac› kat›lm›ﬂt›r. Buna düzenlemiﬂ oldu¤umuz meslek içi seminerlerimizi katm›yorum. Evet, bu türden etkinlikleri düzenlemek çal›ﬂma program›m›z›n gere¤i ama biz bu çal›ﬂmalar›m›z› mesle¤imizi ve Odam›z›n kurum
imaj›n›n olgunlaﬂmas›na katk› sa¤layacak çal›ﬂmalardan say›yoruz. ‹ﬂte bu nedenle
sevgili arkadaﬂlar›m, bugün de özellikle önümüzdeki y›l uygulamak zorunda oldu¤umuz
mesleki norm ve standartlar konusunu biçimleyen tekdüzen hesap plan› konusunda bir
seminer veriyoruz.
Seminere çok de¤erli katk›lar›n› sunacak olan Gazi Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi
ö¤retim üyelerinden ve TÜRMOB Yönetim Kurulu eski üyesi Prof. Dr. Say›n Nalan Akdo¤an’a ﬂimdiden sayg› ve sevgilerimizi sunuyorum.
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De¤erli arkadaﬂlar›m, TÜRMOB’un da haz›rl›k çal›ﬂmalar›nda yer ald›¤› tek düzen
hesap çerçevesi, hesap plan› ve iﬂleyiﬂi konulu tebli¤ 26.12.1992 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer say›s›nda yay›nlanmas›yla 1994’te gündeme girecektir. Y›llard›r mücadelesini verdi¤imiz yetkisiz muhasebeci olay›na karﬂ› ruhsatl› muhasebecinin önemini
art›racak olan bu geliﬂme, meslekte bir kalite ve uzmanlaﬂmaya prim getirecektir.
Bu uygulamayla uluslararas› genel kabul görmüﬂ muhasebe norm ve ilkelerinin ülkemizde de uygulamaya konulmas› temel noktalarda sadece bir uyum sa¤lamak hedefi
ile s›n›rl› olmamaktad›r. Muhasebe sistemi uygulanan tebli¤ ile düzenlenen hesap plan›
çerçeveleri muhasebe kurallar›na dayanarak elde edilen mali tablolar›n içerdi¤i bilgileri
sa¤l›kl› ve ekonominin temel kurumlar›nda devletin ilgili birimleri, ilgili denetçisi ve kuruluﬂlar› taraf›ndan denetlenmesi ve yönetilmesinde tek düzenin sa¤lanmas›nda say›s›z
yarar›n olmas›n›n yan› s›ra tek düzen hesap plan› uygulamas›n›n Maliye'nin ve meslek
mensubunun iﬂ yükünü azaltaca¤› ve meslek mensubunun daha iyi hizmet verece¤i gerçe¤i ortadad›r. Bu vesileyle tekdüzen hesap çerçevesi hesap plan›n›n iﬂleyiﬂi konusunu
gündeme getiriyor, ﬂahs›m ve Yönetim Kurulu ad›na hepinize sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.
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15 Aral›k 1993

>>> Dönem Sonu ‹ﬂlemleri
Say›n Genel Baﬂkan›m, say›n konuklar, sevgili meslektaﬂlar›m; hepinizi sayg› ve
sevgiyle selaml›yor, hoﬂ geldiniz diyorum.
May›s 1993’te yine bu salonda tekdüzen muhasebe sistemi konulu bir seminer düzenlemiﬂtik. O gün bine yak›n bir kat›l›m vard›. Say›n Hocam Nalan Akdo¤an’la akﬂam
yeme¤i yerken, Hocam 11 bin üyeyi nas›l e¤itece¤iz, bize bu konuda yard›mc› olur musunuz diye sordu¤umuzda meslek katk›lar›n› bizden hiçbir zaman esirgemeyen sevgili hocam›z, ne gerekirse yapar›z dedi. ‹ﬂte o gün sizlere yard›mc› olmak üzere e¤itmenler
kadrosu oluﬂturma düﬂüncesini att›k. Bu önerimiz TÜRMOB yönetimi taraf›ndan uygun
görülerek Denizli’de tüm Türkiye’yi kucaklayan e¤itim çal›ﬂmalar›na baﬂland›. Denizli’ye
gönderdi¤imiz arkadaﬂlara takviye olarak yeni arkadaﬂlarla Say›n Rüstem Hac›rüstemo¤lu, Say›n Haluk Sümer ve Say›n Recep Pekdemir hocalar›m›z›n de¤erli katk›lar›yla
Eylül ay›nda odam›z üyesi 22 arkadaﬂ›m›z› ö¤retmen olarak yetiﬂtirdik. Bildi¤iniz gibi,
ekim, kas›m, aral›k aylar›nda ilçelerde 22 arkadaﬂ›m›z›n büyük özverili çal›ﬂmalar›yla 2
binin üzerinde meslek mensubumuzun bilgilerini tazeletmeyi sa¤lad›k. ‹ﬂte bu panel e¤itim çal›ﬂmalar›m›z›n finali olarak düzenlendi. Tabii ki 1993 y›l›n›n ilk finali. 1993’te hedefimiz; tekdüzen muhasebe sisteminin ana ruhunu ve tekdüzen hesap plan›n› sizlere aktarmak, 1994 ise ayn› yöntemle malî tablolar›n aktar›lmas› olacakt›r.
De¤erli meslektaﬂlar›m, tek düzen muhasebe sisteminin ülke ekonomisine büyük
katk›lar getirece¤i herkesin malumudur. De¤erli panelistler konuyu enine boyuna inceleyeceklerdir, bu konuya girmeyece¤im. Ancak özetle önemini belirten birkaç cümle söylemek istiyorum. Tekdüzen muhasebe sistemi yeni bir dönemin baﬂlang›c› olacakt›r. Muhasebe standartlar›n› bilen ve bilmeyenin ay›klanaca¤› bir süreç olacakt›r. Bu sistem,
muhasebeciler aras›nda tek bir dilin konuﬂulmas›n›, iﬂletme sahipleri aç›s›ndan malî
tablolar sayesinde do¤ru ve güvenilir bilgiler elde etmeyi, üçüncü ﬂah›slar› ise maddiyat
ve bilançolar yerine ﬂeffaf bilançolar› okuyarak do¤ru yat›r›mlar yapabilmesini sa¤layacakt›r.
De¤erli meslektaﬂlar›m, 1993’ü geride b›rak›yoruz. 1994’e girmeden önce 1993’te
beklentilerimiz nelerdi, 1994’te neler bekliyoruz, biraz da vergi a¤›rl›kl› olmak üzere k›sa-
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ca de¤erlendirmek istiyorum. Mevzuat›n gözden geçirilmesi ve dilinin sadeleﬂtirilmesine
iliﬂkin istemlerimiz beklemede. Asgari ücretlinin vergiden muafiyeti istemimiz beklemede. Yetkisiz muhasebecinin engellenmesi yönündeki yasal istemlerimiz beklemede. Reﬂit
herkesin vergi mükellefi olabilmesi istemimiz beklemede. Götürü vergiden bir an önce
kurtulabilme istemimiz beklemede. Hayat standard› kalks›n istemimiz beklemede. KDV
oranlar›n›n art›r›lmamas› ve oranlarda istikrar istemlerimiz beklemede. Vergi idaresinin
iyileﬂtirilmesi konusundaki istemlerimiz beklemede. Meslek yasam›z 3568’i demokratikleﬂme ve yeniden yaz›m iﬂlemlerimiz beklemede. Ba¤Kur, SSK, Emekli Sand›¤›'n›n birleﬂtirilip tek çat› alt›nda insanlar›m›z›n tamam›n› kucaklayan bir sigorta kurumu oluﬂturulmas›na iliﬂkin istemlerimiz beklemede. 1994’ten beklentilerimiz ise yukar›daki eleﬂtirilerimiz dikkate al›nd›¤›nda, süreç içerisinde götürünün kalkaca¤›n›, vergi düzeninin oturaca¤›n›, iﬂletme esas›n›n yerine yüzde 90 bilanço esas›na geçilece¤ini, uluslararas›
standartlara göre kay›tlar›n tutulaca¤›n›, bu kay›tlar›n yetkili kiﬂilerce kontrol edilmesiyle gerçek vergilerin toplanmas›n› sa¤layaca¤›n› umuyoruz. Di¤er bir anlamda, gerçek
kazançlar vergilendirilecek olup bunu da toplumun tüm kesimleri hoﬂgörüyle bakacaklard›r.
Ne kadar radikal vergi politikalar› üretirseniz üretin, halk› vergi konusunda bilinçlendirmemiﬂseniz vergi toplayamazs›n›z. Olay, vergi konusunun ötesinde hukuk, e¤itim,
sa¤l›k, kültür ve di¤er ideolojik kurumlar›n tamam›nda yaﬂanan ahlak erozyonundan
kaynaklanmaktad›r. Öncelikle yurttaﬂa örnek olacak bir parlamento gerekiyor. Verdi¤i
sözü tutabilen, sorunlar› bilen ve çözümlerinden korkmayan program sahibi partiler, demokratik kurum ve kuruluﬂlar›n varl›klar›na ve görüﬂlerine inanan inisiyatiflere gereksinim duyuyoruz. Büyük bir inisiyatifle bunu beslemeyi sürdürüyoruz. Umutlar›m›z› özverili
bir çal›ﬂma ortam›yla 1994’te de sürdürece¤iz.
Panelimize Oturum Baﬂkan› olarak Say›n Rektör Ömer Faruk Bat›rel kat›lacaklard›. Kendileri önemli bir nedenle bugün aram›zda yoklar. Bugünkü oturumu yönetmek
üzere Say›n Hocam Profesör Doktor Halil Adaro¤lu’na, panelist olarak birikimlerini sunacak olan Say›n Hocam›z Profesör Doktor Nalan Akdo¤an’a, Maliye Bakanl›¤›n› temsilen kat›lan Say›n Erdo¤an Aslan’a, TÜRMOB’u temsilen kat›lan Say›n Baﬂkan Yard›mc›m›z Masum Türker’e sizler ad›na teﬂekkür ediyorum. Panelin baﬂar›l› geçmesi ve yeni y›l›n bar›ﬂ, sa¤l›k ve mutluluk getirmesi dile¤iyle ﬂahs›m ve Yönetim Kurulu ad›na sayg› ve
sevgiler sunuyorum.
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>>> KDV Beyannamesinin Düzenlenmesi
Maliye Bakanl›¤›'n›n de¤erli temsilcileri, sayg›de¤er meslektaﬂlar›m hoﬂgeldiniz. Bu
y›lki e¤itim çal›ﬂmalar›m›z›n sonuncusunu yap›yoruz. 12 Nisan’da Odam›z›n balosu yap›lacak ve may›s ay›nda da Odam›zda seçimler yap›lacak. ‹ki y›ll›k dönemin son e¤itim çal›ﬂmas›n› yap›yoruz.
Toplant›n›n baﬂlang›c›ndaki talepten dolay› bir beklenti oldu özür diliyoruz bu konuda. Ufak tefek de tart›ﬂmalar oldu, bundan dolay› da özür diliyoruz. Ama, birkaç ﬂeyi
hat›rlatmak istiyoruz.
Bu meslek odas› veya meslek odalar› herhangi bir siyasi partinin kurucusu olmayacakt›r, buna gücümüzün yetti¤i son ana kadar da mücadele edece¤iz. Tüm arkadaﬂlar›m ﬂunu çok iyi bilmeleri lâz›m ki, hangi dünya görüﬂünden olursak olal›m, hepimiz bu
meslek odas›nda bir arada olmak zorunday›z de¤erli arkadaﬂlar›m. O yüzden en önemli
husus olan hoﬂgörüyü sonuna kadar muhafaza etmek zorunday›z. Özellikle e¤itimle ilgili
olan çal›ﬂmalar› siyasi bir platform olarak görmekte hiçbir yarar yok. Bizler Oda yöneticileri Odam›z›n kuruldu¤u günden bu yana ve özellikle son iki y›lda her ﬂeyin en iyisini,
muhasebecilerin her ﬂeyin en iyisine lay›k oldu¤u bilinciyle yapmaya çal›ﬂt›k. Bir oda idari binam›z var, iki tane hizmet binas› açt›k, oda lokalini aç›yoruz. Bunlar yeterli olmayabilir, ama ben inan›yorum ki bu dayan›ﬂmam›zla, bu örgütlü gücümüzle yar›nlarda çok
daha güzel yerlere lay›k olaca¤›z. ﬁu anda 307 kiﬂilik bir dershane kapasitemiz var.
Ama Odam›z›n as›l hedefi, bin kiﬂiye hitap edecek ﬂekilde bir dershanesi olan bir sosyal
tesisi hayata geçirmektir. Hiçbir zaman olumsuz bakmad›k, Oda'n›n ilk kuruldu¤u gün
birçok arkadaﬂ›m hat›rlar, Galatasaray’da Beyo¤lu ﬁubemizin bir dernek binas›nda 100
metrekarelik bir yerde odam›z baﬂlad›. Ama bugün bir Oda merkezi, iki tane hizmet binas›, bir toplant› salonu, bir Oda lokali ve bugün inan›yorum ki bahsedilen projeleri de
bir gün mutlaka hayata geçirecektir.
De¤erli arkadaﬂlar›m, buraya gelmeden önce Side’de 2.Türkiye Muhasebe ve Denetim Sempozyumu yapt›k. Mesle¤imizin 2000’li y›llara giderken hedefleri tart›ﬂ›ld›. Gerçekten o toplant› da bu sonuç bildirgesi de bu seneki Oda dergisinde yay›nlanacak.
Mesle¤imiz önemli bir noktaya gelmiﬂtir, ümit ediyorum ki yar›nlarda daha da iyi bir ko-
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numa gelecektir. Ama bu örgütün toplant›s›na bir günlü¤üne dahi olsa Türkiye’de tan›nm›ﬂ insanlar gelip gidiyorsa, geldi¤imiz noktay› takdirlerinize sunmak istiyorum de¤erli
arkadaﬂlar›m.
Daha önceki bir bültende beyannameyi imzalama zorunlulu¤unun devam etti¤ini
sizlere bildirmiﬂtik. Bu konuda biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne bir dava aç›ld›, davan›n sonucu bekleniyor. Ümit ediyorum, Türkiye’deki vergi adaletinin sa¤lanmas›nda,
vergi adaletinin erozyona u¤rad›¤› bir ülkede bu sistemin iptal edilmemesini, Maliye Bakanl›¤›'n›n de¤erli temsilcileri burada ﬂu anda toplant›da bulunuyorlar, Maliye Bakanl›¤›
bu sistemin devaml›l›¤›ndan yana de¤erli arkadaﬂlar›m. Geçti¤imiz günlerde defterdarl›klara bir iç genelge gönderilmiﬂtir. Bu genelgede beyannamelerde meslek mensuplar›n›n
imzas› olmad›¤› takdirde resen takdire gönderilecek iﬂlemlerin baﬂlamas› ﬂeklinde bir iç
genelgeyi tüm vergi dairesi müdürlüklerine gitmiﬂ bulunmaktad›r.
Size gönderdi¤imiz bültende de detayl› olarak anlatt›k. May›s ay›n›n sonuna kadar
Odam›zdan bir faaliyet belgesi alarak vergi dairesine giderek imzalam›ﬂ oldu¤unuz beyannamelerin müﬂterilerin listesini bir tutanakla imzalaman›z gerekmektedir. ﬁu ana
kadar iptal davalar›nda sözleﬂme düzenleme zorunlulu¤u ve defter tutma zorunlulu¤u
konusunda bir Dan›ﬂtay'›n iptal kararlar› vard›r. Mükerrer 227’nin iptal karar› ﬂu anda
söz konusu de¤ildir, bu nedenle bu sistem devam etmektedir. Özellikle sözleﬂme düzenleme olay› belki Dan›ﬂtay bunu durdurmuﬂ olabilir ama 3568 say›l› yasaya göre meslek
mensuplar› yapt›klar› iﬂlerle ilgili sözleﬂme düzenlemek zorundad›r, bunu da meslek
mensuplar›na hat›rlat›r›m. Ve bu nedenle arkadaﬂlar›m›z nisan ay›nda kurumlar vergisi
beyannamesini verdikten sonra Odam›zdan alacaklar› tek bir faaliyet belgesi ve imzalam›ﬂ oldu¤u beyannamelerin listesini vergi dairesi memurunun önünde tutanakla imzalamas› gerekiyor. Bunun detaylar›n› ﬂu anda tart›ﬂmakta bir yarar yok, ama ileride bu
at›lan imzalar bize ait de¤ildir tart›ﬂmalar›n› önlemek aç›s›ndan vergi dairesine gidip
tutanak imzalanmas›n›n da meslektaﬂlar aç›s›ndan önemli bir yarar› var.
De¤erli arkadaﬂlar›m, son olarak aktaraca¤›m konu ﬂu: Biliyorsunuz 244 No'lu bir
tebli¤ ç›kt›, örgütümüzde hakl› olarak Maliye Bakanl›¤›'n›n yapaca¤› iﬂleri bize son dakikada yüklemesi konusunda bir tepki geldi. Biz arkadaﬂlar›m›za rahat olun dedik, bu konuda bakanl›k yetkilileriyle görüﬂüp en az›ndan bir erteletme olana¤›n› ele geçirece¤imizi
söyledik ve bildi¤iniz gibi iki ay uzat›lm›ﬂ bulunmakta.
Yine Bakanl›k yetkilerini burada gördü¤ümüz zaman, her platformda dile getirdi¤imiz gibi bir konunun daha alt›n› çizmek istiyorum. Biz muhasebeciler kamuya yard›m et-
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mekten hiçbir zaman çekinmiyoruz. Ama sürekli meslek mensuplar›na külfet getirmesi
do¤ru bir olay de¤il, sürekli art›r›lmas› do¤ru bir olay de¤il. O yüzden diyoruz ki, 13 No'lu
KDV beyannamesi, 13 No'lu muhtasar beyannamesi ve 249 No'lu tebli¤deki bildirim
mecburiyeti, bunlar tek bir bildirim haline getirilsin ve beyanname dönemleri bittikten
sonra yani nisan ay›ndaki verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesi bittikten sonra
meslek mensubu, hem devlet aram›ﬂ oldu¤u istatistik bilgileri als›n, hem de meslek
mensuplar›m›za külfet oluﬂmas›n diyoruz.
Ümit ediyorum, bu k›sa vade bir çal›ﬂma de¤il, ama zaman var. En az›ndan 1997
y›l›na girerken Maliye Bakanl›¤› yetkilileri bu konuda bir düzeltme yaparak meslek mensuplar›m›z› da bir külfetten kurtarm›ﬂ olacakt›r.
Ben sözü fazla uzatm›yorum, ama son ça¤r›m ﬂu: May›s ay›ndaki genel kurulumuza tüm meslektaﬂlar›m›z›n sahip ç›kmas›n› diliyorum. Eleﬂtirilerden ziyade, genel kurul
platformlar›nda eleﬂtiri getirmenizi, katk› getirmenizi diliyorum. Bu Oda bizlerin, sizlerin. O yüzden tekrar tüm arkadaﬂlar›m› Oda's›na ve Genel Kurul'a sahip ç›kmas›n› diliyorum, seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinizi sayg› ve sevgiyle selaml›yorum. (Alk›ﬂlar)
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11 ﬁubat 1994

>>> Vergi Yasalar› ve Yasadaki De¤iﬂiklikler
De¤erli konuklar, sayg›de¤er meslektaﬂlar›m; öncelikle hepinize hoﬂgeldiniz diyorum. Seminerimizin de¤erli konuﬂmac›lar›n› hepiniz biliyorsunuz. Kendileri tart›ﬂt›¤›m›z
vergi yasas›n›n ekim baﬂ›ndaki taslak halinin haz›rlay›c›lar› olan ve konuya iliﬂkin görüﬂlerinden daima yararland›¤›m›z çok de¤erli akademisyen ve de¤erli meslektaﬂlar›m›zd›r.
Umuyor ve diliyorum, bu seminerde de hepimiz gerçekten bilgilenecek, ufkumuz aç›lacak
ve yararl› bir çal›ﬂma ortam› yaﬂayaca¤›z. Hepinize ﬂimdiden teﬂekkür ediyorum.
Sevgili meslektaﬂlar›m, bildi¤iniz gibi gündemimizin bir bölümü uygulamadan ç›kan
sorunlar› çözümleyebilme aç›s›ndan yeni bir vergi tasar›s›n› tart›ﬂmakla, di¤er bölümü
de ç›kan yasan›n eksikliklerini saptamak ve eleﬂtirmekle geçiyor. Do¤rusu, fikir jimnasti¤i aç›s›ndan son derece yararl› ama ülke ekonomisi aç›s›ndan patinaj yapt›¤›m›z gibi bir
kuﬂkuya da kap›lm›yor de¤iliz. ﬁaka bir yana, Çiller hükümetinin 300. gününü doldurdu¤u ekim ay› baﬂlar›nda vergi tasar›s› konusunda ilk çal›ﬂmalar baﬂlam›ﬂt›r. ‹zin verirseniz baﬂl›klar halinde hat›rlatmalar yapmak istiyorum.
Gelir vergisi oran› yüzde 10’a düﬂürülecekti. Fiﬂ kesmeyene hapis cezas› kesiliyordu. Kurumlar vergisi yüzde 25’e iniyordu. Hapis cezas› paraya çevrilmeyecekti. Vergi
borçlar›n› ödemeyenler teﬂhir edilecekti. Devlet haks›z vergi tahsilat›na faiz ödeyecekti.
Yat, kotra gideri masraf yaz›lamayacakt›. ‹ﬂyeri kapama cezas› kald›r›lacakt›. K›saca o
günlerin gündeminde olan birkaç madde almaya çal›ﬂt›m. Konumuza, geliﬂmeleri ve sonuçlar› aç›s›ndan yeniden dönece¤im.
De¤erli arkadaﬂlar›m, baﬂtan sonuna kadar vergi ödemeyi savunan pek kesim s›ra
kendilerine geldi¤inde ba¤›ﬂ›kl›k fikrinin neferi kesilmektedirler. Vergi ödememek için teknoloji geliﬂtiren bu kesimler giderek tehditkar üsluplarla hükümete geri ad›m att›rm›ﬂlard›r. Haz›rlanan bütün vergi yasalar›n›n tasar› aﬂamas›nda, tart›ﬂmas› aﬂamas›nda
ve hatta yasallaﬂt›ktan ç›kar gruplar› engellenmelidir. Toplumsal ve demokratik yetkilerimizi kat›l›mc› ve ﬂeffaf politikalar uygulayarak bu gruplar›n önüne set çekmeliyiz.
De¤erli arkadaﬂlar, bizler daima fikir ürettik. Düﬂüncelerimizin ilgili kamuoyuna ulaﬂabilmesi için gerçekten özverili bir çal›ﬂma iklimi sa¤lad›k. Düﬂüncelerimizin yer bulabilmesi ve uygulanabilmesi için yayg›nlaﬂmas› anlam›nda çok yol ald›k. Vergi yasa tasar›-
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lar›n›n bir anayasa buyru¤u olarak uygun davran›m›n› sa¤layacak ve devlet bütçesini
daha fazla karﬂ›lar de¤iﬂiklikler içermesi gerekti¤ini yineledik. Biliyorsunuz bu çal›ﬂmalar›m›zdan biri olarak seminerimizin de¤erli konuﬂmac›lar›n›n da kat›ld›¤› Türk vergi sisteminde öneriler konulu bir rapor haz›rland›. Kitaplaﬂt›rd›¤›m›z bu çal›ﬂmay› halka sunduk.
Pek çok panel, seminer ve medyadaki çal›ﬂmalar›m›z›n tamam›nda hem mesle¤imizin geliﬂmesini sa¤lamak ad›na, hem de ekonomik yarar›na düﬂüncelerimizi hiç yorulmadan,
y›lmadan ürettik.
De¤erli meslektaﬂlar›m, eski Maliye Bakan›m›z Sümer Oral döneminde baﬂlayan bir
uygulamadan sözetmek istiyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelen vergi tasla¤›yla
ilgili görüﬂ ve düﬂüncelerin al›nmas› konusunda olumlu bir gelenek baﬂlat›lm›ﬂt›r. Biz de
o zamanlar özellikle ‹ﬂletme Yönetim Merkezleri konusunda geri ad›m at›lmas›n› sa¤layabilmiﬂtik. Say›n Çiller ise, yasalaﬂan son taslakla ilgili olarak 93’ün son günlerini Maliye Bakanl›¤› bürokratlar›n›n yan› s›ra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Baﬂkan› Say›n
Yal›m Erez’in görüﬂlerine de¤er ve öncelik verdi. Ç›karlar bir olunca, çekiﬂir gibi gözüken
TOBB ile TÜS‹AD yöneticileri, ay›pt›r söylemesi bir konsensüs oluﬂturarak sanayi ve ticaret kesiminden daha fazla vergilendirilmemesi konusunda bir araya geldiler. Bu arada konuya duyarl› olan bizim gibi demokratik kurum ve kuruluﬂlar›n d›ﬂ›nda de¤erli halk›m›z medyan›n da önermesiyle kendine oyalanacak bir ﬂeyler bulabildiler.
De¤erli meslektaﬂlar›m, 30 Aral›k 1993’te yasallaﬂan 3946 say›l› son vergi paketinin reform karakteri taﬂ›mad›¤›n› üzülerek söylemek istiyorum. 8 kanun maddesinde
de¤iﬂiklik yap›larak yasalaﬂan ve tebli¤leﬂen taslak, bir bölümü ertelenen özel hüküm
vergisiyle bir yanl›ﬂlar komedyas›. Hepinizin bildi¤i gibi az kals›n götürü vergiden gerçek
usulde vergiye bir geçiﬂ sa¤lan›yordu ki, TESK’in tepkisi üzerine hükümet bir do¤ru karardan da vazgeçiyordu. Miras yediler az daha vergi kapsam›na çekiliyordu, asl›nda
kapsam baﬂta geniﬂ tutulmuﬂtu. Hazine bonosu, iﬂçi senedi ve repo geliri uygulanacak
faiz oran›ndan vazgeçildi¤i gibi var olan vergi hukuku üzerine bildiklerimizin hepsinin birbirine geçmesi dahas› ﬂaﬂ›rmam›za ve bir daha hat›rlamamam›z gereken bir bilgi boﬂat
eylemine neden oldu. Böylece, s›¤ beyinlere boﬂ beyinler de kat›l›nca, Cumhuriyet'in ilk
y›llar›nda dönemin Milli E¤itim Bakan›'n›n dedi¤i gibi, mektepler olmasa nas›l da idare
ederim mant›¤›nda oldu¤u gibi, kimseciklerden vergi al›nmasa da bu ülkeyi idare ederiz
düﬂüncesi hâkim galiba.
K›saca sevgili arkadaﬂlar, sadece ve sadece ücretliden vergi al›nabilen bir ülkeye
dönüﬂüyoruz. Bu noktada bir iki say› vermek istiyorum. 92 verilerine göre, 8,5 milyon
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ücretliyle 4,6 milyon beyanname sahibinin vergi ödedi¤ini görüyoruz. Götürü vergi mükellefi olanlar›n ise y›ll›k ortalamas›n›n 538 bin lira oldu¤u 92 y›l›nda sadece asgari ücretlilere götürücülerin alt› kat› vergi ödemiﬂler. Rakamlar› biraz daha gün celleﬂtirirsek,
‹stanbul, Ankara, ‹zmir’de götürü vergi mükellefi olarak toplam 200 bin kiﬂi var ve Bakanl›¤›n tahmini rakamlar›na göre Türkiye çap›nda 1 milyonu bulan götürü vergi mükellefinden beklenen vergi geliri ancak 1 trilyon lira, evet sadece 1 trilyon lira. Neredeyse tril
tril trilyonlar›n bas›ld›¤› ülkemizde düzeni sa¤lamakla sorumlu devletin lütufkar halk›m›z›n bir bölümünden bekledi¤i vergi geliri bu kadarc›k. Yani, vergisini veren asgari ücretlinin 92’de ödedi¤i verginin yar›s›n› geçen bir rakam.
Peki, devlet harcamalar›na oranla vergi toplayamazsa ne olacak? 1993 bütçe aç›¤› bildi¤iniz gibi 129 trilyon lira. Ayn› sapma oranlar› söz konusu olursa, bu y›l›n aç›k rakam› 450 trilyon civar›nda olmas› bekleniyor. Sadece para piyasalar›nda ve iç borçlanmada yaﬂanan ﬂok niteli¤indeki geliﬂmeler ve personel ödemesi kaleminden kaynaklanmak üzere bütçe aç›¤› hedefinin 100 trilyonu aﬂaca¤› kaç›n›lmaz görünüyor. Geleneksel borçlanma politikas›n›n kökten de¤iﬂimi, yüksek faiz uygulamas›na baﬂlan›yor.
Evet, bunca olumsuz göstergeden sonra gideri karﬂ›laman›n tek yolu istikrarl› ve
sa¤lam gelir kaynaklar›na sahip olmakt›r. Do¤ru ve adil vergi alabilecek yasalar yapacaks›n›z. Ve bu yasan›n uygulanmas›nda irade içinde sa¤layacaks›n›z. Gelir idaresini yeniden oluﬂturacaks›n›z. Denetimi sistemleﬂtireceksiniz, do¤al olarak toplanan verginin
do¤ru yerlere harcanan imaj›n›n halka verilmesini de sa¤laman›z gerekiyor.
De¤erli arkadaﬂlar›m, vergi tasar›s›n›n birinci bölümünde ülkeye bir katk› getirmedi¤ini belirtmek istiyorum. Ancak, tasar›n›n ikinci bölümü hakk›nda baﬂl›klara de¤inmeden geçemeyece¤im. Herkesin bir vergi numaras›n›n olmas›, harcamalar›n kayna¤›n›n
sorulmas›, kambiyo senetler defteri, vergi beyannamelerin imzalanmas› zorunlulu¤u,
amortismanlarda yap›lan de¤iﬂiklikler, bu bölümü ülkemiz için önemli bir ad›m olarak
görmekteyiz. Bu konuda tüm siyasilerin uzlaﬂmas› gerekti¤ini bir kez daha dile getiriyoruz.
De¤erli arkadaﬂlar›m, toplant›ya girmeden önce bir meslektaﬂ›m›n bir önerisini dile
getirmek istiyorum. Bildi¤iniz gibi tekdüzen muhasebe uygulamas›nda 7A, 7B seçene¤inde tart›ﬂmalar vard›r. Biliyorsunuz tüm kurumlar ve aktif toplam› 5 milyar› geçen iﬂletmeler, bilançolu iﬂletmeler 7A seçene¤ini kullanmak zorundalar. Burada sorun ﬂu:
Özellikle muhasebe bürolar›nda kay›tl› arkadaﬂlar›m›z 7A seçene¤inin uygulamas›n›n
zorlu¤undan bahsettiler. Benim ﬂahsi kanaatim, arkadaﬂlar›m›z›n büyük bir bölümünün
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7A seçene¤inin kullanmalar› gerekli oldu¤unu, ancak bu konuda yasal bir yanl›ﬂl›k olmamas› aç›s›ndan resmi bir mürteze al›nd›ktan sonra size bir yaz› olarak aç›klayaca¤›z,
bundan sonra hareket etmenizi tavsiye ediyoruz.
Ben de¤erli konuﬂmac› arkadaﬂlar›ma teﬂekkür ediyor, hepinize tekrar sayg› ve
sevgiler sunuyorum.
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03 Aral›k 1996

>>> Dönem Sonu ‹ﬂlemleri
Say›n konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m; tekrar seminerimize hoﬂgeldiniz diyorum.
Bildi¤iniz gibi e¤itim çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor. Geçen burada yapm›ﬂ oldu¤umuz
toplant›da her ay Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde bir seminerimiz olaca¤›n› söylemiﬂtik,
bu ikincisi. Bu bültende nisan ay›n›n sonuna kadar yap›lacak olan seminerlerin konular›
sizlere duyurusu yap›lacakt›r.
Bir di¤er konu, biliyorsunuz beﬂ konuda meslek içi e¤itim çal›ﬂmalar›m›z devam
ediyor, çok büyük bir ilgi var meslektaﬂlar›m›zdan. Kat›lan arkadaﬂlar›m›za teﬂekkür
ediyoruz. Talep yo¤un oldu¤u için 5 Aral›k’ta biliyorsunuz 5 konu tamamlan›yor. Tekrar
aç›lacak, duyurusu yap›lacak. Zaten talep eden arkadaﬂlar›m›z›n telefonlar› al›n›yor, 5
Aral›k'tan sonra yine beﬂ oda merkezlerinde bu e¤itim çal›ﬂmalar›na devam edece¤iz.
Ümit ediyorum bu çal›ﬂmalar yar›nlarda daha kal›c› hâle gelir. Çünkü, Türkiye’nin hiçbir
yerinde uygulanmayan bir modeli burada uyguluyor de¤erli arkadaﬂlar›m; e¤itmenlerle
e¤itim dedi¤imiz bir proje. Özellikle 12 bin üyesi olan, 9 bin stajyeri olan bir Oda'da meslek içi e¤itimin ne kadar zor oldu¤unu biliyoruz. Bunu üniversitenin deste¤iyle sürdürmeye devam edece¤iz. Model ﬂu k›saca de¤erli arkadaﬂlar›m: Meslekte belli birikime sahip arkadaﬂlar›m›z, üniversite hocalar›m›z taraf›ndan e¤itime tâbi tutuluyor ve daha
sonra sizlerin karﬂ›s›na ç›karak e¤itim veriyorlar. Ben iddia ediyorum, bu e¤itim modeli
Türkiye’nin her alan›nda geçerli olmas› gereken bir model olarak görüyoruz, baﬂka türlü
e¤itimin alt›ndan kalkmam›z mümkün de¤il. Bir kez daha ilgi gösteren, katk› gösteren
tüm arkadaﬂlar›ma teﬂekkür ediyorum.
De¤erli arkadaﬂlar, yine burada geçen ay yapm›ﬂ oldu¤umuz toplant›da plan bütçeden geçen bir kanundan bahsetmiﬂtik. KDV beyannamelerinin ay›n 15’ine, muhtasar
beyannamesinin ay›n 10’una çekilmesiyle ilgili hükümetin yasa tasar›s› vard›. Biliyorsunuz, katma de¤er vergisi ay›n 20’si olarak kabul edildi ve muhtasar beyannamede ay›n
10’u olarak kabul edildi ve Meclis'in gündeminde. O günden bu yana geliﬂmeleri takip ediyoruz, birebir milletvekilleriyle iliﬂki kurmaya çal›ﬂt›k. Hükümet kanad›n›n büyük bir bölümü zaten yap› anlam›nda bu sürenin de¤iﬂtirilmesine hemfikir de¤ildiler. Cuma gününden itibaren bir faks kampanyas› baﬂlatt›k, kap›n›n giriﬂinde bu faks metnini temin ede-
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bilirsiniz. ﬁu anda Türkiye’nin dört bir yan›ndan odalar›m›z›n büyük bir deste¤i var bu
kampanyaya. Önerimiz, öncelikle eski tarihlerin devam etmesi, yani katma de¤erin yine
ay›n 25’inde, muhtasar›n 20’sinde. Ancak önümüzdeki süreçte bürokrasinin azalt›lmas›
yönünden bu iki beyannamenin birleﬂtirilmesinin do¤ru oldu¤una inan›yoruz ve hükümetin bu konuda bir çal›ﬂma yapmas› gerekti¤ini içeren bir faks metni var elimizde. Buna
tüm arkadaﬂlar›m›z›n destek vermesini istiyorum.
Bir teﬂekkürü de bu faks kampanyas›n›n Odam›z›n seçimlerine giren gruplara da
ilettik, onlar da bu çal›ﬂmalar› destekliyorlar. Çünkü, buradaki uygulanacak olan konular
hepimizi ba¤lamakta. Destek veren arkadaﬂlar›m›za bir kez daha teﬂekkür ediyorum.
De¤erli arkadaﬂlar, yine çok güncel bir konu, aflar konusu var. Gerçekten bu aflar
belki birçok meslek mensubunu ekonomik anlamda s›k›nt›lar›na k›smî çözüm getirebilir.
Ama biz muhasebeci olarak bu tip yap›lan aflar›n sistemi zedeledi¤ini, dürüst yurttaﬂ›n
devlete karﬂ› güvenini azaltt›¤› ﬂeklinde inançlar›m›z var. Bir baﬂka yan›, bu tip aflar›n
muhasebecinin de önemini ortadan kald›r›yor de¤erli arkadaﬂlar›m. Yani, siz Türkiye’de
iki y›lda, üç y›lda, dört y›lda bir af yapmay› düﬂündü¤ünüz zaman, iﬂ çevrelerinden ya
nas›l olsa iﬂte k›sa bir süre sonra af ç›kacak, bu tip aflara gerek yok, bu tip kay›tlar›
tutmaya gerek yoktur, afla biz iﬂi y›rtar›z mant›¤› her geçen gün geliﬂmekte. ﬁiddetle
bu aflara karﬂ› oldu¤umuzu dile getiriyoruz. Özellikle kuyumcularla ilgili olan aflar, bavul
ticaretiyle ilgili olarak yap›lan aflar›n Anayasaya ayk›r› oldu¤unu, gerekiyorsa bu konuda dava açaca¤›m›z› tüm meslektaﬂlar›m›z›n bilmesini istiyorum.
Burada bizim önerimiz ﬂu de¤erli arkadaﬂlar: Gerçekten Türkiye’de af yap›lacaksa
bir kere af yap›lmal›. ﬁimdi yasada takip ediyorsunuzdur muhakkak, biliyorsunuz kara
paran›n aklanmas›na dair bir yasa yürürlü¤e girdi. Geçmiﬂte 408 say›l› yasayla ilgili
Vergi Usul Kanu nu'nun 37. maddeye hani görkemli dü¤ünlerle ilgili nereden buldun yasalar› getirildi, bunlar›n hepsi olumlu ad›mlar. Ama siz Türkiye’de yap›y› düzeltmezseniz,
yani üç haneli enflasyon gidiyorsa, her türlü giderlerin indirimini sa¤latam›yorsan›z, vergi oranlar› yüksekse, hayat standard› devam ediyorsa, kusura bakmas›n burada Maliye'den de¤erli dostlar›m var, istedi¤iniz kadar yasa ç›kart›n, bu yasalar bir kenarda
kalmaya mahkum oldu¤una inan›yoruz. Diyoruz ki, Oda olarak önerimiz ﬂu: Gelin d›ﬂ meselelerde oldu¤u gibi Türkiye’de ciddi bir vergi reformu yapal›m, ciddi bir bürokrasi reformu yapal›m. Önce anlatt›¤›m KDV’nin muhtasara birleﬂtirilmesi veya sene sonu geliyor,
249 No'lu tebli¤ y›ll›k KDV bildirimi, y›ll›k muhtasar bildirimi, bunlar›n teke indirilmesi gibi
ciddi bir bürokrasi reformu, ciddi bir vergi reformu ve bu reformlara konuyla alakal› tüm
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kesimlerin davet edildi¤i, ça¤r›ld›¤›, uzlaﬂ›ld›¤› bir tasar›da birleﬂelim diyorum. Ve diyoruz ki, geçmiﬂe bir sünger çekelim, yar›na beyaz bir sayfa açal›m ve bir daha Anayasa'ya mali af yap›lamaz hükmü konmak kayd›yla bu iﬂe bir nokta koyal›m de¤erli arkadaﬂlar. Türkiye’nin buna ihtiyac› var. Böyle ikide bir de aflar ç›kartarak sistemi dejenere
etmeye, bir gün kuyumculara, bir gün bavul ticareti yapanlara, bir gün baﬂka birilerine,
o zaman ne muhasebeye gerek vard›, ne de kaydi bir sisteme gerek vard›. Türkiye’nin
kurtuluﬂunun bu oldu¤una inan›yoruz. Bu ça¤r›m› burada yine yap›yorum, yapmaya da
devam edece¤iz ve bu görüﬂe tüm arkadaﬂlar›m›z›n destek vermesini bekliyoruz.
Bu anlamda Oda olarak 6 y›ldan beri hepimizin dile getirdi¤i 3568 say›l› yasayla
ilgili bir alternatif yasa çal›ﬂmalar›na baﬂlad›k de¤erli arkadaﬂlar›m. Bugün yar›n tüm
üyelerimize, konuyla alâkal› tüm arka daﬂlar›m›za bir yaz› gönderiyoruz. 3568 say›l› yasayla ilgili de¤iﬂiklik önerilerinizi 15 Ocak’a kadar Odam›za iletmenizi ve bu çal›ﬂma 15
Mart’a kadar tamamlanacak ve nisan ay›nda geniﬂ bir meslek mensubunun kat›laca¤›
bir toplant›da bu yasa de¤iﬂikli¤imizin son ﬂeklini verece¤iz ve bunu TÜRMOB’a götürerek Odalar Birli¤imizin böyle bir yasa teﬂkili olacak ve bu konunun da takipçisi olaca¤›z.
‹kinci konu, 5 Aral›k’ta Urfa’da yap›lacak olan Baﬂkanlar Toplant›s›'nda bürokrasinin azalt›lmas›yla ilgili bir çal›ﬂmaya baﬂlad›k Oda olarak. Yine bunun öncülü¤ünü yap›yoruz. Bu bürokrasinin azalt›lmas›, biraz önce anlatt›¤›m gibi çok k›sa sürede çözülecek
bir olgu da de¤il. Arkadaﬂlar›m›z›n bu konuda vergi idaresinde, sigortada yaﬂam›ﬂ oldu¤unuz fazlal›klar dolay›s›yla Oda'n›n yönlendirmesini istiyor. Ama bu öneriyi getirirken,
bugüne kadar devletin istemiﬂ oldu¤u belgelerin bir amac› vard›, ﬂu ﬂu nedenlerden dolay› bu belgelerin kalkmas› gerekli oldu¤u ﬂeklinde öneriler ﬂeklinde inecekseniz, zannediyorum bu sene örgütümüzün a¤›rl›kl› olarak u¤raﬂ verece¤i konu bu konu olacakt›r. Bu
konuda tüm meslektaﬂlar›m›z›n katk›s›n› ve deste¤ini bekliyoruz.
Son olarak de¤erli arkadaﬂlar›m, biraz önce anlatt›¤›m kampanyada üzülerek izliyorum ki, iﬂ çevreleri bu KDV'nin öne al›nmas›yla ilgili hiçbir tepki göstermiyor. Tan›d›¤›n›z iﬂ çevrelerine, biz geçen toplant›da ‹stanbul Ticaret Odas› Baﬂkan›'na bu konudan
haberiniz var m› diye sorduk, ya bilmiyoruz filan dediler, ama bir bakt›k ki bir tek gazetede demeçleri ç›kt›, bu kesimi de duyarl› olmaya ça¤›r›yoruz. Gerçekten KDV'nin 5 gün
öne çekilmesi bu meslek camias›na, bu ülkeye hiçbir katk› getirmeyecektir. Bürolardaki
meslektaﬂlar›m›z›n ay›n 25’ine kadar katma de¤er vergisini nas›l zor yetiﬂtirdi¤ini çok
yak›ndan biliyoruz. Bu uygulaman›n bir an evvel düzeltilmesini ve de metinde belirtildi¤i
gibi KDV ve muhtasar›n tek bir beyannameye dönüﬂtürülmesi hem kay›t aç›s›ndan, hem
ülke aç›s›ndan do¤ru olacakt›r.

>>> SEM‹NERLER

147

1 seminer 1.qxp

10/3/08

11:02 PM

YAHYA ARIKAN

Page 148

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

De¤erli arkadaﬂlar›m, bugünkü seminerimizin konusu önemli, sözümü fazla uzatmak istemiyorum. Bu de¤erli toplant›ya kat›lan, özellikle Bakanl›k yetkilerine, de¤erli
meslektaﬂ›m Ahmet Hava üstad›ma ve di¤er arkadaﬂlar›ma, Odam›z›n Mevzuat Komisyonu Baﬂkan ve üyelerine teﬂekkürlerimi iletiyorum.
Seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
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>>> ‹TO ve Sicil iﬂlemleri
Say›n konuklar, sayg›de¤er meslektaﬂlar›m; hepinizi sayg› ve sevgiyle selamlayarak
hoﬂgeldiniz diyorum.
De¤erli meslektaﬂlar›m, yaz tatilini geride b›rakt›k. Odam›z›n etkinlikleri genelde
yaz sürecinde yavaﬂl›yor, bütün bir y›l yaﬂad›¤›m›z yorgunlu¤u atmak aç›s›ndan büyük
bir ço¤unlu¤umuz tatillerimizi yapmaya çal›ﬂ›yoruz ama, k›ﬂ girdi¤inde yo¤un bir etkinlikle karﬂ› karﬂ›ya geliyoruz.
Bu dönem de¤iﬂik bir toplant› türü izlemeye çal›ﬂaca¤›z. Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde, burada her ay bir mesleki toplant› yapaca¤›z de¤erli arkadaﬂlar›m. Önümüzdeki bültende etkinliklerin detay› size iletilecektir, ama ben bir kez önümüzdeki günlerde
yap›lacak olan etkinliklerin tarihlerini belirtmek istiyorum.
3 Aral›k’ta yine bu salonda toplant› büyük bir ihtimalle dönem sonu iﬂlemleri ele
al›nacak. 7 Ocak’ta mevzuatta önemli de¤iﬂiklikler bekliyoruz, büyük bir ihtimalle mevzuattaki de¤iﬂiklikler tart›ﬂ›lacak. 4 ﬁubat’ta SSK ve iﬂ hukukundaki yaﬂad›¤›m›z sorunlar ve geliﬂmeler tart›ﬂ›lacak. 4 Mart’ta gelir vergisi beyanname düzenleme semineri
yapaca¤›z. Ve 8 Nisan’da da kurumlar vergisi beyannamesi düzenleme semineri yapaca¤›z. Her mesleki toplant›m›zda konuyla ilgili uzman arkadaﬂlar›m ilgili kurumlardan kiﬂiler iﬂtirak edeceklerdir.
Önümüzdeki nisan ay›n›n sonuna kadar 1 Mart Muhasebe Günü'nü hep birlikte kutlayaca¤›z. Geçmiﬂte yapt›¤›m›z, çok büyük be¤eni ald›¤›m›z müzik ﬂölenini bu sene yapmay› hedefliyoruz 1 Mart Muhasebe Günü'nde de¤erli arkadaﬂlar›m.
ﬁubat 97’de büyük ihtimalle ‹stanbul Ticaret Odas› salonunda olaca¤›z, muhasebe
ve toplum ve çevre kirlenmesi konulu bir sempozyum yap›lacakt›r. Aral›k ve ocak ay›nda
ise ba¤›ml› çal›ﬂan meslek mensuplar›m›z›n dünyadaki konumu ve ülkemizdeki konumunun tart›ﬂ›laca¤› bir toplant› yap›lacakt›r. 12 Nisan’da Odam›z›n kuruluﬂ y›ldönümü balosu yap›lacak.
30 Nisan ile 4 May›s tarihleri aras›nda 3. Muhasebe Denetim Sempozyumu yap›lacakt›r. Biliyorsunuz 2 tanesini gerçekleﬂtirdik, büyük bir övgü ald›k bu etkinlikle. Tarih
belli, yer Alanya, ama detayla ilgili duyuru sizlere aktar›lacakt›r.
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Yine bu bültende size duyurusunu yapt›¤›m›z, tüm meslektaﬂlar›ma teﬂekkürümü
burada sunmak istiyorum, modüler dedi¤imiz meslek içi e¤itimin bir baﬂlang›c› olan inﬂaat, d›ﬂ ticaret, ticaret, turizm ve tekstil konular›nda odalar›m›z›n hizmet birimlerinde bir e¤itim çal›ﬂmas›na baﬂlad›k 9 Kas›m'dan itibaren. Çok yo¤un bir ilgi var, bir kez
daha teﬂekkür etmek istiyorum. Hem ilgi gösteren meslektaﬂlar›ma, hem de bu e¤itimlerde görev alan e¤itmen arkadaﬂlar›ma. Bu baﬂvurular›n hepsini karﬂ›layaca¤›z sayg›de¤er arkadaﬂlar›m. ﬁu anda Kad›köy’deki dershanemiz, Bak›rköy’deki bir dershanemiz,
Taksim’deki bir dershanemiz, ﬁiﬂli’deki bir dershanede 250 kiﬂi bu e¤itimlere kat›labiliyorlar. Öncelikli baﬂvuru s›ras›na göre e¤itimlere iﬂtirak edilebilecek. Talepler s›ras›na
göre önümüzdeki tarihlerde bu kurslar›n devam› yap›lacak.
Seminerlere sadece oda üyeleri iﬂtirak edebiliyor. Stajyerlerimizle ilgili önümüzdeki
günlerde ayr› bir e¤itim çal›ﬂmalar›m›z olacak, onlar da ayr›ca bu e¤itim çal›ﬂmalar›na
iﬂtirak edecekler. Yine size davetiyeler gönderildi, yorgunlu¤unuzu ataca¤›n›z Oda lokalimiz hizmetinizdedir sayg›de¤er arkadaﬂlar›m Levent’te. Meslektaﬂlar›m›z› lokalimize
bekliyoruz.
Önemli gördü¤üm birkaç konuya da de¤inerek bugünkü toplant›ya geçmiﬂ olaca¤›z.De¤erli arkadaﬂlar›m, genel kurullarda anlatt›k, dergilerde dile getirmeye çal›ﬂt›k,
mesleki kararlar konusuydu. Özetle parlamentonun yap›s›, Türkiye’deki siyasetin bir belirsizli¤i nedeniyle Parlamentodan do¤ru dürüst yasalar ç›kmad›¤›n› her yerde anlatmaya çal›ﬂt›k ve bürokrasiden de sorunlar›n çözümünün çok zor oldu¤unu dile getirmeye
çal›ﬂt›k ve çözüm olarak her meslek örgütü kendi mesleki karar›n› üretmesi gerekli oldu¤unu söyledik ve bu konuda biliyorsunuz iki tane mesleki karar yay›nland›. Bunlardan bir
tanesi, 01.07.1996 tarihinde yürürlü¤e giren, muhasebecilerin emanet usulü para toplay›p yat›rmas›n› yasaklayan mesleki karar. Umut ediyorum meslektaﬂlar›m bu mesleki
kararlara uyuyorlard›r. Gerçekten meslek mensuplar›m›z›n ne yapt›¤› bugüne kadar
müﬂterimiz taraf›ndan bilinmiyordu. Bu angaryadan kurtuldu¤umuz takdirde meslektaﬂlar›m›z daha çok kendini yenilemeyi, bu tip e¤itim çal›ﬂmalar›na kat›lmaya ve de bir
müﬂterilerine daha iyi bilgi verme f›rsat›na sahip olacakt›r. Bu görüntüden mutlaka
kurtulmam›z gerekiyor. Meslektaﬂlar›m›z›n bu meslek karar›na sahip ç›kmas› gerekiyor.
Bir di¤er mesleki karar, ortaklar mesleki karar› biliyorsunuz. Özellikle SM ile serbest muhasebeci mali müﬂavir ortak olabiliyorlar, ba¤l› çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z bu bürolara ortak olabiliyorlar. Birçok arkadaﬂ›m›z bu ortakl›k ﬂekline de ayak uydurmaya da
baﬂlad›lar.
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Ve bu arada TÜRMOB Genel Kurulu'nda biliyorsunuz üç tane mesleki karar kabul
edildi. Önümüzdeki günlerde bunlar da yay›nlanacak. Bir tanesi kaﬂe kullanma zorunlulu¤u. Bir tanesi, mükerrer 227 ile ilgili sorumlulu¤un boyutlar›n› belirleyen mesleki karar.
Ve üçüncüsü de, mesle¤in ahlak kurallar›n› belirleyen mesleki kararlar. Özellikle kaﬂe ile
Gelirler Genel Müdürlü¤ü Daire Baﬂkan›'n›n defterdarl›klara göndermiﬂ oldu¤u bir yaz›
nedeniyle baz› vergi daireleri kaﬂe kabul etmiyorlar. Ben meslektaﬂlar›m›z›n bu meslek
karar›na sahip ç›kmalar›n› bekliyorum. Zaten önümüzdeki günlerde TÜRMOB yöneticilerimizin yapm›ﬂ oldu¤u görüﬂmeler sonucunda Bakanl›¤›n göndermiﬂ oldu¤u bu yaz› geri al›nacakt›r. Çünkü biz bu mesleki kararda kaﬂe konusunda Odam›za birçok baﬂvuru
geldi, özellikle beyanname imzalamada sahtecilik yap›lmakta, meslektaﬂlar›m›z›n kaﬂeleri taklit edile rek beyannameler imzalanmakta. Bu anlamda biz bu kaﬂeyi darphanede
yapt›rmaktay›z. Maliye Bakanl›¤›, zaten bu yanl›ﬂ› yapan Daire Baﬂkan› görevinden ayr›ld›, en k›sa zamanda bu konuyu düzeltecekler, ama tüm meslektaﬂlar›m›z›n bu kaﬂeye
sahip ç›kmalar›n› bekliyoruz.
Yine y›l sonuna do¤ru bekledi¤imiz en önemli karar, genel kurullarda da dile getirdik, beyannamenin imzalama zorunlulu¤u biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nde kabul
edildi. Önümüzdeki aylarda bununla ilgili bir tebli¤ yay›nlanacak. Arkadaﬂlar›m›z›n rahat
olmas›n› istiyoruz, ﬂu anlamda: Özetle 1 No'lu tebli¤ ç›kt›¤›nda sorumluluk kavram› camiam›zda geniﬂ bir ﬂekilde tart›ﬂ›ld›. TÜRMOB Genel Kuru lu'nda sorumlulu¤un boyutunu belirleyen bir mesleki karar ald›k. Daha bir anlam› aç›k ifadeyle anlatmam›z gerekirse, kanunda be lirtilen sorumluluk d›ﬂ›na ç›kmamak üzere bir sorumlulukta tebli¤ düzenlenecektir de¤erli arkadaﬂlar›m. Ve meslektaﬂlar›m da buna göre haz›rl›¤›n› yapmas› gerekiyor. Zaten bu konuda tebli¤ ç›kt›ktan sonra ilgili meslek karar›nda s›n›rl› uygulama
denetimiyle ilgili yo¤un denetim çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂ olaca¤›z.
De¤erli arkadaﬂlar, son günlerde ve ﬂu anda Plân Bütçe Komisyonu'nda olan, birço¤unuzun duydu¤u Katma De¤er Vergisi beyan nameleri ay›n 15’ine çekilmesi konusu
var bildi¤iniz gibi. Gerçekten bu ülkeyi yönetenler dün oldu¤u gibi bugün de ayn› hataya
devam ediyorlar. Bir uygulama ç›kart›rken bu iﬂin muhataplar› kimse sorma gere¤ini
duymuyorlar. Yani, kay›t nas›l tutulur, fatura firmalara nas›l ulaﬂ›r, bunlar nas›l iﬂlenir;
ya bunu bilmiyorlar, ya da iﬂlerine gelmiyor. Konuﬂulan mevzu 70 trilyon civar›nda bir
Katma De¤er Vergisi tahsilat›n›n 10 gün geri çekilmesi demek, ayl›k 12 trilyon civar›nda
devlete gelecek olan ek bir gelir konusu de¤erli arkadaﬂlar›m. E¤er Türkiye Cumhuriyeti
12 trilyona düﬂmüﬂse vay halimize; bu iﬂin bir boyutu.

>>> SEM‹NERLER

151

1 seminer 1.qxp

10/3/08

11:02 PM

YAHYA ARIKAN

Page 152

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

‹kinci boyutu; e¤er Türkiye’de kay›t d›ﬂ› ekonomiden bahsediliyorsa, gerçekten kay›tlar›n sa¤l›kl› tutulmas› isteniyorsa, bu düﬂüncelerden vazgeçmeleri gerekiyor. Bizim
oda olarak önerimiz; bu tip bürokrasilerin daha aza indirilmesi, katma de¤er vergisi beyannamesi ve muhtasar beyannamesinin öne çekilmesi de¤il, ay›n sonunda tek bir bildirime dönüﬂmesidir de¤erli arkadaﬂlar›m. E¤er 10 gün öne çekildi¤i takdirde, ay›n 31’inde
siz irsaliye düzenleyeceksiniz, fatura kesme mecburiyeti 10 gün, 10 gün postadan geldi¤ini varsayd›k, 23 de postada geçiyor, ay›n 12’sinde, 13’ünde meslektaﬂ›n eline geçecek
ve de meslek mensubu ay›n 15’ine beyanname yetiﬂtirecek. Zaten hepimiz bunun çilesini
çekiyoruz, ﬂu an 25’ine kadar beyanname düzenliyorsunuz, bir de 10 gün geri çekilmek
isteniyor, bunun pratik olarak uygulanmas› mümkün de¤il. Birçok yerde dile getiriyoruz,
bas›n toplant›s›nda anlatt›k, anlatmaya devam edece¤iz, Hükümetin bu karardan vazgeçmesi gerekiyor de¤erli arkadaﬂlar›m.
Ve geliyorum bugünkü toplant›m›z›n konusuna. Öncelikle ‹stanbul Ticaret Odas› Baﬂkan›'na ve bugün kat›lan de¤erli konuﬂmac›lara teﬂekkür etmek istiyorum. Haziran ay›ndan
beri büyük bir s›k›nt› yaﬂ›yoruz, ﬂirket kuruluﬂlar›m›z sermaye art›ﬂlar›n› meslek mensuplar›m›z yap›yor. Daha önce sicil ticarette birçok yanl›ﬂl›klar yaﬂand›. Orada kuyruklar›n azalmas›n›n yolunu hepimiz biliyoruz. ‹stanbul Ticaret Odas› hem gelir kazanmak, hem de bu iﬂi
baﬂka bir aç›dan böyle bir yetkiyi ald›. Gönlümüzden geçen ileride kendi odalar›m›zla kendi
kuruluﬂlar›m›z›n tescillerimizi yapmam›zd›r, bu da olacakt›r mutlaka.
Say›n Baﬂkan'la görüﬂtük, Mehmet Y›ld›r›m’la, gerçekten Yönetim Kurulu bu konuya iyi niyetle yaklaﬂ›yorlar. Sorunlar›n aﬂ›laca¤›n›, zaten birazdan yetkililer aktaracaklar, ama biz yaklaﬂ›mlar›n› samimi ve iyi niyetli buluyoruz. Ben ümit ediyorum, sadece
merkezi de¤il, Kad›köy’deki hizmet birimlerini ve baﬂka hizmet birimleri açarak bu tescil
iﬂlemlerini yayg›nlaﬂt›rmalar› gerekiyor. Bir örnek vermek istiyorum; biz 6 y›ld›r bir meslek odas›y›z. ﬁu anda iki tane hizmet birimimiz var. ‹stanbul Ticaret Odas›'n›n yüzy›ll›k
geçmiﬂi ve 200 bin üyesi var, koskoca ‹stanbul’da bir iki tane hizmet biriminin yeterli
olmayaca¤›na inan›yoruz. Ama Yönetim Kurulu'nun bu do¤rultuda çal›ﬂmalar› oldu¤unu
biliyorum. (Alk›ﬂlar)
Ben sözü fazla uzatmadan, bir de il müdürlü¤ünden konuﬂmac› arkadaﬂlar›m›z
var. Özellikle genel kurullarda biliyorsunuz önemli de¤iﬂiklikler var, o konuyu aktaracaklar. Önce yetkili arkadaﬂlar›m›z geliﬂmeleri anlatacaklar, daha sonra sizler yaﬂad›¤›m›z
s›k›nt›lar›, sorunlar›, eleﬂtirinin yan› s›ra çözümü de getirmek kayd›yla verimli bir toplant› olmas› dile¤iyle hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
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>>> Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlemesi
Maliye Bakanl›¤›'n›n de¤erli temsilcileri, sayg›de¤er meslektaﬂlar›m; hoﬂgeldiniz.
Bu y›lki e¤itim çal›ﬂmalar›m›z›n sonuncusunu yap›yoruz. 12 Nisan’da Odam›z›n balosu yap›lacak ve may›s ay›nda da Odam›zda seçimler yap›lacak. ‹ki y›ll›k dönemin son
e¤itim çal›ﬂmas›n› yap›yoruz.
Toplant›n›n baﬂlang›c›ndaki talepten dolay› bir beklenti oldu, özür diliyoruz bu konuda. Ufak tefek de tart›ﬂmalar oldu, bundan da özür diliyoruz. Ama birkaç ﬂeyi hat›rlatmak istiyoruz. Bu meslek odas› veya meslek odalar›, herhangi bir siyasî partinin kurucusu olmayacakt›r, buna gücümüzün yetti¤i son ana kadar da mücadele edece¤iz.
Tüm arkadaﬂlar›m›n ﬂunu çok iyi bilmeleri lâz›m ki, hangi dünya görüﬂünden olursak olal›m, hepimiz bu meslek odas›nda bir arada olmak zorunday›z de¤erli arkadaﬂlar›m. O
yüzden en önemli unsur olan hoﬂgörüyü sonuna kadar da muhafaza etmek zorunday›z.
Özel likle e¤itimle ilgili olan çal›ﬂmalar› siyasi bir platform olarak görmekte hiçbir yarar
yok.
Bizler Oda yöneticileri, Odam›z›n kuruldu¤u günden bu yana ve özellikle son iki y›lda
her ﬂeyin en iyisini, muhasebecinin her ﬂeyin en iyisine lay›k oldu¤u bilinciyle yapmaya
çal›ﬂt›k. Bir oda idare binam›z var, iki tane hizmet birimi binas› açt›k, Oda lokalini aç›yoruz. Bunlar yeterli olmayabilir, ama ben inan›yorum ki bu dayan›ﬂmam›z da, bu örgütlü
gücümüz de yar›nlarda çok daha güzel yerlere lay›k olaca¤›z. Ve hele hele mesle¤imizin
sayg›nl›¤›n› e¤itim olarak gören bizler, ﬂu anda 350 kiﬂilik bir dershane kapasitemiz
var. Ama Odam›z›n as›l hedefi, bin kiﬂiye hitap edecek ﬂekilde bir dershanesi olan bir
sosyal tesisi hayata geçirmektir. Hiçbir zaman umutsuz olarak bakmad›k. Oda'n›n ilk
kuruldu¤u gün, birçok arkadaﬂ›m hat›rlar, Galatasaray’da Beyo¤lu ﬁubemizin bir dernek binas›nda 100 metrekarelik bir yerle Odam›z baﬂlad›, ama bugün bir Oda merkezi,
iki tane hizmet binas›, bir toplant› salonu, bir Oda lokali ve bu güç inan›yorum ki bahset
ti¤im projeleri de bir gün mutlaka hayata geçirecektir.
De¤erli arkadaﬂlar›m; buraya gelmeden önce Side’de ‹kinci Türkiye Muhasebe ve
Denetim Sempozyumu'nu yapt›k, mesle¤imizin 2000’li y›llara giderken hedefleri tart›ﬂ›ld›. Gerçekten o toplant›da bu sonuç bildirgesi de bu seneki Oda dergisinde yay›nlana-
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cak, mesle¤imiz önemli bir noktaya gelmiﬂtir, ümit ediyorum ki yar›nlarda daha da iyi
bir konuma gelecektir. Ama, bu örgütün toplant›s›na bir gününe dahi olsa Türkiye’de
tan›nm›ﬂ insanlar gelebiliyorsa, geldi¤imiz noktay› takdirlerinize sunmak istiyorum de¤erli arkadaﬂlar›m.
Daha önceki bir bültende, beyannamenin imzalama zorunlulu¤unun devam etti¤ini
sizlere bildirmiﬂtik. Bu konuda biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne bir dava aç›ld›, davan›n sonucu bekleniyor. Ümit ediyorum, Türkiye’deki vergi adaletinin sa¤lanmas›nda,
vergi adaletinin amac›n›n erozyona u¤rad›¤› bir ülkede bu sistemin iptal edilmemesini,
Maliye Bakanl›¤›'n›n de¤erli temsilcileri burada, ﬂu anda toplant›da bulunuyorlar, Maliye
Bakanl›¤› bu sistemin devam›ndan yana de¤erli arkadaﬂlar›m. Geçti¤imiz günlerde defterdarl›klara bir iç genelge gönderilmiﬂti. Bu iç genelgede beyannamelerde meslek mensuplar›n›n imzas›n›n olmad›¤› takdirde resen takdire gönderecek iﬂlemlerin baﬂlamas›
ﬂeklinde bir iç genelge tüm vergi dairesi müdürlüklerine gitmiﬂ bulunmaktad›r. Size gönderdi¤imiz bültenleri de detayl› olarak anlatt›k. May›s ay›n›n sonuna kadar odam›zdan
bir faaliyet belgesi alarak, vergi dairesine giderek imzalam›ﬂ oldu¤unuz beyannamelerin
müﬂterilerin listesini bir tutanakla imzalaman›z gerekmektedir.
ﬁu ana kadar iptal davalar›nda sözleﬂme düzenleme zorunlulu¤u ve defter tutma
zorunlulu¤u konusunda bir Dan›ﬂtay'›n iptal kararlar› vard›r. Mükerrer 227’nin iptal karar› ﬂu anda söz konusu de¤ildir. Bu nedenle bu sistem devam etmektedir. Özellikle
sözleﬂme düzenleme olay›, belki Dan›ﬂtay bunu durdurmuﬂ olabilir ama, 3568 say›l› yasaya göre meslek mensuplar› yapt›klar› iﬂlerle ilgili sözleﬂme düzenlemek zorundad›r,
bunu da meslek mensuplar›na hat›rlat›r›m. Ve bu nedenle arkadaﬂlar›m›z nisan ay›nda
kurumlar vergisi beyannamesini ver dikten sonra Odam›z›n alacaklar› tek bir faaliyet
belgesi ve imzalam›ﬂ oldu¤u beyannamelerin listesini vergi dairesi memurunun önünde
tutanakla imzalanmas› gerekiyor. Bunun detaylar›n› ﬂu anda tart›ﬂmakta bir yarar
yok, ama ileride bu at›lan imzalar›n bize aitti, de¤ildi tart›ﬂmalar›n› önlemek aç›s›ndan
vergi dairesindeki memurun önünde imzalanmas›n›n da meslektaﬂlar aç›s›ndan önemli
bir yarar› var.
De¤erli arkadaﬂlar›m, son olarak aktaraca¤›m konu ﬂu: Biliyorsunuz 244 No'lu bir
tebli¤ ç›kt›. Örgütümüz hakl› olarak, Maliye Bakanl›¤›'n›n yapaca¤› iﬂleri bize son dakika
yüklemesi konusunda bir tepki geldi. Biz arkadaﬂlar›m›za rahat olun dedik, bu konuda
Bakanl›k yetkilileriyle görüﬂüp en az›ndan bir erteletme olana¤›n› hayata geçirece¤imizi
söyledik. Ve bildi¤iniz gibi 2 ay uzat›lm›ﬂ bulunmakta.
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Yine Bakanl›k yetkililerini burada gördü¤ümüz zaman, her plat formda dile getirdi¤imiz gibi bir konunu daha alt›n› çizmek istiyorum; biz muhasebeciler kamuya yard›m
etmekten hiçbir zaman çekinmiyoruz, ama sürekli meslek mensuplar›na külfet getirilmesi do¤ru bir olay de¤il. Sürekli bürokrasinin art›r›lmas› do¤ru bir olay de¤il. O yüzden diyoruz ki, 13 No'lu KDV beyannamesi, 13 No'lu muhtasar beyannamesi ve 249 No'lu tebli¤deki bildiri, bunlar tek bir bildirim haline getirilsin ve beyanname dönemleri bittikten
sonra, yani nisan ay›ndaki verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesi bittikten sonra
meslek mensubumuz için düzelmesi, hem devlet aram›ﬂ oldu¤u istatistik bilgileri als›n,
hem de meslek mensuplar›m›za külfet oluﬂmas›n diyoruz. Ümit ediyorum, bu k›sa vade
bir çal›ﬂma de¤il, ama zaman var. En az›ndan 1997 y›l›na girerken Maliye Bakanl›¤› yetkilileri bu konuda bir düzeltme yaparak meslek mensuplar›m›z› da önemli derecede bir
külfetten kurtarm›ﬂ olacakt›r.
Ben sözü fazla uzatm›yorum, ama son ça¤r›m ﬂu: May›s ay›ndaki Genel Kurulumuza tüm meslektaﬂlar›m›z›n sahip ç›kmas›n› diliyorum. ‹kili eleﬂtirilerden ziyade, Genel
Kurul platformlar›nda eleﬂtiri getirmenizi, katk› getirmenizi diliyorum. Bu oda bizlerin,
sizlerin, o yüzden tekrar tüm arkadaﬂlar›m› Oda's›na ve Genel Kurul'a sahip ç›kmas›n›
diliyor, seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinizi sayg› ve sevgiyle selaml›yorum.
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Meslektaﬂlar›m›z›n bir s›k›nt›s›, tam
tasdikle ilgili limitlerin aç›klanmamas›d›r.
Bu konunun bir an evvel aç›klanmas›n›,
yay›nlanmas›n› talep ediyoruz.
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07 Ocak 1997

>>> Mevzuattaki Son De¤iﬂiklikler
Say›n konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m; öncelikle yeni y›l›n›z› bir kez daha kutluyor,
bugünkü seminerimize hoﬂgeldiniz diyorum. Her seminerimizde bir sonraki e¤itim çal›ﬂmalar›m›z›n duyurusunu yap›yoruz, bir kez daha yapmak istiyorum. Özellikle duyuru konusunda aksakl›k oldu¤unu arkadaﬂlar›m›z söylüyorlar, bu üçüncüsü biliyorsunuz, her
e¤itimde tekrar ettim, bir kez daha tekrar edece¤im. Ve bültende de nisan sonuna kadar yapaca¤›m›z e¤itim çal›ﬂmalar›n takibini sizlere iletmiﬂ oluyoruz.
De¤erli arkadaﬂlar, 14 Ocak’ta yine bu salonda saat 13.00’te ba¤›ml› üye kavram›n›n dünyadaki konumu ve ülkemizdeki uygulanma konulu bir panelimiz var. Özellikle tüm
meslektaﬂlar›m›z›n bu konuya ilgi göstermesi gerekiyor. 4 ﬁubat'ta yine bu salonda,
hep saat 13.00’te baﬂl›yor de¤erli arkadaﬂlar›m›z etnikliklerimiz, SSK ve iﬂ hukuku uygulamalar› var. 26 ﬁubat’ta ‹stanbul Ticaret Odas› Meclis Salonu'nda bir sempozyumumuz var. 4 Mart’ta yine Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde gelir vergisi beyanname düzenleme seminerleri var. 8 Nisan’da yine Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde kurumlar vergisi beyanname düzenleme semineri var.
Özellikle bu çal›ﬂmalar›m›za üst düzey yetkililer iﬂtirak edeceklerdir, ﬂimdiden size
bunu duyurmak istiyorum. Ve kesinleﬂen etkinli¤imiz 30 Nisan-4 May›s tarihleri aras›nda 3. Türkiye Muhasebe Denetim Sempozyumu Alanya’da yap›lacakt›r, bunun da bültenlerimizde duyurusunu yap›yoruz. Ve ilgiyle bekledi¤iniz Ocak bülteni ﬂu anda bask›dad›r. Özellikle mevzuattaki son de¤iﬂiklik ve pratik bilgileri içeren bültenimiz bugün bask›da, tamamlanacak ve size zannediyorum pazartesi gününden sonra elinize geçecektir.
De¤erli arkadaﬂlar, seminere geçmeden önce, öncelikli gördü¤ümüz birkaç konuda
sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 97 y›l›na girmeden önce aral›k ay›nda Ankara’da Gelirler
Genel Müdürü'yle birlikte bir toplant› yapt›k. Bu toplant›da özellikle bürokrasideki yaﬂanan s›k›nt›lar›n azalt›lmas›yla ilgili ve de ‹stanbul’da baz› vergi dairelerinin baﬂlatt›¤›
tek düzen uygulama tebli¤ine göre bilanço ve gelir tablolar› dipnotlar›n›n verilmemesinden dolay› ceza uygulama fonlar›n› aktard›k. Ve hangi baﬂl›klar oldu¤unu size aktaraca¤›m. Bizi umutland›ran, sevindiren ve bu anlamda da Gelirler Genel Müdürlü¤ü'nün baﬂta Genel Müdür, Genel Müdür Yard›mc›lar›, daire baﬂkanlar›na sizler ad›na teﬂekkür
etti¤imi belirtmek istiyorum.
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Birinci önceli¤imiz olan bilanço dip notlar›nda eksik bilgi oldu¤unda öncelikle mükelleflere yaz› yaz›lmas›n› ve bu yaz› yaz›ld›ktan sonra e¤er meslek mensuplar› bu dip notlar›n› tamamlam›yorlarsa ceza uygulamas› önerinizi aynen Gelirler Genel Müdürü uygun
gördüler ve 2 Ocak 1997 tarihinde ‹stanbul Defterdarl›¤› ad›na Abdullah Demiröz bir
genelge yay›nlad›lar Genel Müdürlükten gelen bilgi do¤rultusunda. Yani, öncelikle bilanço dip notlar›yla ilgili eksik oldu¤unda yaz› gönderilecek, e¤er bu verilen süre içerisinde
dipnotlar› tamamlamad›¤› takdirde, birinci derecede özel usulsüzlük cezas› de¤il, ikinci
derecede özel usulsüzlük cezas› kesilecektir, bunu düzelttiler. Ancak, tek düzen uygulama tebli¤ine göre muhasebe kay›tlar›n›z tutmad›¤› zaman özel usulsüzlük cezas›na tâbi
olaca¤›n›z› hat›rlatmak istiyorum. Bir kez daha de¤erli yetkililere teﬂekkür ediyorum.
Sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, Genel Müdür'le yapt›¤›m›z görüﬂmelerin baﬂl›¤›n› sizlere
aktarmak istiyorum. Özellikle iﬂe baﬂlamada s›k›nt›lar oldu¤u meslek camiam›z taraf›ndan dile getirildi. ‹ﬂe baﬂlamada iﬂ yeri numaras› verilirken deklere oldu¤unu ve bunu
çözüm olarak e¤er iﬂ yeri aç›l›ﬂ›nda ruhsatl› bir meslek mensubumuz varsa, onun imzas›
oldu¤u takdirde bekletilmeksizin sicil numaras› verilecektir ve takibi bilahare yap›lacakt›r; böyle bir çal›ﬂmay› gündemine ald›lar.
Yine bilgisayar ç›k›ﬂl› beyannamenin kabul edilmemesi ﬂu an uygulamada biliyorsunuz. Ümit ediyorum bunu düzeltecekler. Yani, vergi dairesinin matbu beyannamelerine
de¤il, bilgisayarl› beyannamelerin de kabulü ﬂeklinde bir çal›ﬂma baﬂlat›yorlar. Beyannamelerde kodlama sistemi getirilmesi düﬂünülüyor. Biliyorsunuz her beyannamede tekrar bilgiler veriliyor. Sade baﬂlang›çta ilk bilgilerin verilmesi ve ondan sonraki beyannamelerde sadece sicil numaras› ve de mükellef ismi yaz›lmas› yeterli olacak ve de¤iﬂiklikler oldu¤u takdirde bildi rilmesi kayd›yla.
E¤er yetiﬂtirebilirlerse, 13 No'lu KDV ile 13 No'lu muhtasar beyannameyi birleﬂtirme olay›na da s›cak bakt›lar. E¤er ellerinde bu beyannamelerden yüklü stok yok ise, ilk
uygulamay› 20 ﬁubat’ta 13 No'lu KDV ile 13 No'lu y›ll›k muhtasar bildiriyi birleﬂtirme çal›ﬂ malar› var.
Yine bunun yan› s›ra 249 No'lu tebli¤in de, bize s›k›nt› olan tebli¤in de sadeleﬂtirme çal›ﬂmalar› var. Yine y›ll›k beyannamelerde sadeleﬂtirme çal›ﬂmalar› var. Örne¤in,
geçici vergi ödemeleriyle ilgili veriyoruz, bunun anlams›z oldu¤unu söyledik, bunlar›n kalkmas› gibi ça l›ﬂmalar var. Örnek, damga vergisi düzenlemeyen mükelleflerin defter tasdik etmemesi gibi çal›ﬂmalar var. Bunlar› gerçekten yap›ld›¤› takdirde bizler aç›s›ndan
bir rahatlama olacakt›r.
Bu arada kendilerine Türkiye taraf›ndan haz›rlanan bürokrasinin azalt›lmas› dos-
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yas› çal›ﬂmalar›m›z oldu¤unu ve bu konuda bu dosya haz›rland›¤›nda Gelirler Genel Müdürlü¤ü'ne teknik heyet düzeyinde çal›ﬂmalar yap›l›p birlikte bu çal›ﬂmalar› yürütme
ﬂeklinde bir prensibi vard›. Çok aç›kça söyleyeyim, sevgili Maliye teﬂkilat›n›n de¤erli tem
silcileri sözlerimi yanl›ﬂ anlamas›nlar; bugüne kadar belki geçiﬂtirildik, ama tekdüzen
uygulama tebli¤indeki düzeltme bizleri umutland›rd›, bir kez daha teﬂekkürlerimi iletmek
istiyorum.
Son olarak da, buradan gittiklerinde bir s›k›nt›m›z var, ücret tarifeniz zannediyorum Resmî Gazete'de yay›nlanmad›. (“Yay›nland›” sesleri) Biliyorsunuz defter art›ﬂ
hadleri yeni yay›nland›, Aral›k ay›nda falan yay›nlanmam›ﬂt›. Meslektaﬂlar›m›z›n bir s›k›nt›s›, tam tasdikle ilgili limitlerin aç›klanmamas›d›r. Bu konunun bir an evvel aç›klanmas›n›, yay›nlanmas›n› talep ediyoruz. Genel Müdür'ün bize verdi¤i bilgi, 120 milyar sat›ﬂ cirosunu 72,8 oran›nda artaca¤› ﬂeklinde söylendi ama bugüne kadar bir yay›nlanma olmamas› üyelerimize aç›s›ndan bir s›k›nt› yaratmaktad›r. Bunu da bilgilerinize sunuyorum. Sözü fazla uzatmadan seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinizi sayg›yla
selaml›yorum.
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sistemi bir ülkenin temel taﬂlar›n› oluﬂ-turmaktad›r. Bu taﬂlar›n yerlerini sa¤lam
zemine oturtmazsan›z sars›nt› geçirirsi-niz.
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13 Ekim 1999

>>> 4447 Sosyal Güvenlik Yasas›
Say›n Genel Baﬂkan›m, SSK Genel Müdürlü¤ü'nün de¤erli temsilcileri, de¤erli oda
baﬂkanlar›m, TÜRMOB’un de¤erli yöneticileri, sayg›de¤er meslektaﬂlar›m; hepinize
hoﬂgeldiniz diyor, sevgi ve sayg›lar sunuyorum.
Hukuk sistemi, vergi sistemi, sa¤l›k sistemi, e¤itim sistemi, sosyal güvenlik sistemi bir ülkenin temel taﬂlar›n› oluﬂturmaktad›r. Bu taﬂlar›n yerlerini sa¤lam zemine
oturtmazsan›z sars›nt› geçirirsiniz. Baﬂka bir anlamda, rejim bunal›m› do¤ar. Bu yüzden de baﬂta siyasi iktidar olmak üzere toplumun tüm kesimleri bu konuda duyarl› olmak zorundad›rlar. Yasalar haz›rlan›rken toplumsal mutabakat oluﬂturmak zorundad›rlar. Ama maalesef son günlerde ülkemizin gelece¤iyle ilgili önemli olan, SSK yasalar›nda, vergi yasalar›nda, tahkim yasalar›nda, genel af yasalar›nda toplumun büyük bir
kesiminin görüﬂlerine, etkilerine, önerilerine de¤er verilmemiﬂtir.
Bu sonuç, do¤al olarak önümüzdeki sürecin sanc›l› ve s›k›nt›l› geçece¤ine iﬂaret
etmektedir. ‹zninizle bu son yasalar üzerinde konuﬂmam› sürdürmek istiyorum. Sosyal
güvenlik yasalar› emek kesiminin görüﬂlerini alarak uzlaﬂma sa¤lanarak yasallaﬂmas›
gerekirdi. Özellikle yeni yasada sosyal güvenlik kurumlar›n›n idarî ve malî aç›dan özerk ve
demokratik bir yönetime kavuﬂturacak bir düzenlemenin olmamas› en önemli eksiklerden bir tanesidir. Kay›td›ﬂ› sigortal› çal›ﬂman›n en önemli nedenlerinden biri olan, prim
oranlar› yüksekli¤inden aﬂa¤›ya çekilmemesi de en önemli eksiklik olarak durmaktad›r.
Sosyal güvenlik kurumlar›n›n tek çat›da toplanmas›na yönelik bir düzenlemenin yap›lmamas› da en önemli eksikliklerin baﬂ›nda gelmektedir. ‹lgili yasan›n uygulamada yarataca¤› sorunlar›, idarî para cezalar›n›n dehﬂet boyuta vard›¤› boyutlar› de¤erli konuklar›m›zla seminer s›ras›nca enine boyuna tart›ﬂaca¤›m›z için ben iﬂin teknik boyutuna
girmek istemiyorum.
Tahkim konusunda toplumun geniﬂ bir kesimi tepkileri koymas›na ra¤men, hükümet
ivedilikle bu konuyu yasallaﬂt›rm›ﬂt›r. Gerçekten bu yasayla yabanc› sermaye ülkemize
ak›n edecek midir? Dan›ﬂtay'›n devir d›ﬂ› b›rakma ba¤›ms›zl›¤›n›za gölge düﬂürecek midir,
bunu hep birlikte yaﬂayaca¤›z ve de görece¤iz.
Sadece kader kurbanlar›na yönelik bir af olarak topluma sunulan af yasas›na da
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baﬂta barolar, meslek odalar›, sivil toplum örgütleri tepki koymuﬂ, bu tepki son anda
Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan kabul görerek ilgili yasa veto edilmiﬂtir. E¤er bu yasa yürürlü¤e girseydi, siyasi düﬂüncelerinden dolay› insanlar› içeride tutan, bu ülkeyi soyup so¤ana çeviren çeteleri de d›ﬂar› ç›kartan bir ülke olarak çocuklar›m›za anlatamayaca¤›m›z bir ay›b› uygulamaya koymuﬂ olacaklard›. Talebimiz, yeni af yasas›n›n toplumda bar›ﬂ› sa¤layacak ve çetelere asla taviz vermeyecek bir yasa olmas›d›r.
4369 say›l› yasa son y›llarda en çok tart›ﬂ›lan ve uzlaﬂma sa¤lanan vergi yasalar›n›n baﬂ›nda gelmektedir. Hat›rlarsan›z o günlerde hükümet TOBB, TESK, sendikalar ve
meslek odalar›yla mutabakat sa¤layarak bu yasay› Meclis'e sevk etmiﬂtir. Meclis çal›ﬂmalar›n› bizzat yak›ndan takip ettik. Muhalefet partileri de a¤›rl›kl› olarak destek vererek yasa yürürlü¤e girmiﬂtir. Ne oldu da yasa uygulanmadan baﬂta iﬂ çevreleri olmak
üzere baz› köﬂe yazarlar› ve medya aya¤a kalkarak bu yasay› tarihin çöplü¤üne atmak
istediler? O kadar ucuz de¤il de¤erli meslektaﬂlar›m, bu ülkede hâlâ dimdik ayakta duran meslek odalar› ve sivil toplum örgütleri var. ‹nan›yorum ki bizler, bu konuda duyarl›
olan tüm kesimler hep birlikte bu yanl›ﬂl›¤› düzelttireceklerdir.
Elbette 4369 say›l› yasan›n eleﬂtirilecek yönleri vard›r. Geçiﬂlerde sürelerin yetersizli¤i vard›r. Ancak siz bu ülkede cebinize 300 milyon dolar› koyup bir banka sat›n
alacaks›n›z veya 2 milyon dolara bir villa sat›n alacaks›n›z, bir de bunun kayna¤›n› izah
etmeyeceksiniz. Siz bu ülkede faizden milyarlarca lira kazanacaks›n›z, ama sadece stopajla yetinip ilâve vergi vermeyeceksiniz. Siz bu ülkede trilyonlarca transfer ücreti alacaks›n›z, ama beyanname vermeyeceksiniz ya da milyarlarca prim ücreti alacaks›n›z,
siz de beyanname vermeyeceksiniz. Neymiﬂ efendim? Bizi muhasebecilere esir etmeyin,
aman bizlere defter tutturmay›n. Biliyorum de¤erli meslektaﬂlar›m, bir gün bu ülkenin
ayd›n insanlar› bunlara dur diyeceklerdir. Hesaplar›n kitaplar›n ﬂeffafça tutulaca¤›, tereddütten kaç›nmayaca¤› günleri mutlaka görece¤iz.
17 A¤ustos’ta yaﬂad›¤›m›z depremin ac›lar›n›, ekonomik ve toplumsal s›k›nt›lar›n›
yüre¤imizde hep birlikte yaﬂ›yoruz. Öncelikle yaﬂamlar›n› kaybeden yurttaﬂlar›m›z›, meslektaﬂlar›m›z› rahmetle an›yoruz. Geri de kalanlara da geçmiﬂ olsun diyor, sab›rlar diliyoruz. Depremi ilahi kudretin bir takdiri olarak göstermek veya bu kadar ve bina kayb›n›n depremi devlettir, belediyedir, müteahhittir, mimard›r demek, önümüzdeki do¤abilecek felaketleri örtmekten baﬂka bir iﬂe yaramayacakt›r.
Yasal anlamda suç iﬂleyenler mutlaka yarg› önüne ç›kart›larak hakettiklerinin karﬂ›l›¤›n› almal›d›rlar. As›l önemlisi, bu ac›y› unutmamakt›r. Dersler ç›kart›p Türkiye’nin ya-
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p›lanmas›n› buna göre oluﬂturmam›z. Yani, belediyeler, müteahhitler, mimarlar, inﬂaat
mühen disleri, jeologlar, jeofizikçiler bir araya gelip birbirlerine çamur atmadan rant
esas›na kap›lmadan ortak çözümler bulmak zorundad›rlar. Bu nedenle bu kesimlerin bir
araya gelmesi için hep birlikte toplumsal bask› oluﬂturmak zorunday›z.
De¤erli arkadaﬂlar›m, önümüzdeki e¤itim çal›ﬂmalar› 1 Kas›m’dan itibaren hem Mecidiyeköy Kültür Merkezi'nde, hem de Odam›z›n e¤itim salonlar›m›zda yo¤un bir ﬂekilde
baﬂlayacakt›r.
TÜRMOB Genel Kurulu'nda kabul edilen sürekli meslek içi e¤itim önergesiyle mesle¤imiz daha uygun konumlara gelecektir. Bizler bilgili olursak, müﬂterilerimiz karﬂ›s›nda,
toplum karﬂ›s›nda daha sayg›n oluruz. Bu anlamda Odam›z›n anlatt›¤›m›z e¤itim çal›ﬂmalar›n›n yan› s›ra, internet arac›l›¤›yla önemli yenilikleri de çok k›sa sürede uygulamaya koyacakt›r.
Bugünkü seminere kat›lan, bize katk›lar›n› esirgemeyen baﬂta TÜRMOB Yönetim
Kurulu'na, SSK Genel Müdürlü¤ü'nün de¤erli temsilcilerine ve aram›zdan biri, sevgili
meslektaﬂ›m›z Say›n Can’a sizler ad›na teﬂekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki buradaki
yaﬂanacak olan sorunlardan, tart›ﬂmalardan de¤erli yetkililer ip uçlar›n› elde ederler,
önümüzdeki gelecek olan yönetmeliklere ›ﬂ›k tutmuﬂ olur. Hepinize sevgi ve sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ediyorum.
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>>> Uygulama Birlikteli¤i Semineri
Güzel bir havada, bir cumartesi gününde buraya gelip zaman ay›ran arkadaﬂlar›ma da ayr›ca da teﬂekkür ediyorum.
Tabii as›l teﬂekkürümüz de¤erli büyüklerimize, gerçekten bizlere zaman ay›rd›lar.
Öncelikle toplant›n›n yöntemi hakk›nda sizlere bilgi sunmak istiyorum. Bu toplant›da
amaç sohbet etmek. Sorunlar›n›z var, dertleriniz var, vergi dairesinin dertleri sorunlar›
var, karﬂ›l›kl› burada sorunlar›m›z› konuﬂaca¤›z. Baﬂka bir amac›, birbirimizle tan›ﬂmak.
Türkiye ne çekiyorsa diyalog yoksullu¤undan çekiyor. Bir deyim vard›r, tatl› dil y›lan› deli¤inden ç›kart›r diye. Ben inan›yorum ki yaﬂad›¤›m›z sorunlar›, vergi dairesindeki yetkililerimize iletti¤imiz zaman çözülemeyecek bir sorun yok.
En son baﬂ›m›zdan geçen bir olay› size aktararak konuﬂmam› sürdürmek istiyorum. X vergi dairesinde bir meslektaﬂ›m›z kendisinin en çok yaﬂad›¤› bir s›k›nt› olan stopajlar›m›z›n mahsubundan yaﬂad›¤›m›z sorun. Ve ilgili vergi dairesi meslek mensubunun
bilgisayar›n› haczetmiﬂ. ﬁimdi bir meslek mensubunun bilgisayar› haczediliyorsa, nas›l o
iﬂi icra edecek, hepimizin temel bir s›k›nt›s›. Tabii araﬂt›rd›k konuyu, müdürün konudan
haberi yok. Kendisiyle görüﬂtük, hemen yard›mc› oldular ve sorunu çözdüler. Yani, burada anlatt›¤›m bir örnek, e¤er biz yaﬂad›¤›m›z sorunlar› sonuçta karar verecek olan me
kanizmaya iletti¤imiz takdirde her bir sorun aﬂ›lacakt›r inanc›nday›m.
Yine de¤erli meslektaﬂlar›m hat›rlarsan›z geçti¤imiz y›llarda buna benzer toplant›lar yapt›k. Özellikle Oda'n›n ilçe temsilcileri, komisyonlar›, yetkili organlar›yla ve dedik ki
bölgenizde meslek mensuplar›yla toplant› yap›n, bu toplant›larda bu yaﬂad›¤›n›z sorunlar› tespit edin ve bize aktar›n ve bürokrasiyi azaltma raporu oluﬂtural›m dedik. Ve o
yapt›¤›m›z çal›ﬂma sonucunda eski Maliye Bakan› Abdüllatif ﬁener’i Sivas’ta bizzat
takdim etti¤imiz bir rapor vard›. ﬁöyle baﬂl›klarla hat›rlatmak istiyorum. Gerçekten o
günkü raporun bir k›sm›n›n çözümlendi¤ini gözlemliyorum. Arkadaﬂlar›m›za gelen önceliklerdeki sorunlar ﬂunlard›:
Birinci sorun, iﬂ yeri tescilleri ve yoklamalar›nda yaﬂanan s›k›nt›larla ilgili. ‹kinci
sorun, ayl›k ve y›ll›k beyannamelerin birleﬂtirilmesi, sadeleﬂtirilmesi konusuydu. Meslek
mensubunun mükellef dosyas›ndan bilgi almas› konusuydu. Bas›l› di¤er belgelerin al›m›n-
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da yaﬂanan s›k›nt›lard›. Ödeme kaydedici cihazlar›n al›m, sat›m, devir veya bir ﬂekilde
yaﬂanan s›k›nt›lard›. ‹ç genelgeler ve muktezalar›n üyelerimiz taraf›ndan yaratt›¤› s›k›nt›lard›. Önemini yitiren levha ve defterlerin uygulamadan kald›r›lmas› vard›. Ve vergi indirimlerinde yaﬂanan s›k›nt›lar bir baﬂl›k idi. Tahakkuk ve vergi borçlar›n›n vadesinden
sonra ödenmesinde yaﬂanan s›k›nt›lar idi.
Bu raporun o zamanki Say›n Maliye Bakan›'na aktard›¤›m›zda, gerçekten birkaç
konunun çözümlenmesi camiam›z aç›s›ndan sevindiriciydi. Özellikle sizlerden gelen yo¤un
talepler sonucunda günlük kasa defteri, kambiyo senet defteri gibi uygulamada hiçbir
iﬂe yaramayan defterin kalkmas› bu raporun sonucudur.
Yine y›llard›r söyledi¤imiz, angaryalar dedi¤imiz konuda özetledi ¤imiz bildirimlerin
meslek mensuplar›m›za külfet getirdi¤ini söyledik. Biliyorsunuz son bir defaya mahsus
bu sene bunlar verilecek, bu da ortadan kalk›yor. Ümit ediyorum di¤er bildirimler var,
onlar da ortadan kalkacak.
Hemen yine yaﬂad›¤›m›z bir s›k›nt› vard›, özellikle beyannamelerin, özellikle ayl›k beyannamelerin, y›ll›k beyannamelerin elle doldurulmas› konusu gündeme geldi. Yine geçti¤imiz günlerde Say›n Bakan'a ﬂu anda Büyükﬂehir Belediye Baﬂkan›m›zla birlikte Temizel’e bu s›k›nt›m›z› aktard›k, yine vergi dairesine gönderilen bir genelgeyle bu sorun da
çözümlendi.
Yaln›z burada de¤erli arkadaﬂlar, ﬂuna inan›yorum ben: Birbirimizle karﬂ›l›kl› diyalog içerisinde, sevgi ve sayg› içerisinde konuﬂtu¤umuz sürece çözümlenmeyecek konu
yok olarak görüyorum. Burada amaç, mali idarenin meslek örgütüyle iyi iliﬂkiler oluﬂturarak, tabiî ki do¤al olarak temel konu olan vergi gelirini artmas›na katk› sa¤layacakt›r.
Bizim cephemizden bakt›¤›n›z zaman da, bu mesle¤i ne kadar sayg›n yaparsak, ne kadar standartlara uygun yaparsak, kamuoyu nezdinde de o kadar sayg›n olaca¤›z.
ﬁimdi bu toplant›lar›n bir özelli¤i video görüntüsü al›n›yor, deﬂifre edilecek. Buradaki sonuç k›sm›n›n, amaç k›sm›n›n bir kez daha alt›n› çizmek istiyorum. Sohbetin yan›
s›ra, yaﬂad›¤›m›z en temel sorun vergi daireleri aras›nda uygulanabilirli¤in olmamas›n›
söylüyorum. Gerçekten böyle bir birliktelik var m› yok veya nelerdir biraz sonra de¤erli
konuﬂmac›lar›m›z kendileri aktaracakt›r, hem de sizler ç›k›p bu yaﬂanan sorunlar› dile
getireceksiniz. Sonuçta böyle bir çal›ﬂmay› Say›n Defterdar›m›za aktaraca¤›z. Yani,
meslek mensubunun elinde Ticaret Odas›'nda yap›ld›¤› gibi bir kuruluﬂta, bir de¤iﬂiklikte
neler evrak ve belgeler gerekiyor konusunda bir uygulama birlikteli¤inin ﬂart olmas›nda
yarar görüyorum. Yani, biz vergi dairesine gitti¤imiz zaman bir kapan›ﬂ nas›l olur, aç›l›ﬂ
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nas›l olur, istenilen evraklar nelerdir veya firmadan istenilen evraklar nelerdir, e¤er bu
konuda bir kitapç›k oluﬂturabilirsek ve biz meslek mensuplar›m›z bu kitapç›klar do¤rultusunda yard›mc› elemanlar›m›z, stajyerlerimizi bu do¤rultuda e¤itirsek, ben inan›yorum ki o yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›lar›n bir k›sm› orta dan kalkacakt›r inanc›nday›z. Dolays›yla
bu toplant›n›n böyle bir amac› var.
Yine dün Say›n Defterdar›m›zla yapt›¤›m›z görüﬂme sonucunda ay›n 18’inde alt›
bölgede vergi dairesi müdürlerimizle de buna benzer toplant›lar› yapaca¤›z, bunun sonucunda dedi¤imiz gibi yaﬂad›¤›m›z sorunlar ortaya konulacak, ama özellikle arkadaﬂlar›mdan istirham›m; eleﬂtiri boyutunda de¤il, çözümü de e¤er burada aktarabilirseniz,
kendinizi masan›n bu taraf›nda görerek yaklaﬂ›rsan›z umut ediyorum çok verimli bir
toplant›y› da gerçekleﬂtirmiﬂ olaca¤›z diye düﬂünüyorum.
Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum, ama bir baﬂka çerçeveyi daha sizlere sunmak istiyorum. Özellikle ça¤›m›z, internet ça¤›. Odam›zda yaklaﬂ›k 7 ay süren bir grev
sürecini yaﬂad›k, 15 günden beri grev kalkt›. Yönetim Kurulu'nun ve TESMER ‹stanbul
ﬁubemiz daha etkin bir ﬂekilde mesleki sorunun üzerine gidece¤iz, bunda hiç ﬂüpheniz
olmas›n. Özellikle internet gibi gerçekten, stajyerlere de anlatt›k, defter yazma olay›n›n
süreç içerisinde kalkaca¤›n›, iﬂte süpermarketlerdeki optik okuyucularla barkod sistemleriyle an›nda iﬂlemlerin yap›labilmesi, tercüme bürolar›nda optik okuyucularla an›nda
bir yaz›y› çevirmesi olay› veya iﬂte bir yaz›y› 'scan’leyip aktar›larak istedi¤in boyutlara
getirme olaylar›, zannediyorum arkadaﬂlar›m›z izah edecek vergi dairesi müdürlerimiz,
mali idarenin bu konuda ciddî bir çal›ﬂmas› var de¤erli arkadaﬂlar. Say›n Genel Müdür'ün, Say›n Bakan›m›z›n eylül ay›nda yapt›¤›m›z toplant›ya gelmesini istemiﬂtik, kendisinin konuﬂmac› da olmas›n› istemiﬂtik. Bir oda baﬂkanlar› toplant›s›nda baﬂkan ifade etti, yani malî idare öyle bir alt yap› içerisine giriyor ki, bir bilançoyu, malî tabloyu
verdi¤inizde, e¤er hesaplanmas›nda bir sakatl›k varsa sistem onu uyar›yor, bunu giderecek altyap›y› üretin diyor.
ﬁimdi mali idare aç›kça söylüyorum, biz meslek örgütünün önünde ﬂu anda düﬂünce anlam›nda. Ve biz de do¤al olarak kendimizi bu teknolojik geliﬂmeler karﬂ›s›nda yenilememiz gerekiyor. Maalesef Türkiye bilgisayar çöplü¤üne dönüﬂüyor, ümit ediyorum
önümüzdeki süreçte bunlar da ortadan kalkar ve teknolojilere göre biz kendimizi yenilememiz gerekiyor. Oda yönetimimizin bu konudaki temel bir kampanyas› önümüzdeki günlerde internet oran› yayg›nlaﬂt›rmay› düﬂünüyor. Yani, sizin emailleriniz varsa ve bize
iletiyorsan›z ve biz herhangi bir geliﬂmeyi size an›nda emailinize göndererek bir haber
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leﬂme hatt› kurmak istiyoruz de¤erli arkadaﬂlar. ﬁu anda piyasada çeﬂitli internetle ilgili hizmet veren ﬂirketler var. Odam›z bu konuda yo¤un bir araﬂt›rma yap›yorlar. En
hesapl› bir ﬂekilde sizlerin tasarrufuna sunacaklar, tabii siz istedi¤iniz kurumla çal›ﬂma
hakk›na sahipsiniz. Ama camiam›z›n kendisine sahiplenmesi gerekiyor. Hat›rlarsan›z y›llar önce 80’li y›llarda, 85’li y›llarda hepimiz muhasebeyi elde tutuyorduk, birço¤umuzda
faks yoktu. Bugün bilgisayarla kay›t tutmayan meslektaﬂ›m›z san›r›m yok gibi, hepimizin fakslar› var, cep telefonlar›m›z var. Bu arada cep telefonlar›n› lütfen kapatal›m. Dolay›s›yla, dün ne konuﬂtu¤umuzu hat›rlamam›z gerekiyor, bunu camiam›zda hat›rlatmakta büyük yarar var.
Son bir sözle bitiriyorum konuﬂmam›. Odam›z›n 4. Muhasebe Denetim Sempozyumu 5-9 May›s tarihleri aras›nda Alanya’da, Antalya Kemer’de yap›lacakt›. Bu sempozyumun konusu, teknolojideki geliﬂmelerin camia taraf›ndan bilinmesine yönelikti. Hem
e¤itim boyutu olacak. Bu sempozyuma uluslararas› konuﬂmac›lar da kat›lacaklar. Ümit
ediyorum o toplant›lar›m›zda da bu çal›ﬂmalar› odalar›m›za aktararak teknolojik anlamda kendimizi geliﬂtirmiﬂ oluruz diye düﬂünüyoruz.
Evet dedi¤im gibi bu toplant› bir sohbet toplant›s›. Biraz da ben aç›ﬂ konuﬂmas›n›
uzun tuttum, kusura bakmay›n. Ve ilk sözü de¤erli müdürlerimize vermek istiyorum. Ben
serbest kürsü diyorum hem müdürlerimiz aç›s›ndan, hem sizler aç›s›ndan. Özellikle bu
toplant›ya gelirken de¤erli müdürlerimizle bir iﬂ birli¤i yaparak ﬂu konu, bu konu diye bir
ayr›m yapmad›k, herkes kendi cephesinden uygulama aç›s›ndan, uygulama aç›s›ndan bilmemiz gereken yönden bizleri bilgilendirecekler. Ve bu bilgilenmeyi yapt›ktan sonra sizlere söz hakk› verece¤iz. Daha sonra ö¤len saatlerinde bir ara verece¤iz, tekrar kald›¤›m›z yerden devam edip toplant›m›z› noktalayaca¤›z.
Evet, ben s›rayla de¤erli müdürlerimize söz vermek istiyorum. Beﬂiktaﬂ Vergi Dairesi Müdürümüz Say›n Murat Özer, buyurun.
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>>> Dönem Sonu ‹ﬂlemleri ve Vergi Uygulamalar›
Say›n Genel Baﬂkan›m, de¤erli konuklar, sevgili meslektaﬂlar›m; hepinize hoﬂgeldiniz diyorum. Gerçekten bu tablolar› görmek, biz yöneticileri son derece mutlu k›l›yor.
Özellikle son y›llarda e¤itim çal›ﬂmalar›m›za meslek mensuplar› ciddî bir destek veriyorlar, bu gelece¤imiz aç›s›ndan son derece önemli ve sevindirici. Çünkü, günümüzde bilgi
olmadan bu mesle¤i sürdürmemiz mümkün de¤il. Bildi¤iniz gibi sektörel bazdaki e¤itim
çal›ﬂmalar›m›z, odam›z›n e¤itim binalar›nda devam ediyor. Çok yo¤un talepler sonucunda odan›n e¤itim birimleri d›ﬂ›nda 15 Aral›k’ta 12 ilçede de yine bu konuda e¤itim çal›ﬂmalar› yap›lmas›na devam edilecek. Muhtemelen ocak ay›n›n baﬂlar›nda yine vergi mevzuat›ndaki de¤iﬂiklikler ve uygulamada yaﬂanan sorunlarla ilgili bir e¤itim çal›ﬂmam›z
daha olacak.
Daha önce sizlere bültenle bildirdik. Tüm üyelerimize ücretsiz emailler ﬂu anda
postalanmak üzere tamamlanm›ﬂ durumda, en k›sa sürede elinize geçmiﬂ olacak. De¤erli arkadaﬂlar›m, güncel oldu¤u için sizlerle biraz ek vergiler üzerine konuﬂmak, görüﬂlerimizi aktarmak istiyorum.
Bildi¤iniz gibi, deprem vergisi, baﬂka bir anlamda ek vergiler yürürlü¤e girdi. ﬁu anda kamuoyunda iki farkl› görüﬂ var. Bir görüﬂ, bu ek vergilerin adil olmad›¤›. Bir görüﬂ
ise adil oldu¤u. Tabiî vergi Türkiye’de hiçbir zaman sevimli bir konu de¤il, bu anlamda
kimse gönül r›zas›yla vergi vermekten yana olmayaca¤› için sürekli tart›ﬂ›lmaya devam
edilecektir.
ﬁimdi ben önce sizlere bültende da¤›tt›k ama, ana baﬂl›klar itibar›yla yap›lan de¤iﬂiklikleri sizlere aktarmak istiyorum. Bir de, bir baﬂka boyutundan, yaklaﬂ›k 2,5 katrilyon beklenen ek vergilerle ilgili a¤›rl›kl› bölümünün nereden oldu¤unu ve özellikle belli kesimlere çok ciddî anlamda ek vergi yükü getiriyor mu, getirmiyor mu, onlar› da sizlerin
takdirlerine sunmak istiyorum.
2,5 katrilyon civar›ndaki ek vergilerin yaklaﬂ›k 1.6 katrilyonu faiz vergisi ad› alt›nda
bir vergi, yeni bir vergi daha do¤rusu. Di¤er bölümlere bakt›¤›n›z zaman, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 1998 y›l› kazançlar› üzerinden yüzde 5 ek vergi ödeyecekler. Özellikle burada bu iﬂin gelir vergisi mükellefleri içerisinde a¤›rl›kl› yükünü yine serbest mes-
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lek erbaplar› çekecek. Yani, serbest meslek erbaplar›n›n çekmesinin en büyük özelli¤i de,
çok iyi gelir elde etmemizden dolay› de¤il, kay›t sistemine daha çok uymam›zdan kaynaklan›yor.
ﬁöyle bir örnek vermek istiyorum: ‹ﬂletme esas›na tâbi vergi mükellefleri 1998 y›l›nda beyan ettikleri matrahlar›n yüzde 98’ini hayat standard› üzerinden, hat›rlarsan›z
1 milyar 700 milyon civar›nda bir matrah oluﬂtu, ödeyecekleri ek vergi 85 milyon lira ve
alt› taksitte ödenecek.
Ücretlerle ilgili 12 milyar› aﬂan ücretler aﬂan k›s›m yüzde 5 üzerinden ek vergi ödenecek, yani 15 milyar gelir alan bir ücretli 12 milyar› ç›kt›¤›n›z zaman 3 milyar›n yüzde
5’i 150 milyonu alt› eﬂit taksitte ödeyecekler.
Konutlarla ilgili, e¤er sizin 120 metrekarenin alt›nda tek bir konutunuz varsa, herhangi bir ek emlak vergisi ödenmeyecek. Birden fazla 120 metrekarenin alt›nda konutunuz varsa, sadece bir tanesini tercih edip onun üzerinden ek emlak vergisi ödeyeceksiniz. Onda da büyük abart›l› rakamlar›n olmad›¤›n› gözlemliyoruz. Yani, 120 metrekarenin
alt›ndaki bir konutun 10 milyar, 15 milyar gibi bir rakam beyan edildi¤ini de varsayd›¤›m›zda 10 milyon, 15 milyon civar›nda bir ek emlak vergisi ödemesi söz konusu. 120 metre kare üstündeki konutlar ise 99 y›l› matrahlar› üzerinden, 99 y›l› ödedikleri emlak vergisi kadar ek emlak vergisi ödeyecekler.
Motorlu taﬂ›tlarla ilgili ise 99 y›l›nda ödedi¤imiz motorlu taﬂ›t kadar ek motorlu
taﬂ›t vergisi ödeyece¤iz. ﬁöyle bir yine örnek vermek istiyorum: Türkiye’deki araçlar›n
büyük bir bölümünün 950 kilonun alt›nda varsayd›¤›n›z zaman ödeyecekleri rakam ise
36 milyon Türk Liras› olacakt›r. Cep telefonlar›na konuﬂmalar›n yüzde 25’i oran›nda ek
vergisi ödenecek ve de belirtti¤im gibi devlet iç borçlanmalar›na, devlet tahvillerine vadelerine göre yüzde 4’ten 19’a kadar faiz ödenecektir. Ek vergiler adil midir, de¤il midir?
Bu zannediyorum önümüzdeki günlerde uzunca süre tart›ﬂ›lacak.
Fakat as›l tart›ﬂ›lmas› gereken konu, Türk vergi sistemi üzerinde sürekli verilen tavizlerin tart›ﬂ›lmas› gerekli oldu¤una inan›yorum. Bir bak›yorsunuz reform ad› alt›nda
bir vergi yasas› yürürlü¤e giriyor. Hat›rlarsan›z çok tart›ﬂt›k, 4369 say›l› yasa, orada
birçok tavizler kopar›ld›, arkas›ndan daha yürürlü¤e girmeden ekonomik kriz bahane
edildi, ﬂu bahane edildi, bu bahane edildi, 4445 say›l› yasa yürürlü¤e girdi, faiz gelirleri
beyanname d›ﬂ› b›rak›ld›, birden fazla ücret alanlar beyanname d›ﬂ› b›rak›ld›, telif kazançlar› beyanname d›ﬂ› b›rak›ld›. E¤er siz sürekli tavizler vererek bir ileri, bir geri ad›m
att›¤›n›z zaman ister istemez madalyonun di¤er taraf›ndan bakt›¤›n›z zaman devletin
ciddî ciddi gelece¤i üzerine endiﬂeler oluﬂuyor.
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Bugün tahmin edilen vergilerin 2000’li y›llarda çok daha zor toplanaca¤›, en az›ndan enflasyonun alt›nda gerçekleﬂece¤ini unutmamak gerekiyor. Geçici vergi beyannamelerini düzenledik, iﬂletme esas›na tâbi mükelleflerin yüzde 98’i zarar de¤erli arkadaﬂlar, bilmiyorum geçici vergi ödettiren var m› içinizde? Bunun bir baﬂka anlam›, 2000
y›l›nda hayat standard› kalkmas›ndan dolay› bir kuruﬂ vergi vermeyecek anlam›na geliyor. Yani, siz bir yandan bu ülkede siyaset yapanlar iktidardayken baﬂka, muhalefetteyken baﬂka, belli kesimler kendi ç›karlar do¤rultusunda yapt›¤› zaman sistem sürekli
kay›t d›ﬂ› ekonomiye do¤ru zorlanmaya çal›ﬂ›l›yor. Bu nedenle bizim oda olarak y›llard›r
savundu¤umuz adil bir vergi sisteminin oluﬂmas›d›r. Bu anlamda vergi taban›n›n geniﬂletilmesi gerekli oldu¤unu, kay›t d›ﬂ› ekonominin daralt›lmas› gerekli oldu¤unu, harcama
ve tasarrufun kayna¤›n›n da sorulmas› kadar do¤al bir olay olmad›¤›na inan›yorum. Yaln›z, tüm bunlar› yapt›¤›n›zda bir ﬂey yap›lmas› gerekiyor, denetim konusu. Bu anlamda
vergi dairesinde verilen beyannameler bizler taraf›ndan hiçbir ayr›m yap›lmadan denetlenmesi gerekiyor. Bunun yapt›¤›n›z takdirde artan oranl› bir vergi sistemi oluﬂtu¤unda
az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi al›nd›¤›nda zannediyorum ikide bir de birtak›m önlemler al›nmas›na gerek olmayacak. Yani, akaryak›ta yüzde 500’e kadar varan
vergiler, iﬂte ﬂu anda Katma De¤er Vergisinde 2 puan art›ﬂ gibi vergilere gerek olmayacakt›r diye düﬂünüyorum.
Biz çözüm olarak bunlar› görüyoruz. Tabiî bunu özellikle deprem vergilerini birkaç
aç›dan düﬂünmekte büyük yarar var. Belirtti¤im gibi 2,5 katrilyonun büyük bir bölümünü
bankalar üzerinde dü¤ümleniyor. Bu devlet tahvillerinin büyük bir bölümünün de 6070
tane bankada oldu¤unu da çok çok iyi biliyoruz. Yani, kavgan›n özü burada dü¤ümleniyor. Bunu önümüzdeki günlerde hep birlikte görece¤iz. Ama Türkiye’nin ac› bir gerçe¤i
var; koﬂullar› borç verenler belirledi¤i için yine bu konuda dün faiz vergilerinde oldu¤u gibi birtak›m geri ad›mlar at›laca¤›n› da hep birlikte gözlemleyece¤iz.
Bugünkü e¤itim çal›ﬂmas›na kat›lan üç de¤erli konu¤umuz var. Gerçekten üçü de
kendi alanlar›nda uzman, kitaplar› olan Say›n Garip Ayaz’a, Say›n Bünyamin Öztürk’e,
çok yak›ndan tan›d›¤›n›z ‹stanbul’dan de¤erli meslektaﬂ›m Ahmet Kavak’a sizler ad›na
teﬂekkür ediyor, hepinize sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ederim.
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Dolay›s›yla bu sistemde siz istisnalar
koydu¤unuz sürece, yani Türkiye’de 50 bin
meslek mensubunun denetim gücünden
yararlanmad›¤›n›z sürece amac›n›za ulaﬂ-man›z mümkün de¤ildir.
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04 Nisan 2000

>>> Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlemesi
Say›n Genel Baﬂkan›m, sayg›de¤er konuklar, sevgili meslektaﬂlar›m; hepinize
hoﬂgeldiniz diyor, sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.
De¤erli arkadaﬂlar, mesleki yo¤unlu¤umuz devam ediyor. Özellikle en son yapm›ﬂ
oldu¤umuz gelir vergisi seminerinde yaﬂad›¤›m›z baz› sorunlar›n çözümüne yönelik çal›ﬂmalar yap›ld›¤›n› ve bunu Gelirler Genel Müdürlü¤ü'ne aktaraca¤›m› ifade etmiﬂtim. Bu
anlamda 28 Mart günü Say›n Gelirler Genel Müdürü'yle yaklaﬂ›k bir saat ve yard›mc›lar›yla da yaklaﬂ›k 45 saat sorunlar›m›z› dile getirdik ve çözüm önerileri sunmaya çal›ﬂt›k. Bunlar› k›saca size baﬂl›klarla aktarmak istiyorum.
A, B, C formlar›nda yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›lar devam ediyor. Bildi¤imiz kadar›yla mali
idarenin bu sistemden çapraz kontrollerle denetim yapmas› nedeniyle vazgeçmesi söz
konusu de¤il. Ama sizin de bildi¤iniz gibi baz› konular›n mükerrer olmas›, en az›ndan bilanço ve gelir tablosunu sunmam›zda A formundaki bilgilerin gerek olmad›¤›n›, bunun
kald›r›lmas› gerekli oldu¤unu dile getirdik.
Yine, her zaman oldu¤u gibi yo¤un mesleki çal›ﬂmalar›m›zdan dolay› A, B, C formlar›n›n verilme süresinin ertelenmesi talebinde bulunduk, muhtemelen temmuz ay›na ertelenmiﬂ olacak.
Bir baﬂka konu, 5 milyarl›k faturadaki limit olay›n›n ‹stanbul Odas› olarak 10 milyar talebimiz var. ﬁu anda Gelirler Genel Müdürümüzün iste¤i bunun 7 milyar olmas›
konusunda. Ümit ediyorum Odam›z›n önerisi do¤rultusunda 10 milyar olmas› söz konusu olmuﬂ olacak.
De¤erli arkadaﬂlar, bir baﬂka s›k›nt›m›z mahsuplarda yaﬂan›yor. Özellikle stopaj
oranlar›n›n art›r›lmas›, vergi oranlar›n›n düﬂürülmesi sonucunda meslektaﬂlar›m›z›n vermiﬂ oldu¤u gelir vergisi beyannamelerinde alacaklar› do¤uyor. Bu alacaklar›n›n di¤er
vergilerden mahsubu s›ras›nda vergi daireleri aras›ndaki yaﬂanan s›k›nt›lardan dolay›
birçok meslek mensubumuz icra ile karﬂ› karﬂ›ya gelmektedir. Bu anlamda kazan›lm›ﬂ
yarg› kararlar› da var, Dan›ﬂtay kararlar› var. Raporumuzda bunlara da yer verdik, ümit
ediyoruz bu sorun en k›sa zamanda çözümlenmiﬂ olacak.
Bir baﬂka talebimiz, vergi beyannamelerinin imzalanma hususudur. Biliyorsunuz
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uzunca zamand›r Türkiye’de tart›ﬂ›ld›, uzunca bir süre özellikle bask›lardan dolay› limitler kondu ve sistemde bir sürü s›k›nt›lar yaﬂand›. 18 ﬁubatta yay›nlanan bir iç genelgeyle, genel tebli¤ ile vergi dairesine verilen beyannamelerin imzalanmamas› konusunda
ikinci derecede usulsüzlük cezas› uygulanacakt›r denildi. ﬁu anda gördü¤ünüz kadar›yla
vergi dairelerinin hemen hemen tümünde beyannamelerde imza ve kaﬂe olmad›¤› takdirde alm›yorlar. Ama biz bu iﬂlemin amac›na ulaﬂmayaca¤›na inan›yoruz. Neden ulaﬂmayacak de¤erli arkadaﬂlar›m? Özellikle bizler de savunduk hayat standard›n›n kalkmas›n›,
vergi oranlar›n›n indirilmesini, götürü verginin kalk›p basit usule geçmesini. Ama bir pratik yaﬂad› ki Türkiye, maalesef diyorum, 1 milyon iﬂletme esas›na tâbi vergi mükellefinin
yüzde 99’u beyannamelerini zarar olarak beyan ettiler.
Dolay›s›yla bu sistemde siz istisnalar koydu¤unuz sürece, yani Türkiye’de 50 bin
meslek mensubunun denetim gücünden yararlanmad›¤›n›z sürece amac›n›za ulaﬂman›z
mümkün de¤ildir. O anlamda bu muafiyetlerin kalkarak tüm vergi beyannamelerinin, vergi dairesine ödenen tüm vergi beyannamelerinin ruhsatl› meslek mensuplar›nca imzalanmas› gerekli oldu¤unu dile getirdik. Ayr›ca, geçici usulsüzlük cezas›n›n uygulanmas›n›n yetmeyece¤ini, yasadaki amir hüküm olan resen takdir iﬂleminin de mutlaka yürürlü¤e konmas›n› dile getirdik.
De¤erli arkadaﬂlar, bir baﬂka talebimiz, biliyorsunuz yeminli malî müﬂavir raporu
aranmaks›z›n yap›lacak olan iﬂlemler var; yeniden de¤erleme raporu, yat›r›m indirim istisnas› ve benzerleri. Bununla ilgili uzunca bir süredir limitlerin art›r›lmamas›ndan dolay› çok düﬂük rakamlarda kalm›ﬂt›. Yine Odam›z›n Malî Genel Kurulu'nda da¤›tt›¤› raporda görece¤iniz gibi bu limitler 25 No'lu tebli¤ ile art›r›ld›, biz bunun bir yeniden de¤erlendirmeye ba¤lanmas›n›, ikinci ise yeminli malî müﬂavirlerin limitleri alt›nda kalan rakamlar› ise serbest muhasebeci malî müﬂavirler taraf›ndan düzenlenmesi gerekli oldu¤unu
dile getirdik.
Biraz sonra de¤erli üstatlar›m›z anlatacaklar, kurumlar vergisi beyannamesinde
yine taleplerimiz do¤rultusunda karl›l›k kald›r›lm›ﬂt›r de¤erli arkadaﬂlar›m. Özellikle beyanname verecek arkadaﬂlar›m›z›n dikkatine sunmak istiyorum.
Sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, bir di¤er önemli konu; Gelir Vergisi Semineri'nde ifade
ettik. Burada da, bu kadar geniﬂ kat›l›m›n önünde izah etmemizde büyük yarar var,
haks›z rekabet konusu. Özellikle son y›llarda hem SMMM’ler aras›nda, hem SM’ler,
YMM’ler aras›nda, hem de YMM’lerin kendi içerisinde dehﬂet verici boyutta bir haks›z
rekabetin oldu¤unu gözlemliyoruz. E¤er bu haks›z rekabete dur denmezse de¤erli arka-
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daﬂlar›m, bu meslek çöker. Yani, bu iﬂte ne yeminli malî müﬂavir kal›r, ne serbest muhasebeci kal›r, ne de serbest muhasebeci, malî müﬂavir kal›r.
Biz diyoruz ki, yeminli malî müﬂavirlerin yapt›klar› iﬂlemler bir uzmanlaﬂma konusu
olan vergi denetimidir. Bu vergi denetimi yap›l›rken mutlaka firmalarla ve yap›lan iﬂlemlerde ruhsatl› bir meslek mensuplar›yla çal›ﬂ›lmak zorundad›r. E¤er siz meslektaﬂlar›m›z› devre d›ﬂ› ç›kar›rsan›z bu sistem amac›na ulaﬂmaz, meslek daha önemli s›k›nt›larla
baﬂbaﬂa olacakt›r de¤erli arkadaﬂlar›m.
Yine ayn› seminerde ifade ettim, bir meslek kendi geleneklerini oluﬂturmad›¤› sürece yol almas› mümkün de¤ildir. Haks›z rekabetin en önemli boyutu, birbirimizi aramaman›n çok temel nedenleri oldu¤unu biliyoruz. E¤er bir telefonla bir müﬂteri geldi¤i zaman
bu müﬂteri niye geliyor diye sormazsak de¤erli arkadaﬂlar›m bu sorun daha çok büyüyecektir. Bu gelen kiﬂi naylon faturac› m›d›r, bu gelen kiﬂi meslek mensubuna haketti¤i
ücretleri ödememektedir ya da bu gelen kiﬂi meslektaﬂ›m›z›n bir sene, iki sene ücretini
ödemeden bize gelen insan m›d›r; bunu yapmad›¤›m›z sürece bu mesle¤in yol almas›
mümkün de¤il, ben buradan tüm arkadaﬂlar›ma bu gelene¤i oluﬂturmas›na ve bu haks›z
rekabetin önlenmesine ça¤›r›yorum, davet ediyorum de¤erli arkadaﬂlar›m.
Sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, e¤itim çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor. Nisan ay›nda da,
özellikle 15 Nisan ile 6 May›s tarihleri aras›nda Odam›z›n e¤itimin salonlar›nda yaklaﬂ›k
dört konuda e¤itim çal›ﬂmalar› devam ediyor, bu e¤itim çal›ﬂmalar›na destek veren
tüm arkadaﬂlar›m›za teﬂekkür ediyoruz.
Bugün daha önce de ifade etti¤imiz, çok önemli bir çal›ﬂmay› sizlere sunmaya çal›ﬂaca¤›z. Her yerde anlat›yoruz, ça¤›m›z bilgi ça¤›, bilgisayar ça¤› ve bizler de en az›ndan ilk baﬂlayaca¤›m›z nokta, internete abone olmam›z gerekiyor. Özellikle Odam›z›n 15
bin üyemize göndermiﬂ oldu¤u ücretsiz email kampanyas›na tüm camian›n destek vermesini istiyoruz. Tabii ki ilkleri baﬂarmak çok kolay de¤il de¤erli arkadaﬂlar›m, ama ﬂu
anda binin üstünde meslektaﬂ›m›z bu emailleri kullan›yor. Burada amac›m›z, e¤er herkes internete abone oldu¤u takdirde, odan›n elinde 15 bin üyenin email adresi oldu¤u
takdirde 1 dakika içerisinde sizlerle haberleﬂmek istiyoruz, mevzuattaki geliﬂmeleri aktarmak istiyoruz.
Biraz sonra sizlere Odam›z›n web sitesiyle ilgili bir barkovizyon gösterimi olacak.
Üç aydan beri süren yo¤un bir çal›ﬂmam›z›n sonucunda zannediyorum sizlerin takdirini
kazanacak olan bir çal›ﬂma. Elbette yap›lan hiçbir çal›ﬂma yeterli olmayabilir, ama sizlerin katk›lar›yla bu site çok kullan›l›r bir hâle gelip sa¤l›kl› ve do¤ru bilgiyi almam›z söz
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konusu olacak. ‹zninizle huzurlar›n›zda bu web sitesinin çal›ﬂmas›n› yapan ve bizden hiçbir ücret almadan bu çal›ﬂmay› yapan Erdem Soft’a ve çal›ﬂanlar›na huzurunuzda teﬂekkür ediyorum de¤erli arkadaﬂlar›m.
Sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, sizlere biraz önce bir faks dilekçe da¤›t›ld› malî tatille ilgili. ﬁimdi eleﬂtirebilirsiniz, y›llar önce birçok arkadaﬂ da eleﬂtirmiﬂti; ya bu vergi dairesine verilen beyannameler hayata geçmez, böyle bir ﬂey hayalci olarak yorumlanm›ﬂt›.
Ama hat›rlay›n uzunca süre bu konuyu dile getirdik ve vergi beyan›n›n imzalanmas› hususu gündemde ve hâlâ varl›¤›n› sürdürüyor. E¤er sizler bu kap›dan ç›kt›¤›n›zda da¤›tt›¤›m›z faks metinlerini ço¤altarak ilgili yerlere gönderirseniz, kamuoyu oluﬂturursak ben
yürekten inan›yorum ki en stresli mesleklerden biri olan muhasebe mesle¤i bir malî tatile kavuﬂmuﬂ olacakt›r. Bu anlamda tüm arkadaﬂlar›m› bu eyleme, bu faks eylemine davet etti¤imi belirtmek istiyorum.
Sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, sözü fazla uzatmak istemiyorum. Birçok arkadaﬂ›m
ayakta izliyor, gerçekten ‹stanbul’da geniﬂ tabanlar› bulmam›z bir hayli zor. MKM’de
yapt›¤›m›z seminerleri bu nedenle büyük otellere kayd›rd›k. Ümit ediyorum Odam›z›n
kendi e¤itim salonlar› olur, inﬂallah tüm kat›lan arkadaﬂlar›m›z›n da kat›l›m›na cevap
vermiﬂ oluruz.
Bugünkü e¤itim seminerine kat›lan, Oturum Baﬂkanl›¤›n› yapacak olan Vergi Denetmenleri Derne¤i ‹stanbul ﬁube Baﬂkan› Say›n Ayten Han›m'a, Gelirler Genel Müdürlü¤ü Daire Baﬂkan› Say›n Kürﬂat Özgüler’e, Gelirler Genel Müdürlü¤ü ﬁube Müdürü Say›n Yüksel Yavuz’a, Ankara Gelirler Bölge Müdürü Say›n Mehmet Alt›nda¤’a, Nuri Osmaniye Vergi Dairesi Baﬂkan› Say›n Sedat Duman’a ve yeminli malî müﬂavir Say›n Mehmet Maç’a sizler ad›na teﬂekkür ediyor, seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle sayg›lar
sunuyorum.
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>>> Teﬂvik Yat›r›m ‹ndirimi ve Vergi Mevzuat›ndaki
De¤iﬂiklikler
Say›n Genel Baﬂkan›m, de¤erli konuklar, sevgili meslektaﬂlar›m; hepinizi sayg› ve
sevgiyle selaml›yor, hoﬂgeldiniz diyorum.
De¤erli arkadaﬂlar, 2000 y›l›na girdik, özellikle bu say›daki dergide de irdelemeye
çal›ﬂt›k, 2000 y›l›n›n zorlu geçece¤ine iﬂaret etmeye çal›ﬂ›yoruz. Özellikle yaﬂad›¤›m›z
depremler, dünyadaki yaﬂanan krizler, ekonomik verilere de bakt›¤›n›z zaman ekonomide
bir daral ma oldu¤unu, büyümenin azald›¤›n› hep birlikte görebiliyoruz. Bu anlamda bu
ekonomik daralmalar, yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›lar, ac›lar ister istemez bizlere de yans›yacak.
Bu anlamda 2000 y›l› gerçekten hem bizler aç›s›ndan, hem de di¤er kesimler aç›s›ndan
zor bir y›l olacakt›r.
Özellikle hükümet enflasyon üzerine çok ciddî önlemler oluﬂturmaya çal›ﬂ›yor ve bildi¤iniz gibi enflasyon 2000 y›llar›nda yüzde 25, yüzde 30 gibi bir rakama indirmeye çal›ﬂ›yorlar. Ve bu anlamda da özellikle belli konularda, iﬂte baﬂta çal›ﬂanlar olmak üzere
yüzde 25 art›ﬂlarla enflasyonu bahsedilen orana indirmeye çal›ﬂ›l›yor. Tabiî gerçekten
bu politika do¤ru mudur, de¤il midir, tart›ﬂ›lmas› gerekiyor. Özellikle eme¤iyle geçinenler
aç›s›ndan yüzde 25 enflasyon öngörülen art›ﬂ›n do¤ru olmad›¤›n›n art›ﬂ›n› çizmek istiyoruz. Özellikle muhasebe ücretlerini konuﬂtu¤umuz zaman, 1999 y›l›n›n baﬂ›nda örnek
veriyo rum bir iﬂletme esas›nda 30 milyon lira ücret al›rken, otomatikman 99 y›l› sonunda, ki resmî enflâsyon biliyorsunuz yüzde 70’ler olarak, 68 nokta küsur olarak ilan
edildi, bizim sat›n alma gücümüz o oranda azalm›ﬂ oluyor de¤erli arkadaﬂlar. O nedenle
biz y›llard›r Maliye Bakanl›¤›'n›n yay›nlam›ﬂ oldu¤u ücret tarifelerini dikkate almad›k ve
almamaya da devam edece¤iz.
Her türlü ortamda ﬂunu ifade ettik: Bakanl›k taraf›ndan bu tip ücret tarifelerinin
yay›nlanmamas› gerekli oldu¤unu söyledik. Çözüm de buradan geçiyor, özellikle serbest
piyasa koﬂullar›nda, ki bunu baz al›yor siyasî iktidarlar, b›rak›n bizim aram›za girmeyin,
biz müﬂterilerimizle karﬂ›l›kl› otururuz anlay›ﬂ içerisinde ücretlerimizi belirleriz. Bu nedenle ‹stanbul Odam›z 90 y›l›ndan beri Maliye Bakanl›¤›'n›n ilk esnaf›n tepkisiyle ücret
tarifelerini indirdi¤i andan itibaren kendi tarifemizi haz›rlad›k ve üyelerimize her y›l tav-
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siye niteli¤inde göndermeye çal›ﬂt›k. Bu y›lki ücret tarifelerimiz, ki tahmin etti¤imiz enflâsyon do¤rultusunda yüzde 60 civar›nda bir önceki y›l ücretlerimizi art›rarak Dan›ﬂma
Meclisimizin tavsiye karar›n› tarife haline getirdik ve sizlere gönderdik.
Tabii mutfakta yap›lan u¤raﬂlar çok kolay olmuyor, çok büyük emekler veriyoruz,
ama o üretti¤imiz ürünler size maalesef çeﬂitli nedenlerden dolay› zaman›nda ulaﬂam›yor. Özellikle ücret tarifelerini Aral›k ay›ndan itibaren haz›rlamam›za ra¤men yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›lardan dolay› biliyoruz ki birçok arkadaﬂ›m›z›n eline tarifenin ulaﬂmad›¤›n›, yine hepimizin bildi¤i ve be¤endi¤i bir ajandam›z ücret tarifiyle birlikte gönderdik, belki birçok arkadaﬂ›m›z almam›ﬂ olabilir, bu da yine da¤›t›m firmas›ndan dolay› elinize tam olarak ulaﬂmad›. Bu ücret tarifeleri ve ajandalar eline geçmeyen meslektaﬂlar›m›z lütfen
odaya u¤ras›nlar size hemen takdim edilecektir.
Biz geçti¤imiz toplant›larda da ifade ettik. Özellikle 21. yüzy›l›n bir bilgi ça¤› oldu¤unu, her kurumun bu bilgi teknolojisinden yararlanmas› gerekli oldu¤unu ifade ettik. Bu
anlamda belki hiçbir meslek odas›nda olmayan bir ilki baﬂlatt›k, ça¤›m›z›n konusu olan
internet konusunda tüm meslek mensuplar›m›z›n tan›ﬂabilmesi ad›na ücretsiz bir
email hepinize gönderdik. Burada yine bildi¤imiz kadar›yla birçok arkadaﬂ›m›z›n eline
geçmedi¤i haberini ald›k, yine da¤›t›m firmas›ndan kaynaklan›yor. Her birinizin özel bir
ﬂifresi vard›r, lütfen odan›za baﬂvurursan›z size bunlar da takdim edilecektir.
ﬁu ana kadar ald›¤›m›z bilgilerde 700 arkadaﬂ›m›z bu emailleri kullan›yor, yaklaﬂ›k
25 arkadaﬂ›m›zda problem oldu¤unu tespit ettik, onlar›n da sorunlar› en k›sa zamanda
çözmüﬂ olaca¤›z. De¤erli arkadaﬂlar›m; bu konuya çok önem veriyoruz. ‹stanbul Oda yönetimi olarak amac›m›z, 15 bin üyemizin elektronik posta adresinin olmas›, oluﬂan de¤iﬂiklikleri size an›nda ulaﬂt›rmak istiyoruz, hedef bu. Çok önemli bir de¤iﬂiklik oldu¤u zaman bir günde 15 bin üyemize bu haberleﬂmeyi kurmak istiyoruz. Bu nedenle sizin bu
çal›ﬂmam›za destek vermemizi, eksikliklerimizin hoﬂgörüyle birbirimizi tamamlayarak
tamamlanmas› gerekiyor. E¤er biz bunu yakalayamazsak, özellikle globalleﬂen dünyada
yerimizi tam olarak alamayaca¤›m›za inan›yoruz.
De¤erli arkadaﬂlar; gerek 1999 y›l›nda, gerekse 2000 y›l›nda e¤itim çal›ﬂmalar›m›z
yo¤un bir ﬂekilde devam ediyor. Özellikle geçti¤imiz y›lda büyük bir destek verdiniz e¤itim çal›ﬂmalar›na, son derece büyük bir mutluluk duyduk. Bugünkü konu çok özellik arz
edece¤im bir konu, zannediyorum meslek mensuplar› bu konuyu çok biliyorlar, o anlamda
kat›lm›yor ama, duyarl› arkadaﬂlar›m›za, buraya kat›lan arkadaﬂlar›m›za içten teﬂekkür
ediyoruz.
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Biz buna ra¤men önümüzdeki süreçte bu mesle¤in kalitesinin, kalitenin e¤itimden
geçti¤ine inanarak bu e¤itim çal›ﬂmalar›na b›kmadan devam edece¤iz de¤erli arkadaﬂlar›m. ‹ﬂte 13 ﬁubat’ta baﬂlayacak, 11 Mart’a kadar devam edecek olan geçti¤imiz aylarda yapm›ﬂ oldu¤umuz sektörel bazda e¤itim çal›ﬂmalar›n›n yan› s›ra, odan›n tüm
dershanelerinde beﬂ konuda; serbest bölgeler ve yabanc› sermaye mevzuat›, dönem kar› vergilendirilmesi ve da¤›t›m›, mevcut sermaye iratlar› ve vergilendirilmesi, yat›r›m indirimi ve yat›r›m teﬂvik mevzuat›, ithalat, ihracat iﬂlemlerinin muhasebesi konular›nda
odam›z›n beﬂ hizmet biriminde e¤itim dershanelerinde 12 ﬁubat'ta baﬂlayacak 11
Mart'a kadar bu e¤itim çal›ﬂmalar› devam edecektir. ‹nan›yoruz ki birçok arkadaﬂ›m›z
bu e¤itimleri de¤erlendirecektir, kat›lacaklard›r. Çünkü ﬂunu çok iyi biliyoruz ki, art›k
müﬂterilerimiz geliﬂen dünyada konumlar›n› de¤iﬂtiriyorlar, teknolojiyi yak›ndan takip
ediyorlar, bilgi bizler aç›s›ndan son derece önemli. Ve ben inan›yorum ki bilgi bizde geliﬂtikçe, bilgi önümüzde rehber oldukça sayg›n bir meslek olaca¤›m›zdan hiç kimsenin ﬂüphesi olmas›n.
De¤erli arkadaﬂlar›m, ücret tarifelerine çok önem verdi¤imiz için bu konuda birkaç
ﬂey söyleyerek konuﬂmam› tamamlamak istiyorum. Özellikle 90’l› y›llar›n baﬂ›nda meslek yasam›z›n yeni ç›kmas› nedeniyle yetkisiz muhasebeci say›s› bir hayli fazlayd›. Aradan geçen süre içerisinde, ki odam›za baﬂvuran stajyerler say›s›ndan biliyorum, bugün
yetkisiz ve kaçak muhasebeci say›s› inan›n parmakla say›lacak kadar az. Birçok meslek
mensubu konumu itibar›yla belgeye hak elde edemeyen arkadaﬂlar›m›z stajlar›n› yapt›lar, s›navlar›na girdiler, birço¤u belge ald›lar. Bugün çok iyi biliyoruz ki, kaçak muhasebeci say›s› veyahut da mesle¤i haks›z rekabet anlam›nda sürdüren insanlar ﬂu anda içimizde de¤erli arkadaﬂlar›m.
Ben tüm arkadaﬂlar›m› bir muhasebe lobisi oluﬂturmaya davet ediyorum. E¤er
bizler ücret tarifelerinde, ücret olaylar›nda haks›z rekabet konusunda birbirimize destek vermezsek, yani bir müﬂteri istedi¤imiz ücreti bir baﬂka meslek mensubu düﬂük ücretle tutuyor diye ona gitti¤i zaman biz bu dayan›ﬂma içinde olmazsak, biz küçülmeye
devam ederiz de¤erli arkadaﬂlar›m.
Bu nedenle tüm arkadaﬂlar›ma çok küçük bir gelenek oluﬂmas›n› diliyorum. Yeni
kurulan firma için bir ﬂey söylemiyorum, ama kurulmuﬂ bir firman›n iﬂi geldi¤i zaman
lütfen onu hangi meslek mensubunu tuttu¤unu soral›m. ‹nan›n, araﬂt›rmas›n› yap›n görecek siniz, size kurulmuﬂ bir firman›n iﬂi geldi¤i zaman bir önceki meslek mensubunun
ya ücretini ödememiﬂtir ya da size daha düﬂük bir ücretle iﬂ için gelmektedir. Bu an-
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lamda bu dayan›ﬂmay› oluﬂturursak, zannediyorum bu iﬂten kazançl› olacak olan insanlar bizleriz diye düﬂünüyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m, bu seminerin bizlerin yarar›na olaca¤›na inan›yoruz, sizlerin
talepleri do¤rultusunda di¤er e¤itim çal›ﬂmalar›na devam edece¤iz. Bugünkü e¤itimin
bir baﬂka özelli¤i var son derece keyif duydu¤um, özellikle kendilerine teﬂekkür etmek istiyorum; Hesap Uzmanlar› Derne¤i Baﬂkan› de¤erli üstad›m›z aram›zdalar, oturum
baﬂkanl›¤› yapacaklar. Biz muhasebe mesle¤inde bir dayan›ﬂman›n yeminlisiyle, serbest
muhasebeci malî müﬂaviriyle, serbest muhasebecisiyle bir bütünlük içerisinde olmas›n›
diliyoruz. E¤er birbirimize sayg› gösterirsek, birbirimize de¤er verirsek, sonuçta meslek
sayg›n olacakt›r, bu anlamda böyle bir seminerde birlikte olduklar› için kendilerine teﬂekkür ediyorum.
Ayr›ca, de¤erli dostumuz Mehmet Bal üstad›m›za da çok teﬂekkür ediyoruz, kendisi bizi hiçbir e¤itim çal›ﬂmam›zda yaln›z b›rakmad›lar. Sevgili Bumin Do¤rusöz üstad›m›z, art›k o bizden birisi, hem Oda m›z›n delegesi, Odam›z›n birçok e¤itim çal›ﬂmalar›nda
çok önemli katk›lar› var. Yat›r›m konusundaki de¤erli üstad›m›za da ayr›ca çok teﬂekkür
ediyorum. Sözü fazla uzatmadan seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar
sunuyorum.
Teﬂekkür ederim.
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Bugün berber t›raﬂ fiyat›n› belirlerken
kimseye dan›ﬂm›yor, ayakkab› fiyat›n›
belirlerken inebilece¤i rakam belli, ama ne
hikmetse muhasebe ücretine geldi¤i
zaman durum farkl›. Sürekli birbirimize
k›rd›r›l›yoruz. Bu haks›z rekabet bu boyutlara bu ﬂekilde ulaﬂt›.

>>> 2001 BA⁄-KUR UYGUYAMALARI SEM‹NER‹ AÇIﬁ
KONUﬁMASINDAN

1 seminer 1.qxp

186

10/3/08

11:03 PM

Page 186

1 seminer 1.qxp

10/3/08

11:03 PM

Page 187

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

01 Mart 2001

>>> Gelir Vergisi Uygulamalar›
Hepinize hoﬂgeldiniz diyor, sevgi ve sayg›yla selaml›yorum. Bugün 1 Mart, bildi¤iniz
gibi 3568 say›l› meslek yasam›z›n Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi¤i tarih. Di¤er anlamda 1 Mart’› tüm Türkiye’de Muhasebe Günü olarak kutluyoruz. Öncelikle tüm camiam›z›n Muhasebe Günü'nü kutluyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m, seminere geçmeden önce mesleki anlamdaki baz› geliﬂmeleri
sizlere aktararak paylaﬂmak istiyorum. Uzunca bir süredir s›k›nt› çekti¤imiz mahsup
konusunu nihayet sonuna geldik. Bugün yar›n bu tebli¤ yay›nlan›yor. Biliyorsunuz bu konuda Devlet Harcama Yönetmeli¤i'nde bir de¤iﬂiklik yap›lmas› gerekiyordu. ‹lgili yönetmelik dün Resmi Gazete'de yay›nlanarak yürürlü¤e girdi. Bugün bu bilgileri web sitemize
yüklemiﬂ olaca¤›z.
‹kincisi; 169 No'lu tebli¤ do¤rultusunda Gelirler Genel Müdür lü¤ü'nün bir düzenleme yapmas› gerekiyordu. Bu konuda da tebli¤ haz›r. Belirtti¤im gibi bugün veya yar›n
Resmi Gazete'de yay›nlanm›ﬂ olacak. Getirilen mahsupla ilgili olan tebli¤in ana hatt›
ﬂu: Herhangi bir limit yok, yani meslek mensuplar›m›z›n asl›nda bu yapt›¤›m›z u¤raﬂ sadece muhasebecileri ilgilendirmiyor biliyorsunuz, avukat› da, doktoru da, tüm serbest
meslek erbab›n› yak›ndan ilgilendiren bir çal›ﬂma. Bu tebli¤e göre meslek mensuplar›m›z›n y›l sonundaki gelir vergisinden bir alaca¤› oluyorsa, bu alacaklar›n› daha sonraki vergilerine mahsup talebinde bulunduklar› zaman sadece bir liste vermesi yeterli olacak.
Yani, yapt›¤›n›z müﬂterek bir listeyi sunacaks›n›z ve bu liste do¤rultusunda bugüne kadar iki düzenlemenin yap›lmamas›ndan dolay› birçok meslek mensubumuz ma¤dur
olmuﬂtur, bu düzenleme bunu ortadan kald›r›yor. Tabii bununla ba¤lant›l›, 414 say›l›
tahsilat› h›zland›rma tebli¤i do¤rultusunda vergi daireleri öncelikle mahsuplar sorununu
çözerek, e¤er meslek mensuplar›m›z›n geriye kalan bir borçlar› varsa bunu da 16 Mart'a
kadar dilekçenizi vermek kayd›yla 18 taksitte ödeyerek bu borçlar›n›zdan kurtulmuﬂ
olaca¤›z.
‹lgili tebli¤de alaca¤›m›z› mahsup etti¤imiz sürece liste yeterli olacak. Ancak nakit
veya hem mahsup, hem nakit oldu¤u takdirde, bu konuda saymanl›klar aras› iﬂlemin yap›ld›¤›, baﬂka bir anlamda bununla ilgili vergilerin ödenip ödenmedi¤ini de vergi dairesine
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ibraz etmeniz gerekiyor. Bu da büyük bir camiam›z› rahatlatm›ﬂ oluyor. Gerçekten burada Gelirler Genel Müdürlü¤ümüzün temsilcisi Say›n Mehmet Hakemo¤lu var, kendisine huzurunuzda ﬂahs›na ve Gelirler Genel Müdürlü¤ümüze bu katk›lar›ndan dolay› tüm
meslek camias› ad›na teﬂekkürlerimi sunmak istiyoruz. Ve sizden dile¤imiz, bu tebli¤
yay›nland›¤› zaman gerçekten Say›n Genel Müdürümüz bugüne kadar meslek mensuplar›yla ilgili sorunlar›nda ivedilikle çözüm getirmiﬂtir, katk› sunmuﬂtur, hem yetki telgraf›
çekmek yerine, bu güzel tebli¤i yay›nlaman›zdan dolay› tüm camiam›z›n duyarl› bir ﬂekilde bir teﬂekkür telgraf› çekmenizi özellikle istirham ediyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m, bir baﬂka konu, web sitesi konusu. Her yerde anlat›yoruz,
gerçekten bu mesle¤in sayg›nl›¤›n› bilgiden geçti¤ini ve bilgiyle paylaﬂ›ld›¤› oranda sayg›n olaca¤›na inan›yoruz. O nedenle ça¤›m›z›n en son geliﬂmiﬂ teknolojisi olan internet
olgusundan tüm camiam›z›n yararlanmas› gerekiyor. Gururla söylüyorum ki, ‹SMMMO’nun web sitesi mevzuatta bir de¤iﬂiklik oldu¤u zaman, deyim yerindeyse Bakanl›k
Resmi Gazete'ye gönderirken biz o tebli¤i sitemize yükleme çal›ﬂmas› içerisindeyiz. Bu
anlamda tüm meslektaﬂlar›m›z›n internete abone olmas›n›, en az›ndan sabah büronuza
geldi¤iniz zaman sitede ne var, ne yok diye bir bakman›z sizler ad›na yararl› olacakt›r.
Birkaç toplant› da izah ettim, sizin baﬂ›n›zdan geçen yarg› kararlar›n›n da bize aktard›¤›n›z takdirde bu bilgileri web sitesine yükleyerek tüm meslektaﬂlar›n bu bilgiyi
paylaﬂmas›nda son derece yarar görüyorum. Örne¤in, Anadolu Kurumlar Daire Baﬂkan›
Say›n Necati Perçin, bir gelir vergisi beyannamesiyle ilgili menkul sermaye iratlar›ndan
neler beyannameye dahil edilip edilmedi¤iyle ilgili bir bilgi bize verdi. Örne¤in bunu biraz
önce ald›k, döner dönmez sitemize yükleyece¤iz, tüm camia bu bilgiyi an›nda ö¤renmiﬂ
olacak.
Yine baﬂka bir bilgi, idare para cezalar›nda zaman zaman s›k›nt›lar yaﬂ›yoruz. Baﬂ›m›zdan geçen bir olay› sizlerle paylaﬂmak istiyorum. ‹lgili mevzuatta ayl›k bildirgelik
verdi¤iniz zaman sigortal› say›s› de¤iﬂmiyorsa, gün say›s› de¤iﬂmiyorsa ve ilgili prim tutar›n›n cüzi kurum alaca¤›ndan az olursa diyor, idari para cezas› uygulanmaz deniyor.
Bu cüzi rakam 5 milyon. Ancak, kurumun yaz›ﬂt›¤› bir yaz› var elimizde, umut ediyorum
bu konuda ivedilikle bir genelgenin ç›kmas›n› istiyoruz. Diyor ki SSK Genel Müdürlü¤ü, ek
bildirge vermiﬂseniz, sigorta say›s› de¤iﬂmemiﬂse, gün say›s› de¤iﬂmemiﬂse, rakam ne
olursa olsun buna idarî para cezas› uygulanmamas› gerek diyor, bu anlamda biz bu tip
bilgileri sitemize yükleyerek tüm meslektaﬂlar›m›za paylaﬂmak istiyoruz. Ayn› ﬂekilde
sizin de kazan d›¤›n›z bir mahkeme sonucu, yarg› sonucu varsa, bize bunu ulaﬂt›r d›¤›n›z
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zaman tüm di¤er arkadaﬂlar›m›z da bu bilgiden yararlanm›ﬂ olacak.
De¤erli arkadaﬂlar›m, uzunca bir süredir ücret tarifeleri konusunu konuﬂuyoruz.
Burada da son bir aç›klamay› yapmakta yarar görüyorum. Baz› arkadaﬂlar›m›z hâlâ
Maliye Bakanl›¤›'n›n bir ücret tarifesi yay›nlamas›n› umutla bekliyorlar. Geçti¤imiz hafta Ankara’da yapt›¤›m›z oda baﬂkanlar› toplant›s›na Say›n Gelirler Genel Müdürü Say›n Akif Hamza Iﬂ›k da kat›ld›lar, orada bize aktard›¤› konuﬂudur: TÜRMOB, Maliye Bakanl›¤› tarife göndermedi¤i sürece Bakanl›¤›n tarife yay›nlamas› söz konusu de¤ildir.
‹kincisi, odalar›m›z bugüne kadar tavsiye niteli¤inde gönderdi¤i ücret tarifelerini
uygulan›r bir hâle getirmesi sonucunda art›k tek bir tarife vard›r, odalar›n tarifeleridir
ﬂeklinde bir aç›klamas› vard›r. O nedenle tüm meslektaﬂlar›m›za y›llard›r ﬂikâyet etti¤iniz haks›z rekabet konusunda bugüne kadar sizin hak etti¤iniz ücretleri istemenize
ra¤men düﬂük bir ücret vererek müﬂteri transferi konusunda bir dayan›ﬂmay› tüm arkadaﬂlar›m›z› davet ediyoruz. Ve tüm arkadaﬂlar›m›za ﬂunu tavsiye ediyoruz: Odan›z›n
uygulad›¤› ücret tarife sinden aﬂa¤› ücret almay›n›z, sözleﬂmenizi düzenleyiniz ve alm›ﬂ
oldu¤unuz ücretin de makbuzunuzu tam kesin diyoruz. Gerçekten de¤erli arkadaﬂlar,
bunun alt›nda ücret alarak sizden müﬂteri gitti¤i zaman bir tek ﬂey yapman›z gerekiyor, devir teslim tutanaklar›n› düzenleyerek Odam›za iletmenizi ve devralan meslek
mensubu gerçekten haks›z rekabet yapm›ﬂsa, en yak›n arkadaﬂ›m›z dahi olsa gere¤ini
yapaca¤›m›z› tüm meslektaﬂlar›m›z›n inanmas›n› istiyoruz.
Yine, haks›z rekabet konusunda iki tane temel s›k›nt› dile getiriliyor. Bir; vergi dairesindeki memurlar›n defter tuttu¤u söyleniyor. ‹ki; ruhsatlar›n kiraland›¤› söyleniyor.
Bak›n, Say›n Defterdar›m›z›n tüm vergi dairesi müdürlerine yazm›ﬂ oldu¤u bir yaz› var:
“Son günlerde al›nan duyumlar ve Defterdarl›¤›m›za intikal ettirilen yaz›l› ﬂikayetlerde
hâlâ Defterdarl›¤›m›za ba¤l› çeﬂitli birimlerde görev yapmakta olan baz› kiﬂilerin yasak
olmas›na ra¤men defter tuttuklar›, yani gizli bir ﬂekilde muhasebecilik mesle¤ini icra
ettikleri iddia edilmektedir. Bilindi¤i gibi 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu'nun 28.
maddesiyle memurlara ticaret ve di¤er kazanç getirici faali yetlerde bulunma yasa¤›
getirilmiﬂtir. Bu yasa¤a uymayan memurlar›m›z›n tespit edilmesi halinde hakk›nda yasal iﬂlem yap›laca¤› tabidir. Camiam›z› büyük ölçüde üzen ve töhmet alt›na b›rakan bu
tür ithamlara meydan verilmemesi için tüm teﬂkilât mensuplar›m›z›n son derece duyarl› davranmalar›, yasak olan, meslek ahlak›yla ba¤daﬂmayan davran›ﬂ ve faaliyetlerden
mutlak surette uzak durmalar›, birim, baﬂkan veya müdürlüklerinin gözlemleri ve ald›klar› duyumlar sonucunda ﬂüphelendikleri olumsuzluklar›n takipçisi olmalar› ve sonuçtan
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Defterdarl›¤›m›z› bilgilendirmesi gerekmektedir” ﬂeklinde tüm vergi dairesi müdürlerine
yaz› yaz›lm›ﬂt›r.
Buradan neyi istiyoruz? ﬁunu istiyoruz de¤erli arkadaﬂlar›m: Herhangi bir vergi
dairesinde bir memurun defter tuttu¤unu görüyorsan›z, gözlemliyorsan›z lütfen odan›za bildirin. Biz de ayn› ﬂekilde vergi dairesi müdürlerimize ve Defterdarl›¤›m›za iletece¤iz, bu tip insanlarla bu mücadeleye e¤er sizler inan›rsan›z baﬂaraca¤›z.
Gerçekten de¤erli arkadaﬂlar›m, son günlerde yolsuzlu¤u konuﬂuyor, ﬂeffafl›¤› konuﬂuyor ama bunun temelinde muhasebe mesle¤inin son derece önemli oldu¤una inan›yoruz. Bizim al›n terlerimize göz diken insanlara yaﬂama ﬂans› verdi¤imiz sürece bu
mesle¤in sayg›n olaca¤›na inanm›yoruz. Ama, beﬂ kiﬂilik oda yönetimiyle bu konuda mücadele etmemizin yetersiz oldu¤unu sizler biliyorsunuz. E¤er sizler bize bu konuda yard›mc› olursan›z, biraz önce Say›n Defterdar›m›z›n vergi dairesine yazm›ﬂ oldu¤u yaz› ortada ve tüm arkadaﬂlar›m›z›n bu duyarl› mücadeleye sahip ç›kmas›n› diliyoruz.
De¤erli arkadaﬂlar›m, sözü fazla uzatmak istemiyorum. Önümüz bayram, bayram›n›z› en içten duygular›m›zla Yönetim Kurulu ad›na kutluyorum, huzur dolu, bar›ﬂ dolu
yar›nlar dile¤iyle seminere kat›lan de¤erli konuklara teﬂekkür ediyor, hepinize sayg›lar
sunuyorum. (Alk›ﬂlar)
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>>> Kurumlar Vergisi Uygulamalar›
De¤erli konuklar, sevgili meslektaﬂlar›m; hepinize hoﬂgeldiniz diyor, sayg› ve sevgiyle selaml›yorum. De¤erli arkadaﬂlar, mesleki süreç devam ediyor, yo¤unluk devam ediyor. Özellikle yaﬂad›¤›m›z sorunlar konusunda çok önemli geliﬂmeleri, sorunlar› halledebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi mahsup konusuydu. Geçti¤imiz toplant›da alt›n› çizmiﬂtik, tabii baz› aç›klamalar son dakikaya kalm›ﬂ olsa dahi y›llarca yaﬂam›ﬂ oldu¤umuz bir
sorunun çözümlenmesi bizler aç›s›ndan sevindirici. Bu anlamda baﬂta Gelirler Genel
Müdürü Say›n Akif Hamza Iﬂ›k olmak üzere, ‹stanbul Defterdar› Kadir Boy’a sizler ad›na teﬂekkür ediyorum.
Bir kez daha arkadaﬂlar›ma hat›rlatmakta yarar var, biliyorsunuz ama, y›llard›r
serbest meslek erbab› olarak y›l sonu alacaklar›m›z› daha sonra vergilerimize mahsup
talebinde bulundu¤umuz zaman saymanl›klar aras› iﬂlemler aran›yordu. Bununla ilgili
önce 341 No'lu tebli¤ yay›nland›, arkas›ndan 2 Mart tarihli bir genelge yay›nland›. Daha
sonra 28 Mart tarihinde özellikle geçmiﬂe yönelik mahsup iﬂlemlerinde gecikme zamm›n›n aranmayaca¤›na dair bir yaz› yay›nland› ve böylelikle de sorun tümden çözümlenmiﬂ
oldu.
Benim tüm arkadaﬂlar›ma önerim; vergi dairelerindeki borç durumlar›n› görebilmeli,
zaten biliyorum birço¤umuz 414 do¤rultusunda borçlar›n›z› kontrol ettik, ama bunun d›ﬂ›nda geçici vergiden dolay› anlatt›¤›m di¤er vergilerin mahsubunun yap›lmad›¤›n› göreceksiniz. Bu iﬂlemler do¤rultusunda bunu takip etmenizde büyük bir yarar var. Tabii
tebli¤ yürürlü¤e girdikten sonra üstelik herhangi bir pürüz yok ve bundan sonra sadece
vergi alaca¤›m›zla ilgili mahsup talebinde bulundu¤unuz zaman icmal tablosunun yeterli
olaca¤› aç›k ﬂekilde belirtiliyor.
Gerçekten çok önemli bir sorun çözümlenmiﬂ oldu. Tabii bu konuda sadece muhasebeciler de¤il doktorlar, avukatlar, tüm serbest meslek erbab› da bu uygulamadan yararlanm›ﬂ oldular.
De¤erli arkadaﬂlar, haks›z rekabetle ilgili konunun önemini her yerde anlat›yoruz.
Bu konudaki mücadelemiz devam ediyor. ﬁu ana kadar 70 civar›ndaki arkadaﬂ›m
Oda'n›n uygulad›¤› ücret tarifesine ra¤men alt›nda ücret alan meslek mensuplar›yla il-
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gili ﬂikayette bulunmuﬂ durumdalar. Bunlarla ilgili ilçe temsilcilerimiz an›nda gerekli incelemeyi yap›yorlar ve gerçekten haks›z rekabet yapan meslek mensubunu tespit etti¤imiz zaman disiplin mevzuat›n› sonuna kadar iﬂle tece¤imizi tüm arkadaﬂlar›m›z›n bilmesini istiyoruz.
Yine haks›z rekabetle ilgili birkaç tane çok önemli konu vard›. Bunlardan bir tanesi,
ruhsat kiralayanlar konusu idi. Bir tanesi de, vergi dairesinde çal›ﬂan memurlar›n defter tutma konusuydu. Biliyorsunuz Say›n Defterdar›m›z ‹stanbul’daki tüm vergi dairesi
müdürlerine çal›ﬂan memurlar›n defter tutuldu¤u tespit edildi¤i takdirde vergi dairesi
müdürlerinin gerekli iﬂlemleri yapmas› ﬂeklinde bir talimat› var. Sevindirici nokta, isim
vermeyece¤im, iki vergi dairesinde birisinde 11 kiﬂi, di¤erinde 12 kiﬂi defter tutma olay›ndan dolay› görevlerinden al›nm›ﬂt›r. E¤er sizler sahip ç›karsan›z, bizim al›n terimize, göz
nurumuza kim göz dikiyorsa bunlarla mücadele edilmesi gerekli oldu¤unu tüm arkadaﬂlar›m›z›n bilmesi gerekiyor.
De¤erli arkadaﬂlar›m, bölge toplant›lar›nda anlat›yoruz, önümüzdeki süreçte mahsup sorunlar› çözümlendikten sonra bir baﬂka projemizin oldu¤unu, bu konuda çal›ﬂmalar›m›z›n sürdü¤ünü, bunun da Türkiye’nin hangi vergi dairesine giderseniz gidin bir uygulama birlikteli¤i kitapç›¤› haz›rlanarak aç›l›ﬂ, kapan›ﬂ, vergi dairesindeki tüm iﬂlemlerin bir standard›n› oluﬂturuyoruz ve bunu Say›n Gelirler Genel Müdürlü¤ü'ne takdim
edece¤iz. Umut ediyoruz ki, bu pratik çal›ﬂma tüm vergi dairelerine gönderilecek, biz de
tüm meslek mensuplar›m›za bu çal›ﬂmay› sunarak vergi dairelerindeki yaﬂanan s›k›nt›larda da önemli bir sorunu aﬂm›ﬂ olaca¤›z. Bu çal›ﬂma da k›sa sürede tamamlanaca¤›n› tüm arkadaﬂlar›ma iletmek istiyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m, önümüzdeki günlerde e¤itim çal›ﬂmalar›m›z bir anlamda sona eriyor. Sadece may›s ay›nda, 1718 May›s’ta e¤itim çal›ﬂmam›z olacak. Bununla ilgili
kat›l›m, yer ve di¤er hususlar size bir bültenle duyurulacakt›r.
Yine 2 ve 6 May›s tarihleri aras›nda Odam›zca iki y›lda bir düzenlenen Muhasebe
Denetimi Sempozyumu Antalya Belek’te yap›lacak. Bu sempozyum bizim aç›m›zdan ﬂu
anlamda önemli. Özellikle muhasebe mesle¤inin vizyonu ve misyonu konulu bir sempozyum olacak, umut ediyorum bu çal›ﬂma da mesle¤imizin önündeki sürecine katk› sunmuﬂ olacakt›r.
De¤erli arkadaﬂlar›m, 12 Nisan’da saat 13.00’te Say›n Maliye Bakan›'n›n kat›l›m›yla Kurtuluﬂ’ta Hazine'den ald›¤›m›z arsa üzerine inﬂaat›n temelini ataca¤›z. Yaklaﬂ›k 4
bin metrekarelik bir inﬂaat alan› olan bu binada, yine her zaman oldu¤u gibi e¤itim
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dershanelerinden tutun, üyelerimizin çok rahat bir ortamda hizmet verebilece¤i mekanlardan lokaline var›ncaya kadar bir hizmet binas›n› hayata geçirmeyi düﬂünüyoruz. Tabii geçmiﬂte oldu¤u gibi F›nd›kl›’daki binam›z› al›rken sizlerden katk› bedeli alm›ﬂt›k, arkadaﬂlar›m hat›rlarlar, 400 bin lira bir al›m fonu al›nm›ﬂ o günkü koﬂullarda. Bu inﬂaat›n yap›m›yla ilgili meslek mensuplar›ndan herhangi bir ilave yük getirmeyi düﬂünmüyoruz. Sadece meslek mensuplar›m›z›n üye aidatlar›n› ödeyerek bu inﬂaat›n bitmesine
katk› sunmalar›n› istiyoruz. Bu, onlarda da yaﬂanan s›k›nt›lar› biliyoruz, bu konuda
414’te oldu¤u gibi bir ödeme kolayl›¤› getiriyoruz meslek mensuplar›m›za. Biliyorsunuz 1
Nisan’dan itibaren gecikme zamlar› yüzde 10’a ç›kt›, 31 Mart tarihi itibar›yla gecikme
zamlar›n› dondurarak May›s ay›n›n sonuna kadar baﬂvuran arkadaﬂlar›m›za haziran,
temmuz, a¤ustos, eylül olmak üzere dört eﬂit taksitte bir ödeme kolayl›¤› getiriyoruz.
Bu ödeme kolayl›¤›na ra¤men hâlâ kronik bir ﬂekilde ödememe ›srar›nda olan arkadaﬂlar›m›za da üzülerek söylüyorum yasal iﬂlemleri yapaca¤›m›z› ifade ediyoruz. Ama sizlerden ricam›z, gerçekten böyle bir binaya, rahat bir mekanda sizlere hizmet sunmak istedi¤imizi y›llard›r dile getiriyoruz. Bu ﬂekilde yerine getirmeniz, hiçbir ek getirmeden bu
binay› k›sa sürede tamamlamay› düﬂünüyoruz.
De¤erli arkadaﬂlar›m, son olarak Say›n Genel Baﬂkan›m›z da mutlaka dile getirecekler, Türkiye çok önemli s›k›nt›lar yaﬂ›yor. Özellikle hep s›k›nt› oldu¤u dönemde en kolay yol olarak görünen ﬂey, mevcut vergi mükellefleri üzerine yeni yüklerin getirilmesidir.
Ve özellikle de geçmiﬂte de yaﬂanm›ﬂt›r, ek vergiler gibi vergilerle mevcut kay›tl› vergi
mükelleflerinin çok zor durumda oldu¤u bir süreçte yeni yüklerin getirilmesinin düﬂünüldü¤ünü biliyoruz. Ne geçmiﬂte yaﬂanan, ne tahsil vergileri, ekonomik denge vergileri, hele hele kay›t d›ﬂ› ekonomiyi zorlayan KDV oranlar› art›rma gibi düﬂüncelerin do¤ru olmad›¤›n›, ‹SMMMO olarak ﬂu mevcut koﬂullarda hiçbir ek verginin getirilmesini do¤ru bulmad›¤›m›z› Türk kamuoyunun bilgilerine sunmak istiyorum. E¤er gerçekten bir ﬂeyler yap›lmak isteniyorsa, mevcut ekonomiyle oluﬂan projelerde en temel gördü¤ümüz konu kay›t d›ﬂ› ekonomiydi, ciddî bir anlamda mücadele olmay›ﬂ›d›r.
Kay›t d›ﬂ› ekonomiyle mücadele bu program›n vazgeçilmez bir parças› olmas› gerekli oldu¤unu belirtmek istiyoruz. Her yerde söylüyoruz, birkaç ﬂeyin yap›lmas› gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, yap›lan harcamalar›n, yani her türlü giderin, her türlü harcaman›n gider olarak vergi matrah›na bildirilmesi sorunun en temel taﬂlar›ndan birini
oluﬂturuyor. Bu yap›ld›¤› takdirde faturan›n bir anlam› olacakt›r ve sadece vergi mükellefleri de¤il tüm vergi veren ücretliler dahil olmak üzere yapt›¤› tüm giderleri vergi mat-
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rah›ndan indirmeleri gerekiyor. Bunun yan› s›ra ekonominin hamiline olmas›ndan ç›kart›l›p nama olmas› gerekti¤ini de her yerde söylüyoruz. Bugün birçok ülkü, harcama ve tasarruflarda bir nakit s›n›r› getirmiﬂ ve tüm ekonomik iﬂlemleri elektronik ortamda izlemektedirler. Be¤enmedi¤imiz Yunanistan’da dahi fatura konusu elektronik ortamda izlenmekte, umut ediyorum Mali idare de bu konuda çal›ﬂmalar› sürdürürler. Tabiî ne kadar Maliye Bakanl›¤› kendi denetimini yapsa dahi, ne kadar elektronik ortamda bu iﬂlemleri takip etse dahi yeni aray›ﬂlara girmeden tüm dünyada oldu¤u gibi muhasebe
mesle¤inin denetim gücünden yararlanmalar› gerekiyor. Zaman zaman bas›ndan duyu
yorsunuz, örne¤in SSK’daki kay›t d›ﬂ› istihdamla ilgili 5 bin yeni memur al›nmas› düﬂünülüyor. Siz 5 bin de¤il 50 bin memur alsan›z dahi bu sorunu çözmek mümkün de¤ildir.
Daralman›n oldu¤u bir süreçte yeni memur almak yerine ‹stanbul’da 16 bin, Türkiye’de
55 bin meslek mensubunun gücünden yararlan›ld›¤› takdirde ne kay›t d›ﬂ› istihdam kal›r, ne de kay›t d›ﬂ› ekonomi kal›r. Bizim düﬂüncemiz bu, umut ediyorum yetkililer bu önerileri dikkate alacakt›r.
Ben seminere kat›lan de¤erli konuklara teﬂekkür ediyor, hepinize çal›ﬂma yaﬂant›n›zda baﬂar›lar diliyor, sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ederim.

194

SEM‹NERLER <<<

1 seminer 1.qxp

10/3/08

11:03 PM

Page 195

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

04 Ocak 2001

>>> Ba¤ – Kur Uygulamalar›
2001 y›l›nda gönlünüzce dilediklerimizin gerçekleﬂmesini diliyorum. De¤erli meslektaﬂlar›m, ilk defa Ba¤-Kur semineri yap›yoruz. Ba¤-Kur ‹l Müdürümüz Halit Bey'le yapt›¤›m›z bir görüﬂmede yaﬂanan sorunlara de¤inmiﬂlerdi, bir televizyon program› da yapt›k kendisiyle. Bu sorunlar›n tart›ﬂ›laca¤› ilk defa bir Ba¤-Kur semineri yap›yoruz. Umut
ediyorum bu seminer tüm meslek camiam›za katk› getirir.
Ben özellikle seminerde vaktinizi fazla almamak aç›s›ndan çok güncel bir konu üzerinde size bilgi sunmak istiyorum. Bildi¤iniz gibi defter tasdikler dönemini bir anlamda
bitirdik. Ama maalesef her sene defter tasdik ücretleri tart›ﬂmalara neden oluyor.
Önümüzdeki y›l mutlaka bu soruna çözüm getirece¤iz. Tabii bu konunun muhasebe ücretleriyle ba¤lant›l› oldu¤unu biliyoruz. Umut ediyorum önümüzdeki y›l defter tasdik ücretleri diye bir tart›ﬂma ortadan kalkm›ﬂ olacakt›r. Bununla ilgili düﬂüncelerimizi önümüzdeki süreçte sizlere iletece¤iz.
ﬁimdi s›k›nt›l› bir dönem yine devam ediyor. Her y›l aral›k ay›, ocak ay› muhasebe
ücretlerinin al›m›nda bir sürü tart›ﬂmalar oluﬂuyor. Bugüne kadar bu tart›ﬂmalar›n en
büyük nedeni, iki ücret tarifesinin olmas› neden olarak gösterilmiﬂti bildi¤iniz gibi. Biliyorsunuz bir yandan Maliye Bakanl›¤› ücret tarifesi yay›nl›yor, bir yandan da odam›z
ücret tarifesi yay›nl›yor.
Yine meslektaﬂlar›m iyi hat›rlayacaklar, 1991 y›l›nda ilk ücret tarifesi yay›nland›¤›nda Maliye Bakanl›¤›'na TESK’in bask›s› üzerine bizim ücretlerimiz aﬂa¤› rakamlara
çekildi. Ve bunun üzerine biz o y›ldan itibaren her sene bu ücretlerle bu iﬂin yap›lamayaca¤›na inanarak meslek mensuplar›m›za tavsiye niteli¤inde ücret tarifeleri göndermeye
devam ettik. Öyle bir konuma geldik ki, 2000 y›l›nda iﬂletme esas›nda ücret tarifesi 6
milyon 700 bin lirayd›, Odam›z›n 2000 y›l›ndaki ücret tarifesi 25 milyon lirayd›. Kas›m
ay›nda Ankara’da oda baﬂkanlar› toplant›s› yapt›k. Bu toplant›da 2001 y›l›n›n ücret
tarifelerinin de¤erlendirmesini yapt›k, Maliye Bakanl›¤›'ndan ald›¤›m›z bilgi 2001 y›l›nda
enflasyonun yüzde 10 olaca¤› iddia edilerek 6 milyon 700 bin lira olan iﬂletme esas›n›n
takriben 7,5 milyon gibi bir rakamda yay›nlamay› düﬂündüklerini ö¤rendik. Ve bunun üzerine yapt›¤›m›z de¤erlendirmede Maliye Bakanl›¤›'na TÜRMOB taraf›ndan tarife gönde-
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rilmeme karar›n› ald›k ve TÜRMOB yönetimi bu karara uydu Maliye Bakanl›¤›'na tarife
göndermedi.
Bakanl›¤›n yapt›¤› araﬂt›rmada Maliye Bakanl›¤›'n›n tarife haz›rlama yetkisi olmad›¤›, sadece odalar›n ve TÜRMOB’un haz›rlay›p sundu¤u tarifeyi yay›nlama ve onaylama
yetkisi olmas› nedeniyle TÜRMOB’dan bu y›lla ilgili tarifeyi göndermesini istediler. Biz
gönderemeyiz dedik ve Maliye Bakanl›¤› bildi¤iniz gibi 31 Aral›k tarihine kadar bir ücret
tarifesi yay›nlamad›. Say›n Sümer Oral’›n önüne mevcut 2000 y›l›n›n tarifesi yürürlüktedir ﬂeklinde bir yaz› sundular. Say›n Bakan bunu da imzalamad›. Ve sonuçta y›llard›r
Maliye Bakanl›¤›'n›n vesayetine karﬂ› hepimizin hakl› tepkileri olan bir süreçte ilk defa
Bakanl›k bir tarife yay›nlamad›. Umut ediyoruz 2001 y›l›nda bir tarife yay›nlanmamas›.
Zaten yay›nlamas› mümkün de¤il. ﬁimdi bu süreci birlikte izleyece¤iz.
Ama as›l önemlisi, yaklaﬂ›k bir y›ldan beri camiam›zda mesleki sorunlar›m›z›n birinci konusunun haks›z rekabet oldu¤unu her yerde anlatt›k ve özellikle birçok meslek mensubu özellikle sizin gibi e¤itim çal›ﬂmalar›na kat›lan, mevzuat› takip eden, bilgiyle bu iﬂi
yapan arkadaﬂlar›m›z Oda'n›n ücret tarifesini alman›n kavgas›n› verirken, bir grup arkadaﬂ›m›z ya bu rakamlara bu iﬂler yap›l›r m› deyip ücret k›rarak daha düﬂük rakamlara
bu iﬂleri yapar›z diyerek bir haks›z rekabeti oluﬂturduklar›n› biliyoruz. Ve meslektaﬂlar›m›zdan meslektaﬂlara bir defter kaymas›n›n oldu¤unu ac› bir ﬂekilde izlemeye devam
ediyoruz.
ﬁimdi ne olacak? Biliyorsunuz ortada tek bir tarife var, Oda'n›n tarifesi. KDV esas›na göre ortadaki tarife, Oda tarifesi olmas› nedeniyle tüm üyelerin size göndermiﬂ oldu¤umuz ücret tarifesine uymas› gerekiyor. ﬁimdi diyecek ki birçok arkadaﬂ›m›z,
Oda'n›n bu tarifesi yüksek, biz bu rakamlara bu iﬂi yapamay›z. ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar›m, ya 7,5 milyon liraya iﬂletme defteri tutacaks›n›z ya da bugün 2001 y›l›nda bir fatura vermemenin bedeli 35 milyon lira olan ülkemizde 7,5 milyon liraya bu iﬂi yapacaks›n›z; bu meslek bu kadar ucuz mu de¤erli arkadaﬂlar›m? Yani, onlarca e¤itim görülüyor,
teknoloji takibi yap›l›yor, bir sürü emek vereceksiniz, bir sürü sorumluluklar›n›z olacak,
idarî para cezas› rakamlar› ortada ve bu düﬂük rakamlara bu iﬂin yap›lmas› söz konusu
de¤il.
ﬁimdi camiam›z› rahatlatmak aç›s›ndan sal› günü Dan›ﬂma Meclisimizin Ola¤anüstü Toplant›s› var, bu geliﬂmeyi de¤erlendirece¤iz. Aç›kças› 2001 y›l›nda bu kavga bir
kere verilecek ve burada meslek mensuplar›m›z›n ma¤dur olmamas›na yönelik, iﬂ kayb›na
u¤ramamas› aç›s›ndan size göndermiﬂ oldu¤umuz tarifedeki miktarlarla ilgili bir indirim
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veya anlaﬂma oran› camiaya sunaca¤›z. Bu belirtti¤imiz oran alt›nda para alman›z söz
konusu de¤il, makbuz kesmeniz söz konusu de¤ildir.
‹kinci bir boyutu, bugüne kadar haks›z rekabetin önlenmesiyle ilgili iki tarife olmas›
nedeniyle disiplin mevzuat›n› iﬂletemedik, hakl› olarak da Bakanl›k tarifesi varken
Oda'n›n tarifesine uymayanlardan dolay› bir disiplin mevzuat›n› içeremedik. Ve sizlere bu
ayki Malî Çözüm Dergisi'nin ekinde de gönderiyoruz yeni Disiplin Yönetmeli¤i'ni. E¤er belirlenmiﬂ bir ücret tarifesi varsa, bunun alt›nda iﬂ kabulünü yasak oldu¤unu ve bununla
ilgili bir disiplin cezas› oldu ¤unu tüm camia görecektir. ‹kinci bir boyutu, y›llard›r yine
bunun kavgas›n› verdik, üzüntüsünü verdik; öyle bir mükellef grubu var ki, sizin bir y›l ücretinizi ödemiyor, aradan bir y›l geçiyor bir baﬂka meslektaﬂ›m›za gidiyor, onun da ücretini bir y›l ödemiyor.
Bununla ilgili meslektaﬂlar›m›zdan ﬂu deste¤i bekliyoruz: Muhasebe ücretini ödemeyen müﬂterilerin Oda'ya bildirilmesini, Oda da bu müﬂterilerin hem dergimizde, hem
web sitemizde ilân ederek bu tip müﬂterinin iﬂi al›nmamas› konusunda meslek mensuplar›na sorumluluk düﬂüyor. E¤er meslektaﬂ›m›z›n ücretini ödemeyen bir mükellefin iﬂe
al›nd›¤› takdirde bu da disiplin mevzuat› aç›s›ndan bir yapt›r›mla karﬂ› karﬂ›ya gelinecektir.
ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar, elimizde bir f›rsat var. Bugüne kadar muhasebecinin ne
oldu¤unu anlatamad›k, yapt›¤›m›z iﬂleri anlatamad›k. Bugün berber t›raﬂ fiyat›n› belirlerken kimseye dan›ﬂm›yor, ayakkab› fiyat›n› belirlerken inebilece¤i rakam belli, ama ne
hikmetse muhasebe ücretine geldi¤i zaman sürekli birbirimize k›rd›r›larak bu haks›z rekabet bu boyutlara geldi. ‹ﬂte bu bir f›rsat, tüm meslektaﬂlar›m›zdan ﬂunu istiyoruz:
Sal› günkü yapaca¤›m›z Dan›ﬂma Meclisi Toplant›s›ndan sonra size verece¤imiz tarifedeki indirim oran›n›n alt›nda e¤er sizden defter gitti¤i takdirde Oda'ya süratle devirteslim tutana¤›n›n bize iletilmesini, 500 arkadaﬂ›m›zla bu tip meslek mensuplar›n›n
hangi ücretle bu iﬂi yapt›¤›n› denetleyece¤imizi tüm camian›n bilmesini istiyorum. ‹ﬂte
bu f›rsat› tüm arkadaﬂlar›m›z›n de¤erlendirmesini istiyoruz. Bu tarifeyi bundan sonra
Maliye Bakanl›¤›'na tarife göndermeme ›srar›m›z devam edecektir. Bir meslek kendi kararlar›n›, kendi tarifesini yay›nlayaca¤›na inan›yoruz. Bu anlamda tüm meslektaﬂlar›m›z›n bu geliﬂmeye destek vermelerini istiyoruz.
Tekrar 2001 y›l›n›n tüm camiam›z aç›s›ndan huzurlu, bol kazançl› ve iyi bir sene olmas›n› diliyorum.
Bugünkü seminere kat›lan ‹stanbul Ba¤-Kur Müdürlü¤ümüzün de ¤erli yöneticilerine sizler ad›na teﬂekkür ediyor, sayg›lar sunuyorum.
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>>> Dönem Sonu ‹ﬂlemleri
Say›n Genel Baﬂkan›m, de¤erli konuklar, sevgili meslektaﬂlar›m; hepinize hoﬂgeldiniz diyor, sevgi ve sayg›yla hepinizi selaml›yorum.
De¤erli arkadaﬂlar, bildi¤iniz gibi ekim ay›ndan itibaren nisan sonuna kadar sürecek olan sürekli e¤itim çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor. Geçen sene baﬂlatm›ﬂ oldu¤umuz
30 ilçe e¤itim çal›ﬂmas›, yine bu sene tüm ilçelerde yo¤un bir kat›l›mla devam ediyor.
Kat›lan tüm meslektaﬂlar›m›za teﬂekkürlerimizi sunmak istiyorum.
Yine netleﬂmiﬂ e¤itim çal›ﬂmalar›m›zdan biri olan 4-5 Ocak’ta geçen sene yapamad›¤›m›z› bu sene yapaca¤›m›z TÜRMOB’la birlikte organize edilen e¤itim seminerleri
var, buna da yo¤un bir ilgi var. Önceden yer ay›rtman›zda büyük yarar var. Yine bu salonda 8 Ocak tarihinde yeni vergi yasalar›yla ilgili olan seminerimiz var ayn› saatte.
Geçti¤imiz günlerde bir bas›n toplant›s› yapt›k de¤erli arkadaﬂlar›m; hepiniz izliyorsunuz, birçok yazar oturdu¤u yerden bu deyimi kullanmay› istemiyorum ama ﬂov yaparak Türkiye’nin sorunlar›na geçici önerilerde bulunuyorlar. Biz de Oda olarak gerçekten KDV indirimi yap›ld›¤› zaman bize ne gibi yükler getiriyor, dünyadaki KDV oranlar›na
göre yüksek midir, de¤il midir, vergi yükünden birçok konuya var›ncaya kadar görüﬂlerimizi bas›nda tüm kamuoyuna sunduk. Sevindirici nokta ﬂu: Yaklaﬂ›k 10 civar›nda televizyon kat›ld›, 10 civar›nda gazete görüﬂlerimize yer verdi. Yine bir sevindirici nokta,
dünkü Meclis'teki görüﬂmelerde bizim raporun söz edilmesi de bizler aç›s›ndan son derece sevindirici. Özellikle içimizden biri olarak parlamentoya giren Say›n Türker, bizim
haz›rlad›¤›m›z raporla ilgili de çok önemli sunmuﬂ bulunmaktalar.
De¤erli arkadaﬂlar›m, y›l sonu biraz yo¤un. ‹ki tane konu sürekli tart›ﬂ›l›yor. Bir;
defter tasdik ücretleri. ‹ki; muhasebe ücretleri. Yapt›¤›m›z bölge toplant›lar›nda aktard›k, bu y›l üyelerimize defter tasdik ücretleriyle ilgili bir yaz› göndermeme karar› ald›k.
Bunun anlam› ﬂu de¤il: Defter tasdik ücretleri kalkm›ﬂt›r diye bir kural söz konusu de¤il, bu müﬂteriyle karﬂ›l›kl› anlaﬂmayla yap›lacak olan bir gelenek oldu¤unu her yerde
söylüyoruz. Bizim burada üyelerimize önerimiz, bu konuda tasdik ücretinin d›ﬂ›nda bir
ücret al›n›yorsa, ki al›n›yor, makbuz kesilmesinde büyük bir yarar oldu¤unun alt›n› çizmekte yarar görüyoruz.
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Muhasebe ücretine gelince de¤erli arkadaﬂlar›m, biliyorsunuz geçen y›l TÜRMOB
Maliye Bakanl›¤›'na ücret tarifesi göndermedi. Biraz sonra Say›n Genel Baﬂkan›m›z da
mutlaka bu konuda size bilgi suna caklard›r. Yine bu y›l Maliye Bakanl›¤›'na ücret tarifesi göndermeyece¤iz. Tabii bizim düﬂündü¤ümüz ücret tarifesi aynen yay›nlan›yorsa hiçbir problem yok. Bizim ücret tarifesiyle ilgili ‹stanbul Odam›z›n yapm›ﬂ oldu¤u çok
önemli bir çal›ﬂma var. Bu mesle¤in zamana endeksli olarak ücretlerimizin belirlenmesi
konusundaki çal›ﬂmam›z› Baﬂkanlar Toplant›s›'nda sunduk. ‹stanbul’da oldu¤u gibi tüm
Türkiye’de bu konu tart›ﬂ›l›yor. 2002 y›l›n›n bir geçiﬂ dönemi olarak al›nmas›n›, 2003 y›l›nda eme¤imizi belirleyen bir ücret tarifeleri zorunlu olarak yürürlü¤e girecektir. 2002
y›l›na gelince, bugüne kadar göndermiﬂ oldu¤umuz tarifelerde yaklaﬂ›k 20’ye yak›n iﬂletme grubu vard›. Yine sizlerden gelen öneriler do¤rultusunda bunu 56 gruba indirdik ve
iﬂçiiﬂçisiz olarak bir ayr›ma tâbi tuttuk. Özellikle geçen sene göndermiﬂ oldu¤umuz tarifenin alt›nda olmamas›na özen gösterdik. Bizim tüm arkadaﬂlar›m›za önerimiz, her y›l
ücretler tart›ﬂma konusu yap›l›yor, özellikle geçen y›l alm›ﬂ oldu¤umuz ücretleri dolara
çevirerek bugünkü karﬂ›l›¤›n›n ne oldu¤unu, Türkiye’de enflasyonun asgari yüzde 100’lerde oldu¤unu anlatarak Oda'n›n artt›¤› ücret tarifesine tüm üyelerimizin sahip ç›kmas›n›
istiyoruz.
Size yak›nda gönderilecek olan tarifeyle ilgili rakamlar ﬂunlar: ‹ﬂletme defteri iﬂçili
70 milyon, iﬂçisiz 50 milyon. Serbest meslek defteri iﬂçisiz 70 milyon, iﬂçili 100 milyon.
Bilanço esas›, ﬂah›s, kolektif, adi ortaklarda iﬂçisiz 100 milyon, iﬂçili 150 milyon. Limitet ﬂirketlerde iﬂçisiz 150 milyon, iﬂçili 200 milyon. Anonim ﬂirketlerde ise iﬂçisiz 200
milyon, iﬂçili 250 milyon. Bu tarife muhtemelen önümüzdeki haftadan itibaren tüm üyelerimizin eline ulaﬂm›ﬂ olacakt›r.
De¤erli arkadaﬂlar›m, geçti¤imiz hafta ‹stanbul’un üç yakas›nda çok önemsedi¤imiz, bizim üretti¤imiz üç tane meslek karar›n› üç bölgede sizlere anlatmaya çal›ﬂt›k.
Gerçekten bu meslek kararlar›n› son derece önemsiyoruz. Özellikle baz› meslek kararlar›n›n hem hukuka ayk›r› oldu¤u konusunda, hem de Anayasa'ya ayk›r› oldu¤u konusunda
davalar aç›lm›ﬂ. Özellikle vergi beyannamelerinin imzalanmas› ko nusu, hem Dan›ﬂtay 8.
Dairesi'nce, hem de Anayasa Mahkemesi'nce hukuka ayk›r› olmad›¤› do¤rultusunda bir
sonuca varm›ﬂt›r.
Kaﬂe kullanma konusunda ise, yeminli malî müﬂavirin kaﬂeleriyle kar›ﬂt›¤› ﬂekliyle
bir dava aç›lm›ﬂ, yine Dan›ﬂtay 8. Dairesi'nde verilen kararda bu haz›rlanan kaﬂelerin
yeminli mali müﬂavirlerin kaﬂesiyle kar›ﬂmad›¤› sonucunda da bir sonuca var›lm›ﬂt›r.
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De¤erli arkadaﬂlar›m; çok tart›ﬂt›¤›m›z konu, özellikle vergi beyannamelerinin imzalanmas› hususunda sorumluluk boyutlar›n›n ne olaca¤› hepimizce tart›ﬂ›lan bir konuydu.
Özellikle s›n›r uygun denetimle ilgili olan meslek karar›n›n en önemli özelli, meslek mensuplar›n›n sorumlulu¤unu, hudutlar›n› belirlemekti. Yani biraz açarsak, size sunulan faturalar›n yasalara göre hukukî anlamda uygun olup olmad›¤›n›n denetlenmesi ve size
sunulan bu evrak ve belgelerin muhasebe norm ve standartlar›na göre uygun olarak kay›tlara iﬂlenip iﬂlenmemesi ve bunun sonucundaki düzenlenen beyannamelerin de ilgili
kay›tlar uygun olup olmad›¤› konusundaki yapt›¤›m›z s›n›rl› bir denetim olgusudur.
Biraz daha açt›¤›m›z zaman, e¤er siz envanter listelerini müﬂterilerimizden, müﬂteri taraf›ndan imzalanm›ﬂ bir ﬂekilde al›n›yorsa veya faturan›n hukukî anlamdaki, ﬂekil
anlamdaki bilgileri yeterli ise, bu faturan›n naylon olup olmad›¤›ndan meslek mensuplar›n›n sorumlu olmad›¤›n› aç›k bir hükümde ifade ediyor.
Yine bu meslek karar›n›n çok önemsedi¤imiz husus ﬂu: Biz 90’dan beri bu mesle¤i
unvanlar aras›ndaki farkl›l›klar›n› bir ast-üst olarak görmedik. Unvanlar aras›ndaki olguyu bir iﬂ bölümü olarak gördük. Bu mesle¤in sayg›n olmas›n›n yolu, denetim yap›l›rken
meslek mensuplar› kendi içerisindeki dayan›ﬂmas›ndan geçti¤ine inand›k. ‹ﬂte bu meslek
karar›n›n iki temel özelli¤i var s›n›ra uygunluk denetiminde. Birincisi; tam tasdik limiti
alt›nda kalan firmalar›n beyan namelerini sadece ve sadece serbest muhasebeciler ile
serbest muhasebeci malî müﬂavirlerin imzalama zorunlulu¤u getiriyor. Tam tasdik limitine giren firmalarda ise yeminli malî müﬂavirler bu denetimini yaparken, mutlaka ruhsatl› bir serbest muhasebeci ve serbest muhasebeciyle çal›ﬂma zorunlulu¤u getiriyor.
Gerçekten bu mesle¤in bir yere gitmesini istiyorsak, hep birlikte sorumlulu¤u paylaﬂarak birlikte bu mesle¤i sürdürmemiz gerekiyor.
Yine, di¤er meslek karar›m›z olan ahlak kurallar›, özellikle Say›n Veysi Sevi¤ hocam›z› bölge e¤itim çal›ﬂmalar›nda dinlediniz, çok güzel bir tespiti var; bu meslek kararlar›n› bir milat olarak görelim ve bu meslek kararlar›n› bir Anayasa olarak görelim yaklaﬂ›m›na sonuna kadar kat›ld›¤›m›z› belirtmek istiyorum.
Burada birkaç temel özellik var. Y›llard›r ücret tarifelerinde odan›n koydu¤u ücret
tarifesine uymayan meslek mensuplar›na çok fazla bir yapt›r›m içerisinde bulunam›yorduk. Ama bu meslek karar›yla getirilen hüküm ﬂudur: Oda'n›n ve TÜRMOB’un yay›nlam›ﬂ
oldu¤u tarifeye meslek mensuplar› uyma zorunlulu¤u getiriyor. Aç›kças›, hepimizin al›n
terine göz diken kim varsa, kim bu konuda yanl›ﬂ yap›p haks›z rekabet yap›yorsa bize
bildirdi¤i takdirde biz bu insanlarla sonuna kadar mücadele edece¤iz sizler ad›na. Bu
meslek karar›n›n birinci özelli¤i bu.
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‹kincisi; ahlaki anlamda siz 2001 y›l›nda bir ücret al›yorsunuz, bu ücretin de asgari
ücret tarifesinin üstünde bir ücret oldu¤unu varsayal›m. ‹ﬂte sizin bu ald›¤›n›z yüksek
ücretin alt›nda bir ücret teklifinde bulunarak iﬂ almas›n› da bu meslek karar› yasakl›yor. Tabiî ki hakl› gerekçeler gösterilmesi kayd›yla. Burada gerçekten yapt›¤›m›z iﬂin
eme¤ini herkesin tam olarak almas› gerekiyor. Size yeni gönderilen ücret tarifesinde
asgari rakamlar belirtilmiﬂ olup müﬂteriye ay›rd›¤›n›z zamanla ilgili fatura say›s›, cari
hesap say›s›, yazar kasa say›s›, yaklaﬂ›k 16 tane kriteri göz önüne alarak bu ücretleri
art›rabilirsiniz diyoruz. ‹ﬂte bu anlamda hak etti¤iniz ücreti al›rken bir baﬂka meslek
mensubunun bunun alt›nda bir ücret vermesi söz konusu olamayacakt›r.
De¤erli arkadaﬂlar, bizim sizlerden dile¤imiz ﬂu: Gerçekten baﬂ›m›z›n a¤r›mas›n›
istemiyorsak mutlaka ve mutlaka müﬂterilerimizle sözleﬂme düzenlememiz gerekiyor.
Sözleﬂme, hem müﬂteriye karﬂ› ve kamuya karﬂ› olan sorumlulu¤umuzu, hem de bizim
haklar›m›z› gösteren bir akit. Bu konuda bölge e¤itim çal›ﬂmalar›m›zda söyledik, ﬂu andaki mevcut sözleﬂmelerimize ek olarak sunulmak üzere Say›n Veysi Sivri Hocam›z›n da
katk›lar›yla bir örnek çal›ﬂma yap›l›yor, muhtemelen hafta sonuna kadar bu çal›ﬂmay›
tamamlayaca¤›z, web sitemize koyarak tüm arkadaﬂlar›m›z›n bu sözleﬂmeye göre iﬂleri
sürdürmesinde büyük bir yarar görüyorum.
De¤erli arkadaﬂlar, Türkiye s›k›nt›l› günler yaﬂ›yor. Muhasebe mesle¤i son derece
önemli. Dünyada en sayg›n mesleklerin baﬂ›nda geliyor. Ama, bizlere dönüp bakt›¤›m›z
zaman, buraya gelen arkadaﬂlar›m› ay›r›yorum, çünkü 18 bin üyesi olan bu odada önemli
bir kesim arkadaﬂ›m bir ﬂeyin fark›nda; e¤itim konusu. E¤itime gelen arkadaﬂlar›m› ay›r›yorum, ama ﬂunu bilmeliyiz ki; bu mesle¤in son derece önemli oldu¤unu, bu mesle¤in kiﬂisel ç›karlar›n›z olarak de¤il toplum ç›kar› ad›na yap›ld›¤› zaman çok sayg›n bir yere gelece¤imize herkesin inanmas› gerekiyor. Her yerde söyledik, bir kez daha söylüyorum; biz
bir polis odas› olamay›z. 18 bin tane üyemizin baﬂ›na birer tane kolluk kuvveti dikerek
meslek ve ahlak kurallar›n› oturtma ﬂans›na sahip de¤iliz. Bunun bir tek yolu var, sizlerin inanmas›ndan geçiyor. E¤er sizler bu mesle¤in önünde gidip toplum ad›na son derece önemli bir meslek oldu¤una inan›rsak, bundan hem bizler yarar görece¤iz, hem de ülke yarar görecek. Kad›köy toplant›s›nda ifade ettim, üç bölge toplant›s›nda üç gün boyunca ayakta izlediniz. O sabr›n›z, o birlikteli¤iniz, gelece¤e olan ümidimizi yitirmiyor, bu
e¤itimlerimizle, bu meslek dayan›ﬂmam›zla Türkiye’de hak etti¤imiz yere gelece¤imize
inanc›m›z›n tam oldu¤unu belirtmek istiyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m, bugünkü seminere kat›lacak olan arkadaﬂlar›m›za, özellikle
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Ankara’dan gelen Gelirler Genel Müdürlü¤ü'nü temsilen kat›lan Say›n Mahmut Vural,
Anadolu Kurumlar Baﬂkan› Say›n Necati Perçin’e ve içimizden biri olarak her zaman
söyledi¤imiz Say›n Bumin Do¤rusöz’e ﬂimdiden katk›lar›na teﬂekkür ediyorum.
Bu arada bir üzüntümü de sizlerle paylaﬂarak konuﬂmam› tamamlamak istiyorum.
Say›n Necati Perçin biliyorsunuz hem dergimize yaz› yazan, hem de tüm e¤itimlerimizde
yan›m›zda olan bir dostumuzdu. Kendisi y›l sonuna do¤ru Antalya Defterdarl›¤›'nda
Defterdar Yard›mc›s› olarak göreve baﬂlayacak. Yeni bir görevdeki baﬂar›s›ndan dolay›,
yeni konumundan dolay› kutluyoruz, ama bizden ayr›ld›¤› için üzüntümüzü belirtmek istiyorum.
Ramazan Bayram›n›z› ﬂimdiden tebrik ediyorum. 2002 y›l›n›n gönlünüzce olmas›n›,
sa¤l›k, mutluluk, refah, dostluk içerisinde geçmesi dile¤iyle ﬂahs›m ve Yönetim Kurulu
ad›na hepinize sayg› ve sevgiler sunuyorum. Teﬂekkür ederim.
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08 ﬁubat 2001

>>> SSK Uygulamalar›
Say›n Genel Baﬂkan›m, de¤erli konuklar, sevgili meslektaﬂlar›m; hepinize hoﬂgeldiniz diyor, sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.
E¤itim çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor. Tabii di¤er yandan mesleki yo¤unlu¤umuz da
devam ediyor. Önümüzdeki ay, yine bu salonda 1 Mart’ta gelir vergisi beyanname düzenleme seminerimiz olacak. 3 Nisan’da yine bu salonda kurumlar vergisi beyanname düzenleme semineri olacak. Biliyorsunuz bu seminerlere hem Bakanl›ktan, hem de ‹stanbul
Defterdarl›¤›ndan, hem de bu konuda uzman arkadaﬂlar›n kat›l›m›yla bu e¤itim çal›ﬂmalar›n› yap›yoruz.
Di¤er yandan bölgelerdeki e¤itim çal›ﬂmam›z devam ediyor. Gerçekten bu e¤itim
çal›ﬂmas›na kat›lan tüm arkadaﬂlar›m›za bir kez de huzurlar›n›zda teﬂekkür etmek istiyorum. Yaklaﬂ›k 28-29 ilçedeki yap›lan e¤itim çal›ﬂmalar›na 1500 civar›nda arkadaﬂ›m›z kat›l›yor. Bu bizler aç›s›ndan son derece sevindirici.
Di¤er yandan web sitemiz her geçen gün sizlerin be¤enisini kazanmas›, verilen
emeklerimizi, yorgunlu¤umuzu bir anlamda unutturuyor. Sistemimizin en büyük hedefi,
mevzuattaki de¤iﬂikli¤i an›nda bulabilmenizdi. Bugün ne yay›nlanm›ﬂsa an›nda web sitesinde bu bilgiye ulaﬂabiliyorsunuz. Her yerde ifade ettik, gün gelecek web sitemizle meslek mensuplar›m›z› süreli yay›nlardan kurtaraca¤›z, o gün çok uzakta de¤il, inﬂallah k›sa
sürede bu amac›m›za hep birlikte ulaﬂm›ﬂ olaca¤›z.
De¤erli arkadaﬂlar›m, bildi¤iniz gibi vergi borcu olanlarla ilgili bir ödeme kolayl›¤› getirildi. Bu konuda her zaman oldu¤u gibi ç›kan tebli¤ler tam aç›klay›c› bilgilere sahip olmuyor. Fakat, dün Say›n Defterdar›m›zla yapt›¤›m›z görüﬂmede bu iﬂin uygulamas›na
yönelik bir çal›ﬂma yapt›¤›n›, bize ileteceklerini, zannediyorum birkaç gün içerisinde bu
iﬂlemleri nas›l yapacaklar›na dair bir süreci bize iletecekler, biz de bunu web sitemize
koyarak tüm üyelerimizin hizmetine sunmuﬂ olaca¤›z.
Bas›n bildirimimizde de ifade ettik, biz asl›nda vergiyle ilgili yap›lan aflara karﬂ› oldu¤umuzu, en az›ndan dürüst vergi mükellefleri aç›s›ndan do¤ru olmad›¤›n› her yerde
ifade ettik. Bu süreçte s›k›nt›lar› hep birlikte piyasada olan insanlar yaﬂ›yoruz, izliyoruz
ve bu anlamda getirilen 414 say›l› Tahsilat Tebli¤i bir af de¤il, vergi borcunu, gecikme
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zamm›n› silmeden bunlara 18 taksitli bir ödeme kolayl›¤› getiriyor. Biz bunu piyasadaki
sadece esnaf› de¤il, meslek men suplar›m›z›n da s›k›nt›lar› aﬂaca¤›na inan›yoruz. Ve ilâve olarak ayn› durumu SSK ve Ba¤-Kur’da da böyle bir ödemede kolayl›k getiril mesinin
zorunlu oldu¤unu ifade ediyoruz ve takipçisi oldu¤umuzu tüm arkadaﬂlar›m›z›n bilmesini
istiyoruz.
De¤erli arkadaﬂlar, biraz güncel bir konuyla sizi bilgilendirmek istiyorum. Biliyorsunuz ücret tarifeleri konusundaki geliﬂmeleri size bir mektupla ilettik. Ve 11 y›l sonucunda
ilk defa Maliye Bakanl›¤›'na ücret tarifesi yay›nlatt›rmad›k. Bugün 8 ﬁubat ortada ücret tarifesi yok. Ama hâlâ baz› arkadaﬂlar›m›z umut içerisinde bu tarife yay›nlanacakt›r diye bekleyiﬂ içerisinde. Çok net olarak söylüyorum, bizim bu saatten sonra geri dönüﬂümüz söz konusu de¤ildir. Bu saatten sonra meslek mensuplar›m›z›n yapmas› gereken bir tek ﬂey var. Özellikle tarifeyi gönderdi¤imiz ekle birlikte size uygulanabilir bir ücreti müﬂterilerimizden al›nmas›na yönelik bir ek gönderildi. Bunun anlam›, mevcut ücretleri yüzde 50 indirin anlam›nda de¤il, mevcut müﬂterilerini kaybetmemek üzere iﬂletmenin neyine göre, iﬂ hacmine göre, ekonomik yap›s›na göre bir anlaﬂma, indirim oran›
uyguland›. Bu, yüzde 50 gibi bir rakam, yapm›ﬂ oldu¤umuz ilçe toplant›lar›nda, ki özellikle ‹stanbul’un uzak ilçelerinde yapt›¤›m›z toplant›larda arkadaﬂlar›m›z bizi rahatlataca¤›n› ifade ettiler, biz o görüﬂ do¤rultusunda TÜRMOB’un da göndermiﬂ oldu¤u genelde, uygulanabilir bir ücret tarifesinin olmas› ﬂeklindeydi ve bunu biz de¤erli üyelerimizi
gönderdik. ﬁimdi bunun geri dönüﬂü yok. Bugüne kadar biliyorsunuz hep birlikte dedik ki,
Maliye Bakanl›¤› tarife yay›nlamas›n. ‹lk defa tarife yay›nlanmam›ﬂ, yap›lmas› gereken
nokta, özellikle vesayet anlam›nda karﬂ› ç›kt›¤›m›z bu uygulaman›n herkes taraf›ndan
sahip ç›k›lmas›d›r.
ﬁunu çok iyi biliyoruz ki, bugüne kadar özellikle Maliye Bakanl›¤›'n›n ücret tarifesinden yararlanan meslek mensuplar›m›zla haks›z rekabetin doruk noktada oldu¤unu biliyoruz. Bizim burada amac›m›z, iyi niyetli meslek mensuplar›m›z› ma¤dur etmek de¤ildir.
Ama Bakanl›¤›n tarifesini baz alarak meslek mensubuna hak etti¤i ücretin alt›nda ücret vererek rekabet eden arkadaﬂlarla sonuna kadar mücadele edece¤iz. Bu anlamda
arkadaﬂlar›m›z›n bu uygulamaya karﬂ› ç›kmas›n› istiyoruz. Ve dedik ki size göndermiﬂ
oldu¤umuz mektupta, sizin önerdi¤iniz ücretin alt›nda bir ücret öneriliyorsa, lütfen bunu bir devir-teslim tutana¤›yla odaya iletin. 500 arkadaﬂ›m›zla göndermiﬂ oldu¤unuz
bu devirteslim tutanaklar› an›nda denetlenecektir. En yak›n arkadaﬂ›m›z olsa dahi, bu
haks›z rekabeti yapan arkadaﬂ›m›za duygusal davranmayaca¤›z, bütün arkadaﬂlar›m›z›n bilmesini istiyorum.
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‹kincisi; y›llard›r ﬂikâyet etti¤imiz bir konu vard›, Disiplin Yönetmeli¤i'ne bu konuyu
da getirdik; müﬂterinin ücretini ödememesi konusu. Müﬂteri size bir ayd›r, iki ayd›r, bir
sene geçiyor, o ücreti alam›yorsunuz ve sene sonu geliyor, siz de lânet olsun diyorsunuz iﬂi b›rak›yorsunuz ve bir baﬂka meslek mensubumuzu da ayn› ﬂekilde ma¤dur ediyor. ‹ki ay ücretini üst üste ödemeyen vergi mükellefi varsa bunu lütfen bize iletin, çünkü Disiplin Yönetmeli¤imizde bir meslek mensubunun ücreti ödenmeden bir iﬂin kabulü
söz konusu de¤ildir. Tabiî bu siz dilerseniz, bize gönderirseniz biz de Oda yönetimi olarak bu iﬂin takipçisi olaca¤›m›z› tüm arkadaﬂlar›m›z›n bilmesini istiyoruz. Dolay›s›yla, bu
uygulamaya tüm meslektaﬂlar›m›z›n sahip ç›kmas›n›, özellikle baz› arkadaﬂlar›m›z›n iﬂte
biz bunu uygulamay›z, Maliye Bakanl›¤›'n›n 2000 y›l› tarifesini yüzde 50 art›r›r uygular›z ﬂeklindeki aç›klamalar›na itibar etmeyiniz. Çünkü ortada odalar›n uygulanabilir ücret
tarifeleri vard›r, bu ücretin alt›nda ücret alman›z söz konusu de¤ildir. Bir baﬂka anlamda, gerçekten kap›m›z›n önünü temizlemek istiyorsak, bu meslek Türkiye’de damgas›n›
vurmak istiyorsa, alm›ﬂ oldu¤umuz ücrete makbuz kesmemizin de gerekli oldu¤unu tüm
arkadaﬂlar›m›z›n bilmesi gerekiyor. Onun d›ﬂ›ndaki hiçbir bir konuya itibar edilmemesini,
bu uygulamaya tüm arkadaﬂlar›m›z›n sahip ç›kmas›n› istiyoruz.
Yine bir kez daha alt›n› çizmek istiyorum; iyi niyetli meslek mensuplar›m›zla ilgili
hiçbir problemimiz yok, ama bugüne kadar bu iki tarifeden dolay› yararlan›p düﬂük ücretle bu iﬂi yapan arkadaﬂlarla bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürece¤iz.
Pazartesi ‹stanbul Defterdar›'yla yapm›ﬂ oldu¤umuz bir görüﬂme var, tüm vergi
dairelerine bir tamim gönderildi. Vergi dairesinde defter tutan memurlarla ilgili herhangi bir geliﬂme oldu¤u takdirde gere¤inin yap›laca¤›na dair tüm memurlara bilgi gönderilmiﬂtir. Ben burada tüm arkadaﬂlar›mdan gerçekten haks›z rekabet bizim temel sorunumuzsa, hak etti¤imiz ücretleri almam›z gerekiyorsa, bugün bu ülkede bir fatura kesmemenin bedeli, cezas› 35 milyon lira ise, biraz sonra de¤erli konuklar anlatacaklar, bir
bildirgenin verilmemesinin cezas› 2 kat asgari ücretin, 240 milyon lira ise, tek düzen
uygulama tebli¤ine göre bir iﬂi yanl›ﬂ yapmam›z›n cezas› 850 milyon lira ise, bu mesle¤i
yapan arkadaﬂlar›m›z adam gibi bu ücretlerimizi almak zorunday›z. Yoksa bizim amac›m›z, vergi mükelleflerini ma¤dur etmek de¤ildir. Bizim amac›m›z, ülkemiz kazanmad›¤›
zaman bir ücret almak de¤ildir. Ama bu mesle¤in kimsenin hakir görme hakk› olmad›¤›na inan›yorum. Bugün bir doktora giderken cebinizde para yoksa doktora gidip muayene
olam›yorsunuz, bir avukata giderken cebinizde para yoksa dava açt›ram›yorsunuz, dolay›s›yla bu mesle¤i icra eden arkadaﬂlar›n da bu iﬂe emek veriliyorsa, y›llarca okumuﬂ-
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sunuz, staj yapm›ﬂs›n›z, s›nava girmiﬂsiniz ve bu eme¤in herkes taraf›ndan anlamas›
gerekli oldu¤una inan›yorum.
Bunun yan› s›ra, sizlerden gelen ﬂikayetlerin birebir takibinin yan› s›ra sicil ve büroyu denetleyece¤iz de¤erli arkadaﬂlar›m. Buradaki amac›m›z, e¤itim amaçl›d›r. Gerçekten bu büro yasalara uygun olarak çal›ﬂ›yor mu veya 300 tane, 400 tane defteri olup
birkaç tane elemanla bu iﬂ nas›l yap›l›yor, biz bunlar› ö¤renmek ve bilmek zorunday›z.
Ama bunu sadece bizim denetlememiz yeterli de¤il, tüm meslektaﬂ lar›m›zdan dile¤imiz
ﬂudur: Varsa bu tip bildi¤iniz bürolar lütfen bize iletin, oturdu¤unuz yerden ﬂikâyet etmekle sorunlar çözümlenmez. E¤er vergi dairesinde memurun defter tuttu¤unu söylüyorsan›z, bu tutulan defterlerin kimlerin tuttu¤unu bize söylemeniz gerekiyor. E¤er dayan›ﬂma olmazsa, bu sayg›n meslek söz konusu de¤il. ‹ﬂte yeni bir süreç baﬂlam›ﬂt›r,
biz tüm arkadaﬂlar›m›z›n 2001 y›l›ndan önceki süreci unutmalar›n›, ama 2001 y›l›ndan
itibaren bu geliﬂmeye herkesin sahip ç›kmas›n› diliyorum.
Hele hele size göndermiﬂ oldu¤umuz ücret tarifesindeki rakamlar bunun taban›
olamaz de¤erli arkadaﬂlar›m. Neden taban› olamaz? Sizin verece¤iniz iﬂe göre, eme¤e
göre, bilgiye göre bu rakam çok yüksek rakam da olabilir, asgari rakam› da olabilir. Önümüzdeki süreçle ilgili ilk hedefimiz ﬂudur: Gerçekten ücret tarifelerindeki gördü¤ünüz en
temel ilkesi de ﬂudur: Rakamlar çok az hizmet verdi¤iniz bir müﬂteriyle çok zaman ay›rd›¤›n›z müﬂteri ücretinin ayn› olmas›n›n yanl›ﬂl›¤›n› biliyoruz. Tüm Bat› toplumunda oldu¤u gibi müﬂterinin cirosu, ay›rd›¤›n›z zaman, verece¤iniz emek, bunlar belirlenerek ücretin belirlenmesi gerekiyor ve bugünden itibaren bu çal›ﬂmalar baﬂlam›ﬂt›r, yani 2002
y›l›na girerken böyle iﬂletme gruplar›na göre de¤il, müﬂterinin cirosu, ekonomik durumu
ve ay› raca¤›m›z zamana göre hesaplanm›ﬂ ücret tarifelerini camiam›z›n görüﬂüne sunaca¤›z. Muhasebeciler yapm›ﬂ oldu¤u iﬂlerde inand›r›c› olmas› gerekiyor. T›pk› defter
tasdik ücretlerini 500 milyon gibi bir rakam› 100 milyon istemenin anlatmakta yaﬂad›¤›m›z zorlukta oldu¤u gibi. Bundan önceki süreçteki en büyük hedeflerimiz düzeldi meslektaﬂlar›m.
Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Özellikle SSK primlerindeki iki konuﬂmac›, çok
de¤erli konuklar›m›z. Bir tanesi, Say›n Gürol Ayd›nl›k, ‹stanbul SSK ‹l Müdürü. Hem
Odam›z›n delegesi, hem Odam›z›n e¤itmeni, gerçekten bize sigorta konusunda hiçbir öz
veriden kaç›nmadan büyük bir özveriyle, zamandan kaç›nmadan büyük bir özveriyle bize
katk› sunuyor. Vermiﬂ oldu¤u bütün katk›ya ne kadar teﬂekkür etsem sizler ad›na azd›r.
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‹kincisi, Say›n Mehmet Can da, gerçekten y›llard›r bizim her türlü etkinli¤imize katk› sunan bir dostumuz. Yine sizlere seminer notlar› da¤›tt›lar, bunu web sitemize de koyaca¤›z, kendisine de bu kat›l›mdan dolay› teﬂekkürlerimi ifade ifade etmek istiyorum.
Yaln›z burada meslek mensuplar›ndan bir dile¤imiz var. Özellikle idarî para cezalar›ndaki yaﬂanan s›k›nt›lardan dolay› biliyorum ki birçok arkadaﬂ›m dava aç›yor. Lütfen
aç›lan davalarla ilgili sonuçlanan yarg› kararlar›n› Odam›za iletin, bu yarg› kararlar›n›
web sitemize koyarak tüm meslek mensuplar› bu bilgiden yararlanmas› lâz›m. Çünkü
idarî para cezalar›nda haks›zl›klar oldu¤unu hep birlikte yaﬂ›yoruz. Biraz sonra de¤erli
konuﬂmac›lar bunu enine boyuna anlatacaklar. Özellikle Vergi Usul Kanunu'nda oldu¤u
gibi bir piﬂ manl›k boyutu yok, ›slah edici boyutu yok. Bu anlamdaki iyi niyetli mükelleflerin korunmas› gerekli oldu¤una inan›yorum. Ama yarg›ya aç›lan bu davalar› bize iletmezseniz, bu bilgiyi birlikte paylaﬂmazsak, uygulama birlikteli¤ini sa¤lamakta zorluk çekece¤iz. Bu nedenle benim dile¤im, arkadaﬂlar›m›z›n bu konudaki birikimlerini, bilgilerini bize
aktarmalar›d›r. K›saca de¤erli arkadaﬂlar›m, sizlerden dile¤imizin bir kez daha alt›n›
çizmek istiyorum; gerçekten bu mesle¤in ba¤›ms›zl›¤›n› savunuyorsan›z, bu mesle¤in
Türkiye’de çok önemli bir meslek oldu¤una inan›yorsan›z, bizim ücretlerimizle oynayan
insanlarla gelin hep birlikte mücadele edelim. Bizim talep etti¤imiz ücretler al›namayacak ücretler de¤ildir, hak etti¤imiz ücretler oldu¤una inan›yoruz. Yine alt›n› çiziyorum,
dayan›ﬂma olmadan bu mesle¤in bir yere gelmesi mümkün de¤ildir. Ama ﬂu inanc›m› da
hiçbir zaman kaybetmedim: Bu dönem tüm meslek mensuplar› dayan›ﬂma içerisinde
haks›z rekabet yapanlara karﬂ› mücadele edece¤ine inan›yor, seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sayg› ve sevgiler sunuyorum.
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>>> S›n›rl› Uygunluk Denetimi ve Meslek Ahlak›
Meslek Kararlar› Uygulamalar›
Sayg›de¤er meslektaﬂlar›m, tekrar hepinize hoﬂgeldiniz diyoruz. Bildi¤iniz gibi geçen hafta ‹stanbul’un 30 ilçesinde e¤itim çal›ﬂmalar›na baﬂlad›k. Bugün de ilkini baﬂlatt›¤›m›z, özellikle Say›n Veysi Sevi¤ hocam›z›n çok önemli katk›lar›yla bir maratona
ç›kt›k TÜRMOB Genel Sekreterimizle birlikte. Bildi¤iniz gibi yar›n Mecidiyeköy Kültür
Merkezi'nde, bir sonraki gün Kad›köy Evlendirme Dairesi'nde ve sonra say›n hocam›zla
birlikte Tekirda¤, Edirne, K›rklareli odalar›nda da bu e¤itimlerin tekrar› olacak. Öncelikle
sevgili Sevi¤ hocam›za sizler ad›na teﬂekkür etmek istiyorum. Biraz sonra sözü kendisine verdi¤imde özellikle mükerrer 227’yle ilgili o süreci de bize aktaracaklar.
Ben bugünkü seminerin konusuna geçmeden önce birkaç hat›rlatma ve bilgi sizlere
aktarmak istiyorum. Göndermiﬂ oldu¤umuz bültende bir dizi e¤itimlerin takdimi size
iletildi. Özellikle 4 Aral›k'ta saat 13.00’te The Marmara Oteli'nde Dönem Sonu ‹ﬂlemleri
seminerimiz var. Gelirler Genel Müdürlü¤ü'nün konuﬂmac›y› yak›n zamanda bildirmesi
nedeniyle kimler konuﬂaca¤›n› bültende belirtmemiﬂtik. Bu seminere Gelirler Genel Müdür Yard›mc›s› Mahmut Vural, Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Baﬂkan› Necati Perçin,
yine hepinizin yak›ndan tan›d›¤› ö¤retim üyesi Doktor Bumin Do¤rusöz kat›lacaklar. Biliyorsunuz bu e¤itimlere erken gelirseniz yer bulabiliyorsunuz, bunu tüm arkadaﬂlar›m›za
hat›rlatmakta büyük yarar var.
Di¤er yandan de¤erli arkadaﬂlar›m, ki bu e¤itimde de baz› ipuçlar› sizlere verilmeye
çal›ﬂ›lacak. Y›l sonu ücret tarifelerinin oluﬂtu¤u dönem, sözleﬂmelerimizi yenileyece¤iz.
Bildi¤iniz gibi 1991 y›l›ndan beri Maliye Bakanl›¤›'n›n yay›nlad›¤› ilk ücret tarifesinden bu
yana ücret tarifeleri büyük tart›ﬂma konusu olmuﬂ, özellikle haks›z rekabet konusunda
çok temel bir araç olmuﬂ ve bu haks›z rekabetin sonucunda da özellikle kaybeden de
bizler olmuﬂuz. Son derece önemsiyoruz ücret tarifelerini. Bu ücret tarifelerinin asgari
boyutuna uyulmas›ndan kazançl› ç›kacak olan bizleriz. E¤itimlerimizi yapabilmemiz,
mevzuatlar›m›z› takip edebilmemiz, kendimize yetecek bir yaﬂant›m›z› sürdürebilmemiz
için asgari bu ücretin al›nmas› gerekiyor. Aç›kças›, 1991 y›l›ndan bu yana ilk ç›kan tarifenin mant›¤›n› tam olarak hiçbirimiz bilmiyoruz. Sadece yapt›¤›m›z ﬂuydu biliyorsunuz:
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Maliye Bakanl›¤›n›n indirmiﬂ oldu¤u tarifeyi biz her y›l enflâsyon oran›nda, yeniden de¤erleme oran›nda art›rarak bugünlere geldik.
Geçti¤imiz aylarda yapm›ﬂ oldu¤umuz çal›ﬂmalarda, özellikle Ücret Tespit Komitemizin uzunca süren bir çal›ﬂmas› sonucunda yeni ücret tarifemizdeki baz› kriterler verildi. Bu kriterler t›pk› ba¤›ms›z denetim firmalar›n›n yapt›¤› gibi zamana endeksli bir
ücret tarifesidir. Bunu Baﬂkanlar Toplant›s›na götürdük. Aç›kças› Anadolu’daki odalar›m›z›n da böyle bir tarifeye haz›r olmad›¤›n› gördük. Bir baﬂka boyutta da biz üyelerimizin bu tarifeyi enine boyuna tart›ﬂarak, herkesin benimseyebilece¤i bir tarife olmas›
ﬂeklinde bir anlay›ﬂ›m›z olgunlaﬂt›. Buradan gelece¤imiz sonuç ﬂu de¤erli arkadaﬂlar›m:
Dergimizde yazd›k, 2003 y›l›ndan itibaren zorunlu olarak yeni ücret tarifesi uygulanacakt›r. 2002 y›l›n› bir geçiﬂ dönemi olarak görüyoruz ve 2003 y›l›n›n baﬂ›ndan itibaren
bir firmaya ay›rd›¤›m›z zaman› ölçen biçen bir ücret tarifesini, bir baﬂka boyutu da kendi üretti¤imiz bir tarifeyi yürürlü¤e sokmuﬂ olaca¤›z. Tabii hemen ﬂunu sorabilirsiniz:
Bu y›l ne yapaca¤›z. Yak›nda sizlere bir ücret tarifesi, Yönetim Kurulu taraf›ndan haz›rlanan ücret tarifesi gönderilecek. Ama ben bu e¤itim çal›ﬂmalar›na kat›lan arkadaﬂlar›m›za bir ön bilgi anlam›nda; 2002 y›l› ücret tarifesiyle ilgili temel bilgileri size aktararak sözü de fazla uzatmak istemiyorum aç›kças›.
Biliyorsunuz bugüne kadar size göndermiﬂ oldu¤umuz tarifede yaklaﬂ›k 20 çeﬂit
müﬂteri grubu söz konusuydu. Sizlerden gelen ﬂikayetler sonucunda, oradaki iﬂletme
gruplar› belirlenen tarifeye uymad›¤›n› veyahut da baz› iﬂletme gruplar›n›n bizim gönderdi¤imiz bu tarifede yer almamas› ﬂeklinde birtak›m eleﬂtiriler geldi. Bunun üzerine biz 7
gruba indirdik bu y›lki ücret tarifesini, ki bu yine biraz önce ifade etti¤im gibi bu y›l sadece uygulanacak, 2003 y›l›nda zamana göre hesaplanan ücret tarifesine geçmiﬂ olaca¤›z.
‹ﬂletme defteri, daha do¤rusu iﬂçili ve iﬂçisiz olarak iki gruba ay›rd›k ve bunu da
iﬂletme defteri, serbest meslek kazanç defteri, dernek ve vak›flar, bilanço esas›na tâbi
ﬂah›s firmalar›, kolektif, adi ve di¤er ortakl›klar, limited, kooperatifler ve anonim ﬂirketler ﬂeklinde 7 gruba ay›rd›k. ‹ﬂletme defterinin asgari iﬂçisiz rak›m 50 milyon lira, iﬂçili
70 milyon lira. Serbest meslek kazanç defterleri iﬂçisiz 70 milyon lira, iﬂçili 100 milyon
lira. Dernek ve vak›flar iﬂçisiz 70 milyon lira, iﬂçili 100 milyon lira. Bilanço esas›na tâbi
ﬂah›s firmalar› iﬂçisiz 100 milyon lira, iﬂçili 150 milyon lira. Kolektif ve benzeri ﬂirketler
iﬂçisiz 100 milyon lira, iﬂçili 150 milyon lira. Limited ve kooperatifler iﬂçisiz 150 milyon
lira, iﬂçili 200 milyon lira. Anonim ﬂirketlere ise iﬂçisiz 200 milyon lira, iﬂçili 250 mil-
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yon lira. Bu rakam›n d›ﬂ›nda bu tarifeye baz› dipnotlar koyduk. 2003 y›l›nda uygulayaca¤›m›z tarifeyi bu günkü kurla çarp›n, bu tarifelerin size yetip yetmedi¤ini göreceksiniz.
Devalüasyondan hepimiz etkilendik, her birimiz etkilendik. Bu iﬂin püf noktas›, çözümü
ﬂu: E¤er biz hep birlikte Odam›z›n asgari ücret tarifesine uyaca¤›z ﬂeklindeki yaklaﬂ›m›m›z, ki biraz sonra de¤erli konuﬂmac›lar ifade edecek, iki meslek karar› bu konuda bir
yapt›r›m getiriyor. Bu yol bizlerden geçiyor, bizim inanmam›zdan geçiyor. Bu aç›klamalar› yapt›ktan sonra ben ilk sözü Say›n Doktor Veysi Sevi¤’e verece¤im.
Tabiî sevgili hocam›zdan öncelikle ricam ﬂu: Biliyorsunuz y›llarca vergi beyannamelerin imzalanmas› hususu konusunda ciddî bir u¤raﬂ verdik ve bu konu ta Anayasa
Mahkemesi'ne kadar gitti. Özellikle Anayasa Mahkemesi görüﬂme s›ras›nda Sevi¤ hocam›z›n çok ciddî katk›lar› var. Bu e¤itimin baﬂ›nda bu yaﬂad›¤›m›z süreci de sizlere aktar›rsa, orada Anayasa Mahkemesi'nin karar›nda bizler aç›s›ndan son derece çok
önemli bir sonuç da elde ettik, bu muhasebe camias›n›n da baﬂar›s›d›r bir anlamda.
Ben hocam›n biraz o günkü günlere dönerek ve biraz da bugünkü e¤itim boyutunda konuﬂmas›n› sürdürmesini diliyorum ve sözü say›n sevgili hocam›za veriyorum. Buyurun
de¤erli hocam.
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>>> S›n›rl› Uygunluk Denetimi ve Meslek Ahlak›
Meslek Kararlar› Uygulamalar›
Biliyorsunuz geçen sene size bir ücret tarifesi gönderdik. Bu ücret tarifesinde o
y›l içerisinde yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›lar› da göz önüne alarak asgari rakam›n geçen sene da¤›tt›¤›m›z rakam boyutundan baﬂlamak üzere 20 çeﬂit müﬂteri grubu yerine 7 grupta
toparlad›k, iﬂçili ve iﬂçisiz olarak bir ayr›m yapt›k.
Bunun ﬂöyle bir yarar› var: 20 tane iﬂletme grubu oldu¤u zaman, bunun d›ﬂ›nda
bir iﬂletme grubunun bu tarifede yerini bulam›yorduk. ‹kincisi; yine rakamlar›n birbirine
denk gelmemesi nedeniyle müﬂteriyle zorluklar yaﬂan›yordu. Bu sene böyle bir tarife
ocak ay›na girmeden önce Aral›k’›n ilk haftas› muhtemelen yeni ücret tarifelerimiz sizlere ulaﬂm›ﬂ olacakt›r.
Yeni ücret tarifesinde rakamlar ﬂöyle de¤erli arkadaﬂlar›m:
‹ﬂletme defteri iﬂçisiz 50 milyon, iﬂçili 70 milyon.
Serbest meslek kazanç defteri iﬂçisiz 70 milyon, iﬂçili 100 milyon.
Dernek ve vak›flar iﬂçisiz 70 milyon, iﬂçili 100 milyon.
Bilanço esas›na tabi ﬂah›s firmalar› iﬂçisiz 100 milyon, iﬂçili 150 milyon.
Kolektif, adi komandit ba¤l› ortakl›klar iﬂçisiz 100 milyon, iﬂçili 150 milyon.
Limited ve kooperatifler iﬂçisiz 150 milyon, iﬂçili 200 milyon.
Anonim ﬂirketler iﬂçisiz 200 milyon, iﬂçili 250 milyon.
ﬁimdi bu rakamlar›n azl›¤›n› çoklu¤unu her zaman tart›ﬂabiliriz, ama bizim tüm arkadaﬂlar›m›za önerimiz ﬂu: Geçen y›l alm›ﬂ oldu¤unuz ücretleri dolara çevirin ve bunun
y›l sonunda bugünkü devredilen 1 milyon 600 bin ile çarp›n ve ücretlerinizin hangi hâle
geldi¤ini müﬂterimize bu ﬂekilde anlatmam›z gerekiyor. Günlük yaﬂant›m›za bakt›¤›n›zda her ﬂeye en az yüzde 100 zam olmuﬂ, ama bunun fedakarl›¤›n› bizler mi yapmam›z
gerekiyor, biz siz meslek mensuplar›n›n takdirine sunuyoruz.
Biraz sonra de¤erli konuﬂmac›lar iki önemli meslek karar›nda baz› geliﬂmeleri size
aktaracaklar. Bugüne kadar ücret tarifelerini tavsiye olarak sizlere gönderiyorduk. Geçen y›l tavsiye olay› ortadan kalkt›, bu y›l yine TÜRMOB, Maliye Bakanl›¤›'na tarife göndermeyecektir, yeni meslek karar›na göre de odalar›n yay›nlam›ﬂ oldu¤u tarife geçer li-
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dir ve zorunludur. Bunu tüm arkadaﬂlar›m›z›n bilmesi gerekir. Zaten biraz sonra de¤erli
kat›l›mc›lar, size geniﬂ bir ﬂekilde aktaracaklar.
De¤erli arkadaﬂlar›m, meslek kararlar›yla ilgili olmak üzere toplant›ya girerken, e¤itime girerken soru ka¤›tlar› da¤›t›ld›. Soru sormak iste yen arkadaﬂlar›m›z lütfen soruyu kime yöneltti¤ini yaz›l› olarak sorular› yazarlarsa iki konuﬂmac›m›z konuﬂmalar› tamamland›ktan sonra vaktimiz elverdi¤i oranda ara vermeden en geç saat 4’te bu e¤itimi tamamlayaca¤›z. Ve biliyorsunuz akﬂam 5 gibi iftar olay› var ve bu konuda arkadaﬂlar›m›z› bekletmek istemiyoruz.
Yine e¤itim çal›ﬂmalar›yla ilgili Odam›zla, Beyo¤lu Derne¤imizin ortaklaﬂa düzenledi¤i, Say›n TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›m›z›n konuﬂmac› oldu¤u e-devlet konulu bir
konferans var. Bu cuma günü The Marmara Oteli'nde saat 13.00’te tüm arkadaﬂlar›m›z davetlidir.
Ben ilk sözü Say›n Doktor Veysi Sevi¤’e verece¤im. Tabiî say›n hocam dün ilk e¤itimde de özellikle alt›n› çizmeye çal›ﬂt›, s›n›r uygunluk denetimleri oldu¤u mükerrer 227.
maddenin uygulanmas›. Mükerrer 227’nin hayata geçmesi de kolay olmad›. Özellikle birçok kimse taraf›ndan Anayasa ayk›r›l›¤› iddia edildi ve Anayasaya ayk›r› olmad›¤› konusunda da Say›n Veysi Sevi¤ gerçekten çok önemli katk›lar› var. Sadece bu konuda de¤il,
mesle¤imizin bugünlere gelmesinde ciddî katk›lar› olan insanlardan bir tanesi. Ben sizler
ad›na, bugüne kadar göstermiﬂ oldu¤u tüm katk›lar için teﬂekkür ediyorum. Ve sözü
Say›n Sevi¤’e veriyorum, buyurun de¤erli hocam.
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>>> S›n›rl› Uygunluk Denetimi ve Meslek Ahlak›
Meslek Kararlar› Uygulamalar›
Sayg›de¤er meslektaﬂlar›m, tekrar hepinize hoﬂgeldiniz diyor, hepinizi sevgi ve
sayg›yla selaml›yorum.
Bildi¤iniz gibi üç gündür meslek kararlar›yla ilgili etüt çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor.
Bugünkü e¤itim çal›ﬂmas›na geçmeden önce di¤er çal›ﬂmalar hakk›nda k›sa bilgi verdikten sonra bugünkü meslek kararlar› konulu seminerimize geçmiﬂ olaca¤›z.
Bildi¤iniz gibi 30 ilçede sektörel bazda ve özellik arz eden konularda e¤itim çal›ﬂmalar›m›z sürüyor. Özellikle ilgi gösteren, kat›lan tüm meslektaﬂlar›m›za özellikle teﬂekkür etmek istiyorum.
Yar›n saat 13.00'te ‹stanbul Odas›'yla Beyo¤lu Malî Müﬂavirler Muhasebeciler Birli¤i Derne¤i'nin ortaklaﬂa düzenlemiﬂ oldu¤u e-devlet konulu bir konferans›m›z var. Bu
konferansta Say›n TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›m›z konuﬂmac›.
Yine 4 Aral›k'ta size bültende ilettik, dönem sonu iﬂlemleri seminerimiz var. Özellikle Ankara’dan gelecek olan konuﬂmac›lar›n isimleri daha sonra belirlendi¤i için bültende kimlerin konuﬂmac› oldu¤unu belirtemedik. Ama ben sizlere bu seminere gelecek olan
konuﬂmac›lar hakk›nda k›sa bilgi sunmak istiyorum. Gelirler Genel Müdür Yard›mc›s›
Say›n Mahmut Vural konuﬂmac›. Anadolu Kurumlar Dairesi Baﬂkan› Necati Perçin konuﬂmac›. Yine hepinizin yak›ndan tan›d›¤› Bumin Do¤rusöz hocam›z, dostumuz bu seminerde konuﬂmac›. 4 Aral›k günü saat 13:00’te The Marmara Oteli'nde. Biliyorsunuz bu
e¤itimler y›llard›r oluﬂturdu¤umuz bir gelene¤imiz var, zaman›nda baﬂl›yor, erken gelmenizde büyük bir yarar var.
Yine 4-5 Ocak’ta bir y›ldan beri yapmay› düﬂündü¤ümüz, ama birazc›k zaman geç
baﬂlad›k ama, önemli bir konu olan bilirkiﬂilik seminerlerimiz var. Buna da meslek mensuplar›m›z yo¤un ilgi gösteriyor. ‹ki gün sürecek olan bu e¤itimi bültende detayl› olarak
kimler kat›ld›¤›n›, kat›lma koﬂullar›n› zannediyorum birço¤unuz biliyordur.
De¤erli arkadaﬂlar›m, aral›k ay›nda iki tane konu yo¤un ﬂekilde tart›ﬂ›l›yor. Bunlardan bir tanesi, defter tasdik ücretleri. Bir di¤er konu, muhasebe ücretleri. Biliyorsunuz
bugüne kadar biz defter tasdik ücretleriyle oda olarak üyelerimize gönderiyorduk. Fa-
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kat son y›llarda ‹stanbul Defterdarl›¤›'n›n bu konuda yay›nlanan tarifeler konusunda bu
kim yay›nl›yor, nas›l yay›nl›yor ﬂeklinde giriﬂimleri sonucunda Odam›z›n Dan›ﬂma Meclisinde ald›¤›m›z karar do¤rultusunda sizlere defter tasdik ücreti yay›nlamama karar›
ald›k, göndermeme karar› ald›k. Bunun anlam› ﬂu de¤il: Defter tasdik ücretimiz kalkm›ﬂ
de¤ildir. Bildi¤imiz kadar›yla bu uygulamada birçok arkadaﬂ›m›z›n haks›z rekabet yapt›¤›n›, pazarl›k yapt›¤›n›, ama biz bu uygulaman›n müﬂterilerimizle karﬂ›l›kla anlaﬂ›larak
yap›lmas› gerekli oldu¤unu söylüyoruz. Dolay›s›yla Oda’n›n resmi anlamda tasdik ücretlerinin kalkt›¤› ﬂeklinde bir aç›klamas› söz konusu de¤ildir.
Di¤er yandan muhasebe ücretlerine gelince, biliyorsunuz geçen sene bir farkl› uygulama yapt›k. Size göndermiﬂ oldu¤umuz tarifeler bugüne kadar ihtiyari oldu¤unu belirttik. Geçen y›l bildi¤iniz gibi TÜRMOB’la birlikte Maliye Bakanl›¤›'na tarife göndermedik. Aç›kças› odalar›m›z›n ve TÜRMOB’un bu y›lki uygulamas› da ayn› ﬂekilde olacakt›r,
yani TÜRMOB Maliye Bakanl›¤›'na tarife göndermeyecektir. Dolay›s›yla bugüne kadar
tavsiye olarak gönderdi¤imiz tarifeler, zorunlu olarak uygulanacak tarife boyutuna gelmiﬂtir ve geçen seneki zorunlu hale gelmesi nedeniyle sizlerden gelen yo¤un istek üzerine bir defaya mahsus olmak üzere yüzde 50 bir indirim yap›lmas›na olanak sa¤lad›k.
Bu indirimi baz› arkadaﬂlar farkl› alg›lad›, rakamlar yüzde 50 indirilecekmiﬂ ﬂeklinde bir
yaklaﬂ›m de¤ildi, müﬂteri kaybetmemek için bu yüzdeyi kullan›n ﬂeklinde bir yaz› gönderdik.
Bu tarifelerin içeri¤ini y›llard›r hep tart›ﬂ›yoruz hep sorun oldu¤unu biliyoruz. Özellikle 91 y›l›ndan beri bu tarifeler yay›nlan›rken hangi kriterlere göre haz›rland›¤›n› bir bilenin söylemesi söz de¤ildir. ‹ﬂte Ücret Tespit Komitemizin aylar süren bir çal›ﬂmas› sorucunda art›k muhasebe ücretlerinin böyle iﬂte iﬂçili iﬂçisiz veya iﬂletme gurubuna göre
rakamlar de¤il verdi¤imiz eme¤e hesaplayan yaklaﬂ›k 16 tane kriterin oldu¤u yeni bir
ücret tarifesi çal›ﬂmas› yapt›k. Bu çal›ﬂmay› dergimizde hangi kriterlerle oluﬂtu¤unu
sizlere geniﬂ bir ﬂekilde aktard›k. Türkiye’ de bu yeni Ücret Tarifesi tart›ﬂ›l›yor. Bakt›k ki
bir çok odan›n baﬂta ‹stanbul olmak üzere aç›kças› böyle bir tarifeyi zorla uygulatmak
yerine muhasebe camias›nda tart›ﬂ›larak benimsenerek uygulanmas›ndan yana oldu¤umuz için 2002 y›l›n›n bir geçiﬂ dönemi olarak uygulanmas›n› t›pk› tek düzen uygulama
tebli¤inde oldu¤u gibi ama 2003 y›l›nda yeni kriterlere göre hesaplanacak ücret tarifesini uygulamaya koyaca¤›z.
De¤erli arkadaﬂlar biraz sonra de¤erli konuﬂmac›lar hem meslek kararlar› hakk›nda hem de önemi üzerinde geniﬂ aç›klamalarda bulunacaklar. Muhasebe mesle¤i son
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derece önemli ama yapt›¤›m›z iﬂin de karﬂ›l›¤›n› almam›z son derece önemli oldu¤unu
inan›yorum. Bugün Türkiye’de ba¤›ms›z denetim firmalar› ücretlerini zaman üstünden
alabilmekte. Yani biz müﬂteriye ne kadar zaman ay›r›yorsak ne kadar emek veriyorsak o
eme¤in karﬂ›l›¤›n› almam›zda son derece hakk›m›zd›r.
‹ﬂte yeni ücret tarifesinin mant›¤› budur. 2002 y›l›na gelince yine arkadaﬂlar›m›zdan gelen görüﬂler meslektaﬂlar›m›zdan gelen görüﬂler ve dan›ﬂma meclisimizde yapt›¤›m›z görüﬂmeler sonucunda bu y›lki ücret tarifesi ki son defa yay›nlanacak. Size göndermiﬂ oldu¤umuz 20 çeﬂit gurupta de¤il 67 grupta iﬂçili iﬂçisiz ﬂeklinde bir ay›r›m yaparak ücret tarifesi haz›rland›. ﬁu anda tarifeler bask›da muhtemelen Aral›k ay›n›n ilk
haftas›nda bu ücret tarifeleri sizlere ulaﬂt›r›lm›ﬂ olacak. Yeni ücret tarifesinde iﬂletme
defteri iﬂçisiz 50 milyon lira, iﬂçili 70 milyon lira yani 2002 y›l› ücret tarifesi için söylüyorum serbest meslek gelirleri iﬂçisiz 70 milyon lira iﬂçili 100 milyon lira dernek ve vak›flarda serbest meslekteki rakamlar boyutunda bilanço esas›na tabi ﬂah›s firmalar›
iﬂçisiz 100 milyon lira iﬂçili 150 milyon lira, kollektif, adi komandit ve adi ortakl›klar iﬂçisiz 100 milyon lira iﬂçili 150 milyon lira, limited ve kooperatifler iﬂçisiz 150 milyon lira
iﬂçili 200 milyon lira, anonim ﬂirketler iﬂçisiz 200 milyon lira iﬂçili 250 milyon lira buna
ilaveten ücret tarifemize koymuﬂ oldu¤umuz kriterleri de belirterek bunlar›n asgari bir
ücret oldu¤unu meslek mensuplar› yapacaklar› iﬂlere göre verecekleri eme¤e göre bu rakamlar› art›rabilir ﬂeklinde tarifede geniﬂ bir bilgiyi bulmuﬂ olacaklar.
ﬁimdi bu tarifeler konusunu biliyorsunuz. Her zaman haks›z rekabet konusunda en
büyük tart›ﬂma konusu oldu¤unu hep birlikte yaﬂ›yoruz. Ama ben tüm meslektaﬂlar›ma
önerim ﬂu geçen sene alm›ﬂ oldu¤u ücretleri lütfen bir dolara çevirin. Geçen seneki ücretinin karﬂ›l›¤› dolar rakam›n› bugünkü 1.600.000 üzerinden çarp›n ve yeni ücret tarifesinin rakamlar› yetip yetmedi¤inizi görün. Yine bir baﬂka boyutta Türkiye’de yeniden
de¤erleme oran› %53 civar›nda aç›klanacak. Gerçek, hep birlikte yaﬂ›yoruz enflasyon
asgari %100 oldu¤unu her birlikte yaﬂ›yoruz.
‹ﬂte hep bizler fedakarl›k yerine ama bir meslek dayan›ﬂmas› içerisinde oldu¤umuz
takdirde bizlerin kaybetmemesinin zaman› geldi. Biraz sonra de¤erli konuﬂmac›lar özellikle ücretle ilgili önemli hususlar var yeni meslek kararlar›nda yani ihtiyari olarak kullan›labilecek tarifeleri art›k zorunlu olarak yap›lacakt›r. Bu güne kadar Oda'n›n yapt›r›m
gücü olmayan bu husus yeni meslek kararlar›yla yapt›r›m gücü vard›r. O anlamda biz
bütün meslek mensuplar›m›z›n bu ücret tarifesine sahip ç›kmas›n› art›k birbirimizle rekabet etmeyi b›rakman›n do¤ru olaca¤›na inan›yorum.
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De¤erli arkadaﬂlar›m ilk sözü say›n Veysi Sevi¤’e verece¤iz. Sonra Genel Sekreterimiz Nail Sanl› konuﬂacaklar. Bu e¤itimi iki ﬂekilde sürdürüyoruz. Birinci boyutta de¤erli konuﬂmac›lar düﬂüncelerini aç›kl›yorlar. Bu arada sizlere da¤›t›lan soru cevapla ilgili sorular›n›z› al›yoruz. Ve ikinci bölümde vaktimiz elverdi¤i oranda bu sorular› yan›tlamaya çal›ﬂaca¤›z. Ve saat dörtte de bu toplant›y› tamamlayaca¤›z. Ve ben ilk sözü
ﬂimdi Say›n Dr. Veysi Sevi¤’e veriyorum.
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Bir yeminli malî müﬂavir tam tasdik
yap›yorsa ve bunu da çok sa¤l›kl› bir ﬂekil-de inceleme olana¤›na sahip de¤ilse, o fir-mada mutlaka bir meslek mensubuyla bu
iﬂi yapmak zorunda.
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>>> Gelir Vergisi Düzenleme Semineri
Say›n Genel Baﬂkan›m, de¤erli konuklar, sevgili meslektaﬂlar›m; tekrar hepinize
hoﬂgeldiniz diyor, hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.
Bugün mesleki örgütlülü¤ümüzün 12. y›l›. Bugün tüm Türkiye’de Muhasebe Günü'nü
kutluyoruz. Öncelikle tüm camiam›z›n Muhasebe Günü'nü kutluyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m, 12 y›lda son derece önemli bir mesafede yol ald›k. Onlarca
panel toplant› yapmam›za ra¤men, beﬂ adet uluslararas› sempozyum yapmam›za ra¤men, yüzlerce e¤itim çal›ﬂmas› yapmam›za ra¤men, 9 y›ld›r 30 ilçede beﬂ ay süren seminerler yapmam›za ra¤men 57 say› Oda dergisi olan Malî Çözüm’ü ç›karmam›za ra¤men, 40’a yak›n mesleki yay›n yay›nlamam›za ra¤men, günde 2 bin kiﬂinin ziyaret etti¤i
web sitemize ra¤men, mülkünü sat›n ald›¤›m›z arsan›n üzerine yap›lan inﬂaat›m›za ra¤men, yüzlerce televizyon, binlerce yaz›l› bas›nda yer almam›za ra¤men, vergi beyanna
melerine imzalama zorunlulu¤u getirmemize ra¤men, geldi¤imiz konumu yeterli bulmuyoruz.
Önümüzdeki süreçte hizmet ve kültür rüyas›n› tamamlam›ﬂ, Ar-Ge’sini kurmuﬂ,
yabanc› dil seferberli¤i baﬂlatm›ﬂ, zorunlu e¤itimi yaﬂama geçirmiﬂ, Malî Çözüm Dergisini ayl›k hâle getirmiﬂ, web sitesini bilgi bankas› haline getirerek üyesini süreli yay›nlardan kurtarm›ﬂ, serbest muhasebecili¤in kalkt›¤›, üretimin toplum ç›kar› için denetimi
haz›rlayan bir meslek odas› olmas› için tüm gücümüzle mücadeleye devam edece¤iz.
De¤erli arkadaﬂlar›m, buraya giden yol, haks›z rekabet edenlerle hep birlikte mücadele etmemizden geçiyor. Biliyorsunuz, 1 ﬁubat'tan beri ilçe ziyaretleri yap›yoruz. Bürolar›m›z›n foto¤raf›n› çekmeye çal›ﬂ›yoruz. Ziyaret etti¤imiz bürolarda soruyoruz arkadaﬂlar›m›za, ücretleri uygulayabiliyor musunuz diyoruz; hay›r, rekabetten dolay› uygulayam›yoruz diyorlar. Peki, siz ne ücret al›yorsunuz diyorum, bir bak›yorum odan›n birinde
asgari ücretin alt›nda ücret alarak haks›z rekabeti kendi içimizde yaﬂ›yoruz.
Yine buraya giden yol meslek kararlar›na sahip ç›kmaktan geçiyor. De¤erli arkadaﬂlar›m, hat›rlarsan›z y›llarca vergi beyannamenin imzalanmas› konusunu hep gündemde tuttuk ve uzunca bir u¤raﬂtan sonra bu uygulama yürürlüktedir. Yine biz y›llarca b›kmadan usanmadan hem haks›z rekabet konusunda, hem bu meslek kararlar› ko-
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nusunda sizleri bir kez daha bu iki önemli meslek karar›n› hat›rlatmaya devam edece¤iz.
Dün Mali Çözüm program›nda Say›n Veysi Sevi¤ hocam›zla TÜRMOB Genel Sekreteri
Nail Sanl›’yla yapt›¤› programda geniﬂ bir ﬂekilde üzerinde durmaya çal›ﬂt›k. Ve orada
Say›n Sevi¤ hocam›n ifade etti¤i gibi, gerçekten hiçbir meslek örgütünün yapmad›¤›, ilk
defa ahlak kurallar›yla ilgili olan bir karar› TÜRMOB’un yay›nlamas›ndan dolay› kutlad›¤›n› ifade ediyor ve gitti¤i tüm iller ziyaretinde de anlatmaya devam ediyor.
De¤erli arkadaﬂlar, bu meslek kamu ç›kar›n› koruyan bir meslek grubu olmak zorundad›r. Bu anlamda imzalayaca¤›m›z beyannamede herkesin sorumlulu¤u var. Yani, beyannameleri geliﬂigüzel imzalamak yerine, s›n›rl› uygunluk denetimine göre imzalamad›¤›
takdirde ilerde hiçbir meslek mensubunun naylon faturadan dolay› tabiî ki o iﬂe kar›ﬂmad›¤› sürece sorumluluk söz konusu de¤il. Yine bu meslek karar›n›n etik kurallar bölümünde diyoruz ki, bu meslek birlikte dayan›ﬂma içerisinde yap›lmak zorunda. Yani, bir
yeminli malî müﬂavir tam tasdik yap›yorsa ve bunu da çok sa¤l›kl› bir ﬂekilde inceleme
olana¤›na sahip de¤ilse, o firmada mutlaka bir meslek mensubuyla bu iﬂi yapmak zorunda. Bu meslek karar› bunu getiriyor. Yine bu meslek karar› odan›n ücret tarifesine
uyma zorunlulu¤u getiriyor. Biz b›kmadan, usanmadan gelece¤imizle ilgili son derece
önemli iki meslek karar›n› anlatmaya devam edece¤iz.
Son günlerde ‹ﬁ-KUR’da yaﬂad›¤›n›z s›k›nt›lar› yak›ndan takip ediyoruz. Bugün ö¤leden sonra SSK Genel Müdürlü¤ü'yle yap›lacak görüﬂmede yaﬂad›¤›m›z sorunlar›n çözülece¤ine inan›yoruz. Yine bu do¤rultuda Say›n Çal›ﬂma Bakan› Yaﬂar Okuyan’›n da
kat›laca¤› 29 Mart’ta The Marmara Oteli'nde saat 13.00’de bir toplant› yap›lacak. Burada da iﬂsizlik sigortas›nda yaﬂanan sorunlar masaya yat›r›lacak, umut ediyorum bu
toplant› da yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›lar›n çözümleri getirilmiﬂ olur.
K›saca de¤erli arkadaﬂlar, 12. y›la geldi¤imizde, bugüne geliﬂimizde eme¤i geçen
tüm arkadaﬂlar›m›za ﬂükranlar›m›z› sunmak istiyoruz. Aram›zdan ayr›lanlar› rahmetle
an›yoruz, bir kez daha Muhasebe Günü'nü kutluyoruz.
Ayr›ca, bugünkü e¤itim çal›ﬂmas›na bizi hiçbir zaman yanl›ﬂ b›rakmayan Maliye
Bakanl›¤› Gelirler Müdürlü¤ü Daire Baﬂkan› Say›n Mehmet Akemo¤lu, yine ‹stanbul Defterdar› ve bugünkü konuﬂmac› Vergi Dairesi Baﬂkan›m›z Adil Bey'e ve bizden birisi olan
sevgili Ahmet üstad›m›za katk›lar›ndan dolay› öncelikle teﬂekkür ediyor, seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar sunuyorum, teﬂekkür ediyorum.
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>>> Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme
Semineri
Say›n Genel Baﬂkan›m, Say›n Gelirler Genel Müdürüm, Say›n Defterdar›m, de¤erli konuklar, sevgili meslektaﬂlar›m; hepinizi sayg› ve sevgiyle selamlayarak hoﬂgeldiniz diyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m, bu dönemin e¤itim çal›ﬂmas›n›n son e¤itimini yap›yoruz.
Özellikle e¤itime göstermiﬂ oldu¤unuz yo¤un ilgiye içten teﬂekkür ediyoruz. Bu ilgi gelece¤e daha umutla, daha inançla bakmam›z› sa¤l›yor. Biliyoruz ki mesle¤imizin sayg›nl›¤›
önce e¤itimden geçmektedir. Gerek s›navla mesle¤e girenler, gerekse e¤itime kat›lan
siz de¤erli meslektaﬂlar›m›zla bu amaca ulaﬂaca¤›m›za inan›yoruz.
Sayg›nl›¤a giden ikinci yol ise, meslek dayan›ﬂmas›d›r. Bu konuda s› k›nt›lar›m›z ve
sorunlar›m›z devam ediyor. S›k›nt›lar›m›z› ve sorunlar›m›z› dile getirmek, kavga etmek
de¤ildir. Biz biliyorsunuz ki 12 y›ld›r kavga etmeden, diyalogla, karﬂ›m›zdaki kurumlara
de¤er vere rek sorunlar›m›z› çözmeye çal›ﬂt›k. Biliyorsunuz 1 ﬁubat’tan beri ilçe ziyaretleri yapt›k, yaklaﬂ›k 2500 büro ziyaret ettik. Biraz sonra dile getirece¤im sorunlar hepimizin ortak sorunlar›, sorunlar›n›z oldu¤una inan›yoruz.
Nedir bu sorunlar de¤erli arkadaﬂlar›m?
Tam tasdik iﬂlemlerinde yaﬂad›¤›m›z sorunlar:
Mesleki kararla getirilen meslek ahlak›na göre yeminli malî müﬂavirler tam tasdik
aﬂamas›nda meslek mensuplar›yla çal›ﬂma zorunlulu¤u olmas›na ra¤men meslek mensuplar› devre d›ﬂ› b›rak›larak meslek karar› ihlal edilmektedir.
KDV iadelerinde yaﬂanan sorunlar:
Yeminli malî müﬂavirler katma de¤er vergisi iadesi alt incelemelerinde ya faks yoluyla inceleme yap›lmakta ya da yan›ndaki eleman gönderilerek inceleme yap›lmaktad›r.
Her iki durumda da meslek mensuplar›yla aras›nda tart›ﬂmalar ve olumsuz iliﬂkiler
oluﬂmaktad›r. KDV alt incelemelerinde meslek mensuplar›n›n iﬂ yo¤unlu¤u bilinmeden
meslek mensubuyla iletiﬂim kurmadan bu iﬂlerin yap›lmaya kalk›nmas› YMM’lerle meslek
mensuplar› aras›nda sürtüﬂmeler oluﬂmaktad›r.
Meslek mensuplar› kamuda çal›ﬂ›rken üstlendikleri misyona göre taﬂ›d›klar› unvan›
ba¤›ms›z, tarafs›z çal›ﬂ›rken imtiyazm›ﬂ gibi kullanmas›n›n yaratt›¤› sorunlar:
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Kamuda çal›ﬂm›ﬂ olmalar›n›n bir güven unsuru gibi görünmesi ve buna ba¤l› olarak
müﬂteriler baz›nda eski unvan›n bir teminat ve güvenmiﬂ gibi gösterilmesi konusunda
haks›z rekabet yarat›ld›¤›na inan›yoruz. Bu konuda görev yapm›ﬂ kiﬂilerin tam tasdikli
say›s› araﬂt›r›ld›¤›nda bu ihlalin gerçekleﬂti¤i görülecektir.
Mesle¤in ifas›nda meslektaﬂlar aras›nda ücretler konusunda yaﬂanan sorunlar:
Meslek mensuplar› odalar›n belirlemiﬂ oldu¤u tarifelerdeki ücretlerin alt›nda ücret
alarak haks›z rekabet yaratmakta, denetim yetersizli¤inden yararlanarak ya makbuz
kesmemekte, ya eksik makbuz kesmekte ya da düﬂük ücret al›narak odalar›n belirlemiﬂ
oldu¤u tarife üzerinden makbuz düzenlenmektedir.
Yeminli malî müﬂavirler defter tutmas› ve tüm meslek mensuplar›n›n ruhsat kiralama konusundaki yaﬂanan sorunlar:
YMM’ler kendi bünyelerinde alt›nda defter tutma bürolar› oluﬂturarak tam tasdiklerini yapt›klar› firman›n defterlerini tutarak denetimin tarafs›zl›¤›na gölge düﬂürerek
haks›z rekabet yarat›ld›¤›na inanmaktay›z. Ayn› ﬂekilde SMMM’ler de YMM ruhsat›n›
kiralayarak bir büro içerisinde tüm iﬂlemleri yaparak meslek ahlak›yla ba¤daﬂmayan
davran›ﬂlar sergilenmektedir. Ayr›ca SM ve SMMM ruhsat›n› alm›ﬂ olan meslek mensuplar›, ruhsatlar›n› ruhsat almam›ﬂ kiﬂilere ruhsatlar› kiralayarak meslek ahlak› ihlal
edilmektedir.
De¤erli arkadaﬂlar›m, bu örnekleri ço¤altmam›z mümkün. Gördü¤ünüz gibi, görüntü pek iç aç›c› de¤il. Tüm meslek camias› çok iyi biliyor ki, meslek mensuplar› kendi içinde ac›mas›zca rekabet içindedir. Ücret rekabeti yapanlar içimizdedir, fabrikalar içimizdedir, ruhsat› kiralatanlar içimizdedir. Ne yapmam›z gerekiyor? Tüm meslek mensuplar›n›n yapaca¤› iﬂ say›s› s›n›rland›r›lmal›d›r. Ruhsat ve mühür kiralatanlara, yetkisiz
mesle¤i sürdürenlerle tüm meslek camias› mücadele etmelidir. Odalar›n ücret tarifelerine sahip ç›k›lmal›d›r. Meslek mensuplar›n›n birbirine verdikleri hizmetlerin karﬂ›l›¤› zamana endeksli olarak ödenmelidir. Yeminli malî müﬂavirler tam tasdikte meslek mensuplar›m›zla çal›ﬂmal›d›rlar. Tam tasdik d›ﬂ›ndaki beyannameleri imzalamamal›d›rlar.
Alt incelemelerde meslek mensuplar›m›z›n iﬂ yo¤unlu¤u göze al›narak meslek mensuplar›m›zla diyalog kurulmal›d›r.
Biz mesle¤i bir bütün olarak görüyoruz, tüm meslek mensuplar›m›z› çok sürüyoruz.
Ayr› birlikleri mesle¤in sonu olarak görüyoruz. Ancak, muhasebe olmadan, yeminli malî
müﬂavirlik mesle¤inin olama yaca¤›n› herkesin kabullenmesi gerekiyor.
Tüm meslek mensuplar› mesle¤ini yaparken kiﬂisel ç›kardan önce toplum ç›kar›n›
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ön plana almal›d›rlar. Bürolar›m›z› gerek mekan, gerekse teknolojik aç›dan ça¤›n koﬂullar›na uydurmak zorunday›z. Bilgili müﬂterilerimize fayda ve de¤er yaratmal›y›z. Ba¤›ms›zl›k, tarafs›zl›k, dürüstlük, güvenilirlik ve yeterlilik vazgeçemeyece¤imiz temel ilkelerimiz olmal›d›r.
Bu düﬂüncelere herkes sahip ç›karsa meslek mensuplar› ve mesle¤imiz hak etti¤i
yere ulaﬂacakt›r.
De¤erli arkadaﬂlar›m, dün Ankara’da ‹ﬂ-Kur Genel Müdürü'yle bir görüﬂme yapt›k.
Bu görüﬂmeye Say›n Genel Sekreterimiz Nail Sanl›’yla birlikte kat›ld›k. Geçti¤imiz Cuma
günü Say›n Çal›ﬂma Bakan›'n›n da kat›ld›¤› bir panel düzenlendi, o panele kat›lan arkadaﬂlar›m›z bileceklerdir 8 konuda yaﬂad›¤›m›z sorunlar› dile getirdik. Gerçekten duyguland›m, Say›n ‹ﬂ-Kur Genel Müdürü, tüm genel müdür yard›mc›lar› ve daire baﬂkanlar›yla birlikte ortak bir toplant› yapt›k. Özellikle hepimizin ﬂikâyet etti¤i iade formlar›yla
Ek1, Ek2 konusunda bu üç bildirimi tek bir bildirime dönüﬂmesi ﬂeklinde çal›ﬂmay› h›zland›racaklar›n› ve yaﬂad›¤›m›z sorunlar konusunda da en k›sa zamanda çözüm üreteceklerini ifade ettiler. Odam›z iki tane kitapç›¤› yak›nda sizlerin hizmetine sunacak.
Say›n Defterdar›m›z Kadir Bey'le ﬂükranlar›m› sunmak istiyorum. Özellikle vergi
daireleri aras›nda uygulama birlikteli¤ini çözen çok önemli bir çal›ﬂma ﬂu anda bask›
aﬂamas›nda, bunu yak›nda sizlere gönderece¤iz. Bu çal›ﬂman›n amac›, vergi dairesine
gitti¤iniz zaman bilgili, iﬂinde ehil insanlar olarak gitmenizde büyük bir yarar görü yoruz.
Yine ikinci kitap 200 soruda sosyal güvenlik konusundaki yaﬂanan sorunlar›n sorucevap ﬂeklinde bir çal›ﬂmay› t›pk› Malî Rehber gibi sizlere ulaﬂt›rmay› düﬂünüyoruz.
Bugünkü e¤itim çal›ﬂmam›za yo¤un iﬂlerinden dolay› bizleri k›rmayarak kat›lan Say›n Gelirler Genel Müdürümüze, Say›n Defterdar›m›za ve her zaman yan›m›zda olan Say›n Genel Baﬂkan›m›za, de¤erli konuklar›ma ve siz meslektaﬂlar›m›za teﬂekkür ediyor,
hepinize sayg›lar sunuyorum.
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>>> Dönem Sonu ‹ﬂlemleri
De¤erli konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m; hepinizi Yönetim Kurulu ad›na sayg› ve
sevgiyle selaml›yorum.
Bildi¤iniz gibi her dönem e¤itim çal›ﬂmalar› yap›yoruz. Bu dönem ilkini bugün baﬂlat›yoruz. 9 Ocak’ta yine bu salonda bu sene bir güzelli¤i yakalad›k, büyük e¤itim çal›ﬂmalar›m›z› bu salonda sürdürece¤iz. 9 Ocak’ta yeni vergi yasalar›, 4 ﬁubat’ta sosyal güvenlik mevzuat›ndaki de¤iﬂiklikler, 4 Mart’ta gelir vergisi beyanname düzenleme semineri, 31 Mart’ta da kurumlar vergisi beyanname düzenleme seminerleri bu salonda yap›lacak.
Yine size göndermiﬂ oldu¤unuz bültenden de bilgi sahibi oldu¤unuz gibi, 14 Aral›k
tarihinden itibaren yaklaﬂ›k 78 noktada üç ay sürecek olan bölge e¤itim çal›ﬂmalar›m›z
da baﬂlayacak. Özellikle bu dönemki çal›ﬂmalar›m›z› geçmiﬂ y›la oranla biraz sadeleﬂtirerek daha çok ihtiyac›m›z olan konu baﬂl›klar› üzerinde bu e¤itim çal›ﬂmalar›m›z sürüyor.
De¤erli arkadaﬂlar›m, bu dönem iki konuda, birisi s›n›rl› uygunluk denetimi, di¤eri
enflâsyon muhasebesi konusunda sürekli ve yayg›n bölge e¤itim çal›ﬂmalar›n› planlad›k.
Prof. Dr. Recep Pekdemir’in koordinatörlü¤ünde e¤itmen arkadaﬂlar›m›z tüm haz›rl›klar›n› tamamlad›lar, burada bekledi¤imiz konu, enflâsyon muhasebesi konusundaki yasal
düzenlemelerin bir an evvel yürürlü¤e girmesidir. Enflâsyon muhasebesi konusunda di¤er bir anlamda enflasyonist dönemde finansal tablolar›n düzeltilmesi konusunda ‹stanbul’da 24 kiﬂilik bir çal›ﬂma grubu oluﬂturduk. Umut ediyorum, Maliye Ba kanl›¤›'na
sunmuﬂ oldu¤umuz rapor do¤rultusunda yasal düzenleme yürürlü¤e girecektir, ki bize
gelen bilgiler de yap›lan çal›ﬂmalar›n büyük bir bölümünün ‹stanbul Çal›ﬂma Grubu'nun
haz›rlam›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmalar do¤rultusunda oldu¤udur.
De¤erli arkadaﬂlar, enflasyon muhasebesi konusunda iﬂ sahipleri beklediklerini bulacaklar m›? Bunu süreç içerisinde hep birlikte görece¤iz. Çünkü, iﬂletme sahipleri, enflâsyon muhasebesinden anlad›klar›, kâr 100 lira ç›k›yorsa, o y›l enflâsyon oran› yüzde
40 ise, bu oranda kâr ar›nd›r›l›r, geriye kalan vergilendirilir ﬂeklinde alg›l›yorlar. Hâlbuki
finansal tablolar›n düzeltilmesi hiç de öyle de¤il bildi¤iniz gibi. Özellikle çeﬂitli y›llara gö-
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re endeksler belirlenecek, malî tablolardaki parasal ve paras›z olmayan de¤erler ve bu
endeks rakamlar› do¤rultusunda yeniden düzeltilecek. Bu iﬂlemlerin sonucunda baz› firmalarda avantaj getiriyor, baz› firmalarda dezavantaj getiriyor. Bunu da hep birlikte
yaﬂayaca¤›z, görece¤iz. Yine enflasyon muhasebesi uygulamas›nda bir dile¤imiz, konuya
siyasî yaklaﬂ›lmamas›d›r. Bundan da kast›m›z ﬂu: Enflâsyon muhasebesinin iﬂletme
esas›na göre uygulanmamas›, enflâsyon muhasebesinin ancak ve ancak bilanço usulüne
tâbi mükelleflere uygulanmas› gerekli oldu¤udur. Umut ederiz, yap›lacak olan yasal düzenleme bu do¤rultuda yap›l›r.
De¤erli meslektaﬂlar›m, geçti¤imiz y›l ﬂubat ve mart ay›nda 12 ilçede yaklaﬂ›k 3
bin büro ziyaretinde bulunduk. Özellikle bu büro ziyaretlerinde odam›z›n yay›nlam›ﬂ oldu¤u ücret tarifelerine uyulup uyulmad›¤›n› tespit etmeye çal›ﬂt›k. Tespitimiz ﬂu: Geliﬂmekte olan ilçelerde Oda'n›n ücret tarifesine uyulamad›¤› konusunda tespitlerimiz oldu.
Bu nedenle bu y›lk› ücret tarifelerimiz biraz da geliﬂmekte olan ilçeleri de göz önüne
alarak uygulanabilir ücret mant›¤› içerisinde çal›ﬂmalar›m›z› tamamlad›k. Geçen y›l yay›nlam›ﬂ oldu¤umuz ücret tarifelerini yüzde 20 oran›nda art›r›yoruz. Baﬂtan bilinmesini
istiyoruz ki, bu art›ﬂ oran› hiçbir zaman hak etti¤imiz eme¤imizin karﬂ›l›¤› de¤il, asgari
bir ücret de oldu¤unu tüm arkadaﬂlar›m›z›n bilmesi gerekiyor.
Yine sizlerden dile¤imiz, ücretle rekabet etme yerine, vermiﬂ oldu¤u hizmet kalitesiyle rekabet edersek bu mesle¤in daha sayg›n konuma gelece¤idir.
Yine bu y›l haz›rlanan ücret tarifesinde enflâsyon muhasebesiyle ilgili de bir bölüm
oluﬂturduk. Benim tüm arkadaﬂlardan dile¤im, ciddî bir emektir, al›n teridir, bu iﬂlemlerden dolay› mutlaka ücret almay› ilke edinmeliyiz ve bu konudaki çal›ﬂmalar›m›z da ‹stanbul’da hem Ba¤›ms›z Denetim Derne¤i, hem de ‹stanbul Yeminli Odas›'yla ortak bir
çal›ﬂma sürdürdük ve ortak oranlar belirlenmiﬂ olacak. Ve sizlerden dile¤imiz bu ücretleri mutlaka alman›zd›r.
De¤erli meslektaﬂlar›m, odam›z kuruldu¤u günden bu yana biz tüm hükümetlere bir
ça¤r›da bulunduk. Özellikle vergi yasalar› ç›kart›l›rken toplumsal uzlaﬂman›n ilke olarak
aranmas›n›n gerekli oldu¤unu söyledik. Yine bu görüﬂümüz yineliyoruz. Çünkü son günlerde birçok vergi yasalar›nda düzenlemelerden bahsediliyor. Hepinizin bildi¤i gibi bugün
vergi taban› yay›lmam›ﬂ konumda, vergi kesinti yoluyla toplanmakta, 100 milyar dolar
civar›nda kay›t d›ﬂ› ekonominin oldu¤unu biliyoruz. ﬁunu söyledik ve söylemeye devam
ediyoruz. Kay›t d›ﬂ› ekonomiyle mücadele terörle mücadele kadar önemli oldu¤unu belirtiyoruz.
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‹ﬂte burada ﬂu sorulara yan›t verilmesi gerekiyor: “Nereden buldun”u kald›rmak
kimlerin iﬂine yarayacakt›r, bu sorunlar›n mutlaka yan›t›n›n verilmesi gerekiyor. S›rf para bu ülkeden ç›k›yor nedeniyle “nereden buldun”dan vazgeçmek do¤ru mu, de¤il mi, bunu tart›ﬂmak gerekiyor. Bizler 4369 say›l› yasa ç›kt›¤› günden bu yana bu uygulaman›n
do¤ru oldu¤unu, ancak beyaz bir sayfan›n aç›lmas› gerekli oldu¤unu söyledik. Neydi anlad›¤›m›z beyaz sayfadan? Tüm harcamalar›n vergi matrah›ndan indirilmesi, yurt içinde
ve yurt d›ﬂ›ndaki servetlerin resmileﬂtirilmesi ve bundan vergi al›nmamas›, faturas›z
stok ve de mirbaﬂlar›n resmileﬂtirilmesi ve bundan vergi al›nmamas›, enflâsyon muhasebesinin uygulanmas› ve geçmiﬂe yönelik bir inceleme yap›lmayaca¤›n›n güvencesinin
verilmesiyle beyaz sayfan›n aç›laca¤›n› dile getirdik, dile getirmeye devam ediyoruz.
Umuyoruz ki bu görüﬂlere siyasî iktidarlar da itibar ederler.
De¤erli meslektaﬂlar›m, ben sizler ad›na seminere katk› sunan de¤erli konuklar›m›za teﬂekkür ediyorum. Bayram›n›z› tüm Yönetim Kurulu ad›na kutluyorum. 2003 y›l›n›n
sa¤l›k, mutluluk, bar›ﬂ ve huzur getirmesini diliyor, hepinize sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ediyorum.
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>>> Vergi Kanunlar›ndaki Son De¤iﬂiklikler
Say›n Genel Baﬂkan›m, de¤erli konuklar, sevgili meslektaﬂlar›m; hepinize hoﬂgeldiniz diyor, sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.
Bugüne kadar e¤itim çal›ﬂmalar›m›z› bildi¤iniz gibi merkezi olmas› aç›s›ndan a¤›rl›kl› olarak The Marmara Oteli'nde yap›yorduk, ama bundan sonra bu toplant› salonunda e¤itimlerimize devam edece¤iz.
Öncelikle bu salonun tutulmas›nda Say›n Genel Baﬂkan›m›za sizler ad›na teﬂekkür
etmek istiyorum, onun büyük katk›lar› oldu ve de bir teﬂekkürümü de ‹ﬂ Bankas›'n›n de¤erli temsilcilerine etmek istiyorum. Gerçekten e¤itimle ilgili güzel bir salon, inﬂallah
Kurtuluﬂ’taki binam›z bitti¤i zaman bizler böyle e¤itim salonlar›na kavuﬂmuﬂ olaca¤›z.
De¤erli arkadaﬂlar›m, 18 Ekim’den beri yapt›¤›m›z hemen hemen her toplant›da
meslek yaﬂant›m›zda dönüm noktas› olan meslek kararlar›n›n önemi üzerinde durmaya
çal›ﬂ›yoruz. Ve bu konuda da vaktimiz elverdi¤i oranda sevgili Veysi Sevi¤ hocam›z ve
TÜRMOB Genel Sekreteri Nail Sanl› arkadaﬂ›m›zla hem ‹stanbul’da, hem de Türkiye’de
birçok illere giderek bu iki meslek karar›n›n önemini anlatmaya çal›ﬂ›yoruz.
‹zninizle e¤itime geçmeden önce bu iki meslek karar›n›n ne getirdi¤ini ana baﬂl›klar›yla bir kez daha sizlere hat›rlatmak istiyorum. Özellikle SUD’la ilgili olan meslek karar›,
yani s›n›rl› uygunluk denetimiyle ilgili olan meslek karar›, belgelerin Vergi Usul Kanu nu'na
göre ﬂekil ﬂartlar›na göre önce bir kontrolü yap›l›yor. Sonra, kontrol edilen bu belgelerin
muhasebe norm ve standartlar›na göre kay›tlara uygun olarak yaz›l›p yaz›lmad›¤› kontrol ediliyor. Düzenlenen malî tablolar›n kaydedilen belgelere uygun olup olmad›¤›n›n denetlenmesi yap›l›yor. Hani bizim 1 No'lu tebli¤den beri endiﬂe duydu¤umuz konu, sorumluluk konusu bu meslek karar›na göre, buna göre yap›ld›¤› takdirde sorumluluk aç›s›ndan
endiﬂe duymamam›z› sa¤layan bir meslek karar›. Yani size sunulan stok cetvelleri imzal› oldu¤u takdirde biraz önce anlatt›¤›m çerçevede kontrolleri yap›ld›¤› takdirde çok endiﬂe duydu¤umuz naylon fatura konusunda hiçbir endiﬂe duymamam›z gerekiyor. Çünkü, bize bir do¤ruluk anlam›nda bir denetim yetkisi verilmiyor, biraz önce anlatt›¤›m çerçevede bir uygunluk denetimini bu koﬂullarda yap›ld›¤› takdirde öncelikle naylon fatura
baﬂta olmak üzere birçok konuda sorumlu olmayaca¤›m›z› belirtiyor.

>>> SEM‹NERLER

227

1 seminer 1.qxp

10/3/08

11:03 PM

YAHYA ARIKAN

Page 228

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

‹kinci meslek karar›, art›k üç meslek karar› var, kaﬂe kullanma, onu art›k hepimiz
benimsedik, çünkü meslek mensuplar›n›n büyük bir bölümü kaﬂelerini kullan›yorlar. Özellikle sahtecili¤i önleme aç›s›ndan birçok meslek mensubu kullan›yor, o konuda çok fazla
bir ﬂey söylemek istemiyorum. Ama, ahlak kurallar›yla ilgili olan meslek karar› son derece önemli de¤erli arkadaﬂlar. Say›n Sevi¤’le yapt›¤›m›z toplant›larda, ziyaretlerde ﬂunu
söylüyor: Böyle bir meslek karar› hiçbir meslek örgütünde ﬂu anda yok diyor, sadece
TÜRMOB’un böyle bir meslek karar› var de¤erli arkadaﬂlar ahlak kurallar›yla ilgili.
Yine izninizle hat›rlatmak istiyorum neler var bu ahlak kural›yla ilgili meslek karar›nda. Diyor ki, yeminli malî müﬂavirler defter tutamaz diyor bu meslek karar›. Bir dayan›ﬂmay› öngörüyor meslek karar›. Mesle¤i astüst olarak de¤il dayan›ﬂma içerisinde yap›lmas›n› ortaya koyuyor. Yani diyor ki, e¤er bir yeminli malî müﬂavir tam tasdik yap›yorsa diyor, mutlaka meslek mensubuyla çal›ﬂmak zorundad›r diyor yeminli malî müﬂavir. Yine hepimizin s›k›nt› duydu¤u, imzalama kapsam›nda olan beyannamelere dan›ﬂmanl›k sözleﬂmesi düzenleyerek bu beyannameleri imzalayamazs›n diyor bu meslek karar›. Baﬂka bir anlamda tam tasdik alt›nda kalan beyannameler YMM’ler taraf›ndan
de¤il SM ve SMM’ler taraf›ndan imzalama mecburiyetini getiriyor.
Yine bu meslek karar›, odalar›n ücret tarifesine uyulma zorunlulu¤u getiriyor de¤erli arkadaﬂlar›m. Bugüne kadar hepimiz bu s›k›nt›y› dile getirdik, haks›z rekabetin doruk noktada oldu¤unu ifade ettik. ‹ki y›ldan beri TÜRMOB Maliye Bakanl›¤›'na ücret tarifesi göndermiyor. Bizi suçlayarak tüm memurlar defter tutuyor demek yerine, defter
tutanlar› bize ﬂikâyet ederek mücadele verin dedik. 18 bin üyesi olan bir odada e¤er siz
bu meslek kararlar›na inanm›yorsan›z, siz bu meslek kararlar›na sahip ç›km›yorsan›z,
baﬂar›ya ulaﬂmam›z söz konusu de¤il. ‹ﬂte gelin meslek mücadelesinde dönüm noktas›
olan bu meslek kararlar›na tüm arkadaﬂlar›m›z›n sahip ç›kmas› gerekiyor.
De¤erli arkadaﬂlar›m, burada izninizle yeminli malî müﬂavirlere seslenmek istiyorum. 1990 y›l›ndan beri kald›r›lan ya da olmayan meslek unvanlar› aras›nda dayan›ﬂmay› savunan bir anlay›ﬂ›m›z oldu¤unu biliyorsunuz. Ama bugün yeminli malî müﬂavirler bu
meslek kararlar›n› hiçe sayarak uygulamama yönünden suç iﬂlemektedirler. ﬁuna raz›y›z: Dava açarlar, bu meslek kararlar› iptal olur, hukukun verdi¤i karara sayg›l›y›z. Ama,
ortada bir meslek örgütünün ba¤›ms›zl›¤›n› ifade eden bu meslek kararlar›na herkesin
uymak gibi bir sorumlulu¤u vard›r. Hepsine sesleniyorum, suç iﬂliyorlar, yol yak›nken bu
meslek kararlar›na tüm yeminli malî müﬂavirleri uymaya davet ediyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m, onca iﬂlerimizin aras›nda bu meslek kararlar›na ne gerek var
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diyebilirsiniz. Ama öncelikle ﬂunu ifade etmek istiyorum: Özellikle SUD ile ilgili olan meslek karar›, muhasebe mesle¤inde kaliteyi art›racakt›r. Malî idarenin de böyle bir meslek
karar›n›n son derece yarar› olacakt›r. Yani, biraz önce anlatt›¤›m çerçevede faturalar›n
denetlenmesi, ﬂekil itibar›yla, kay›tlara uygun olarak yaz›lmas›, denetlenmesi, vergi dairesine beyannamelerin buna göre kontrol edilmesinden malî idarenin de ç›kar› vard›r.
Ama, bugüne kadar hepimizin ﬂikâyet etti¤i, iﬂte mesle¤in geliﬂigüzel uygulanmas› aç›s›ndan da kaliteyi art›r›c› anlamda bu meslek kararlar›n›n son derece anlam› vard›r.
Dört y›ld›r, beﬂ y›ld›r muhasebe camias›nda bir konunun alt›n› çiziyoruz; önümüzdeki süreçte ka¤›tlar kalkacakt›r. Bildi¤iniz gibi elektronik ortamda defter tutmayla ilgili yasal düzenlemeler geçti. Maliye Bakanl›¤›n›n çal›ﬂmalar› elektronik ortamda defter
tutmak ve elektronik ortamda beyannamenin düzenlenmesidir. Bir gün kâ¤›t kalkacakt›r de¤erli meslektaﬂlar›m. 80’li y›llarda hat›rlarsan›z bilgisayarlar nas›l yokken kay›tlar› elle tuttu¤umuzda bilgisayarlar› hiçbirimiz hayal edemezken, bir gün gelecektir ka¤›tlar kalkacakt›r. ‹ﬂte o yüzden diyoruz ki, bu meslek grubu önümüzdeki süreçte bu ülkenin denetimine talip olmal›d›r. Yani, vergi dairesine verilen beyannameler, bankadan kredi al›mlar›, anonim ﬂirketlerdeki, kooperatiflerdeki denetim bizler taraf›ndan yap›lmak
zorundad›r. Bu ülkede ﬂeffaf toplum yaratmak istiyorsak, siyasî parti adaylar› seçime
girerken hesaplar›n› bizlere denetim yapt›rmak zorundad›rlar. ‹ﬂte bu anlamda Parlamentoda bir yasam›z vard›r serbest muhasebecili¤in kalkmas›na yönelik. Bundan hiçbir
malî müﬂavir arkadaﬂ›m›n ürkmemesi gerekiyor. Bir malî müﬂavir olarak her yerde söylüyorum, içimizdeki çürükleri ay›klayarak geri kalan meslek mensuplar›yla bu ülkenin denetimine talip olmas› gerekiyor bu meslek grubu. Korkum, endiﬂem ﬂu: Bir gün bize gelin,
bu ülkenin denetimini yap›n dedikleri takdirde, acaba bu camia denetime haz›r m› derlerse, çok özür diliyorum, kendi kap›m›z›n önü temiz mi, baﬂkalar›n›n düzelmesini beklemeden bu ülkenin gelece¤i aç›s›ndan bu meslek grubu kap›s›n›n önünü temizlemek zorundad›r. Çünkü bu ülkenin ayd›nl›¤a ç›kmas›n›n yolu, bu meslek grubunun denetim gücünden yararlanmak zorundad›r. ‹ﬂte bu anlamda diyoruz ki, bu yasa parlamentodan
geçmelidir. Bir malî müﬂavir 400 tane beyannameye imza atmamas› gerekiyor. Bir yeminli malî müﬂavir 80 tane, 100 tane tasdik yapmamas› gerekiyor. Bir meslek mensubu yapabilece¤i kadar iﬂin adedi konarak ülke ve toplum ç›kar› ad›na bu mesle¤in yap›lmas› gerekiyor. Bizim sizlerden dile¤imiz bu, talebimiz bu. Biz geçici vergi döneminde onca arkadaﬂ›m bu salonlar› dolduruyorsa, inanc›m›z ﬂu ki, gerçekten kap›m›z›n önünü temizleyerek toplum ç›kar› ad›na hareket eden bir meslek grubu olaca¤›m›za dair hiçbir
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endiﬂemiz yok. Yeter ki bu meslek karar›m›za sahip ç›kal›m, bu süreci hep birlikte h›zland›ral›m.
Bugün e¤itime kat›lan de¤erli konuklar›m›za sizler ad›na teﬂekkür ediyorum. Bu ülkenin ihtiyac› olan sayg›n bir muhasebe mesle¤ini yüceltme konusunda tüm meslek
mensuplar›n› bir kez daha sa¤duyulu davranmaya, toplum ç›kar› ad›na hareket etmeye
davet ediyor, hepinize sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ediyorum.
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Kay›t d›ﬂ› ekonomi oldu¤u sürece, sis-teme herkesi dahil etmedi¤iniz sürece,
vergi adaletini sa¤laman›z mümkün de¤il-dir. Vergi adaletini sa¤layamad›¤›n›z za-man maalesef ek vergiler gibi vergileri al-mak zorunda kalaca¤›z.
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>>> Vergi Bar›ﬂ› Kanunu Uygulamalar› ve Gelir
Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri
Say›n Defterdar›m, çok de¤erli konuklar, sevgili meslektaﬂlar›m; hepinizi sevgi ve
sayg›yla selaml›yor, hoﬂgeldiniz diyorum.
De¤erli arkadaﬂlar, bildi¤iniz gibi e¤itim çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor. Bu dönem
son e¤itim çal›ﬂmam›z› yine bu salonlarda 31 Mart tarihinde kurumlar vergisi semineriyle bitirmiﬂ olaca¤›z. Özellikle bugünkü vergi bar›ﬂ› genel seminerinden sonra, hafta
sonundan itibaren ‹stanbul’un birçok ilçesinde vergi bar›ﬂ› konusunda seminerleri düzenlemiﬂ bulunmaktay›z. Bu konudaki bilgileri web sitemizden temin edebilirsiniz. Yine
2004 y›l›nda uygulamaya girecek olan enflâsyon muhasebesi konusunda da e¤itim çal›ﬂmalar›m›za önümüzdeki haftadan itibaren baﬂlamadan olaca¤›z.
De¤erli arkadaﬂlar, bildi¤iniz gibi iki aydan beri ilçelerde büro ziyaretlerine devam
ediyoruz. Ziyaretlerimizin temel amac›, ruhsat almadan bu iﬂi yapan, ruhsatlar› kiralayan meslek mensuplar›yla mücadeledir. Beﬂ kiﬂilik oda yönetimiyle 30 tane ilçe temsilcisiyle veya 50 kiﬂilik bir merkez kadrosuyla kaçaklarla ve ruhsat kiralayanlarla mücadele etmemiz mümkün de¤ildir. Bu boyutta tüm meslek mensuplar›m›z›n duyarl› bir ﬂekilde ruhsat almadan bu mesle¤i sürdüren kiﬂileri ivedilikle bizlere iletilmesini, biz de yasal giriﬂimleri an›nda yerine getirece¤iz.
De¤erli arkadaﬂlar, biraz sonra Say›n Defterdar›m›z sizlere hitap edecekler. ‹stanbul Defterdar› Say›n Kadir Boy, göreve geldi¤i günden bu yana Odam›zla gerçekten ama
gerçekten son derece iyi bir diyalog içerisinde çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir. Hat›rlarsan›z yine bu salonda kendilerine bir ﬂükran plaketi sunmuﬂtuk. Bize yapt›¤› en önemli
çal›ﬂmalar›n baﬂ›nda, ﬂu anda inﬂaat› devam eden 5 bin metrekarelik inﬂaat›m›z›n arsas›n›n temininde çok büyük yard›mlar› olmuﬂtur. Bir kez daha kendilerine huzurlar›n›zda teﬂekkürlerimi ve ﬂükranlar›m› sunmak istiyorum.
Yine Say›n Defterdar›m›z›n göreve geldi¤i andan bugüne mesleki sorunlar›m›zda da
her zaman bize yard›mc› oldular. Özellikle ‹stanbul Defterdar›'yla birlikte ortaklaﬂa sürdürdü¤ümüz uygulama birlikteli¤i çal›ﬂmas› hepimiz aç›s›ndan son derece önemli. Geçti¤imiz günlerde vergi dairesi müdürleriyle yap›lan toplant›da da dile getirdi¤i gibi, uygulama birlikteli¤inin mutlaka sa¤lanmas›n› istiyoruz. Biliyorsunuz kitapç›k tüm üyeleri-
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mize gönderildi, aç›l›ﬂlarda, kapan›ﬂlarda ve herhangi bir vergi dairesi iﬂlemlerimizde
vergi dairelerinde farkl› farkl› uygulamalar yapmamas› gerekiyor. Bu nedenle Say›n Defterdar›m›z›n bu konuya hassasl›kla e¤ildi¤ini biliyoruz, bir kez daha üzerine gidilmesinde
büyük bir yarar görüyoruz.
Yine çok temel bir s›k›nt›m›z mahsup sorunu de¤erli arkadaﬂlar›m. Uzunca süredir
mahsupla ilgili birçok tebli¤ yay›nland› ve en son yine s›k›nt›lar›m›z devam ediyor. Özellikle limitin dar tutulmas›, teminat mektubunun istenmesi nedeniyle birçok meslek mensuplar›m›z icra ile karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂlard›r. Yine bu konuda Say›n Defterdar›m›z bu tip
uygulamalar konusunda Ankara’dan bir tebli¤ gelinceye kadar icra iﬂlemlerini durdurmuﬂlard›r. Ancak vergi bar›ﬂ›n›n daha sa¤l›kl› yürüyebilmesi, meslek mensuplar›m›z›n bu
mahsup iﬂlemlerinin ivedilikle yap›lmas›n› ve bunun d›ﬂ›nda geriye kalan bir borçlar› varsa bu vergi bar›ﬂ›ndan yararlanmalar› anlam›na gelecektir. Bu anlamda hem Say›n Defterdar›m›za, hem de Ankara’dan gelen Daire Baﬂkan›m›z Yüksel Yavuz üstad›m›za ‹stanbullu meslektaﬂlar›m›z›n mahsup s›k›nt›lar›n›n bir an evvel çözümlenmesini ve ilgili
tebli¤in bir an evvel yay›nlanmas›n› diliyoruz.
De¤erli arkadaﬂlar, Türkiye’nin gündeminde ﬂu anda bir vergi reformu konusu var.
Vergi reformu konusunda önemli çal›ﬂmalar yap›ld›¤›n› biliyoruz...
Y›llardan beri en çok ﬂikâyet etti¤imiz konu, kay›t d›ﬂ› ekonomidir. Kay›t d›ﬂ› ekonomi oldu¤u sürece sisteme herkesi dahil etmedi¤iniz sürece vergi adaletini sa¤laman›z mümkün de¤ildir. Vergi adaletini sa¤layamad›¤›n›z zaman maalesef ek vergiler gibi
vergileri almak zorunda kalaca¤›z. Biz ek vergileri do¤ru bulmuyoruz. Biz verginin tabana yay›ld›¤›, herkesin kazanc›na göre verginin al›nd›¤› adaletli bir sistem olmas› diliyoruz. Bu nedenle bir an evvel bu çal›ﬂmalar›n tamamlanmas›n› ve özellikle de kay›t d›ﬂ›
ekonomi konusunda çok önemli ad›mlar at›laca¤› bir vergi reformunu ivedilikle bekliyoruz.
De¤erli meslektaﬂlar›m, bugünkü konu, a¤›rl›kl› vergi bar›ﬂ› uygulamalar›. Aç›kças›,
‹stanbul Odas› olarak vergi bar›ﬂ› uygulamalar›n› önemsiyorum. ‹nan›n bu kanun Plân
Bütçeye gitti¤i andan itibaren ad›m ad›m takip ettik. Meclis'ten her bir maddenin kaç
maddeyle geçti¤ine var›ncaya kadar ve dün TEFE oran›n›n, ﬁubat ay› TEFE oran›n›n
aç›klanmas›na var›ncaya kadar takip ettik. Ve dün gece saat 4’e do¤ru web sitemize
sizlerin yararlanaca¤› bir uygulama sirkülerini sitemize koyduk. Birkaç gün içerisinde bu
sirküler kitapç›k hâlinde tüm üyelerimize gönderilecektir. Web sitemizde ayr›ca malî idarenin istemiﬂ oldu¤u dilekçeyle ilgili örnekleri göreceksiniz. Otomatik hesaplama tablolar› göreceksiniz. Mükellefle ilgili genel bilgileri girdi¤iniz zaman, KDV bilgileri girdi¤iniz zaman, hemen di¤er bir dosyadan vergi dairesine verece¤iniz dilekçe standard›nda hesap-
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lanm›ﬂ tabloyu oradan alabileceksiniz. Yine matrah art›r›m›yla ilgili de genel bilgileri girdi¤iniz zaman yine di¤er taraftan vergi idaresinin istemiﬂ oldu¤u standartta dilekçeleri
alm›ﬂ olabileceksiniz.
Ben huzurunuzda bu çal›ﬂmalar›m›za birkaç yönde ›ﬂ›k tutan, katk› sunan kesimler
var. Baﬂta ilk çal›ﬂmam›z› Say›n Defterdar›m›zla yapt›¤›m›z toplant›da çok önemli bilgiler elde ettik, bu çal›ﬂmam›zda ‹stanbul Defterdarl›¤›'n›n ayr› bir yeri var. Gelirler Genel
Müdürlü¤ü'nün tebli¤ çal›ﬂmalar› s›ras›nda bize önemli katk›lar› var. Özellikle Yüksel Yavuz üstad›m›zla uygulamadaki yaﬂanacak s›k›nt›larla ilgili sorular›m›za çok k›sa sürede
yan›tlar bulduk. Ama dört arkadaﬂ›m özellikle bu çal›ﬂman›n gecelere kadar, sabahlara
kadar sürmesinde büyük bir eme¤i geçti; Baﬂkan Yard›mc›m›z Hüseyin F›rat arkadaﬂ›m,
‹lhan Güven arkadaﬂ›m, Erol Demirel arkadaﬂ›m ve Oda Dan›ﬂman›m›z ‹hsan Çilingir arkadaﬂ›m›z›n sadece sizlere bu çal›ﬂmay› yetiﬂtirmek için çok özel bir gayretleri oldu, onlara huzurlar›n›zda teﬂekkür ediyorum.
De¤erli arkadaﬂlar, biraz sonra vergi bar›ﬂ› detayl› olarak anlat›lacakt›r. ‹SMMMO
olarak düﬂüncemiz ﬂudur: Özellikle vergi borcu olanlar›n böyle bir f›rsattan yararlanmalar›nda büyük bir yarar var. Çünkü, cezalar›n önemli bir k›sm›n›n silindi¤i, 9 eﬂit taksit,
18 aya yay›ld›¤› bir ödeme kolayl›¤› son derece anlaml›d›r. Bunun yan› s›ra matrah art›r›mlar›n› çok iyi irdelemenizde büyük yarar var. Otomatik tablolarla müﬂterilerinize gidip
toplant›lar yap›p bu matrah art›r›mlar›n› mükelleflerin önüne koyup yararlanmalar› konusunda ikna edilmesini düﬂünüyoruz. Yüzde 80 kay›t d›ﬂ› ekonomi olan bir ülkede tablolar›n sa¤l›kl› olaca¤›n› söylememiz mümkün de¤il; ben bir aile toplant›s›nda, bunu her
yerde de söylüyorum. O yüzden “vergi bar›ﬂ› yararl› m›d›r, yarars›z m›d›r, niye böyle olmuﬂtur, olmam›ﬂt›r”›n konuﬂulmas› zaman› de¤ildir.
Zaman, ﬂu anda 4811 say›l› kanun yürürlü¤e girmiﬂtir. Bildi¤im kadar›yla bugün veya yar›n uygulama tebli¤i yay›nlanacakt›r, ki haz›rlad›¤›m›z sirküler bu do¤rultudad›r ve
bir an evvel mart ay›n›n yo¤unlu¤una girmeden, KDV yo¤unlu¤una girmeden vergi bar›ﬂ›yla ilgili olan konular› çözmede büyük bir yarar görüyorum. ﬁubat ay›nda çok yorulduk,
geçici vergilerde çok zorland›k, zaman›n yetmedi¤ini biliyoruz. Biliyoruz ki Mart ay› da
bizim aç›m›zdan çok yo¤un geçecek. Gerçekten malî idare yetkilileri buradayken, hem
muhasebe camias›na, hem de mart ay› boyunca gecegündüz çal›ﬂacak olan malî idarede çal›ﬂacak arkadaﬂlar›m›za senede bir ayl›k bir malî tatilin art›k zaman› geldi¤ine inan›yorum.
Hepinize baﬂar›lar diliyorum. Seminere katk› sunan arkadaﬂlar›m›za teﬂekkür ediyor, hepinize sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ederim.
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>>> Vergi Yasalar›nda Son De¤iﬂiklikler, Dönem
Sonu ‹ﬂlemleri ve Enflasyon Muhasebesi
Sayg›de¤er konuklar, çok de¤erli meslektaﬂlar›m; hepinize hoﬂgeldiniz diyor, sevgi
ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
De¤erli arkadaﬂlar, art›k bize buralar yetmiyor gördü¤ünüz gibi. Ama, bu salondan
da büyük bir salon olmad›¤›n› da biliyorsunuz, çok da büyük salonlar tutulabilir, e¤itimin
amac›ndan ç›kaca¤›na inan›yoruz. O yüzden ayaktaki arkadaﬂlar›m›z biraz sab›rl› olurlarsa önümüzdeki süreçle ilgili özellikle hepinizi çok yak›ndan bekledi¤i enflâsyon muhasebesiyle ilgili olan projelerimizi aktard›¤›m›z zaman bu s›k›nt›lar› hep birlikte aﬂaca¤›z.
Sizlere çok fazla sözü uzatmadan birkaç önemli konuda bilgi sunmak istiyorum. Üç
y›ldan beri süren inﬂaat›m›z de¤erli arkadaﬂlar, bu ay›n sonunda yeni binam›za taﬂ›n›yoruz. Yani, 01.01.2004 tarihinden itibaren bir engel olmad›¤› takdirde hepimizin gurur
duyaca¤›, onur duyaca¤›, 9 tane yabanc› dil e¤itimin görülece¤i konferans salonlu ders
al›nacak bir binaya hep birlikte taﬂ›naca¤›z. Bugüne kadar üç bölgede, üç ayr› yerde
hizmet veren odam›z, yeni y›lda staj merkezi, TESMER, ‹stanbul ﬁubesi hepsi ayn› binada toplanacaklar, hizmetimizi burada vermeye baﬂlayaca¤›z.
De¤erli arkadaﬂlar, y›l sonu geliyor, yine hepinizin bekledi¤i bir di¤er konu, ücret tarifesi konusudur. Biliyorsunuz, üç y›ldan beri odalar›m›z ve TÜRMOB ,Maliye Bakanl›¤›'na
ücret tarifesi göndermiyor. Ücret tarifesi göndermememiz nedeniyle, Maliye Bakanl›¤›
ücret tarifesi yay›nlam›yordu. Bu sene Say›n ‹lhan ‹nan ile Osman Ar›o¤lu’yla yapt›¤›m›z
görüﬂmelerde önemli bir diyalog yakaland›. ‹stanbul Odam›z›n ücret tarifesinin yüksek
olmad›¤›n›, e¤er ‹stanbul Odas› ücret tarifesi do¤rultusunda bir tarifeye bakanl›k s›cak
bakt›¤› takdirde, biz ayr› bir tarife yay›nlamayaca¤›m›z›, bu anlamda geçti¤imiz günlerde bir görüﬂme yap›ld›. Umut ediyoruz, Aral›k ay› içerisinde bir uzlaﬂman›n sa¤land›¤›
tek bir tarifeyi muhasebe camias›n›n dikkatine sunmay› düﬂünüyoruz.
Biliyoruz ki, özelliklerinde de bunu görüyoruz, iki tarifeden dolay› meslek mensuplar›
amans›zca birbirleriyle haks›z rekabet etti¤ini biliyoruz. Ümit ediyoruz Bakanl›k çok yüksek olmayan muhasebe ücretlerini bizim önerimiz do¤rultusunda Resmî Gazete'de yay›nlan›r ve biz de hepinizin ﬂikâyet etti¤i haks›z rekabet edenlere karﬂ› da mücadelemizi
sürdürmüﬂ olaca¤›z.
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Yine de¤erli arkadaﬂlar, büro ziyaretlerinde gördük, bir kez daha alt›n› çizmek istiyoruz. Son y›llarda muhasebe mesle¤i gerek dünyadaki yaﬂanan olaylar, gerekse ülkemizdeki yaﬂanan olaylar sonucunda çok önemli derecede bir prestij kaybetti. Ve bunun
en büyük nedenlerinden bir tanesi, meslek mensuplar›n›n yapaca¤› iﬂ say›s›n›n belirlenmemesidir. Yani, bir yeminli malî müﬂavir 400 tane tasdik yaparak, senede 400 tane
rapor düzenleyerek bu meslekteki kaliteyi sa¤layamaz. Yine bir malî müﬂavir 400 tane
defteri bürosunda tutarak, fabrika oluﬂturarak bu iﬂi yapamaz de¤erli arkadaﬂlar›m. O
yüzden önümüzdeki süreçte meslek mensuplar›n›n denetleyebilece¤i kadar, yapabilecek
kadar iﬂ say›s›n› belirleyip böyle bir sisteme geçmeyi hedefliyoruz. Tabiî mücadele etmemiz yetmiyor, lütfen ruhsats›z çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z varsa bize bildirin, biz de gere¤ini yapal›m.
De¤erli arkadaﬂlar, bugün de gündemdeki e¤itimimizden bir tanesi, enflâsyon muhasebesi konusu, finansal tablonun düzeltilmesi konusu. Biz Oda olarak baﬂ›ndan beri
enflâsyon muhasebesinin uygulamas›ndan yana olduk. Ama bildi¤iniz gibi bu konudaki
kanun tasar›s› hâlen Plân Bütçe Komisyonunda. Görülüyor ki y›l baﬂ›ndan önce bu kanun yürürlü¤e girmeyecek ve ilk düﬂünülen konu, bir iki dönem geçici vergi döneminde finansal tablo düzenlenmesi hedefleniyor. Bu kadar k›sa sürede enflâsyon muhasebesi
e¤itimini, bu kadar k›sa sürede programlar›n baﬂar›yla uygulanaca¤›na inanm›yoruz. Ve
özellikle çok dar bir dönemden dolay›, birçok programc› firma da bu iﬂten büyük para elde etmeye çal›ﬂacaklard›r. O yüzden odam›z›n ve TÜRMOB’un ortak görüﬂü ﬂudur: T›pk›
tek düzen uygulama tebli¤inde oldu¤u gibi, 2004 y›l›n›n bir geçiﬂ süreci olmas›n›, ister
ihtiyari olabilir, ister 31 Aral›k 2004’te baﬂlayabilir. Ama, bunun, bu sürenin içerisine
oldu¤u takdirde hem bizler yayg›n e¤itimlerimizi yapabilece¤iz, hem de programlar konusunda da anlatt›¤›m olumsuzluklarla karﬂ› karﬂ›ya kalmayaca¤›z.
Bu görüﬂümüzü TÜRMOB, Malîye Bakanl›¤›'na iletti. Umut ediyoruz bu görüﬂmeler
do¤rultusundaki kanun yürürlü¤e girer. Tabiî ki en büyük dile¤imiz enflasyon Bat› toplumunda oldu¤u gibi tek haneye inmesidir.
Enflâsyon muhasebesiyle ilgili kanun ç›kt›¤› zaman de¤erli arkadaﬂlar›m, hiç endiﬂe
duymay›n, tek düzen uygulama tebli¤inde oldu¤u gibi 30 ilçede yayg›n e¤itimlerle, ders
notlar›m›zla tüm camiam›z› buna haz›rlayaca¤›z. Bu e¤itimler, bunun bir baﬂlang›c›, ilk
defa da yapm›yoruz biliyorsunuz. Burada yapaca¤›m›z büyük toplant›larda her ay enflasyon muhasebesi konusunu iﬂlemeye devam edece¤iz, ama as›l e¤itimimizi ilçeler baz›nda yap›laca¤›n› tüm arkadaﬂlar›m›z›n bilmesini istiyoruz.
De¤erli arkadaﬂlar, iki tane önümde proje var TÜRMOB’un. Bunlardan bir tanesi,
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hepimizin çok önemsedi¤i e¤itimle ilgili, uzaktan e¤itim projesi var. TESMER yeni bir bina ald›, çal›ﬂmalar› tamam l›yor. Ankara Üniversitesiyle baﬂlad›klar› bu proje yürürlü¤e
girdi¤i zaman uzaktan e¤itimle meslek mensuplar›m›z›n bitmeyecek olan e¤itim aç›¤›n›
kapatmaya çal›ﬂacakt›r.
Bir di¤er konu, web tabanl› bir muhasebe program› haz›rland›. D›ﬂar›da bir stant
var, aceleye geldi, bir tan›t›m› yap›lamad›. Ama hepimizin en çok ﬂikâyet etti¤i konu, bir
virüs geldi¤i zaman, bir deprem oldu¤u zaman, herhangi bir ola¤anüstü olay oldu¤u zaman bilgilerimizin hali ne olacak konusudur. Birçok ülkede uyguland›¤› gibi, bu sistem bilgilerin güvenli olarak depoland›¤› bir sistemdir. Ve sizler de uzunca bir süredir çeﬂitli
yaz›l›m firmalar›ndan ﬂikayetçi oldunuz. Meslek örgütü olarak böyle bir konudaki çal›ﬂmam›z baﬂlad›, buna ilgi duyan arkadaﬂlar›m›z›n boﬂluklarda bu program› incelemelerinde büyük bir yarar var.
De¤erli arkadaﬂlar, 2004 y›l› mesle¤imiz aç›s›ndan önemli bir y›l olacakt›r. Bildi¤imiz kadar›yla hükümetin gündeminde olan en önemli konu kay›t d›ﬂ› ekonomidir. Kay›t
d›ﬂ› ekonominin önlenmesinde tüm dünyada oldu¤u gibi sadece kendi merkezi denetim
elemanlar›yla de¤il bu meslek örgütüne verilecek olan görev ve yetkilerden geçmektedir.
O yüzden bizlere 2004 y›l›nda sadece kay›t d›ﬂ› ekonomi de¤il ekonominin birçok alanlar›nda yeni görevler, yeni yetkiler verilecektir. Bu nedenle bizler daha çok bilgili olmak zorunday›z, daha çok kendimizi e¤itmek zorunday›z. Bir baﬂka deyimle de, her yerde söylüyorum; lütfen kap›m›z›n önünü gözden geçirelim, kap›m›z›n önünü temizleyelim, bu
meslek grubu bu tip görevler verildi¤i zaman yüzünün ak›yla ç›kmas› gerekiyor.
De¤erli arkadaﬂlar, geçti¤imiz günlerde arka arkaya iki terör yaﬂand›. Bu terörlerde iki bölgede de meslek mensuplar›m›z ve yurttaﬂlar›m›z ma¤dur oldular, hayat›n› kaybettiler. Ben öncelikle hayatlar›n› kaybeden yurttaﬂlar›m›za Tanr›’dan rahmet diliyorum.
Yaral›lara acil ﬂifa diliyorum. Ve ma¤dur olan tüm meslek mensubu yurttaﬂlar›m›za da
geçmiﬂ olsun diyorum. Oda olarak her iki bölgemizde ma¤dur olan arkadaﬂlar›m›z› ilçe
temsilcisi vas›tas›yla tespitlerimizi yap›yoruz, onlara sonuna kadar her türlü gücümüzle yanlar›nda olaca¤›m›z› bilmenizi istiyoruz.
2004 y›l›nda terörlerin olmad›¤›, savaﬂlar›n olmad›¤›, tüm insanlar›n, tüm ülkemizin, tüm meslektaﬂlar›m›z›n huzurlu ve mutlu olmas›n› diliyor, de¤erli konuklar›m›za ﬂimdiden bize verecekleri de¤erli bilgiler ad›na hepinize teﬂekkür ediyor, sevgi ve sayg›lar
sunuyorum.
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>>>Vergi Kanunlar›ndaki Son De¤iﬂiklikler
De¤erli arkadaﬂlar›m, bugün vergiyi konuﬂaca¤›z. ‹zninizle çok fazla vaktinizi almadan Türk vergi sistemiyle ilgili olan görüﬂlerimizi sizlerle paylaﬂmak istiyorum.
Vergi durumuna geçmeden önce ekonominin içler ac›s› durumda oldu¤unu hep birlikte yaﬂ›yoruz. Özellikle istikrars›z büyüme trendi, kronikleﬂen yüksek enflasyon düzeyi,
bozulan gelir da¤›l›m›, artan kamu harcamalar› ve kamuaç›¤›, h›zla yükselen iç ve d›ﬂ
borç stok lar›. Bunlar›n alt›ndan kalkabilmemizin yolu vergi dönüﬂü gerekiyor. Vergi sa¤l›kl› bir hâle getirmeden borçlanmadan kurtulmam›z mümkün de¤il, adaleti sa¤lamam›z
mümkün de¤il.
Türk vergi sistemiyle ilgili 9 ana baﬂl›kta eleﬂtirilerimiz var ve sonra da çözümlerini sizlerle paylaﬂmaya çal›ﬂaca¤›m. KDV oranlar›n›n yüksekli¤i vergi kay›plar›na yol açmaktad›r. S›k s›k yap›lan mevzuat de¤iﬂiklikleri kar›ﬂ›kl›¤a yol açmakta, mükelleflerin
vergi idaresine olan güvenlerini sarsmaktad›r. Muafiyet ve istisnalar gibi çeﬂitli yollarla
sa¤lanan vergi ba¤›ﬂ›kl›klar›, özellikle kurumlar vergisinde büyük kay›plara yol açmaktad›r. Vergi gelirlerinde a¤›rl›k giderek dolayl› vergilere kaymaktad›r. Vergi incelemeleri de
ço¤u zaman mükellefler aras›nda haks›z rekabet yaratmaktad›r. Vergi idaresinin yap›lanmas›nda ve uygulamalar›nda çeﬂitli sorunlar vard›r. Bürokratik iﬂlemler zaman zaman mükellefi b›kt›racak düzeydedir. Nitelikli personel say›s› yetersiz, ücret tatmin edici de¤il, iﬂ yükü fazla, yoklama direktif faaliyetleri gere¤i gibi yap›lmamaktad›r. Servet
vergileri büyük ölçüde önemini yitirmiﬂ durumdad›r. Ücretli kesiminin vergi yükünde s›n›rlar aﬂ›l›rken, spekülatif kazançlar›n sa¤land›¤› di¤er birçok kesimde vergi kapasiteye
dokunulmamaktad›r. Vergi sistemi ekonominin kaynaklar›n› belirli alanlara yönlendirememekte, yak›nlar›, geliri, istihdam› art›r›c› vas›fta bir teﬂvik sisteminin uygu lanmas› söz
konusu olmamaktad›r. Gördü¤ünüz gibi Türk vergi sisteminde sorunlar var, bu sorunlar›n çözümlenmesi gerekiyor. Çözüme toplumdaki tüm kesimlerin özgürce ve ﬂeffaf bir
ﬂekilde tart›ﬂmas›yla toplumsal uzlaﬂmay› baﬂararak ulaﬂabilece¤imizi düﬂünüyorum.
De¤erli meslektaﬂlar›m, vergi sisteminde de¤iﬂim gerekmektedir. ﬁimdi izninizle
de¤iﬂimle ilgili vergi sisteminde yap›lmas› gereken hususlar›n sadece ana baﬂl›klar›n›
sizlerle paylaﬂmak istiyorum.
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Kronik bütçe aç›¤› probleminden dolay› vergi dönüﬂü sa¤layamay›z. Kay›t d›ﬂ› ekonomi konusu mutlaka çözülmelidir. Özellikle Gelirler Genel Müdürlü¤ü'nün yapt›¤› bir
araﬂt›rmada bu oranlar›n yüzde 80’lere ç›kt›¤›n› kabul etti¤imizde, ayriyeten 1 milyar
dolar için neler çekti¤imizi düﬂünürsek, kay›t d›ﬂ› ekonomi nedeniyle 911 milyar dolarl›k
bir vergi kayb›n›n ne kadar önemli oldu¤unu hepimiz biliyoruz. Gelirin tan›m›n› ciddiye almam›z gerekiyor. Türk vergi sisteminde gelir, bir kaynak teorisi, bir art›ﬂ teorisi gidip
geldi. Ve son olarak da bildi¤iniz gibi yeni hükümet taraf›ndan eski güvenlik sistemine
dönüldü. Biz nereden buldun yasas›n›n baﬂ›ndan beri birçok geliﬂmiﬂ ülkelerde oldu¤u
gibi do¤ru oldu¤una inan›yoruz. Özellikle kay›t d›ﬂ› ekonominin önlenmesinde bu vergi
sisteminin do¤ru bir yöntem oldu¤una inan›yoruz. Size da¤›tm›ﬂ oldu¤umuz raporda da
inceleyece¤iniz gibi, OECD ülkeleri büyük bir bölümünde nereden buldun dedi¤imiz net art›ﬂ teorisiyle vergi sistemlerinin sürdü¤ünü göreceksiniz.
Asl›nda malî milat konusunun da yeterince anlaﬂ›ld›¤›n› söylememiz mümkün de¤il. Bu konuda son olarak ﬂunu söylemek istiyorum: Maliye Bakanl›¤›'n› çok yak›ndan takip ediyoruz. Özellikle elektronik ortama geçiﬂ sürecinde bu konudaki alt yap› çal›ﬂmalar› h›zla tamamlanmaktad›r. Belki ﬂu anda gelir eski durumuna dönmüﬂtür ama, hep birlikte neticeyi görece¤iz, tekrar bu nereden buldun dedi¤imiz net art›ﬂ teorisine göre
vergi sistemimiz yeniden de¤iﬂecektir.
De¤erli arkadaﬂlar›m, di¤er de¤iﬂiklik yapmam›z gereken konular ise ﬂunlar: Gelir
ve serbest meslek kazanc› elde edenlerin vergi iade ve mahsup sorunlar› çözülmelidir.
Özellikle ‹stanbul ilinde mahsuplar konusunda birçok arkadaﬂ›m›z› icra ile karﬂ› karﬂ›ya
kald›¤›n› biliyoruz ve bu konuda da geçti¤imiz günlerde yeni Maliye Bakan›m›z ve Gelirler
Genel Müdürlü¤ü'ne sorunun çözümüyle ilgili biz raporumuzu sunduk, umut ediyoruz ki,
bu haz›rlanan vergi yasalar› aras›nda mahsup sorununu da çözecek olan yasa da yürürlü¤e girmiﬂ olacakt›r.
Ücretlilere ve emeklilere özel gider indirimi müessesesi geliﬂtirilmelidir. Asgari ücretten gelir vergisi al›nmamal›d›r. Dolayl› vergilerin yaratt›¤› adaletsizlikler önlenmelidir.
Kurumlar vergisi oran› düﬂürülmelidir.
Vergi cezalar›ndaki belirsizlikler ortadan kald›r›lmal›d›r. Basit usul uygulamas› kald›r›lmal›d›r. Biliyorsunuz, basit usul ﬂu anda iflas etmiﬂ durumda. Çok detay›na inmek
istemiyorum ama, bu sistem Türkiye’ye yarar getirmedi, tam tersine kay›t d›ﬂ› ekonomiyi körükledi¤ini hepimiz yak›ndan takip ediyoruz. Hayat standard› esas› bir daha gündeme getirilmemelidir. Yat›r›m teﬂvik sistemi, vergi adaletini gözetmek suretiyle üretim
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ve istihdam› engellemeyecek, teﬂvik edecek ﬂekilde yeniden düzenlenmeli, ihracat teﬂvik
edilmelidir.
Vergi sistemi mümkün oldu¤unca anlaﬂ›l›r ve sistematik olmal›d›r. Vergi idaresinin
daha etkin biçimde çal›ﬂmas› sa¤lanmal›d›r. Vergi denetimleri daha etkin yürütülmelidir.
Vergi yarg›s› etkin çal›ﬂmal›d›r. Vergi idaresi genel tebli¤ ve genel bildirileri yay›nlamakta
geç kalmamal›d›r. Türk vergi sistemi, hukukun üstünlü¤ü, kiﬂi haklar›n› esas alan bir yap›ya
kavuﬂturulmal›d›r.
Vergi konusunda yap›lacak yasal düzenlemelerde toplumsal uzlaﬂman›n aranmas› ilke olarak benimsenmelidir. Vergi kanunlar›nda s›k s›k de¤iﬂiklikler yap›lmamal›d›r. Vergi kimlik numaras›n›n vatandaﬂl›k numaras›na dönüﬂtürülmesi sa¤lanmal›d›r. Nakit harcamalara s›n›r getirilmeli, belli bir tutar›n üzerindeki tüm harcamalar kredi kart›, banka ve finans
kurumlar› arac›l›¤›yla olmal›d›r. Vergi sistemi, vergi kay›p ve kaça¤›n›n önlenece¤i oto kontrol mekanizmalar›na kavuﬂturulmal›d›r. Reﬂit olan herkes y›ll›k beyanname vermelidir. Halk›n vergi bilinci geliﬂtirilmelidir. Özellikle ilkö¤retim kurumlar›ndan baﬂlamak üzere e¤itim
müfredat›na vergi bilincini geliﬂtirecek derslerin konulmas›n› öneriyoruz.
Bilgi ve haber alma sistemi geliﬂtirilmelidir. Enflasyon muhasebesi uygulamalar›na
en k›sa zamanda geçilmelidir. Kamuda saydaml›k art›r›lmal› ve etkin yönetim geliﬂtirilmeli.
KDV'de sorunlar vard›r, geçen dönemki raporumuzda çok çeﬂitli sorunlar›n bir k›sm› çözüm
lendi, umut ediyoruz ayn› türdeki mallar aras›ndaki farkl› farkl› KDV oranlar›n›n önümüzdeki süreçte çözümlenmesi gerekiyor. Mevcut sermaye iratlar›n› vergi d›ﬂ› b›rakan ve kar›ﬂ›k
düzenlemeden vazgeçilmelidir. Kurum kazanc›n›n vergilendirilmesinde gelir ve kurumlar aras›nda entegrasyon tam olarak sa¤lanmal›d›r. Tahsil edilen KDV al›ﬂlar›ndan KDV ödedikten sonra devir katma de¤er vergisi oluﬂuyorsa, bu tutar o ay nakit olarak ödenmelidir.
Ödenmiyorsa, devlet taraf›ndan devir KDV alaca¤›na gecikme zamm› uygulanmal›d›r. Devlet muhasebe sistemi uluslararas› standartlara uygun olmal› ve kamuoyu ﬂeffafl›¤›n› sa¤layacak olmal›d›r.
De¤erli arkadaﬂlar›m, bu çal›ﬂmadaki öneri ve tekliflerimizin malî müﬂavir mesle¤i camias›n›n bilgi, tecrübe birikimlerine dayand›¤›n› belirtmek istiyorum. Bu öneri ve teknikler
uygulan›r olmas› durumunda vergi sistemimizin ça¤daﬂ yap›s›n›n daha da geliﬂtirilece¤ini,
vergi gelirinde art›ﬂ sa¤lanaca¤›n›, verginin tabana yay›laca¤›n›, kay›t d›ﬂ› ekonominin önlenece¤ini, vergi adaletinin sa¤lanaca¤›n› daha etkin vergi yönetiminin gerçekleﬂece¤ini, vergi
bilincinin geliﬂece¤ini, ekonomik kalk›nma için sa¤lam bir alt yap› oluﬂturaca¤›n› düﬂünüyorum.
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Sevgili meslektaﬂlar›m, bugün de zannediyorum ele al›nacak bir konu, beyaz sayfa
konusu. Özellikle biz aflar konusuna s›cak bakmad›¤›m›z› biliyorsunuz. Özellikle zaman›nda düzgün vergisini veren arkadaﬂlar›m›z›n, mükelleflerimizin vergisini ödemeyenler aras›nda ciddî bir huzursuzluk oldu¤unu, bir güvensizlik ortam› oldu¤unu hepbirlikte biliyoruz. Hele hele matrah art›r›m› gibi y›llarca emek verdi¤imiz mesle¤imize de ayr›ca getirilen olumsuzluk oldu¤unu tüm arkadaﬂlar›m›z›n bilmesini istiyorum. Ancak bütün bu belirtilen dü ﬂüncelere ra¤men kamuoyunda son zamanlarda bir af konusu sürekli gündeme getirildi ve gördü¤ümüz kadar›yla bu aftan geri dönüﬂ söz konusu de¤il. Hatta o
kadar çok vergi mükellefi af beklentisi nedeniyle vergilerini ödememe boyutuna kadar
gitti¤ini hep birlikte izliyoruz. Bir baﬂka alanda da gerçekten ekonomik zorluklardan dolay› vergisini ödemeyen insanlar oldu¤unu da biliyoruz. Yine bir baﬂka gerçek, ihtilafl›
dosyalar›n yüzde 90’› idare aleyhine de sonuçland›¤›n› biliyoruz. Bu anlamda biz bu yap›lacak olan düzenlemeyle ilgili: Birincisi; baﬂvuru süresi ﬂubat ay› sonuna kadar, bu sürenin yetersiz oldu¤unu söylüyoruz. Özellikle ﬂubat ay›nda geçici vergi ve bayram olay›n›
göz önüne ald›¤›m›z zaman ve bunu da meslek mensuplar›m›z bunun çilesini çekece¤i
için mart sonuna kadar uzat›lmas›nda büyük bir yarar görüyoruz.
Matrah art›r›m› konusunda oranlar›n yüksek oldu¤unu, gerçekten ödeme güçlü¤ü
içerisinde olan bir yap›da bu sistemden yarar bekliyorlarsa biraz oranlar› aﬂa¤›ya çekilmekte yarar oldu¤unu belirtmek istiyoruz. Sevgili meslektaﬂlar›m, bugünkü seminerimize kat›lan de¤erli konuklar›m›za sizler ad›na teﬂekkür ediyorum. Seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar sunuyorum.
Teﬂekkür ederim.
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>>> SSK’ da Prim Borçlar›n›n Yeniden
Yap›land›r›lmas› Uygulamada Yaﬂanacak
Sorunlar Çözüm Önerileri
De¤erli konuklar, sevgili meslektaﬂlar›m; hepinizi sayg› ve sevgiyle selamlayarak
hoﬂ geldiniz diyorum.
Mevzuatta s›k s›k de¤iﬂiklikler yap›l›yor. Özellikle y›l baﬂ›ndan beri birçok kanun yürürlü¤e girdi. Elimizden geldi¤i kadar bu de¤iﬂiklikleri sizlere h›zl› bir ﬂekilde ulaﬂt›rmaya
çal›ﬂ›yoruz. Son olarak da bildi¤iniz gibi Ba¤-Kur ve SSK ile ilgili yeniden yap›land›rma,
baﬂka bir anlamda taksitlendirmeyle ilgili kanun yürürlü¤e girdi.
Biz bu toplant›m›z›, bu e¤itimimizi iki etapta sürdürece¤iz. Birinci etapta, de¤erli
Müdürümüz Yaﬂar Demirtaﬂ yap›lan de¤iﬂikliklerle ilgili sizlere bilgi sunacaklar. D›ﬂar›da
tüm arkadaﬂlar›m›za da¤›t›lan soru cevaplar var. Sorular›n›z› alaca¤›z. Bir ara verece¤iz, bu ara s›ras›nda sorular›n›z› tasnif edece¤iz. Her zaman oldu¤u gibi son bölümde
de sorulara yan›t vermeye çal›ﬂaca¤›z vaktimiz el verdi¤i oranda.
De¤erli arkadaﬂlar, yine bu toplant›da usul anlam›nda niçin böyle bir yap›lanmaya
gerek duyuldu, bu uygulaman›n eksiklikleri neler olacakt›r, bunlar› tart›ﬂmaktan ziyade,
buradaki de¤erli dostlar›m›z› tan›yorsunuz, gerçekten Sigorta ‹daresi meslek mensuplar›m›zla çok iyi diyalo¤u olan SSK idaresinde çok fazla zorluk yaﬂamad›¤›m›z› biliyoruz.
Bu nedenle konunun politika boyutundan ziyade getirilen de¤iﬂiklikler üzerindeki sorular›n›z› yönlendirirsek konuﬂmac›lar da o alanda yan›t vermeleri daha iyi olaca¤›n› düﬂünüyoruz.
Baﬂtan ﬂunu ifade edeyim: Biraz önce sordular, böyle bir uygulama amac›na ulaﬂacak m›, ulaﬂmayacak m›? Biliyorsunuz Türkiye çok önemli s›navlardan geçti. Önce vergi bar›ﬂ›nda ödeme s›k›nt›s›nda olan mükelleflerin borçlar› taksitlendirildi. Oradaki yasa
ç›karken IMF’nin karﬂ› ç›kmas›na ra¤men Bakanl›k IMF’nin görüﬂlerini ikinci plana itti,
bir anlamda ülkemizin ve mükelleflerin gerçeklerini görerek bu hâle getirdi ve zannediyorum önemli bir derecede vergi borcu olanlar bu sistemden yararland›lar.
Gerek Ba¤Kur ve gerek SSK’da ise IMF’nin bask›s›yla bu kanunlar yürürlü¤e girdi.
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Vergide biliyorsunuz gecikme zamlar›nda bir indirim söz konusuydu, ama Ba¤Kur ve
SSK’da maalesef birikmiﬂ yeni borçlarla ilgili bir gecikme zamlar› konusunda bir indirim
söz konusu de¤il.
Bu çerçevede özellikle çok yo¤un bir iﬂ tempolar› olmalar›na ra¤men, bugünkü toplant›m›za kat›lan de¤erli Müdürümüz Yaﬂar Demirtaﬂ’a, SSK ‹l Müdür Yard›mc›m›z Say›n ﬁükrüye Ayd›nlar’a, SSK ‹l Müdürü ‹cra ﬁefi Say›n Sevim Metin’e ve yine SSK ‹l Müdürlü¤ü ‹ﬂveren ﬁefi Bilge Uçan Han›mefendiye teﬂekkürlerimizi sizler ad›na sunuyorum.
Ve ilk sözü Say›n Yaﬂar Demirtaﬂ’a veriyoruz, buyrunuz efendim.
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>>> Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme
Semineri
Sayg›de¤er konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m; hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yor, hoﬂgeldiniz diyorum.
De¤erli arkadaﬂlar, bildi¤iniz gibi mart ay› yo¤un geçti. Özellikle Vergi Bar›ﬂ›
Kanunu uygulamalar›ndan dolay› hem malî idare, hem de meslek mensuplar› büyük
bir özveriyle bu yasal düzenlemeye katk› sunmaya çal›ﬂt›lar. Ben öncelikle vergi bar›ﬂ› kanunu uygulamalar›nda gereken hassasiyeti gösteren tüm meslek mensuplar›ma teﬂekkürlerimizi sunmak istiyorum. Çünkü geçti¤imiz günlerde 30 ilçede vergi
idaresi düzeyinde yap›lan toplant›ya yaklaﬂ›k 1800 arkadaﬂ›m›z kat›ld› ve bu ald›klar›, toplant›da ald›klar› mesajlar› yerine getirdiler ve bildi¤imiz kadar›yla son bilgi
3,2 katrilyon vergi bar›ﬂ›ndan dolay› yap›lan tahakkuk. Bunun 2 katrilyonu ‹stanbul
ilinde gerçekleﬂti, bu da ‹stanbullu meslektaﬂlar›m›z›n büyük bir eme¤i oldu¤unu da
unutmamak gerekiyor.
De¤erli arkadaﬂlar, vergi bar›ﬂ› uygulamalar›yla ilgili ‹stanbul’da iki defa toplant› yapt›k, bir Ocak ay›nda yapt›k, bir Mart ay›nda yapt›k ve hemen arkas›ndan
hat›rlarsan›z bir uygulama sirküleri sizlere ulaﬂt›raca¤›z dedik, an›nda bu sirküleri
ulaﬂt›rd›k. Özellikle meslek mensuplar›m›zdan sirkülerle ilgili çok önemli övgüler ald›k, bu övgüler bizim çal›ﬂmalar›m›za ›ﬂ›k tutan, yorgunlu¤umuzu unutturan güzel
iltifatlar oldu. Bu anlamda sizlere bir kez daha teﬂekkürlerimi sunmak istiyorum.
Sevgili meslektaﬂlar, bildi¤iniz gibi Vergi Bar›ﬂ› Kanunu hem baﬂvuru süresi,
hem de ilk taksitinin ödeme süresi 21 Nisan’a kadar uzat›lm›ﬂt›r. Bize gelen bilgilerde bütçeye ek bir madde olarak konuldu¤u için baz› vergi dairelerinde tahakkuku kesilen baﬂvurular›n 31 Marta kadar ödenece¤i ﬂeklinde aç›klamalar var, bunlar›n hiçbir geçerlili¤i yok. Tahakkuk etti¤iniz vergiler dahil hepsini 21 Nisan'a kadar ödeme
hakk›n›z var. Ancak, paras› olanlar, erken ödemek isteyen insanlara da bu konuda
bir engel olmad›¤›n› baﬂtan belirtmek istiyorum.
De¤erli arkadaﬂlar, sizlerden ricam›z 21 Nisan'a kadar uzat›lmas› nedeniyle
son dakikaya b›rakmadan, gerçekten bir kez daha mükelleflerimizle görüﬂüp bu ya-

>>> SEM‹NERLER

245

2 seminer 2.qxp

10/3/08

11:03 PM

YAHYA ARIKAN

Page 246

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

sadan yararlanma konusunda son hat›rlatmalar›n yap›lmas›n› ve 21’ini beklemeden
vergi dairelerine gerekli baﬂvurunun yap›lmas›nda büyük bir yarar görmekteyiz.
De¤erli meslektaﬂlar, 28 Mart Cuma günü 2003/2 No'lu bir iﬂ genelgesi yay›nland›. Gerçekten ‹stanbul Defterdarl›¤›'yla birlikte sizlerin yaﬂad›¤› sorunlar bize
aktar›l›yor, biz bu yaﬂanan sorunlar› Defterdarl›¤›m›za aktar›yoruz, Defterdarl›¤›m›z da Gelirler Genel Müdürlü¤ü'yle iyi bir diyalogla yaﬂanan sorunlar an›nda çözümlenmeye çal›ﬂ›l›yor. Bunlardan bir tanesi, 1998 y›l›na kâr pay›ndan dolay›, stopajdan dolay› matrah art›r›m› yap›lacak m›, yap›lmayacak m›? Önce bir genelge yay›nland› yap›lacak denildi, ama en son yay›nlanan iﬂ genelgede 98 y›l›yla ilgili bir
matrah art›r›m›n›n yap›lmas›na gerek yoktur. Bu konuda baﬂvuru yapm›ﬂ, tahakkuku kesilmiﬂ olan arkadaﬂlar›m›za da önerimiz ﬂudur: Vergi dairelerinin yaﬂad›¤› s›k›nt›, süreç ortadad›r. Bir dilekçeyle bu y›lla ilgili olan tahakkukun iptal ettirilmesinde büyük bir yarar görmekteyiz.
Yine bir baﬂka konu, vergi idaresinden vergi alaca¤› olanlar vergi bar›ﬂ› taksitini mahsup yapabilir mi ﬂeklinde tereddütler vard›, yine bu iﬂ genelgeyle bu konuya
aç›kl›k getirildi. E¤er sizin vergi alaca¤›n›z kesinleﬂmiﬂ ise, bu alaca¤›n›z› vergi bar›ﬂ›n›n taksitlendirme aﬂamas›nda mahsup edebileceksiniz.
De¤erli arkadaﬂlar, vergi bar›ﬂ›yla ilgili geçti¤imiz gün Say›n Defterdar›m›zla
bir aç›k oturuma da kat›ld›k, orada da ifade ettik. Burada Maliye Bakanl›¤›'n›n de¤erli yetkilileri de var. Kesinlikle bu iﬂin suland›r›lmamas› gerekiyor. Evet, biz de ifade ettik, e¤er bu yasa 16 Ocak’ta ç›km›ﬂ olsayd›, ﬂubat sonuna kadar da süremiz
vard›, arkas›ndan Maliye Bakanl›¤› bir ay uzatma yetkisini kullanacakt›, çok rahat
bir sürede bu yasa uygulanm›ﬂ olacakt›. Ancak yasan›n geç yay›nlanmas› nedeniyle
hakikaten bu konu sadece vergi dairelerini de¤il belediyeleri de ilgilendirdi¤i için bir
y›¤›lma oldu, bu nedenle 21 Nisan'a kadar uzat›lm›ﬂt›r. E¤er 21 Nisan’dan sonra her
siyasî bask›larla bu uygulamalar uzat›l›rsa, bu iﬂ sulan›r ve düzgün olarak bu iﬂe
baﬂvuran mükellefleri de farkl› noktaya itecektir. Buradan ben de¤erli yetkililere bu
iﬂin suland›r›lmadan son bir kez uzat›ld›¤›n› ve bundan sonra yasan›n uygulanmas›nda yarar gördü¤ümüzü belirtmek istiyorum.
De¤erli meslektaﬂlar›m, gerçekten muhasebe mesle¤i yo¤un bir süreçten geçiyor, yasalar s›k s›k de¤iﬂiyor ve yine önümüzde yeni vergi yasalar› var. ﬁu anda
Plân Bütçe Komisyonu'nda olan 36 maddeden oluﬂan yeni vergi yasalar› var. Bu
yasalar›n birço¤u geçmiﬂten beri yaﬂanan sorunlara çözüm getirmeye çal›ﬂan ya-
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sal de¤iﬂiklikler. Asl›nda bizim dile¤imiz, yaﬂanan sorunlar› k›sa vadeli çözümler yerine ciddî bir vergi reformunu hayata geçirmek ve adaletli bir vergi sistemini oluﬂturmakla daha iyi bir süreç oluﬂaca¤›na inanmaktay›z. Örne¤in bu konuda haz›rlanan yeni tasar›da bizim de y›llarca söyledi¤imiz beyannamenin birleﬂtirilmesi konusunda Katma De¤er Vergisiyle muhtasar beyanname birleﬂiyor ay›n 23’ünde tek
bir beyanname olarak verilecek. Buna benzer birçok s›k›nt›lar› çözümleyen yeni vergi
yasalar›.
Oda olarak biz bu yeni yasayla ilgili olarak vergi bar›ﬂ› sirkülerinde oldu¤u gibi
çal›ﬂma grubumuzu oluﬂturduk, ﬂu anda Plân Bütçe'de olan bu kanun tasar›s›n›
yak›ndan takip ediyoruz, yasallaﬂt›¤› andan itibaren size biz uygulama sirkülerini
an›nda ulaﬂt›raca¤›z.
De¤erli meslektaﬂlar›m, çok önemli bir tebli¤ daha yay›nland›, 248 No'lu tebli¤. 29 Mart günü bu yay›nlanan tebli¤, özellikle ‹stanbullu meslektaﬂlar›m›z›n çok
büyük bir s›k›nt› içerisinde oldu¤u mahsup konusunu çözen tebli¤dir. Biliyorsunuz 2
milyar› aﬂt›¤› takdirde teminat mektubu aranmaktayd›. Bu 2 milyar limit 15 milyar
Türk Liras›na ç›kart›lm›ﬂt›r, zannediyorum ki bu limit özellikle hem bizleri, hem de
serbest meslek erbab› olan avukatlara, doktorlar› da rahatlatm›ﬂ olacak olan bir
uygulamad›r. Buradan malî idareye dedi¤imiz ﬂudur: Bu tebli¤ do¤rultusunda vergi
dairelerine ivedilikle bu tebli¤i hat›rlatmak, mahsup talebinde bulunan meslek mensuplar›m›z›n düzeltme iﬂlemlerini bir an evvel yapmalar›d›r. Birçok arkadaﬂ›m›z›n icrayla karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›n› biliyoruz, Say›n Defterdar›m›z›n bu uygulama gelinceye
kadar herhangi bir iﬂlem yap›lmamas› talimat› nedeniyle yap›lmad›. Ama bu tebli¤
ile bu husus düzeltilmiﬂ oluyor. Bu anlamda gerçekten bizim bu sorunumuzun çözülmesinde ‹stanbul Defterdar› Say›n Kadir Boy’un ve Gelirler Genel Müdürü Say›n
Osman Ar›o¤lu’nun büyük eme¤i var, kendilerine tüm meslektaﬂlar›m ad›na teﬂekkürlerimi sunuyorum.
Sevgili meslektaﬂlar›m, son olarak savaﬂla ilgili birkaç ﬂey söylemek istiyorum. Savaﬂ konusuna geçmeden önce bugünkü seminerimize kat›lan de¤erli konuklar›m›za sizler ad›na teﬂekkürlerimi sunmak istiyorum. Özellikle Daire Baﬂkan›m›z›n
büyük bir özveriyle geldi¤ini biliyoruz, zannediyorum konuﬂmas›n› yapt›ktan sonra
hemen ara m›zdan ayr›lacaklar, çünkü yar›n Ankara’daki bütçedeki yasa tart›ﬂmalar›n› görüﬂecek.
Ben tüm de¤erli kat›l›mc›lara sizler ad›na teﬂekkür ediyorum.
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Savaﬂla ilgili düﬂüncelerimizi bir Vietnam gazisinin savaﬂtan döndükten sonraki an›lar›yla savaﬂa karﬂ› duyduklar›m›z› size aktarmak istiyorum.
“Ben bir Vietnam gazisiyim ve sanm›yorum ki Amerikan halk› savaﬂ›, savaﬂta
olup bitenleri gerçekten, ama gerçekten anlamaktad›r.
Köylere girdi¤imizde insanlar eritilmiﬂ metal parçalar› gibi birbirlerine yap›ﬂm›ﬂlard›. Öyle ki çok kere insan m›, hayvan m› olduklar›n› bile ay›rt edemezdiniz. Roket atan jetlerimiz vard›. Roket kovanlar›n›n içleri çivi doluydu. At›ld›klar›nda futbol
sahas› geniﬂli¤inde bir alan›n her 2,5 santimetre karesine bir çivi düﬂüyordu. Akl›n›z almaz insano¤luna bu çivilerin neler yapabilece¤ini.
Orada bir y›l kald›m ve asla bu yanl›ﬂt›r deme cesaretini gösteremedim. Tersine uydum, savaﬂ›n ac›mas›zl›¤›na seyirci oldum. ﬁimdi yurdumda, evimdeyim. Bazen yüre¤im s›zl›yor, çünkü bütün bunlar› hat›rl›yor ve karﬂ› ç›kma cesaretini gösteremedi¤imi biliyor utan›yorum.
Vietnam kötüdür, fakat bu benim de kötü olmam› hakl› k›lmayaca¤› gibi, baﬂkalar›n da çocuklar›n›z›, eﬂlerinizi, kardeﬂlerinizi oralara gönderip onlar kadar kötü
olmalar›n› isteme hakk›n› vermez. Ak›l almaz bir ﬂey bu. Savaﬂ› görmeyen, yaﬂamayan, olup bitenlerin insanlar› nas›l etkiledi¤ini anlayamaz. Üzerine bin kiloluk bir
bomban›n at›ld›¤› bir köye girersiniz, esir almak diye bir sorununuz yoktur, çünkü
esir al›nacak kimse kalmam›ﬂt›r. Öldürülenlerin Vietnaml› olup olmad›klar›n› da bilemezsiniz, insanlar›n parçalar›n› bir araya getiremezsiniz ki. Halk›m›z›n anlamas› gereken budur, iﬂte Amerika’n›n yapt›klar›. Orada, bu iﬂlerin ortas›ndayken bunun
do¤ru oldu¤unu düﬂünürsünüz. Her ﬂey öylesine günlük, ola¤an bir iﬂ haline gelmiﬂtir ki, yap›lanlar› akla yatk›n bulursunuz. Sonra yurdunuza döndü¤ünüzde, eﬂinizi,
çocuklar›n›z› gördü¤ünüzde ne yapt›¤›n›z› anlars›n›z.
Quantin gibi bir yerin havadan çekilmiﬂ bir foto¤raf›na bak›n, bir de ayn› yerin
bombard›man›ndan sonra çekilmiﬂ foto¤raflar›yla karﬂ›laﬂt›r›n, olup bitenleri akl›n›z
almaz.
Beni tedirgin eden, oradayken bütün bunlar› kabul etmemiz, akla yatk›n bulmam›z. Do¤rudur, çünkü onlar düﬂmand›r demeniz. Ama yurda geri dönünce, insan
ve hayvanlara yap›lan bunca eziyete, iﬂlenen bunca cinayete karﬂ› ç›k›p a¤›z açacak
yüreklili¤i gösteremedi¤inize inanamazs›n›z. Onlar›n Vietnam olduklar›ndan bile emin
de¤ilsinizdir, bilemezsiniz ki. Bir yere gelirsiniz, insanlar e¤ri bü¤rü olmuﬂlard›r, ak›l
d›ﬂ› bir ﬂey. Bir parçaya yaklaﬂ›rs›n›z, insan m›d›r, hayvan m›d›r anlayamazs›n›z.
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ﬁimdi ise evimize dönmüﬂ, bir zaman yap›lanlar›n yanl›ﬂ oldu¤unu söyleyecek yüreklili¤i gösteremedi¤inizi bilerek yaﬂamaktas›n›z. Oysa birçok arkadaﬂ›m söyleyecek
cesareti vard›r. Bu yüzden ayr› tutuldular, askeri göreve uymaz damgas›n› yediler.
Uymazlard›, çünkü yürekliydiler.”
Evet sevgili meslektaﬂlar›m, bu savaﬂ›n bir an evvel bitmesini diliyoruz, hepinize sayg›lar sunuyorum.
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Enflasyon düzeltmesi ç›kt›¤›nda
yaz›l›m firmalar› iﬂlemlerden dolay› bin
dolardan baﬂlayan fiyatlar telaffuz
etti. Biz ücretsiz olarak da¤›tt›¤›m›z
ücretsiz Cd’ler ve e¤itimlerle meslek
mensubunun s›rt›ndan para
kazan›lmas›n› engelledik.
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7 Aral›k 2004

>>> Dönem Sonu ‹ﬂlemleri,
Yeni TL, Enflasyon Düzeltmesi
Sayg›de¤er konuklar, çok de¤erli meslektaﬂlar›m, hepinize hoﬂgeldiniz diyorum.
Bu salonda her ay bir e¤itimimiz var. Önümüzdeki süreçte 5 Ocak'ta, 2 ﬁubat'ta, 21 ﬁubat'ta ve 16 Mart'ta yine bu salonda ayl›k e¤itim çal›ﬂmalar›m›z sürüyor.
ﬁimdi bu ayl›k e¤itim çal›ﬂmalar›n›n biraz mant›¤›n› koymak ve sizlerle paylaﬂmak istiyorum. Yaklaﬂ›k 20 bin üye var. D›ﬂar›da hala arkadaﬂlar›m›z bu salona
girmeye çal›ﬂ›yor. Do¤al olarak bu tip e¤itimlerin ‹stanbul’un birkaç bölgesinde yap›lma talebi var. Buraya özellikle Gelirler Genel Müdürlü¤ü'nden mutlaka bir konuﬂmac› geliyor, ‹stanbul Defterdarl›¤›'ndan bir konuﬂmac› geliyor ve de o günkü e¤itimin uygulay›c›s› anlam›nda uygulamac› arkadaﬂlar›m›z yer al›yor. Özellikle Ankara’dan gelen bürokrat arkadaﬂlar›m›z›n iﬂlerinin yo¤unlu¤u nedeniyle ancak bir noktada bu e¤itimleri yapabiliyoruz ve ﬂunu da biliyoruz ki Gelirler Genel Müdürlü¤ü'nün yetkilileri ‹stanbul’daki meslektaﬂlar›m›z›n e¤itime göstermiﬂ oldu¤u ilgiden
dolay› sadece ‹stanbul’da görevlendirildiklerini çok iyi biliyorum. Bu nedenle bu iﬂin
format› bu.
‹kinci anlamda, geçti¤imiz y›llarda da ifade ettik. Böylesine üye say›s› çok
olan bir Oda'da ve aç›kças› çok büyük bir salonda e¤itim yap›lmas› söz konusu de¤il. Bu nedenle bu ihtiyac› karﬂ›lamak aç›s›ndan 13 y›ld›r sürdürmüﬂ oldu¤umuz hiçbir meslek örgütünde olmayan, e¤itmenlerle e¤itim modeliyle bu ihtiyac› gidermeye
çal›ﬂ›yoruz.
ﬁimdi bugünkü gündemdeki konu a¤›rl›kl› Yeni Türk Liras› konusu. Size göndermiﬂ oldu¤umuz bültende belirttik, ‹stanbul’un 8 noktas›nda e¤itmen arkadaﬂlar›m›z›n, uygulamac› arkadaﬂlar›m›z›n verecekleri e¤itimler var. Oda olarak temel ilkemiz ﬂudur; bu e¤itimleri talep bitinceye kadar bu talebi sonuna kadar karﬂ›layaca¤›m›z› tüm arkadaﬂlar›m›z›n bilmesini istiyoruz. Bu genel bir tan›t›md› ama, uygulamaya yönelik e¤itimler daha az say›da meslektaﬂlar›m›z›n kat›l›m›yla gerçekleﬂme-
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si, hafta sonunda baﬂlayaca¤›m›z ve talep bitinceye kadar sürecek bir e¤itim süreci devam edecektir.
Yine gündemimizde bu dönem enflasyon düzeltmesi konusu var. Enflasyon
düzeltmesi konusunda bir giriﬂimimiz devam ediyor. Biliyorsunuz belli bir cironun
üstündeki olanlar enflasyon düzeltmesini geçici vergilerinde yapt›lar. Ama belli cironun alt›nda kalanlarla ilgili y›l sonunda enflasyon düzeltmesi yap›lacak m›, yap›lmayacak m› herkesin beklentisi. Oda olarak görüﬂümüz ﬂudur; ki bu konuda Maliye
Bakanl›¤›'na kapsaml› bir rapor sunuyoruz. Özellikle 15 trilyonun alt›nda kalan firmalarla enflasyon düzeltmesi yap›ld›¤› zaman bir kaos yaﬂanaca¤›n›, özellikle küçük
firmalarla orta ölçekli firmalarla bir enflasyon vergisi ç›kaca¤› konusunda endiﬂelerimiz var. Bu nedenle Maliye Bakanl›¤› yetkililerinden bir defa uygulanacak olan o
sistemden dolay›, zaten belli bir cironun üstünde firmalar bu iﬂi yapt›lar, alt›nda
kalanlar›n da uygulamamas› talebimizi son bir kez iletece¤iz. ﬁu ana kadar izlenimler ﬂudur; Maliye Bakanl›¤› bu uygulamadan vazgeçmek istemiyor. Ama biz belirtti¤im gibi bu talebimizi son bir kez iletece¤iz. Bu kaostan kimse bir yarar elde etmeyecektir. Bu nedenle vazgeçilmesini talep ediyoruz.
Ama diyelim ki, bu uygulama devam etti¤i takdirde yine hiçbir endiﬂe duymay›p birinci turda oldu¤u gibi enflasyon düzeltmesiyle ilgili program›m›z haz›r, YTL'de
oldu¤u gibi ilçelerde yayg›n e¤itimler yaparak meslek mensuplar›m›z› yetiﬂtirmeye
çal›ﬂaca¤›z. Ama sonuçta biliyoruz ki bir sürü eksiklikler var ve bu eksiklerden dolay› da bunun sonucunda gerçekten bir kaos olaca¤›n›, alt›n› kal›n harflerle çizmeye
çal›ﬂ›yorum.
De¤erli meslektaﬂlar›m; yine bu dönem bu e¤itimlerin yan› s›ra dönem sonu
iﬂlemleri, ev beyannamesi konusu, serbest bölgeler konusu ve ilk defa bu sene gündemimize ald›¤›m›z denetim ve raporlama konusunda da yine e¤itmen arkadaﬂlar›m›zla yayg›n e¤itimlere devam edece¤iz.
De¤erli arkadaﬂlar bir ço¤unuzun bilgisi vard›r yine bir kez daha hat›rlatmak
anlam›nda söylüyorum, sermaye art›ﬂlar› konusu bir y›l uzat›lm›ﬂt›r. Burada bir düﬂüncemizi, talebimizi her zaman dile getirmeye çal›ﬂ›yoruz, sermaye art›ﬂ›nda sermaye tespit raporunun serbest muhasebeci arkadaﬂlar›m›z›n düzenleyemeyiﬂinin
üzüntüsünü yaﬂ›yoruz. Umut ediyoruz bu bir y›ll›k erteleme sürecinde bu eksiklik de
giderilir ve serbest muhasebeci arkadaﬂlar›m›z da sermaye tespit raporlar›n› düzenlerler.
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Sevgili meslektaﬂlar y›l sonu yaklaﬂ›yor, ücret tarifelerimiz Maliye Bakanl›¤›'na iletildi. ﬁu anda bugünkü seminerde konuﬂmac› olan 3568 say›l› yasadan sorumlu daire baﬂkan›m›z Nam›k Kemal Bey aram›zda olacaklar. Ücret tarifesiyle ilgili
talebimizi kendilerine ilettik. Gerçekten art›ﬂ olarak talep etti¤imiz oran hakk›m›z
olan ücret oldu¤una inanm›yoruz. Yapt›¤›m›z iﬂleri ortaya koydu¤umuz zaman hele
hele YTL gibi birçok teknolojik geliﬂmeler gibi meslek mensuplar›n› yat›r›m olmas›
gereken konularda a¤›r yükler bekledi¤ini biliyoruz. Bu nedenle geçen dönem oldu¤u
gibi ücret tarifesinde de ortak bir noktay› bulaca¤›m›z› zannediyoruz.
Yine sevgili meslektaﬂlar›m, ‹stanbul Defterdarl›¤›'yla ortaklaﬂa sürdürdü¤ümüz bir çal›ﬂma hemen hemen sonuçland›. Hepimizin ﬂikayet etti¤i konu vergi daireleri aras›nda bir uygulama birlikteli¤i yok. Hatta b›rak›n vergi daireleri aras›nda,
ayn› vergi dairesinin kendi birimleri içerisinde dahi ayr› uygulamalar oldu¤unu biliyoruz. Bu nedenle say›n Defterdar›m›zla sürdürdü¤ümüz bir çal›ﬂma sonuçlanmak
üzere. Sadece ﬂunu bekliyoruz; aral›k ay›nda yeni vergi yasalar› var, bunlarda yay›nland›ktan sonra bir de¤iﬂiklik yoksa, Ocak ay› içerisinde kapsaml› bir uygulama
kitapç›¤›n› tüm meslek camiam›z›n bilgisine sunaca¤›z. Sizlerden dile¤imiz talebimiz
ﬂudur, bu kitapç›¤› herkes yan›nda bir rehber olarak taﬂ›mas›n›, bu kitapç›ktaki uygulama birlikteli¤i konular›na herkesin sahip ç›kmas›n› istiyoruz. Sizin bu uygulamaya mutlaka sahip ç›kman›z› diliyorum. Bu amaçla gerçekten bu çal›ﬂmay› sürdüren
ve önemli bir çal›ﬂma olaca¤›na inand›¤›m›z ‹stanbul Defterdar›m›za bu gösterdi¤i
hassasiyetten dolay› sizler ad›na teﬂekkürlerimi sunuyorum.
De¤erli arkadaﬂlar, sevgili meslektaﬂlar, önümüzdeki süreç elektronik bir süreçtir. Yani ebildirge, ebeyanname gibi altyap›ya ayak uydurmad›¤›m›z zaman, üzülerek söylüyorum birçok arkadaﬂ›m›z bu iﬂi sürdüremeyeceklerdir. Ve görece¤iz bu
süreç çok uzak bir süreç de ¤il, oturdu¤umuz yerden vergi dairesine gitmeden ﬂu
anda sigortada bu iﬂlemler yürüyor.
ﬁimdi bugünkü bir konu muhasebe program›. Sevgili arkadaﬂlar›m y›llard›r muhasebe programlar›n› yapan kuruluﬂlardan hepimiz ﬂikayet ediyoruz. Y›llard›r bu
programc›lar›n her bir de¤iﬂiklikte versiyon ad› alt›nda çok önemli kazançlar elde
etti¤ini biliyoruz. ‹ﬂte TÜRMOB ve TESMER bu amaçla önümüzdeki teknolojiye uygun olmak üzere bir çal›ﬂma yapt›, bu çal›ﬂmay› arkadaﬂlar›m›z biraz sonra kapsaml› olarak anlatacaklard›r. Ben bu projeye meslektaﬂlar›m›z›n ﬂöyle bakmas›n›
diliyorum. Bu proje bizim projemiz, yani bir yaz›l›m firmas›na bir düﬂünce aktard›¤›-
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n›z zaman ﬂu ﬂöyle olsun dedi¤iniz zaman bunun bir süreci oldu¤unu, istediklerini
uygulad›klar›n›, istediklerini uygulamad›klar›n› veya her yap›lan hizmetin karﬂ›l›¤›nda
bir bedel ald›¤›n› biliyoruz. Biz ticari kuruluﬂ de¤iliz, bu amaçla bu program›n eksikleri olabilir, ama bu program› bizim program›m›z olarak görüp siz uygulamac›lar her
türlü önerinizi ortaya koydu¤unuzda k›sa sürede bu eksiklikler düzeltilecektir. Ve
projenin yat›r›m bedeli tamamland›ktan sonra geri döndükten sonra buradaki art›
oluﬂacak olan gelirler e¤itim amaçl› kullan›lacakt›r. Bu projeye böyle bakmam›z gerekiyor, bu proje biraz önce anlatt›¤›m e-devlet, e-maliye ve e-türmob sürecinin ad›
alt›nda programc›lar›n karﬂ›m›za gelece¤i günlerin tarihe kar›ﬂaca¤›na inan›yoruz.
Sevgili arkadaﬂlar›m; bir cümle ile sözümü bitirece¤im. Enflasyon düzeltmesi
ç›kt›¤›nda hat›rlay›n yaz›l›m firmalar› bu iﬂlemlerden dolay› bin dolarlardan bahsettiler. Ama biz Oda olarak da¤›tt›¤›m›z CD’ler, yapt›¤›m›z e¤itimlerle bizim s›rt›m›zdan para kazanmalar›n› engellemiﬂ durumday›z. ‹ﬂte bu program, bu projeyle bundan sonra kendi yaz›l›m›m›zla bu süreci tamamlayaca¤›z. Buradaki projenin tek boyutu sadece yaz›l›m olay› de¤il, mevzuat bölümü de var, mevzuatla ilgili olan bu bilgiler bu program içerisinde yer alacakt›r, bunun bir di¤er aya¤› mevzuat›n yorumlamas›yla ilgili olan bölümlerin oluﬂarak, bilgi herﬂeyimiz olan bu süreçte, bilgiyi an›nda ulaﬂt›ran bir süreci birlikte yaﬂayaca¤›z.
Bu geliﬂmeleri sizlere aktar›yor, 2005 y›l›na girerken yeni bir y›lda huzur, savaﬂlar›n olmad›¤›, bar›ﬂ›n, sevginin, dostlu¤un hepimize güzel bir y›l olmas› dile¤iyle
sayg›lar sunuyorum, teﬂekkür ediyorum.
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11 ﬁubat 2004

>>> SSK'da Son De¤iﬂiklikler ve
E-Bildirge Uygulamalar›
Sayg›de¤er konuklar, çok de¤erli meslektaﬂlar›m, hepinize hoﬂgeldiniz diyorum
Yönetim Kurulu ad›na sayg› ve sevgiyle selaml›yorum. De¤erli arkadaﬂlar daha öncede iletti¤imiz gibi 5 Ocak'ta yeni binam›za taﬂ›nd›k. Binam›za gelirken arkadaﬂlar›m›z görüyorlar, 13 Mart'ta resmi aç›l›ﬂ›m›z› yapaca¤›z, tüm üyelerimize, konuklar›m›za davetiyelerimizi gönderece¤iz. Gerçekten hepimizin gurur duyabilece¤i özellikle
üretim yapabilece¤imiz, e¤itim yapabilece¤imiz güzel bir mekan oldu. Ümit ediyoruz
bu mekanlar›m›z› daha çok ço¤alt›p, 90’dan beri çok önemsedi¤imiz e¤itim çal›ﬂmalar›na hep birlikte devam ederiz.
E¤itim çal›ﬂmalar›m›z bildi¤iniz gibi devam ediyor. Özellikle enflasyon muhasebesi konusunda iki ön e¤itim yapt›k bu salonda bildi¤iniz gibi. Her ikisinde de izdiham yaﬂand›. ﬁunu söyledim tüm arkadaﬂlar›m›za telaﬂ etmeyin, pani¤e kap›lmay›n bu konudaki e¤itimleri yeni oluﬂturaca¤›m›z modelle tek bir arkadaﬂ›m›z kal›ncaya kadar bu e¤itimlere devam edece¤imizi söyledim. Ve sayfam›z› izliyorsan›z, yaklaﬂ›k 15 noktada 92 kez e¤itim yap›lacak, 14 ﬁubat ile 17 Mart tarihleri aras›nda
10 bin 500 meslek mensubunu e¤itmeyi hedefliyoruz. Bu iddial› bir projedir arkadaﬂlar. Bu projenin özünde ﬂu vard›r, bu meslek camias›n›n üzerinden rant elde etmek isteyen kesimlere asla rant elde ettirmeyece¤iz. Hedefimiz ﬂudur; bir ayl›k bir
e¤itim bitti¤inde tek bir arkadaﬂ›m›z kal›ncaya kadar bu e¤itimlere devam edece¤iz.
‹kincisi, sevgili Recep Pekdemir hocam›z›n haz›rlam›ﬂ oldu¤u enflasyon muhasebesi uygulamas›na yönelik geçmiﬂi temizleyece¤imiz, güncelleﬂtirilece¤i güzel bir
uygulama kitab› haz›rland›, ﬂu anda bask›da, ümit ediyorum önümüzdeki haftada
bu kitap elinizde olacak.
Yine üçüncü olarak söylemiﬂ oldu¤umuz bir program bitmek üzere. Kesinlikle
bilgisayar firmalar›n›n program olaylar›na yönelmeyiniz. Özellikle ofislerimizde bu iﬂlemleri yapabilece¤imiz bir program bitiyor ve bütün üyelerimize bunu da ücretsiz
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olarak size ulaﬂt›raca¤›z. Bu nedenle bu çal›ﬂmalara katk› sunan tüm arkadaﬂlar›m›za baﬂta Recep Pekdemir olmak üzere heyetimde görev alan arkadaﬂlar›m›za,
programa e¤itimi geçen tüm arkadaﬂlar›m›za sizler ad›na teﬂekkür ediyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m bu salonda iki e¤itimimiz daha var bu dönem. 25 ﬁubat'ta gelir vergisi beyanname düzenleme seminerimiz var, 29 Martta kurumlar
vergisi beyanname düzenleme seminerimiz var. Ve bu iki seminerde bölge enflasyon
muhasebesi e¤itimlerimizle zannediyorum bu dönem ki e¤itim çal›ﬂmalar›m›z› tamamlayaca¤›z. Ama biraz önce d›ﬂar›da SSK’n›n de¤erli daire baﬂkanlar›yla yapt›¤›m›z sohbette, size biraz sonra detayl› olarak verecekleri bildirgede zannediyorum
yayg›n bir bölge e¤itim çal›ﬂmalar› da yapmam›z gerekiyor. Araya bu e¤itim program›n› da s›k›ﬂt›r›p bu e¤itimi de sizlerle paylaﬂaca¤›m›z› belirtmek istiyorum.
De¤erli meslektaﬂlar›m, gerçekten son günlerde, son aylarda çok yo¤un bir
süreç yaﬂad›k. Bir yanda noterler birli¤i yaz› yaz›yor tüm karar defterlerini deniyor,
bir yandan bunun yanl›ﬂl›¤›n› ortaya koyduk mücadele veriyoruz, iﬂte maille, cep telefonlar›yla sizlere ulaﬂmaya çal›ﬂ›yoruz, sorunu çözmeye çal›ﬂ›yoruz. Bir yandan
bu beyanname sürenin öne çekilmesinin yanl›ﬂ oldu¤unu söylüyoruz, yetiﬂmedi¤ini
anlat›yoruz, pat arkas›ndan bildi¤iniz gibi bask›lar›n sonucunda iﬂte katma de¤er
vergisi normal süresinde, geçici vergiler normal süresinde, bir dilekçeyle bu iﬂi çözün deniliyor. Ayn› s›k›nt› ﬂu anda önümüzde gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi
var. Onda da görüyorsunuz beyanname verme süreleri öne çekildi, yine onda da ayn› mant›kla zor durum dilekçesi vererek 15 Mart'a kadar ve 15 Nisan'a kadar de¤iﬂik ay sonuna kadar beyanname verece¤iz.
Yine sizlerden gelen s›k›nt›lar, örne¤in geçici vergi döneminde yaﬂad›k beyanname verme süresinden önce vergi dairesine gitti¤inizde beyanname alm›yorlard›.
Bu sistemin olmad›¤›n› biliyoruz onu açt›rd›k ﬂu anda bu konuda bir sirkülerde yay›nland› bildi¤iniz gibi, beyanname al›nma süresinden önce beyanname bitmiﬂse tabii ki beyannamede temin etmiﬂseniz, beyannameleri erken verme f›rsat›n› elde etmiﬂ olaca¤›z.
Tabii de¤erli meslektaﬂlar›m ﬂunun alt›n› çizmek istiyorum, belki biz di¤er
meslek kuruluﬂlar› gibi çok sokaklarda dolaﬂm›yoruz, soka¤a dökülmüyoruz ama
inan›n diyalo¤unda bir yerde sabr› oldu¤unu her kesin bilmesi gerekiyor. Biz önce bu
sorunun çözümlenmesinde diyalo¤un önemli oldu¤una inan›yoruz. Özellikle beyanname verme sürelerinin bir ileri bir geri mant›¤›n› asla do¤ru bulmuyoruz. Ve yapt›¤›-
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m›z görüﬂmeler sonucu ﬂudur; süreç içerisinde bunun mutlaka düzeltilece¤ini, özellikle katma de¤er vergisi beyannamelerinin öne çekilmesinin hiçbir mant›¤› olmad›¤›n› ve özellikle art›k geçici vergi beyannamesinin son döneminin bir esprisi kalmad›¤›n› ve bununla ilgili yasa teklifimizi de hem Maliye Bakanl›¤› müsteﬂar› hem genel
müdürüne de hem de ilgili siyasi kesimlere da¤›tt›¤›m›z› bilmenizi istiyorum. Ümit
ederim k›sa sürede bu yanl›ﬂ düzeltilir, bir yandan manevi çal›ﬂan insanlar› bir yandan meslek mensuplar› sabahlara kadar bu s›k›nt›y› yaﬂamazlar. Biz sabr›m›z› sonuna kadar koruyaca¤›m›z› belirtmek istiyoruz.
De¤erli meslektaﬂlar›m, bir di¤er önemli konu ücret tarifesi konusu. Biliyorsunuz y›llard›r bunu hep içimizde kalm›ﬂ bir, yapt›¤›m›z büro ziyaretlerinde bir yandan
Maliye Bakanl›¤›'n›n tarifesi bir yandan Oda'n›n tarifesi haks›z rekabetin bir parças› oldu¤unu biliyoruz. Ve ﬂu anda bir tarife yay›nland›. Baﬂtan alt›n› çizeyim bu tarife asla ve asla yeterli bir tarife de¤ildir. Asla meslek mensubunun eme¤inin karﬂ›l›¤› da de¤ildir. Ama biliyoruz ki bu iki tarifeden dolay› haks›z rekabet yapanlar›n
say›s›n›n azalaca¤›n›. Bu nedenle, tüm meslek mensuplar›m›za bu ücret tarifelerine
sahip ç›kmas›n› öncelikle diliyoruz, mutlaka müﬂterilerimizle sözleﬂme düzenlemeyi
ilke edinmemiz gerekli oldu¤unu söylüyoruz. Nisan ay›nda bütün muhasebe bürolar›n› ziyaret edece¤iz. Gerçekten bu tarifelere sahip ç›k›l›yor mu, ç›k›lm›yor mu hâlâ
hangi nedenler var? onlar› hep birlikte sizlerle paylaﬂmay› hedefliyoruz.
De¤erli arkadaﬂlar bugünkü gündemimiz SSK konusu bildi¤iniz gibi. Gerçekten
bir ﬂeyin alt›n› çizmek istiyorum. Sosyal Sigorta Kurumu baﬂta il müdürümüz olmak üzere, ﬂube müdürlerimiz, bölge müdürlerimiz meslek mensuplar›na son derece
kap›lar› aç›k. Yine bildi¤im kadar›yla vergi dairesinde yaﬂad›¤›m›z sorunlar karﬂ›s›nda SSK ile yaﬂad›¤›m›z sorunlar›n daha az oldu¤unu da biliyoruz. Özellikle bugünkü
ebildirge konusuyla ilgili il müdürümüz bundan birkaç ay önce Odam›zla bir görüﬂme
yapt›, bu konuda ne yapabiliriz denildi, bir çal›ﬂma grubu oluﬂturuldu, yine ayn› ﬂekilde ﬂube müdürlerimiz bölge derneklerimizle ba¤lant›lanarak ne yapabiliriz ﬂeklinde
giriﬂimlere girdiler, umut ediyorum bu giriﬂimler sonucunda uygulanabilir bir sistem
ortaya ç›kar.
De¤erli arkadaﬂlar bugünkü sosyal sigorta uygulamalar›m›zda en derinden
sorunun baﬂ›nda asgari ücret ve sigorta taban›ndan kaynaklanan nedenlerdir. Bir
yandan asgari ücret gerçekten bu ülkede geçinen insanlar aç›s›ndan art›r›lmaya
çal›ﬂ›l›yor son derece do¤rudur, bir yandan SSK kendini kurumsal sorunlar› aﬂmak
aç›s›ndan miktarlar› ço¤altmakta, bir yandan asgari ücret bir yandan SSK. Bask›
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yap›ld› iﬂveren taraf›ndan ödenece¤i, devlet taraf›ndan ödenece¤i söylendi, iki tane
bildirge iki tane bordro, yine bunun çilesi maalesef biz meslek mensuplar›na yükleniyor. Dile¤imiz ﬂudur; buradan siyasilere de sesleniyoruz, gerçekten bu SSK taban›
ile asgari ücret çeliﬂkisini ortadan kald›rmalar› gerekiyor. Bunun biran evvel düzeltilmesi gerekli oldu¤unu söylemek istiyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m çok toplant›da ifade ettim, 1995 y›l›nda Odam›zca düzenlenen bir sempozyumda da tart›ﬂt›k gelecekte ka¤›tlar›n kalkaca¤›n›, muhasebe
iﬂlemlerinin elektronik ortamda yap›laca¤›n›, beyannamelerin elektronik ortamdan
verilece¤ini ve sistemin buraya do¤ru gitti¤ini hep anlatmaya çal›ﬂt›k sizlere. ﬁimdi
görüyoruz ki bir yandan Maliye Bakanl›¤› vergi beyannamelerini internet üzerinden
almaya çal›ﬂ›yor, bir yandan Sosyal Sigorta Kurumu bildirgeleri internet üzerinden
almaya çal›ﬂ›yor. Hep birlikte sahip ç›kal›m de¤erli arkadaﬂlar. Bugüne kadar ﬂikayet etti¤imiz, oturdu¤unuz yerden kalkacaks›n›z Beyo¤lu’nda oturan arkadaﬂ›m ta
Avc›lar'a gidecek, Halkal›'ya gidecek, Pendik’e gidecek, bunlar hepsi arkadaﬂlar tarihe kar›ﬂt›. Yani siz oturdu¤unuz yerden internet üzerinden tüm bildirge ve beyannamelerimizi ilgili kurumlara verece¤iz. ‹ﬂte bu geçiﬂ sürecinde aksakl›klar olaca¤›n›
biliyoruz, eksiklikler olaca¤›n› biliyoruz. Muhasebe camias› hep yenili¤e aç›k bir camia olmal›d›r. Bu geçiﬂ sürecinde kurumdan kuruma yaﬂayaca¤›m›z sorunlara çok
sabretti¤inizi biliyoruz ama, biraz daha sabrederek kurum idarelerinin de biz uygulamac›lar›n uygulamadaki yaﬂanacak sorunlara çözüm önerilerine aç›k olan bir diyalo¤u oluﬂturursak, bunlar›n aﬂ›laca¤›na inan›yoruz.
Bu gelece¤i herkesin görmesi gerekiyor, teknolojik yap›m›z› ona göre oluﬂturmam›z gerekiyor. Bu duygular›m› dile getiriyorum. Bir haber baﬂl›¤› ile konuﬂmam›
bitiriyorum. Önümüzdeki günlerde Maliye Bakanl›¤› ile çok önemli bir toplant› yapaca¤›z. Bu toplant›n›n özü ﬂudur; mükerrer 227’nci maddenin tam uygulanmas›d›r
arkadaﬂlar. Biliyorsunuz bilanço usulüne tabi olan vergi mükelleflerinin beyannameleri imzalat›l›yor, alt›ndaki olan müﬂteriler imzalat›lm›yor, imzalatma zorunda olanlara karﬂ›da hiçbir yapt›r›m yap›lmad›¤›n› biliyoruz, bu konuda çok önemli geliﬂmeler
olacak bu geliﬂmeleri de sizlere en k›sa sürede aktaraca¤›z. Bugünkü seminerimize
büyük ilgi gösteren Ankara’dan gelen de¤erli konuklar›m›z, SSK il müdürlü ¤ümüzün
tüm ‹stanbul kadrosuna ﬂimdiden verecekleri de¤erli bilgilerden dolay› sizler ad›na
teﬂekkür ediyor, seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar sunuyorum,
teﬂekkür ediyorum.
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>>> Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri
Sayg›de¤er konuklar, çok de¤erli meslektaﬂlar›m hepinize hoﬂgeldiniz diyor,
Yönetim Kurulu ad›na sayg› ve sevgiyle selaml›yorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m herzaman oldu¤u gibi mesleki geliﬂmeler konusunda sizleri k›saca bilgilendirece¤iz, arkas›ndan da bugünkü seminerimize geçece¤iz.
13 Mart'ta Oda binam›z›n aç›l›ﬂ› var. Tüm meslek camiam›z davetlidir. Bu konuda davetiyeler tüm arkadaﬂlara iletilecek. Bildi¤iniz gibi Kurtuluﬂ'ta 5 bin metrekarelik bir merkezi hem ‹stanbul’daki meslektaﬂlar›m›za hem de Türkiye’ye böyle
güzel bir binay› kazand›rm›ﬂ olaca¤›z.
Yine de¤erli arkadaﬂlar bildi¤iniz gibi enflasyon muhasebesi seminerlerimiz
devam ediyor. Sadece 14-15 ﬁubatta kar nedeniyle o günkü e¤itimlerimizi erteledik.
Ve program planland›¤› ﬂekilde devam ediyor. Burada birçok defa ifade ettik, özellikle enflasyon muhasebesi e¤itimleri konusunda lütfen paralar›n›z› kapt›rmay›n›z
dedik. Oda olarak bu e¤itimleri ücretsiz olarak yapmaya devam edece¤iz, son bir
arkadaﬂ›m›z kal›ncaya kadar bu e¤itimlere devam edece¤iz. Yine uygulamayla ilgili
bir kitab›m›z bitti. Bugün postaya verildi, k›sa sürede bu kitap hepinizin elinizde
olacak. Yine sizlere söz verdi¤imiz gibi bir program haz›rland›. Bu program› gönderemiyoruz, ﬂu andaki bu konudaki tebli¤ taslak halinde oldu¤u için tebli¤ yay›nlan›r
yay›nlanmaz k›sa süre içerisinde bu programda tüm meslektaﬂlar›m›za iletilmiﬂ
olacakt›r.
De¤erli meslektaﬂlar›m bu toplant›da hepiniz son günlerdeki uygulanan, aç›klanan birçok konuda neler oluyor ﬂeklinde aç›klamalar bekledi¤inizi biliyorum. Bu konuda yeterli bilgi vermeden önce 18 ﬁubat tarihinde ‹stanbul’da Say›n Maliye Bakan›m›zla birlikte 9 SMMM Odas›, 3 YMM Odas› ortak bir toplant› yapt›k, bu toplant›ya Say›n Müsteﬂar›m›z, Say›n Genel Müdürümüz ve Say›n Defterdar›m›z kat›ld›lar. Özellikle o günkü toplant›da Say›n Bakan'›n önemsedi¤i baz› konular› baﬂl›klar
halinde sizlere aktarmak istiyorum. Burada ifade edilen düﬂünceler bildi¤iniz gibi
camiam›z›n ortak düﬂünceleridir. Kay›t d›ﬂ› ekonominin Türkiye’de büyük bir sorun
oldu¤unun alt›n› çiziyor Say›n Bakan, bu anlamda hamiline çekin kalkmas› gerekli
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oldu¤unu, 10 milyarl›k limitin 5 milyara indirilece¤ini ve bunun en büyük engellerden
biri olan basit usulün kald›r›lmas› gerekli oldu¤unu ve kay›t d›ﬂ› ekonomide olumlu
ad›mlar at›ld›kça sonuçlar oluﬂtukça vergi oranlar›n› aﬂa¤›ya çekeceklerini ifade
ettiler ve bizlerle ilgili s›k s›k bir araya gelmemiz gerekli oldu¤unu, özellikle vergi dairesine giden yolun bizlerden geçmesi gerekli oldu¤unu, bu yetkiler artt›r›l›rken mesleki özenin gösterilmesi gerekli oldu¤unu ve bu boyutta çürükler varsa çürüklerin
ay›klanmas› gerekli oldu¤unu ve baﬂar›n›n da hepimizin olaca¤›n› ifade eden o günkü
toplant›da çok önemsedi¤imiz, Say›n Bakan'›n samimiyetine inand›¤›m›z bu baﬂl›k
lar› sizlere aktarm›ﬂ oldum.
De¤erli arkadaﬂlar ﬂu anda web sayfam›zda olan Gelirler Genel Müdürlü¤ü'nün de web sayfas›nda olan 329 No’lu Vergi Usul Kanunu'nun Tebli¤ Tasla¤› var.
Bu taslak yine kamuoyuna yans›d›¤› ﬂekilde rating dedikleri mükelleflerin performans durumlar›n› tespit edecek olan bir çal›ﬂma. Say›n Daire Baﬂkan›m›z da tebli¤
tasla¤› ile ilgili bize ayr›ca bilgi vereceklerdir. Özellikle buradaki düﬂünce özü ﬂu; bu
sene bu form verilecek, burada mükelleflerin cirolar›, sat›ﬂlar›n maliyeti, giderleri,
benzeri kavramlar taraf›ndan bir kârl›l›k ortaya ç›kacak, firman›n yap›s›na göre
grupland›r›lacak, iﬂte çok iyi vergi verenler A grubuna verilecek, biraz alttakiler B
verilecek, çok düﬂük matrah gösterenler veya sürekli zarar edenler C ve D grubuna
ayr›lacak ve bu konuda da Maliye Bakanl›¤› ilgili birimleri olan Defterdarl›k ve vergi
daireleri de sizin mükellefinizin durumu iyi de¤ildir bunu gidin düzeltin diye ﬂeklinde
bir uygulama baﬂlat›lacak. Baﬂtan ﬂunu belirteyim de¤erli arkadaﬂlar gerçekten
tüm geliﬂmiﬂ toplumlarda vergi dairesi mükelleflerin performans›n›n tespitini yapabilir. Bugün geliﬂmiﬂ ülkelerde en temel kavram vergidir ve vergi kaç›ran konusunda
da bizim gibi cennet konumunda olan ülkeler de¤ildir. Bu anlamda Maliye Bakanl›¤›'n›n yola ç›k›ﬂ nedenini biliyoruz, bu konudaki çal›ﬂmalar›n› aç›kças› olumsuz karﬂ›lam›yoruz, ama biraz sonra anlataca¤›m konulara aç›kl›k gelmek kayd›yla.
ﬁimdi bildi¤iniz gibi de¤erli arkadaﬂlar beyannameler veriliyor, beyan ediliyor,
sonuçta devlet bir vergi topluyor. Hepimiz hesap insan›y›z toplam vergi gelirleri içerisinde beyanata tabi iﬂletme esas›na tabi vergi mükelleflerine, beyan ettikleri rakam yüzde bir buçuk veya iki. Bunun en iyisini bizler bürolar›m›zda bu beyannameyi
düzenlerken, bu rakamlar› çok rahat bir ﬂekilde görebiliyoruz. Yine kurumlar vergisi
toplam vergi pay› bildi¤im kadar›yla yüzde 78 civar›nda ve bununda yüzde 90-95’i,
30-40 tane büyük firma taraf›ndan verilmekte ve bunun içerisinde kamu kuruluﬂla-
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r›n› sayd›¤›n›z zaman geriye kalan büyük bir mükellef kurumunun ciddi anlamda bir
vergi vermedi¤i ortaya ç›k›yor. ‹ﬂte bu nedenlerden dolay› mali idare gerçekten bugünkü asgari ücretlinin bile 600 milyon lira y›ll›k vergi verdi¤i ülkede, 180-200 milyar lira bir plakas› olan bir otomobilin dahi günlük 5 milyon 10 milyon vergi verdi¤ini
hepimiz biliyoruz, izliyoruz. Aç›kças› yola ç›k›ﬂ nedeni bu. ﬁimdi bizim bununla ilgili
düﬂüncemiz ﬂudur; ki biraz sonra anlataca¤›m konu son derece önemli, ﬂu anda
tüm illerde defterdarlar meslek mensuplar› mükelleflerine yaz› gönderiyorlar. Bildi¤im kadar›yla ‹stanbul Defterdar›m›z say›n Kadir Boy da birçok meslek mensubuna
bir yaz› gönderdi. Nedir bu konu? ‹ﬂte 2003 y›l› vergi matrah›n› verirken son bir kez
daha gözden geçirilmesini, deyim yerindeyse düﬂük kâr› olan zarar beyan eden firmalar›, bunlar›n düzeltilerek geri gönderilmesi.
De¤erli arkadaﬂlar; yani siz bu matrahlar› art›r›n gelin diyor. ﬁimdi elimde birkaç örnek var isim vermeyece¤im, bir ilimizde illegal hayat standard›n›n rakamlar›
belirlenmiﬂ durumda. Ama ﬂunu biliyorum ki ‹stanbul’daki vergi dairelerimizin hiçbirisinde böyle bir tablo olmad›¤›n› biliyoruz. Nas›l yapm›ﬂ o ilin defterdarlar›, hayat
standard›n›n kald›¤› yerden yeniden de¤erlendirme oranlar›n› art›rm›ﬂlar, örne¤in
bilançoda 12 milyar küsur iﬂletmede 7 milyar küsur gibi rakamlar bularak, bizim
mart ay›nda gelir vergisi beyannamesi verilirken, efendim bu rakam düﬂürüldü git
bunu artt›r gel diye, meslek mensuplar›na bir uygulama yapt›rmay› düﬂünüyor. Yine
bunun yan› s›ra ilimizde de vergi dairesi müdürlerimiz meslek mensuplar›n› topluyorlar, bu matrahlar› artt›r›n ﬂeklinde bir tak›m giriﬂimler içerisindeler. Pazartesi
günü Say›n Defterdar›m›zla yapt›¤›m›z toplant›da da anlatt›k, bu meslek camias›nda 2003 y›l›yla ilgili geçici vergi dönemleri bittikten sonra, bizden bu matrahlar›
artt›r›n gelin diye bir yaklaﬂ›m›n söz konusu olamayaca¤›n› ifade ettik. Çünkü de¤erli arkadaﬂlar nas›l matrah artt›racaks›n›z? Bir defterdar›m›z›n dedi¤i gibi ﬂöyle
mi artt›raca¤›z; diyor ki ilimizin defterdar› mükelleflerimizin düﬂük kazanca ilave
edilen beyanname üzerinden yapacaklar› bu art›r›mlar› ticari bir serbest meslek kazanc›na iliﬂkin bildirim bölümünde ilk defa görülüyor muhasebe dünyas›nda bu sözcük vergi dünyas›nda, r›za ile yükseltilmiﬂ beyan ad› alt›nda gösterileceklerdir.
Sevgili meslektaﬂlar›m, izin verin çözümlere gelece¤im lütfen sab›rl› olun, Odam›z›n Dan›ﬂma Meclisi üyeleri ile yapt›¤›m›z toplant›da Say›n Defterdar›m›za duruﬂumuzun ne oldu¤unu çok net olarak ifade ettik. Bir meslektaﬂ›m bugün bana gönderdi¤i bir yaz›y› okuyorum. ‹stanbul’da oluyor, ilgili vergi dairesinin ismini vermeye-
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ce¤im, ilgili meslektaﬂ›m›n ismini vermeyece¤im, ama bu okuyaca¤›m mektup zannediyorum buradaki salondaki tüm arkadaﬂlar›m›z›n ortak düﬂüncesi olaca¤›n›
zannediyorum. Yaz›y› okuyorum. Görüﬂme yap›l›yor, bu görüﬂme metninin taraf›m›zda incelenmesinde görülece¤i üzerine Maliye Bakanl›¤›'n›n aba alt›ndan sopa
göstermek diye tabir edilen bir usul ile cebren ve zorla vergi toplama yolunu seçmiﬂ
bulunmaktad›r. Böyle bir uygulama Kurtuluﬂ Savaﬂ› y›llar› ile Cumhuriyetimizin ilk
y›llar›nda bile yaﬂanmam›ﬂt›r. O savaﬂ yokluk ve imkans›zl›k y›llar›nda bile mükelleflerin üzerine gitmenin bir usulü ve adab› vard›. Ancak bugünkü uygulaman›n ise hukuk ve mant›kla izah edilebilir hiçbir usul ve adab› yoktur. Di¤er taraftan say›n
meslektaﬂlar›m›z›n böyle bir uygulamaya alet edilmeye çal›ﬂmalar› meslek aç›s›ndan üzücü ve bir de o kadar düﬂündürücüdür. Her ne ﬂekilde verme sebebi olursa
olsun, bu ﬂekilde meslektaﬂlar›m›z arac› ile vergi mükellefleri korkutarak ve sindirerek vergi toplamaya çal›ﬂmak, Avrupa Birli¤i'ne girmeye çal›ﬂan bir ülkeye yak›ﬂmayacak kadar aﬂa¤›lay›c› bir durum ve davran›ﬂt›r. Hiçbir modern devlet böyle ça¤
d›ﬂ› bir uygulama ile vergi toplama yöntemi kullanamaz. Yine hiçbir modern devlet
mükelleflerin tümünü potansiyel vergi suçlusu gibi göremez. Hiçbir modern devlette
mali dan›ﬂmanlar, serbest muhasebeciler, mali müﬂavirler mükelleflerin vergi kaç›rmas›na yard›mc› olan ahlaks›z meslek adamlar› muamelesi göremezler. Bu hukuksuz ve ahlaks›z uygulamaya meslek onurumuz ad›na dur denilmesini ve siz de¤erli
Odam›z yöneticilerimizden tüm meslektaﬂlar›m ad›na arz ve talep ederim, diyor bir
meslektaﬂ›m›z.
ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar, buna benzer yaz›lar› art›k ço¤altabiliriz. ﬁimdi ne
yapmam›z gerekiyor, bir taraftan yüzde 2’ler civar›nda beyana tabi mükellefin ödeyece¤i düﬂük vergiler, bir taraftan kurumlar vergisi beyannamesindeki ac› tablolar,
bir yandan yaklaﬂ›k 100 milyar dolar› bulan kay›t d›ﬂ› ekonomi ve bir yandan da
200 milyar dolar iç ve d›ﬂ borcu olan bir ülke aray›ﬂ içerisinde. Bir kere biz Oda
olarak hat›rlars›n›z vergi bar›ﬂ› konusunda tüm meslek taﬂlar›m›z gereken duyarl›l›¤› gösterdi, gereken katk›y› gösterdi. Bu beyanlar›n artmas›n›n yolu bir günlük üretimler olaca¤›na inanm›yorum. Yani performans denetimiyle ilgili olguyla ilgili yapacak olan tebli¤ sorunu asla çözmeyecektir. Sorun bir bütün içerisinde ele al›nd›¤›
zaman bu sorun çözülecektir. Nedir dersek? Say›n Bakan›n ifade etti¤i, bizim y›llard›r ifade etti¤imiz kay›t d›ﬂ› ekonomiyi ciddi olarak önlemedi¤iniz sürece bu meslek
mensuplar›n›n çok fazla yapaca¤› bir ﬂey yoktur. Bununla ilgili bu toplant›da kay›t
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d›ﬂ› ekonomi nas›l çözülür diye saatlerce konuﬂan bilgilerimiz oldu¤unu ama çok
basit ak›lda kal›c› birkaç tane ﬂey yap›lsa bile çok önemli ad›m at›lacakt›r.
Tüm vergi mükellefleri yapt›klar› tüm harcamalar› vergi matrah›ndan indirim
istiyorlar. Yani siz hastalan›yorsunuz, devletin hastaneleri ortada bir sa¤l›k kuruluﬂuna gidiyorsunuz üç gündür hastanede kald›¤› zaman en ufak fatura 45 milyard›r. E¤er siz bunu indirimi sa¤latmazsan›z bu belge vergi mükelleflerine bir anlam
ifade etmedi¤i sürece bu sorunu çözemezsiniz.
‹ki, ekonomiyi hamilinden ç›kart›p, nama hale getireceksiniz. Cesurca sadece
ﬂu andaki ﬂu mesleki vergi mükellefinin üzerine giderek de¤il, trilyonlarca lira faiz
gelirinden gelir elde edenler, bir kuruﬂ vergi vermiyor bu ülkede. Dolay›s›yla bu sistemi bir bütün olarak görmeniz gerekiyor. Ve de sistem bankadan geçecek de¤erli arkadaﬂlar. Nas›l kredi kart›nda yard›mlaﬂt›lar ciddi çözüm ald›lar ve tüm harcamalar örne¤in 10 milyar 5 milyar kay›t d›ﬂ› ekonomide çözümlenir.
Bu iﬂin bir aya¤›, ikinci aya¤› bugün basit usul, naylon faturan›n cirit att›¤›
yerdir de¤erli arkadaﬂlar›m. O da yetmezmiﬂ gibi, bir meslek yok say›l›rcas›na yine
bizim meslektaﬂlar›m›z alet edilerek o esnaf grubunda defter tutturmaya çal›ﬂ›yorlar. Bir kere basit usulü kald›rmak zorundalar. Bu yeter mi? Bu da yetmez, hani
Say›n Bakan dedi ya; vergi dairesine giden tüm yol sizlerden geçmeli, tüm beyan
nameler meslek mensuplar› taraf›ndan imzalanmak zorunda. ‹mzalanmad›¤› takdirde bu iﬂi çözemezsiniz. Beyannamenin imzalanmas› ç›kt› kabul ediyorum, iﬂte bir
baﬂka daha s›k›nt›m›z var. De¤erli arkadaﬂlar›m siz iﬂte ‹stanbul’da 21 bin tane
meslek mensubu var, burada bin tane arkadaﬂ›m gelmiﬂ e¤itim izliyorsunuz. Yine
binlerce arkadaﬂ›m bölge e¤itim çal›ﬂmalar›na kat›l›yorlar, kendilerini yenilemeye
çal›ﬂ›yorlar. Çok iyi biliyorum ki buradaki arkadaﬂlar›m›n bu e¤itimi giren arkadaﬂlar›n önemli bir bölümü bu iﬂi adam gibi yapmak istiyor. Yani muhasebe norm ve
standartlar›na göre etik kurallara uygun bir ﬂekilde yapmak istiyorlar. Peki soruyorum baﬂ›m›zdan geçti¤i için biliyorum, siz bu iﬂi adam gibi yapt›¤›n›z zaman mükellef yandaki muhasebeciye gitti¤i zaman benim meslektaﬂ›m›n durumu ne olacak?
‹ﬂte bunu çözmedi¤iniz zaman bu anlatt›klar›m›z› çözmedi¤iniz zaman, aç›kças› sadece bugün bir puan belki bu geliri art›rabilirsiniz, ama 10 puan artt›ramazs›n›z.
Geliyorum performans denetimi tebli¤ tasla¤›na. Say›n Defterdar›m›z›n pazartesi günü Ankara’da toplant›s› var, bizden öneri bekliyorlar. Bugün de ifade ettik bir raporumuz haz›rlan›yor, hem Say›n Defterdar›m›za hem de TÜRMOB’a akta-
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raca¤›z, Maliye Bakanl›¤›m›z›n de¤erli daire baﬂkanlar› burada, bu bilgilerin yeterli
olmad›¤›na inan›yoruz. Yani bu bilgi verildi¤i zaman sadece 2003 y›l› ile ilgili rakamlar› yazd›¤›m›z zaman, bir zarar eden geçmiﬂte zarar› olan bir firman›n durumu bu
tebli¤ tasla¤›nda karﬂ›l›kl›k yok. Yat›r›m indiriminin bir aç›kl›¤› yok, yeni iﬂe baﬂlayan
ile ilgili aç›klamalar yok. Bu konudaki aç›klamalar›m›z› birlikte sunup, buna uygun bir
tebli¤ ç›kmas›nda büyük yarar var.
Ve sonuç itibar›yla ﬂuraya geliyorum de¤erli arkadaﬂlar›m. Bu performans denetimiyle ilgili asla ve asla mart ay›nda bu beyannameleri verirken nisan ay›n›n beyan›n› verirken hiçbir beyannamenin vergi dairesinden geçece¤ini ve ﬂu yap›lmas›
gerekiyor, bu verece¤imiz bilgi sonucunda ben bir meslek mensubu olarak gerçekten
bu tip uygulamalara karﬂ› ç›km›yorum. Ama önce mükellefi potansiyel suçlu olarak
görmeden, onlara bir e¤itim süreci vermeden bu uygulaman›n sa¤l›kl› olaca¤›na
inanm›yorum. Bu bildirileri bölelim. Desin ki vergi dairesi kriterleri sa¤lam olmak
kayd›yla, onlara potansiyel suçlu bakmadan, ey vergi mükellefi senin vergin gerçekten düﬂüktür, otur kendine çeki düzen ver diye bir uyar›da bulunsun. Meslektaﬂa
da bilgi versin, o uyar›lara ra¤men o ilgili mükellef kap›s›n›n önünü temizlemiyorsa
asla matrah art›m› olmadan inceleme yaps›nlar de¤erli arkadaﬂlar›m. ‹nceleme yap›ld›¤› oranda, buna baz› arkadaﬂlar sevinebilir, içimizdeki çürükler de ortaya ç›kacak.
Bu uygulama yap›ld›¤› zaman Say›n Daire Baﬂkan›m, inan›n bu iﬂten sonuç
al›rs›n›z. E¤er bu uygulamay› ‹stanbul’da 21 bin, Türkiye’de 65 bin meslek camias›n›
yok sayarak bizden hukuk d›ﬂ› olarak bu matrahlar› neye göre artt›r›n gelin dedi¤iniz zaman biz bunu yapamay›z. Say›n Daire Baﬂkan›m, biz bunu yapmayaca¤›z,
ama bu uygulamayla biliyoruz ki bir meslek yok edilecektir. 14 y›lda hiçbir meslek
odas›nda olmayan e¤itimlerimizle, çal›ﬂmalar›m›zla, teknolojiyle bütünleﬂmemizle,
toplumla diyaloglar›m›zla önemli bir yere gelen bu meslek camias›na, 329 No’lu tebli¤le böyle bir yöntem izledi¤iniz zaman, hem bu ülke yarar görecek, hem bu meslek
farkl› noktaya gelecektir. Bu duygular bizim duygular›m›z de¤il, biz yönetim olarak
sizin duygular›n›z› aktard›k, tüm Maliye Bakanl›¤›'n›n tüm teﬂkila t›ndan bu sa¤duyuyu bekliyor, seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar sunuyorum.
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Kay›t d›ﬂ› olarak faaliyet gösterenlerin bu kadar çok oldu¤u bir ülkede, vergi mükellefi olup beyannamesini vermek
isteyen kiﬂilere internet üzerinden göndermedi diye bir ceza verilmemelidir.
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16 Mart 2005

>>> Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Çok de¤erli konuklar, sayg›de¤er meslektaﬂlar›m, hepinize hoﬂgeldiniz diyor
sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.
De¤erli meslektaﬂlar›m, mesleki yo¤unlu¤umuz devam ediyor. Deyim yerindeyse gece gündüz demeden, mevzuattaki de¤iﬂiklikleri tamamlamaya çal›ﬂ›yoruz. Hep
buralarda konuﬂtuk, konuﬂmaya devam edece¤iz, biz de anlatmaya devam edece¤iz. Beyanname sürelerindeki hanelerde oynanmas›n›n faturas› bizlere ç›kt›. Gerçekten mali idare çok yak›ndan görüyor, izliyor. Süre yetmedi¤inde biz buradan
bast›r›yoruz Bakanl›¤a. Bakanl›k sa¤olsun sirküleri 15 gün uzatt›m diyor, 1 hafta
uzatt›m diyor.
Bir di¤eri ﬂu; art›k ikidebir de bu beyanname sürelerinin uzat›lmas› yerine, sistem oturuyor, daha net oturmuﬂ olan bir süre var, örne¤in katma de¤er vergisinde
ay›n 25'i süresi, iﬂin yetiﬂmesi anlam›nda yetiﬂmiﬂ bir süredir, tekrar eski tarihlerine
çekilmesini ve bizde bu ›zd›raptan s›k›nt›dan kurtuluruz diye düﬂünüyoruz.
Yine de¤erli meslektaﬂlar›m, ebeyanname konusu yayg›n bir ﬂekilde uygulanmaya devam ediyor. Ben yak›ndan takip ediyorum, birçok meslek mensubu art›k bu
teknolojinin son halinden yararlan›yor. Zorlamalar olmadan birçok beyannamelerimizi internet üzerinden göndermeye çal›ﬂ›yoruz. Tabii son olarak getirilen y›ll›k gelir
vergisindeki biliyorsunuz bir zorlama getirildi, bir limit konuldu, cirosu 400 bini
aﬂan kuruluﬂlar her y›ll›k gelir beyannamesini internet üzerinden gönderme zorunlulu¤u getirildi. Biz baﬂ›ndan beri internet olay›n› savunuyoruz. Önümüzdeki süreçlerde ka¤›tlar›n kalkaca¤›n› her yerde anlat›yoruz, ama bu ülkede yüzde 70 kay›t d›ﬂ›
olan bir ekonomide, ülkede yüzlerce kay›t d›ﬂ› mükellef olan bir ülkede, orada burada herkese vergi mükellefi olup beyannamesini vermek isteyen mükellefe internet
üzerinden göndermedi diye bir ceza verilmemelidir de¤erli arkadaﬂlar. Bu nedenle
Oda olarak talebimiz ﬂudur; burada Ankara’dan da de¤erli konuklar›m›z var, evet
bu sürelerde yapt›k, ama 2005 y›l›nda e-bildirgede oldu¤u gibi ihtiyari olmal›d›r.
Altyap›s›n› kuramamaktan dolay› bu mükellefleri, meslek mensuplar›n› cezaland›rma hakk›n›z olmad›¤›na inan›yorum.
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Yine de¤erli meslektaﬂlar›m; bugün de ele al›naca¤›n› zannetti¤im enflasyon
düzeltmesiyle ilgili Gelirler Genel Müdürlü¤ü sayfas›nda sirküler var, Vergi Usul Kanunu 17 No’lu sirküler. Tabii okumuﬂsunuzdur, gerçekten bu sirkülerin geç yay›nland›¤›na inan›yoruz. Özellikle beyannamesini geçici vergi düzenli yapan mükelleflerin bu
yeni tebli¤ tasla¤›na göre de düﬂündü¤ümüzde ma¤duriyetin kimsenin alt›ndan kalkaca¤›n› zannetmiyorum. Bu anlamda da, bundan dolay› hiçbir vergi mükellefinin
ma¤dur olmamas› gerekiyor. Yine bu tebli¤ tasla¤›nda gerçekten çok karmaﬂ›k hususlar ve yönler var. Bir tane örnek verece¤im. 2004 y›l› amortisman hesaplama
yöntemi daha önce yay›nlanan tebli¤ ve sirkülerden farkl› olarak yorumlanmaktad›r.
Bu ve buna benzer birçok örne¤i ço¤altabiliriz. Burada bir kaosun olmamas›, vergi
mükelleflerinin ma¤dur olmamas› aç›s›ndan Gelirler Genel Müdürlü¤ü'ne sunmuﬂ oldu¤umuz Odam›z›n düzenledi¤i rapor var. Bu rapor dikkate al›n›rsa, uygulamada
bir çok kaosun olmayaca¤›na inanmaktay›z.
De¤erli meslektaﬂlar size bu ay göndermiﬂ oldu¤umuz yay›nlar içerisinde ‹stanbul Defterdarl›¤›'n›n bir yaz›s› elinize ulaﬂm›ﬂt›r zannediyorum. Bu yaz›da, özüne
girmeyece¤im ama geçen sene ‹stanbul’da biliyorsunuz çok olumsuz bir süreç yaﬂad›k. Hem de gelir vergisi beyanname döneminde beyannameleri haz›rlad›¤›m›zda
vergi dairesine gitti¤imizde bu beyannameler geri çevrildi. Yeni Defterdar›m›z Say›n
Akif Ulusoy her yerde ﬂunu ifade ediyor. Önce diyor, hukukun üstünlü¤ü diyor. Bu
anlamda hukuka ayk›r› iﬂlem yap›lmas›na taraf olmad›¤›n› belirtiyor. Bu nedenle de
meslek odalar›yla bir dizi toplant›lar yaparak durumun vahametini anlatan bir yaz›s›n› sizlere iletmiﬂ vaziyette.
Sevgili meslektaﬂlar gerçekten vergi gelirlerine bakt›¤›m›z zaman, durum iç
aç›c› de¤il. Bir örnek verece¤im, gelir vergisi mükelleflerinin yüzde 10’u hatta 11’i buluyor, beyan yoluyla ödenmekte. Yine kurumlar vergisi oranlar›na bakt›¤›n›z zaman
son derece komik rakamlar. Bizim tüm meslek mensuplar›m›za tavsiyemiz ﬂudur;
art›k vergi mükelleflerimizin kullanmas›n›, a¤lamas›n› bir tarafa b›rakal›m, ben ﬂu
tespitimi de sizlerle paylaﬂmak istiyorum. Say›n Defterdar'la yapt›¤›m›z toplant›da, meslek örgütlerinin temsilcileri oradayd›. Baronun da, tabiplerin de, ticaret
odas›n›n da, sanayi odas›n›n da, sevgili arkadaﬂlar hepsinin ortak ﬂeyi ﬂu; çok hakl›s›n›z Say›n Defterdar bu durumun düzeltilmesi laz›m ﬂeklinde yaklaﬂ›mlar› vard›. O
yüzden bir kez de bizim a¤z›m›zdan bunu hat›rlatmakta büyük yarar var diye düﬂünüyorum.
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Bir de meslektaﬂlar›m, size göndermiﬂ oldu¤umuz bir uygulama rehberi var,
vergi uygulama rehberi. Uzunca zamand›r hep dile getirdi¤imiz, iﬂte bir vergi dairesine gitti¤imiz zaman farkl› uygulamalardan dolay› zaman kayb›ndan bahsediyorduk. Bu rehber en az›ndan bunu ortadan kald›racakt›r. Bizim üyelerimizden ricam›z
ﬂudur, lütfen vergi dairesine bir iﬂleme giderken, bu uygulama rehberindeki hususlar› dikkate alarak haz›rl›¤›n yap›lmas›. Buna ra¤men vergi dairesinde sizi geri çeviriyorlarsa yap›lacak bir tek ﬂey var. Gönderdi¤imiz yard›mc› elemanlar›m›z› vergi dairesinde muhatap etmeyin, meslek mensubu olarak birbirinizin kap›s›n› çal›n. ‹ddia
ediyorum ‹stanbul’da tüm vergi dairesi müdürlerinin meslek mensubuna kap›s› aç›kt›r, bunu anlatt›¤›m›z zaman bu uygulamalar› birlikte uygulam›ﬂ olaca¤›z diye düﬂünüyorum.
De¤erli meslektaﬂlar›m, biz a¤›rl›kla vergi ve SSK olaylar›na zaman ay›r›yoruz.
Ama önümüzde çok önemli bir yasa de¤iﬂikli¤i var. Türk Ticaret Kanunu'nda aylard›r süren bir çal›ﬂma konuldu. Gerçekten Türk Ticaret Kanunu bizi çok yak›ndan ilgilendiren bir kanun. Özellikle bizim y›llard›r dile getirdi¤imiz baz› hususlar›n da bu
kanunda yer ald›¤›n› gözlemliyoruz. ﬁöyle birkaç örnek vereyim: Yeni taslakta ayl›k
sermayenin tespitinde bir de¤erleme raporu tanzimimiz isteniyor, bu raporun bizler
taraf›ndan düzenlenmesi hususu getiriliyor, yine y›llarca ﬂirketlerdeki denetçilerin
meslek mensubu olmas›n› dile getirmiﬂtik, Türk Ticaret Kanunu'nda bu konuda aç›kl›k getiriliyor, en az iki kiﬂinin meslek mensubu olma zorunlulu¤u getiriliyor. Yine çok
önemli bir konu, muhasebe standartlar› da art›k Türk Ticaret Kanunu yürürlü¤e
girdi¤inde bir yasal zorunluluk haline getiriliyor. Mesle¤imizi çok yak›ndan ilgilendiren konular. Tabii bunun yan› s›ra örne¤in genel kurullar›n internet üzerinden yap›laca¤› gibi, ﬂirketlere web sayfalar›ndan oluﬂuma kadar birçok konu var. Ben çok
vaktinizi almak istemiyorum, ama ﬂunu bilmenizi istiyoruz biz Oda olarak bu konuyu
çok yak›ndan takip ediyoruz. Hem Odam›zdaki Türk Ticaret Kanunu'yla ilgili olan komitemiz hem de bu konunun uzman kiﬂilerinden oluﬂan iki komitemiz eﬂ güdümlü
olarak çal›ﬂ›yorlar. Zannediyorum bu kanunun 2006 ﬁubat'›nda yasallaﬂmas› tamamlan›yor, bu süreye kadar sivil toplum örgütleri meslek odalar›n›n görüﬂleri al›narak sonuçland›r›lmak isteniyor. Bu konuyu yak›ndan takip etti¤imizi, yasallaﬂt›¤›
andan itibaren her zaman oldu¤u gibi hem bunu kitap yay›nlar›n›, hem de yayg›n
e¤itimlerini yaparak meslek camiam›z› bilgilendirece¤iz.
Sevgili meslektaﬂlar›m gerçekten son bir y›lda hepimiz bir enflasyon muhase-
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besi tak›ld›k gidiyoruz. Ve as›l stresi de zannediyorum bu günden sonra baﬂlayaca¤›z. Çünkü kurumlar aras› beyanname aﬂamas›nda birço¤umuz geçici vergi döneminde bu düzeltmeyi yapmad›¤›n›z› biliyoruz. Bu, bu sene bitecek, tahmin ediyorum
son anda bir de¤iﬂiklik olmazsa, 2005 y›l›n›n enflasyon düzeltmesi uygulanma yacak.
ﬁimdi biz as›l yapmam›z gereken birçok konu var Oda olarak gündemimizde
olan konu, ama maalesef bunu bu enflasyon düzeltmesinden dolay› sizin gündeminize getiremedik. ‹ki tane konu var gündemimizde olan, ki muhtemelen yaz ay›nda
bunun altyap›s› haz›rlanacak, eylül ay›ndan itibaren yayg›n e¤itimine baﬂlayaca¤›z.
Bunlardan bir tanesi üyemizin geliﬂimiyle ilgili bir projemiz var, bu proje hemen hemen tamamlanm›ﬂ vaziyette. Ama bu projenin baﬂl›¤›na bakt›¤›m›z zaman iletiﬂimden tutun, empatiye var›ncaya kadar, yapt›¤›m›z iﬂi müﬂterimize anlatmaya var›ncaya kadar birçok baﬂl›klardan oluﬂmaktad›r. ‹nan›yorum ki bu e¤itime kat›lan
meslek mensuplar› hem müﬂteri iliﬂkileri, hem de kendimizi ifade edebilmek yönünden de farkl› bir eriﬂime sahip olaca¤›z. Ben inan›yorum ki yenili¤e aç›k olan bu camiam›z›n bu e¤itimleri baﬂlatt›¤›m›z zamanda k›sa süreli bir e¤itime kat›lacaklard›r.
‹kinci konu de¤erli meslektaﬂlar›m, denetim konusu. Her yerde söylemeye çal›ﬂ›yoruz, bu mesle¤in gelece¤i bir denetim mesle¤i olaca¤›n› söylüyoruz. Çok samimi
olarak ifade ediyorum. Bize bir bankan›n denetimini yap›n deseler, çok samimi olarak söyledi¤imizde bu denetimi yapma birikimine sahip de¤iliz. Böyle bir bankan›n
denetiminin bir tak›m çal›ﬂmas› oldu¤unu, bir ekip iﬂi oldu¤unu herkesin bilmesi gerekiyor. Bizim eksik yanlar›m›zdan bir tanesi denetim teknikleri, denetim nas›l yap›l›r konusunda çok ciddi eksiklerimiz var. Oda olarak TESMER olarak bu konuda denetim çal›ﬂmalar›m›z›n altyap›s›n› haz›rlad›k.
ﬁimdi sonuç itibar›yla de¤erli meslektaﬂlar›m, hep ﬂunu ifade ediyoruz; sürekli
teknoloji geliﬂiyor. Teknolojiye ayak uydurmad›¤›m›z zaman bu mesle¤i sürdürmek
söz konusu de¤il. Bir baﬂka anlamda, mesle¤i bireysel sürdürdü¤ümüz sürece bu
meslekten pay›m›z› almam›z söz konusu de¤ildir. Diyoruz ki, bunu b›kmadan usanmadan hep sürdürece¤iz, sürdürmeye devam edece¤iz. Gelin güçlerimizi birleﬂtirelim. Oluﬂturdu¤umuz yap›lar› teknolojiyle bütünleﬂtirelim. Kendi iﬂimizde uzmanlaﬂmay› oluﬂtural›m. Yabanc› dili mutlaka ö¤renelim. Buna ayak uyduranlar hem piyasadaki pay› alacakt›r, hem daha sayg›n duruma gelme konusunda emin ad›mlarla
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yürüyecektir. Üzülerek söylüyorum teknolojiyle bütünleﬂmeyen, kendini yenilemeyen
meslek mensuplar›, iﬂte bir yere kadar olacakt›r, bir yerden sonra art›k sona erdi¤inde bu mesle¤i yapamayacaklard›r. Muhasebe camias›n›n ﬂu özelli¤ini biliyoruz;
teknolojiye yenili¤e son derece aç›k bir camia, k›sa sürede ayak uyduran bir camia,
üyelerimizin buna k›sa sürede adapte olaca¤›na inan›yor, Ankara’dan ve ‹stanbul’dan kat›lan de¤erli kat›l›mc›lara sizler ad›na teﬂekkür ediyor, seminerin baﬂar›l›
geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar sunuyorum.
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>>> Gelir Vergisi Beyanname Düzenlemesi ve
Enflasyon Düzeltmesi
Sayg›de¤er konuklar, de¤erli oda baﬂkanlar›, de¤erli meslektaﬂlar›m, hepinizi
sevgi ve sayg›yla selamlayarak, hoﬂgeldiniz diyorum.
Öncelikle konuﬂmama baﬂlarken bir dile¤imi yinelemek istiyorum. Biliyorsunuz
iki toplant›d›r, gerek ilçelerdeki yapt›¤›m›z e¤itimlerde, gerekse buradaki e¤itimlerimizde bir rezervasyon sistemini getirdik. Ve bunun gerekçelerini sizlere anlatt›k.
Gerçekten çok uzak ilçelerden gelen arkadaﬂlar›m›z, buradan geri dönmesini yönetim olarak içimize sindiremedi¤imizi, bir baﬂka boyutta da buran›n kendi güvenli¤i
aç›s›ndan böyle bir önlem al›nmas› gerekiyordu. Ve bunu önümüzdeki y›llarda da daha düzenli olarak sürdürece¤iz. Ama d›ﬂar›daki bir sohbette bir arkadaﬂ›m biz internet kullanm›yoruz dedi, çok üzüldü¤ümü belirtmek istiyorum. Arkadaﬂ›n ismi
önemli de¤il. Gerçekten e¤er bizler, önümüzdeki süreçte teknolojiyle bütünleﬂmezsek, teknolojiye göre kendimizi uyduramazsak, bu mesle¤i sürdürmemiz söz konusu
de¤ildir.
‹ﬂte son bir y›lda bir yandan e-beyannameler ve bildirgeler ve bir gün gelecek
oturdu¤unuz yerden beyannameyi göndereceksiniz, vergi daireleri ortadan kalkacak
ve her ﬂey elektronik ortamda yap›lacak. Bu nedenle e¤er bizler bu yenili¤e ayak uyduramazsak, üzülerek söylüyorum arkadaﬂlar›m›z bu mesle¤i sürdüremeyeceklerdir.
De¤erli meslektaﬂlar›m; geçen e¤itimde de ifade ettik, enflasyon düzeltmesi
konusu nisan ay›n›n sonuna kadar bizim gündemimizde olan en önemli e¤itim konusudur. Bu nedenle bizim bu aylardaki geleneksel olarak yapt›¤›m›z gelir vergisi beyannamesi ve önümüzdeki kurumlar vergisi beyannamesinde, hem beyannameyi ele
alaca¤›z, hem de enflasyon düzeltmesini uygulama olarak birlikte de¤erlendirmeye
devam edece¤iz. Bu nedenle 16 Mart'ta yine bu salonda yapaca¤›m›z kurumlar vergisi seminerimizin bir di¤er konusu enflasyon düzeltmesi olacakt›r. Yine sizlere verdi¤imiz söz do¤rultusunda, biliyoruz ki bu ay geçici vergilerimizle u¤raﬂt›k, katma
de¤er vergisiyle u¤raﬂt›k, birçok arkadaﬂ›m›n düzeltmeye zaman ay›rmad›¤›n› biliyoruz. Bu nedenle 1 Mart'tan itibaren 16 noktada iki kez daha enflasyon düzeltme-
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si e¤itimleri yap›lacakt›r. Bu nedenle meslek mensuplar›m›z›n bu e¤itimlere bir kez
daha kat›lmalar›n›n, eksikleri tamamlamalar›n›n büyük bir yarar olaca¤›n› belirtmek
istiyoruz.
Sevgili meslektaﬂlar›m; geçti¤imiz gün Say›n Maliye Bakan›m›zla bir yemek
yedik. TÜRMOB yönetimi olarak, burada Say›n Bakan›m›za beyanname sürelerinin
gerçekten bir facia oldu¤unu, özellikle katma de¤er vergisinin yaklaﬂt›¤› süreçte
yetiﬂtiremedi¤imizi, hatta ﬂöyle bir bürolar› dolaﬂ›rsan›z meslek mensuplar›n›n sabahlara kadar iﬂlem yapt›¤›n› göreceklerini ifade ettik. Toplant›da bize verilen
önemli haber ﬂu: Haziran veya temmuz ay› içerisinde beyannameler eski süresine
çekilecektir, dolay›s›yla bu yaﬂad›¤›m›z ›zd›rap da bir anlamda ortadan kalkm›ﬂ olacakt›r. Say›n Bakan'dan bizzat bunun sözünü alm›ﬂ vaziyetteyiz.
Bir di¤er konu de¤erli meslektaﬂlar›m, Say›n Bakan'a üç tane talebimizi aktard›k. Dedik ki, siz meslek mensuplar›n›n üç tane temel talebini giderirseniz, hayata geçirirseniz hem bu camia taraf›ndan unutulmayacak bir bakan olarak kal›rs›n›z,
hem de mali idarenin yapmak istedi¤i birçok ﬂeyde bu meslek mensubundan büyük
bir destek alaca¤›n› ifade ettik. Nedir bunlar dersek; birincisi dedik, bir meslektaﬂ
grubu oluﬂtu, e¤itimleri izleyen hatta birçok illerde gördü¤üm burada da oldu¤u gibi ayakta e¤itimi izleyen, bu iﬂin öneminin fark›nda olan, bu iﬂi deyim yerindeyse
adam gibi yapmak isteyen bir meslektaﬂ grubu oldu¤unu ve bunlar›n say›s›n›n az
olmad›¤›n› ifade ettik. Ancak bu meslek mensuplar›na iﬂ güvencesini mutlaka verilmesi gerekli oldu¤unu söyledik. Bunu sa¤larsan›z herkes iﬂ güvencesini elde etti¤i
zaman, hiçbir taviz vermeden bu mesle¤i, muhasebe uygulamalar›na göre yap›lmas›n› sa¤lam›ﬂ olacaklard›r diye ifade ettik.
‹kincisi, yine en temel ihtiyaçlar›m›zdan bir tanesi bir ücret tarifesi bildiriliyor.
Maalesef ücret tarifesi, maalesef kendi içinde çok düﬂük rakamlarda bu ücreti almaya çal›ﬂ›yoruz. Bunu mutlaka bir ﬂekilde güvence alt›na al›nmas› gerekli oldu¤unu söyledik.
Üçüncüsü de, ücretlerimizi zaman›nda tahsil edemedi¤imizi, bu anlamda herkese sözleﬂme düzenleme mecburiyetinin zorunlu hale getirilmesini, sözleﬂmelerde
bir kredi kart› talimat› getirerek ve müﬂteri bunu mutlaka imzalamak zorunda kalarak bir sürecin baﬂlat›lmas›n› talep ettik. Yani art›k bizim param›z verildi olay›
de¤il, o kredi kart› hangi bankayla çal›ﬂ›yorsan›z, ayr› bir ücretimizin tahsil edilece¤i bir süreç. Bunun bir baﬂka anlam› da, kay›t d›ﬂ› ekonominin yok oldu¤u yüzde yüz
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belgenin üzerinde bir geçiﬂ anlam› geliyor ve gerçekten Say›n Bakan'›n, bu üç tane
konuyu otural›m TÜRMOB, Maliye Bakanl›¤› ivedilikle bir proje haline getirelim ve bunu uygulayal›m ﬂeklinde bir yaklaﬂ›m› var. Ümit ediyoruz önümüzdeki süreçte, bunu
mutlaka hayata geçirmiﬂ olaca¤›z diye düﬂünüyorum.
De¤erli meslektaﬂlar›m, bir konuda daha sizi bilgilendirmek istiyorum. ‹stanbul Defterdar›m›z bir ilki baﬂlatt›. Geçti¤imiz ay içerisinde ‹stanbul’daki meslek
odalar›n› tek tek ziyarette bulundu. Sadece mali müﬂavirler de¤il yeminli odalar›,
barolar, tabipler birli¤i, sanayi odas›, ticaret odas›, esnaf odalar› ve bu ziyaretinde
bize bir tablo sundu. Ve doktorlar›, avukatlar› mükellef gruplar›n›n 2002 y›l›nda,
2003 y›l›nda ve 2004 y›l›nda kaç tane mükellef grubu var, bunlar o y›llarda ne vergi tahakkuk ettirmiﬂler, ne kadar vergisi var, bir anlam›nda bize sunuyor. ﬁöyle
bakt›¤›n›z zaman gerçekten, bir de kendimizle müﬂterilerimizi yan yana getirdi¤imizde beyan edilen vergilerin çok düﬂük oldu¤unu göreceksiniz. Say›n Defterdar'›n
ricas›, talebi ﬂudur; bu tip konumda olan, sürekli olarak da düﬂük rakam gösteren
gerçekten çok komik anlamdaki vergi ödeyen mükelleflerin bizler taraf›ndan uyar›lmas›n› talep ediyor. Bizim elçi olarak, Say›n Defterdar'›n bu talebini aktarmak görevimizdir. Bu anlamda çarﬂamba günü ‹stanbul’da bu bahsetti¤im meslek odalar›
baﬂkanlar›yla bir sabah kahvalt›s› yap›lacak ve bu toplant›daki bahsetti¤im konu
dile getirilecek. Ben tüm meslektaﬂlar›m›z›n gerçekten bu konuda duyarl› olmas›n›,
hakikatten beyan edilen rakamlar›n son derece düﬂük oldu¤unu, vergi adaletine uygun olmad›¤›n› bize yak›ﬂ›r dilde anlat›lmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum.
Bunlar›n d›ﬂ›nda bizim bir tek talebimiz var. Hepinizin gece gündüz bu beyannameyi yetiﬂtirmek için emek verdi¤inizi biliyoruz. Enflasyon düzeltmesini yetiﬂtirirken de ki gayretinizi biliyoruz. Ama sonra mali idarenin geçen y›l yaﬂad›¤›m›z gibi
hiçbir beyannameyi geri çevirmesini istemiyoruz de¤erli arkadaﬂlar. K›sacas› hukukun üstünlü¤ü ne ise, mevzuat kurallar› ne ise bu ﬂekilde beyanlar›n al›nmas›d›r,
ama sosyal sorunlar anlam›nda da bu konudaki müﬂterilerimizi, mükelleflerimizi
uyarmam›zda, yönlendirmemizde de büyük bir yarar oldu¤unu belirtmek istiyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m son olarak meslek örgütümüzün gündeminde birçok konu oldu¤unu, özellikle TÜRMOB Baﬂkanlar Kurulu'nda yap›lan son toplant›da önemli
16 tane çal›ﬂma konusu proje dedi¤imiz bir hedef ortaya koyduk. Ben burada detaylara tek tek girmeyece¤im. Mali Çözüm dergisinin 69’uncu say›s›nda meslek örgütünün önündeki projelerin neler oldu¤unu detayl› olarak sizlere aktaraca¤›z. An-

276

SEM‹NERLER <<<

2 seminer 2.qxp

10/3/08

11:03 PM

Page 277

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

cak bir konu var ki, Say›n Bakan ile yapt›¤›m görüﬂmede dile getirdi¤imiz gibi bu
mesle¤in birinci ve en temel sorunu haks›z rekabet konusudur. Bu anlamda bu sene
tüm çal›ﬂmalar›m›z› haks›z rekabet üzerine yo¤unlaﬂt›raca¤›m›z› bilmenizi istiyorum. Bir baﬂka konu, birkaç toplant›da ifade ettik, art›k meslek mensuplar›n›n yapaca¤› iﬂ say›s›n›n s›n›rlanmas›n›n zaman› gelmiﬂtir. Yani ne muhasebe fabrikalar›
olmal›d›r, ne iﬂte dan›ﬂmanl›k fabrikalar› olmal›d›r, ne de yeminli fabrikalar› olmal›d›r. Haks›z rekabet konusunda 1 Mart'tan itibaren çok yo¤un etkinliklerimiz olacak,
proje oluﬂturma sürecimiz olacak. Biliyoruz ki bu konular› baﬂlatmam›z›n bir tek yolu var, siz de¤erli meslektaﬂlar›m›z›n sahip ç›kmas›d›r. Art›k eme¤imize, al›n terimize göz dikenlere dur demenin zaman› gelmiﬂtir diye düﬂünüyoruz, bu seminere kat›lan de¤erli konuklara, de¤erli konuﬂmac›lara, de¤erli oda baﬂkanlar›na ve siz de¤erli
meslektaﬂlar›m›za teﬂekkür ediyorum, seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize
sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ederim.
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>>> Enflasyon Düzeltmesi ve Odam›zca
Haz›rlanan Enflasyon CD’sinin Tan›t›m›
Çok de¤erli meslektaﬂlar›m hepinize hoﬂ geldiniz diyorum, hepinizi sayg› ve sevgiyle selaml›yorum.
Öncelikle biraz önce baz› arkadaﬂlar›m›z yerinden biraz ses ç›karmaya çal›ﬂt›lar.
Çok c›l›zda olsa baz› arkadaﬂlar›m›z tepki koymaya çal›ﬂt›lar. Bir üzüntümle konuﬂmaya
baﬂlayaca¤›m buras› bakkallar odas› de¤il. Buradaki yap›lan her ﬂey sizler ad›na yap›lan çal›ﬂmalard›r. Ve biraz sonra neden LUCA gibi bir program ihtiyac› do¤du, niçin
meslek örgütünde LUCA var, bunu sizlerle paylaﬂaca¤›m.
Ben öncelikle de¤erli meslektaﬂlar›m, bugünkü e¤itim ve baz› çal›ﬂmalar hakk›nda
sizleri bilgilendirmek istiyorum. Hat›rlarsan›z bir önceki toplant›da enflasyon düzeltmesiyle ilgili taleplerimizi, web sayfam›zda da bu taleplerimizi takip ediyorsunuz, bir kaos
olaca¤›n›, mümkünse bu limitin alt›nda kalan firmalarla ilgili uygulanmamas› gerekli oldu¤unu, bunu hem Maliye Bakanl›¤› yetkililerine, hem de topyekûn anlatmam›za ra¤men,
hükümet ve Maliye Bakanl›¤›, IMF ve Dünya Bankas›'na yabanc› sermayede verdi¤i sözden dolay› bunun geri dönülemeyece¤ini ifade ederek ve hepimizin huzurunda enflasyon
muhasebesi uygulamadad›r.
Dedik ki bu süreler yetmez ve bu sürelerin yetmemesi boyutunda da iki ad›m att›lar. Dün bu de¤iﬂiklikleri aktard›k. Bir tanesi geçici vergi beyanname dönemi süresini 15
ﬁubat'a kadar uzatt›lar, birde limitin alt›nda kalan firmalarla ilgili de isterlerse bilanço
usulüne tabi olanlar 15 Mart'a kadar, kurumlar vergisi bilançosuna tabi olanlar 15 Nisan'a kadar beyanname ekinde 2000-2004 düzenleme yaparak verebileceklerdir. Tabii
bu aç›klanan 14 No’lu sirküler, sadece hepimizi rahatlatan, daha do¤rusu süreleri biran
evvel aç›klanmas› gerekti¤i için aç›klanan bir sirkülerdir. Arkadan bir sirküler veya tebli¤
yine bekliyoruz. Yine hat›rlarsan›z Maliye Bakan›'na aktarm›ﬂ oldu¤umuz web sayfas›nda mevcut olan, dedik ki gayri faal iﬂletmeler, tasfiye halinde olan iﬂletmeler ne olacak,
bunlara bir aç›kl›k gelmesini, kolayl›k gelmesini ve bir sürü daha baﬂl›klar› içeren konularda taleplerimizi aktard›k. Ve zannediyorum birkaç gün içerisinde de ikinci bir sirküler veya tebli¤ yay›nlanarak uygulamada yaﬂayaca¤›m›z sorunlar› aza indiren bir yay›n› bekliyoruz.
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De¤erli meslektaﬂlar›m, ben bir düﬂüncemi sizlerle paylaﬂmak istiyorum. ﬁimdi 15 ﬁubat'a kadar bu konu uzat›ld›. Yine isteyen arkadaﬂlar›m›z gelir ve kurumlar
vergisi beyannamesi ekinde bu düzeltmeyi verebilecekler, ama benim meslektaﬂlara
tavsiyem bu düzeltme iﬂlemlerini, en az›ndan geçici vergi dönemine çekmenizde bir
yarar var. Neden yarar var? Bu düzeltme iﬂlemini yapt›n›z, geçici vergi dönemiyle ilgili olan diyelim ki yüz lira geçici vergi,bunu her yerde anlat›yorum ama daha sonra
düzeltme iﬂlemini yapt›¤›n›z kurumlar vergisi beyannamesi ekinde verdiniz, 150 lira
kâr ç›kt› burada bir problem yok. Bunun üzerinden vergisi hesaplan›r, ödedi¤iniz geçici vergiyi mahsup edersiniz, ödersiniz. Ama tersini ele alal›m, yüz lira kâr ç›kt›¤›nda geçici vergiyi ödedi¤inizde, e¤er düzeltme yapt›¤›n›zda zarar ç›kt›¤› zaman müﬂteri size dönecek, ben niye geçici vergi ödüyorum diye bize geri dönebilirler. O yüzden benim meslektaﬂlara tavsiyem, bu foto¤raf› görün, Maliye Bakanl›¤› da bir serbestlik sa¤l›yor herkese, müﬂterilerimizin ç›karlar› hangi do¤rultudaysa ona göre
iﬂlem yapman›zda büyük bir yarar var diye, bu düﬂüncemi sizlerle paylaﬂmak istiyorum.
De¤erli meslektaﬂlar, biliyorsunuz sizlere CD’ler da¤›t›ld›. Gerçekten enflasyon düzeltmesinden dolay› ﬂunu çok iyi biliyoruz ki, bu iﬂleri yapmam›zdan dolay›
müﬂterilerinizden ek bir ücret alamayaks›n›z. Zaten birço¤umuz normal ücretimizi
almak için ac›mas›zca birbiriyle rekabet eden meslek grubu içerisinde, hak etti¤i
ücreti al›rken, almaya çal›ﬂ›rken, bir yandan da bu ek iﬂlemden dolay› ücret alamayaca¤›n›z› çok iyi biliyorum. Ama biz Oda olarak ﬂunu gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂt›k.
Belki LUCA ile de ba¤lant›l› bu konu; her bir program de¤iﬂikli¤inde yaz›l›m firmalar›
bizim s›rt›m›zdan trilyonlarca lira para kazanmaya çal›ﬂ›yor, de¤erli arkadaﬂlar›m.
Bir örnek verece¤im ben size, sadece bir versiyon de¤iﬂikli¤i program rakam› Türkiye ortalamas› 300 milyon civar›ndad›r. 50 bin meslek üyesi var, bunu çarp›n 300
milyonla 15 trilyon yapar de¤erli arkadaﬂlar›m. En az›ndan biz gücümüz yetti¤i
oranda 15 trilyon, sadece CD’lerde program de¤iﬂikli¤iyle meslek mensubunun cebinden para ç›kmas›n› engellemeye çal›ﬂ›yoruz.
Yine ayn› ﬂekilde buraya gelip, ücretsiz e¤itimler yap›yoruz. Bunu çok iyi biliyoruz ki, d›ﬂar›da bir e¤itim almaya kalkt›¤›n›z zaman 400-500 milyondan aﬂa¤›
bu e¤itimin olmad›¤›n› da biliyoruz. Yay›nlanan kitaplar›, e¤itimi üst üste koydu¤unuz zaman, sadece bir enflasyon düzeltmesi iﬂleminden dolay› bizim s›rt›m›zdan
kazan›lan rakam en az yüz trilyon lirad›r. Gerçekten hiçbir meslek örgütünde olma-
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yan bir modelle bir avuç arkadaﬂ›m›n fedakarl›k ve gayreti sonucunda hem bu kitaplar yaz›ld›, hem her ilçede yayg›n e¤itimler yap›l›yor, hem bu CD’leri siz meslektaﬂlar›m›za ulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yoruz. Bu anlamda bu CD’yi haz›rlayan arkadaﬂlar›ma, isimleriyle birlikte huzurlar›n›zda teﬂekkür etmek istiyorum. Bilal Güven arkadaﬂ›ma, Erol Demirel arkadaﬂ›ma, Menekﬂe Ar›kan’a, Hüseyin F›rat’a, Volkan Demir’e ve program›n yaz›l›m›nda emek gösteren yaz›l›mc›m›z ‹smail Y›ld›r›m arkadaﬂ›m›za, sizler ad›na teﬂekkür etmek istiyorum.
De¤erli arkadaﬂlar, Oda olarak ﬂubat, mart ve nisan ay›m›z aç›kças› 15 Nisan'a kadar kurumlar vergisi beyannamesi verilinceye kadar tek bir e¤itim çal›ﬂmam›z var. Konumuz enflasyon düzeltmesi olacak. Bu nedenle yine bu salonda 21 ﬁubat'ta yap›lacak olan gelir vergisi beyanname düzenlemesine enflasyon düzeltmesini eklemiﬂ vaziyetteyiz.
Yine ayn› bu salonda 16 Mart'ta yap›lacak olan kurumlar vergisi beyanname
düzenleme seminerine de yine enflasyon düzeltmesini eklemiﬂ bulunmaktay›z. ﬁurada huzurunuzda ﬂu sözü veriyoruz; enflasyon düzeltmesini ö¤renmek isteyen arkadaﬂlar›m›za tek bir arkadaﬂ›m›z kal›ncaya kadar, bu talepler sonuna kadar karﬂ›layacak kadar e¤itimlere devam edece¤iz. Yeter ki siz meslektaﬂlar›m›z bu e¤itimlerimize ilgi duyun, talep duyun, bizde Oda olarak bu talepleri yerine getirmek için tüm
gayretimizi gösterece¤iz.
Yine CD ile ilgili ilçelerden oluﬂan 100 tane arkadaﬂ›m›z›n isimlerini web sayfam›za koyduk, onlara e¤itim verdik. Maalesef teknolojinin altyap› eksikli¤inden dolay›
baz› arkadaﬂlar›m›z bu CD’nin aç›l›m›n› yapam›yorlar veya programla ilgili s›k›nt›lar›
oluyor. Yine bu arkadaﬂlar›m›z özveriyle bu CD’lerdeki sorunlarla ilgili sizlere katk›
sunmaya çal›ﬂacaklard›r.
Bugünkü e¤itime kat›lan, iki ayd›r sürdürdü¤ümüz rezervasyon e¤itime gösterdi¤iniz duyarl›l›¤a gerçekten teﬂekkür etmek istiyorum. Biz burada bu e¤itimleri
yapt›¤›m›zda, Silivri’den gelen bir arkadaﬂ›m›n veya Tuzla’dan gelen bir arkadaﬂ›m›z›n yer olmamas› nedeniyle geri dönmesinin çok büyük üzüntüsünü yaﬂ›yoruz. Ama
teknolojinin getirmiﬂ oldu¤u olanaklar sayesinde, seminerlere giriﬂ bileti temin edildi ve ﬂu anda gördü¤üm kadar›yla ayakta duran arkadaﬂ›m›z yok, ama talepler
onuna kadar gerçekleﬂtirilmeye çal›ﬂ› lacakt›r.
Yine sevgili meslektaﬂlar›m ﬂu anda geçen ay denedi¤imiz baz› teknik altyap›lardan dolay› gerçekleﬂtiremedi¤imiz bir ilk bugün gerçekleﬂmiﬂ olacak. Yani bu se-

280

SEM‹NERLER <<<

2 seminer 2.qxp

10/3/08

11:03 PM

Page 281

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

minerler bundan sonra, seminer yap›l›rken internet üzerinden canl› yay›nlarla buraya gelemeyen arkadaﬂlar›m›z izleyebileceklerdir. Yine bugün bir ilk daha gerçekleﬂiyor, e¤er web sitemizi izlediyseniz, yine buraya gelemeyen arkadaﬂlar›m›z sorunlar›n› mail yoluyla bize sorabilecekler, yine arkadaﬂlar›m›z bu sorular› burada yan›tlamaya çal›ﬂacaklar. Buraya gelemeyen arkadaﬂlar›m›z, bu e¤itimi izleyemeyen arkadaﬂlar›m›z, gecenin herhangi bir saatinde, web sitemize girerek bu e¤itimleri videodan izlemiﬂ olabileceklerdir.
De¤erli arkadaﬂlar web sayfam›zla ilgili birkaç çal›ﬂmadan bilgi vermek istiyorum. Bizim kuﬂa¤›n en güzel yan›, aktif bilginin paylaﬂ›ld›¤› bir dönem. Yani bilgiyi
tutan de¤il, bilgiyi paylaﬂan bir meslek örgütü haline geldik. Bu anlamda web siteleri son derece önemli. Türkiye’de en çok izlenen bir web sayfas› olmas›n›n gururunu
yaﬂ›yoruz. Bu nedenle bir elektronik kütüphane dedi¤imiz, bugüne kadar ücretsiz
olarak gönderdi¤imiz yay›nlar›m›z› e-kitap diye bir bölüm açt›k, örne¤in en son 5181
say›l› bir kitap gönderildi, bu ve bundan önceki tüm yay›nlar›m›z› sitemize girerek bu
yay›nlar› elde etmiﬂ olabileceksiniz.
Yine bu ay size ulaﬂt›r›lacak olan birkaç yay›n›m›z var. Mali Çözüm dergisi ﬂubat ay›nda size ulaﬂt›r›lacak. Her sene beklemiﬂ oldu¤unuz mali rehber tamamland›, bu size ulaﬂt›r›lacak bu ay içerisinde. Geçen ay ifade etti¤im, son derece önemsedi¤imiz vergi daireleri aras›nda uygulama birlikteli¤ini sa¤layacak olan bir çal›ﬂma tamamland›. Yine ﬂubat ay› içerisinde bu kitap sizlere de ulaﬂm›ﬂ olacak. Yine
huzurlar›n›zda bir ça¤r›m› dile getirmek istiyorum. Özellikle vergi dairesi uygulama
birlikteli¤i kitapç›¤›na tüm meslektaﬂlar›m›z›n sahip ç›kmas›n› diliyorum. Hatta deyim yerindeyse bu kitapç›¤› çantan›zda taﬂ›yoruz, vergi dairelerine gitti¤imizde
oradaki çal›ﬂmalar farkl› uyguland›¤›nda, Defterdarl›k'la ortaklaﬂa haz›rlanan bu
çal›ﬂmaya herkesin sahip ç›kmas›n›, bize yaraﬂ›r bir üslupla oradaki çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›za iletilmesini ve sahip ç›k›lmas›n› diliyorum.
Yine de¤erli meslektaﬂlar›m, hep elektronik ortamdan bahsediyoruz ki gerçekten ça¤ buraya gidiyor. 34 y›ld›r size hep bunlar› anlatmaya çal›ﬂ›yoruz ve ‹stanbul
Odam›z da tüm altyap›s›n› e-oda boyutuna do¤ru götürüyor. Özellikle ilk kay›t iﬂlemlerinin d›ﬂ›nda, önümüzdeki birkaç ay içerisinde Oda'ya gelmeden faaliyet belgesi al›nabilecek, Oda'ya gelmeden kitap al›nabilecek, her iﬂlemlerinizi Oda'ya gelmeden internet üzerinden alabileceksiniz. Ümit ediyorum birkaç gün içerisinde bu konudaki projelerimiz de sonuçlanm›ﬂ olacakt›r.

>>> SEM‹NERLER

281

2 seminer 2.qxp

10/3/08

11:03 PM

YAHYA ARIKAN

Page 282

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

Yine de¤erli meslektaﬂlar›m, hepinize bir ça¤r›da bulunmuﬂtuk. Art›k sigortaya gitmeden, vergi dairesine gitmeden beyannamelerimizi gönderebilme konusunda
ﬂifreler alal›m dedik. Ve gerçekten sevindirici bir tablo var. Hat›rlarsan›z ‹stanbul’da bu konuda bir e¤itim yapm›ﬂt›k e-beyannameyle ilgili. Ve yine ilçelerde yayg›n
e¤itimler yapt›k. Tabii enflasyon düzeltmesi gibi konu çok fazla karmaﬂ›k olmad›¤›
için arkadaﬂlar›m›z e-beyannameye çok fazla ilgi göstermediler. Ama sevindirici
olan nokta ﬂu; ekim ay›nda 34 bin beyanname internet üzerinden Maliye Bakanl›¤›'na gönderilmiﬂ. Kas›m ay›nda bu say› 91 bin, aral›k ay›nda 174 bin, ocak ay›nda
442 bin beyanname gönderilmiﬂ. Bunun 212 bini muhtasar, 235 bini KDV. Bize yak›ﬂan ﬂey teknolojiyle biran evvel birleﬂip tüm beyannamelerimizi internet üzerinden
göndermektir. Özellikle y›llard›r kavga etti¤imiz kaçak muhasebecili¤in de sonu internet üzerinden beyanname göndermemizden geçmektedir. Bunu tüm arkadaﬂlar›m›zla paylaﬂmak istiyorum.
Yine bu beyanname ve bildirge aﬂamas›nda bu ay Maliye Bakanl›¤›'nda toplu
gönderilme için 34 defa t›klamaktan, aﬂ›r› yüklenmeden dolay› baz› arkadaﬂlar›m›z
son günde beyanname gönderemediler. Gerçekten Maliye Bakanl›¤›, internet üzerinden beyanname gönderiliﬂi yapamayanlara bir süre tan›d› ve burada hiçbir meslek mensubu ma¤dur edilmedi.
Yine SSK ile ilgili 31 Ocak'ta bir s›k›nt› yaﬂand›. Bankalardan sigorta primi
yat›r›l›rken, birçok banka sadece ‹stanbul’da de¤il, Türkiye’nin dört bir yan›nda bu
paralar gönderilmedi. Size mesaj geçildi, bu tip konumda olan, 31 Ocak itibar›yla sigortas›n› yat›ramayan arkadaﬂlar›m›z bugün akﬂam saat 24.00’a kadar banka
yoluyla yat›rd›¤› takdirde, herhangi bir gecikme zamm›na tabi olmayacaklard›r. Ancak burada yine bir üzüntümü sizlerle paylaﬂmak istiyorum. Sevgili arkadaﬂlar ya
tahsildar olmaya devam edece¤iz, ya bu s›k›nt›lar› yaﬂamaya devam edece¤iz.
Ama ben inan›yorum ki ﬂuraya gelen kalabal›k, ﬂuraya gelen düzenli e¤itime önem
veren meslek mensuplar› ivedilikle kendini tahsildar durumundan kurtaraca¤›na
inand›¤›m› belirtmek istiyorum.
ﬁimdi sevgili arkadaﬂlar, y›llard›r bu mesle¤i sürdürüyoruz. Her yapt›¤›m mesleki toplant›larda Odan›n genel kurullar›nda hepiniz ﬂu ﬂikayette bulunmad›n›z m›?
Bu yaz›l›m firmalar› bizi soyup so¤ana çeviriyor. ﬁu anda bir rakam verece¤im ben
size; bizim s›rt›m›zdan kazan›lan rakam 100 trilyon de¤erli arkadaﬂlar›m. Yani ﬂu
andaki meslek mensubunun kulland›¤› programlar üzerinden kazand›¤› para 100
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trilyon demektir. Tabii ki do¤al olarak meslek örgütü böyle program› gündeme getirdi¤i zaman, birileri çomak sokacaklard›r. Bu son derece do¤al, bunu sayg›yla da
karﬂ›l›yoruz. ﬁimdi anlatt›k; bildirgelerimizi beyannamelerimizi internetten gönderece¤iz dedim ve önümüzdeki süreçte art›k muhasebe programlar›n›n da elektronik
olma dönemi geldi. Düﬂünün bir de¤iﬂiklik oluyor, yaz›l›mc› firman›n peﬂinde dolaﬂ›yorsunuz versiyon de¤iﬂikli¤i ne oldu diyorsunuz veya ikide birde yasalar de¤iﬂiyor,
rakamlar de¤iﬂiyor ve bu konuda s›k›nt›lar yaﬂ›yoruz. Bu nedenle y›llard›r s›k›nt›
çekti¤imiz bu konuda, mesleki örgütümüz bir proje baﬂlatt›. Bu proje aç›kças›, di¤er
yaz›l›m programlar›ndan çok farkl› program de¤ildir. Yani iﬂte di¤er yaz›l›m firmalar›ndan çok fazla a¤›rl›kl› olarak bir program de¤ildir. Ama LUCA sizin program›n›z
sevgili arkadaﬂlar. Yani siz bir yaz›l›m firmas›n› arad›¤›n›z zaman herhangi bir de¤iﬂiklik yapmaya kalkt›¤›n›z zaman, versiyon de¤iﬂikli¤i ad› alt›nda para alma olay›
LUCA’yla tarihe kar›ﬂacak. Benim önerim ﬂudur; buna ister uyars›n›z, ister uymazs›n›z. Hiçbir ﬂey zorla de¤il, ama gelin gerçekten bu yaz›l›m firmalar›n›n bizim üzerimizden elini çekmelerini istiyorsan›z, bir tane LUCA program› al›n, rakam› 900 milyon lira, katma de¤er vergisi dahil. 6 taksitte bunu ödüyorsunuz, 2005 y›l›nda bunu herkes deneme olarak kullans›nlar, her türlü önerisini dile getirsinler ve bu getirilen öneriler an›nda LUCA taraf›ndan düzeltilmiyorsa, her türlü eleﬂtiriye aç›¤›z.
LUCA ticari kuruluﬂ de¤ildir sevgili arkadaﬂlar›m. Buna böyle bakman›z› diliyorum,
biz meslek önderleri olarak ticari kâr amac› olmayan LUCA’dan elde edilen gelirin
tekrar o meslek örgütüne dönecek olan bir proje oldu¤unu görerek anlatmaya devam edece¤iz.
Buna uygunlu¤un elbette siz de¤erli meslektaﬂlar›m›z›n verecekleri karard›r.
Ama 100 trilyonluk bir piyasada bu tip olumsuzluklar›n olmas›n› sayg›yla karﬂ›lad›¤›m› belirtmek istiyorum. Sözü biraz uzatt›k, dertlerimiz sorunlar›m›z çok, ben seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar sunuyorum.
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05 Ocak 2005

>>> Yeni Vergi Kanunlar› ve Enflasyon Düzeltmesi
Çok sayg›de¤er meslektaﬂlar›m; hepinize hoﬂgeldiniz diyor, sevgi ve sayg›yla
selaml›yorum. Öncelikle yeni y›lla ilgili birkaç ﬂey söylemek istiyorum. 2004 y›l›n› geride b›rakt›k. 2004 y›l›na bakt›¤›m›zda birçok do¤al afetlerin, ac›lar›n yaﬂand›¤›,
özellikle savaﬂlar›n yaﬂand›¤› bir y›l olarak belleklerimizde kald›. Dile¤imiz ﬂu ki
2005 y›l›nda bu ac›lar›n tekrarlanmamas›. Hele hele savaﬂlar›n hiç olmamas› ve de
sizlerin, meslektaﬂlar›m›z›n öncelikle sa¤l›k dolu, huzur dolu, mutluluk dolu bir
2005 y›l› temennimizi iletmek istiyorum.
De¤erli meslektaﬂlar›m, e¤itime kat›l›mla ilgili yeni bir prosedür baﬂlatt›k.
Özellikle son birkaç seminerimizde bu salonlarda çok büyük izdihamlar yaﬂand›. Bir
yönetici olarak Tuzla’dan, Silivri’den gelen bir meslektaﬂ›m›z›n yer bulamamas›ndan
dolay› geri dönmesini büyük bir üzüntüsünü yaﬂad›k. Bundan sonra uygulamam›z,
internet üzerinden kat›l›m belgesi alan meslektaﬂlar›m›z bu e¤itimlere kat›lacaklar.
Buraya gelip kat›lamayan meslektaﬂlar›m›zla ilgili de uygulamam›z ﬂudur; bu e¤itimin tekrar›n› internet üzerinden kat›lamayan meslektaﬂlar›m›z izleyebileceklerdir.
De¤erli meslektaﬂlar›m yine bildi¤iniz gibi ücret tarifesiyle ilgili konu Resmi
Gazete'de yay›nland›. Oda olarak bu konudaki broﬂürlerimiz çok k›sa süre içerisinde
elinize ulaﬂm›ﬂ olacakt›r.
Bir di¤er konu, yine 31 Aral›k tarihi itibar›yla birçok vergi kanunlar›nda de¤iﬂiklik yap›ld›. Bu konudaki karﬂ›laﬂt›rmal› kitab› uzun y›llard›r haz›rlay›p, sizlerin bilgisine sunuyorduk. Bir çal›ﬂma tamamlanm›ﬂ vaziyette. Önceki günlerde, son vergi
yasalar›ndaki yap›lan de¤iﬂiklikler, karﬂ›laﬂt›rmal› ve yorumlu olarak sizlere ulaﬂt›r›lm›ﬂ olacakt›r.
Yine bir çal›ﬂma de¤erli meslektaﬂlar›m, geçen konuﬂmam›zda da ifade etmiﬂtik, ‹stanbul’da vergi dairelerinin çoklu¤u, hatta ayn› vergi dairesi aras›ndaki
servisler aras›ndaki yaﬂanan birçok olumsuzluklar, uygulama birlikteli¤i konusunda
sorunlar yaﬂanmaktayd›. Say›n Defterdar›m›zla ortaklaﬂa sürdürülen bir çal›ﬂma,
acaba son vergi kanunlar›nda da bir de¤iﬂiklik olur mu diye bekletildi ve bir çal›ﬂma
tamamlanm›ﬂ vaziyette. K›sa süre içerisinde vergi dairesindeki yapaca¤›m›z her
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türlü iﬂlem takibinde, bize bir rehber olan bir çal›ﬂmay› sizlerin istifadesine sunmuﬂ
olaca¤›z.
Sizlerden beklentimiz ﬂudur sevgili meslektaﬂlar; bu kitapç›ktaki prosedürlere
uymayan memur arkadaﬂlar›m›za, bize yaraﬂ›r bir ﬂekilde buna uymas› gerekli oldu¤unu anlatmak, e¤er memur arkadaﬂlar›m›z uymuyorlarsa, onun üzerindeki kiﬂi veya müdüre konuyu anlatarak bu uygulama birlikteli¤ine hep birlikte sahip ç›kmam›z
gerekiyor.
De¤erli meslektaﬂlar›m teknolojideki geliﬂme ç›¤ gibi büyüyor ve geliﬂiyor. Muhasebe camias›n›n en büyük özelli¤i, sürekli geliﬂme ve yenili¤e aç›k olan bir camiad›r. Y›llar öncesinde hep bu örne¤i veriyorum hem de muhasebe tutmaktan baﬂka
yani pasiflik oldu¤u bir dönemde bu meslek camias›, bugün internet üzerinden iﬂlemler boyutuna gidiyor. Tüm arkadaﬂlara ça¤r›m›z ﬂudur; e-beyannamede, e-bildirgede önemli bir yol al›nd›¤›n› biliyoruz. Ama birçok arkadaﬂ›m hâlâ e-beyannameyi
farkl› uyguluyor. ‹stanbul’da 70’in üzerinde vergi dairesi oldu¤unu düﬂünürseniz,
sizlere önerimiz ﬂudur, biran evvel kendi ﬂifrenizi al›p ve tüm müﬂterilerinizin beyannamelerini internet üzerinden göndermektir.
Önümüzdeki günlerde zannediyorum hem y›ll›k gelir beyannamesi, hem kurumlar beyannamesi, hem iﬂçi vergi beyannameleri, tüm beyanname iﬂlemleri internet
üzerinden yap›lacakt›r. Bu yenili¤e süratle ayak uydurmam›z gerekiyor.
Yine geçen aç›l›ﬂta ifade etti¤imiz gibi LUCA adl› bizim yeni projemize lütfen
biraz daha ilgiyle e¤ilmemiz gerekmektedir. Y›llard›r hep birlikte ﬂikayet ettik, s›k›nt›lar›m›z› ortaya koyduk, yaz›l›m firmalar› bizim üzerimizden milyonlarca dolar kazanmakta ve kazanmaya da devam etmektedir. LUCA'n›n ticari amaçla kurulmad›¤›n›, buradaki yaﬂanacak olan sorunlar› bizler çözebilecek ve bizim bir program›m›z
olarak tüm arkadaﬂlar›m›z›n bakmas› gerekiyor. Nereye giderseniz gidin, t›pk› e-beyannamede, e-bildirgede oldu¤u gibi internet üzerinden müﬂterinizin muhasebe bilgilerine girebilecek bir sistemdir. Bunu da arkadaﬂlar›m›z›n 2005 y›l›nda en az›ndan kullanmaya baﬂlamas›nda büyük bir yarar oldu¤unu belirtmek istiyorum.
Ve son olarak teknolojik geliﬂmeyle ile ilgili Odam›z›n önemli çal›ﬂmalar› var; emaliye dedi¤imizi de her Odam›zda kurmak istiyoruz. Yak›nda internet ﬂifreleri
gönderilecek. O ﬂifreye sahip olan meslek mensuplar›m›z Oda'ya gelmeden her türlü
faaliyet belgesini, kitap, benzeri iﬂlemlerini internet üzerinden alabileceklerdir. Burada da bütün meslektaﬂlara ça¤r›m›z, lütfen Odam›zla da ilgili bir ﬂifreye k›sa sü-
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rede sahip olmalar›d›r.
De¤erli meslektaﬂlar›m; bugünkü seminerle ilgili çok önemli bir konuyu sizlerle
paylaﬂmak istiyorum. Uzunca zamand›r enflasyon muhasebesiyle ilgili geliﬂmeleri
birlikte yak›ndan takip ettik. Daha önce bir erteleme talebimiz oldu. Bu erteleme
talebimiz yerine geldi. Enflasyon muhasebesi uygulamalar›nda çok önemli tereddüt
ve kayg›lar›m›z vard›r. Bu kayg›lar›m›z ve tereddütlerimizi hem Maliye Bakanl›¤›'na
hem de buna muhatap olan TOBB yetkililerine aktard›k. Hatta bu yetmiyormuﬂ gibi
sevgili hocam da burada, ‹stanbul Ticaret Odas› nezdinde giriﬂimlerde bulunduk.
Erteleme talebi d›ﬂ›nda herkesin bugünkü toplant›dan bekledi¤i cevap var. Enflasyon muhasebesi uygulanacak m›, uygulanmayacak m›? Ertelenecek mi, ertelenme
yecek mi? Bu konudaki düﬂüncelerimizi ve geliﬂmeleri sizlerle paylaﬂmak istiyorum.
Biz baﬂ›ndan beri bir ciro limiti koyduk, önerdik. Bu ciro limitinin alt›nda kalan
firmalarla ilgili uygulanmamas› genel talebimizdi. Ama dün akﬂamki yapt›¤›m görüﬂmeler ve daha önce yapt›¤›m›z görüﬂmelerde Maliye Bakanl›¤›'n›n bu konuda bir
geri ad›m atmas› söz konusu de¤ildi sevgili arkadaﬂlar›m. Yani üzülerek belirtmek
istiyorum ki, enflasyon muhasebesi uygulamas›n› bu sene biz yapmak zorunda kalacakt›k. Bunun herkesin bekledi¤i bir cevab›n, çok sevindirici olmad›¤›n› biliyorum
ama, art›k bir gerçekle karﬂ› karﬂ›ya kald›¤›m›z› bilmenizi istiyorum. Çünkü son dönem geçici vergi beyannamesiyle birlikte ﬂubat ay›nda bu düzeltmelerle karﬂ› karﬂ›ya kalaca¤›z.
Son olarak TOBB yetkililerine Ankara, ‹stanbul, ‹zmir sanayi odalar› baﬂkanl›klar›na, hiç olmazsa dedik, 15 trilyondan geçtik, sat›ﬂ cirosu 6 trilyonun alt›nda
kalan firmalar› muaf tutun, gerçekten sistemde bir rahatlama meydana gelsin,
ama bildi¤iniz gibi en son vergi yasalar›n›n de¤iﬂikli¤inde bu öneri de göz önüne al›nmad›. Maliye Bakanl›¤› kararlar›n› uygulama düﬂüncesi devam etti ve yasal anlamda kanuna eklenecek bir düzeltme yap›lmas› ﬂu anda söz konusu de¤ildir. Peki buna
göre iﬂ bitmiﬂ midir, bize göre biz bitti¤ine inanm›yoruz. Yasal de¤iﬂiklik olmadan
tebli¤lerle Maliye Bakanl›¤›'yla uygulamada yaﬂanacak olan birçok sorunlar› çözebilece¤ine inanmaktay›z. Bunlar nedir derseniz, 2004 y›l› içerisinde faaliyetlerine son
vermiﬂ veya tasfiyesini tamamlam›ﬂ olan mükellefler, tasfiye halindeki mükellefler
ve gayri faali mükelleflerin mutlaka enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamas› gerekli oldu¤una inan›yoruz. Yani 500-600 bin kurumlar vergisi mükellefini düﬂündü¤ünüz zaman, bu uygulama dahi bizim hesaplar›m›za göre 250-300 bin civar›ndaki

286

SEM‹NERLER <<<

2 seminer 2.qxp

10/3/08

11:03 PM

Page 287

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

mükellefimiz sistem d›ﬂ›nda b›rak›lacakt›r diye düﬂünüyoruz.
Bunun yan› s›ra bu kapsam d›ﬂ›nda olmas› gerekenlerin d›ﬂ›nda, bir tak›m
tehdit uygulamas› yap›lmas›nda büyük yarar görüyorum. Bunlar nedir dedi¤imizde,
reel olmayan finansman maliyetlerinin hesaplanarak ay›klanmas›. Enflasyon düzeltmesinin yap›lmas›, 10 y›ldan daha geriye dönük enflasyon düzeltmesinin yap›lmas›n›n da ihtiyari olmas›n› düﬂünüyorum.
Ve son olarak da bu uygulama art›k vazgeçilmez oldu¤una göre, yasaya göre
2004 y›l› geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesinin yap›lmas› ihtiyari oldu¤undan, 2004 y›l›na iliﬂkin enflasyona göre düzeltilmiﬂ bilançolar›n Mart 2004 veya Nisan 2004 aylar›nda verilecek beyannamenin ekinde verilmesi sa¤lanmal›d›r diye düﬂünüyorum. Ve bu konudaki son önerimiz de ﬂudur: Her ﬂeye ra¤men biz bir
program›m›z› tamamlad›k, yayg›n e¤itimlerimize devam ediyoruz, bu camia tam
olarak bu iﬂleri yapmaya kalksa da, mevzuattaki birçok boﬂluklardan dolay› farkl›l›klar oluﬂacakt›r. Farkl›l›klardan dolay› sadece yüzde 10’luk bir marj var bu düzeltmelerde. Bundan dolay› birçok mükellefin ma¤dur olaca¤›na inan›yoruz. Son olarak
bu konunun da makul bir seviyeye çekilerek, bir defa uygulanacak olan bir sistemden dolay›, yüzlerce, binlerce vergi mükellefinin ma¤dur olmamas›n› düﬂünüyoruz.
Ümit ederim, buraya kat›lan Ankara’dan gelen Gelirler Genel Müdürlü¤ü Daire
Baﬂkan›m›z, de¤erli Defterdar yard›mc›m›z, hem hocam›z hem ‹stanbul Ticaret
Odas›na çok yak›n bir kiﬂi sevgili hocam›z bu görüﬂlerimizi bizim sesimiz olarak aktar›rlar diye düﬂünüyorum. Seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar
sunuyorum. Teﬂekkür ediyorum.

07 Ekim 2005

>>> SEM‹NERLER

287

2 seminer 2.qxp

10/3/08

11:03 PM

YAHYA ARIKAN

Page 288

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

>>> Türk Ticaret Kanunu Semineri
Yahya Ar›kan
Çok sayg›de¤er hocam, de¤erli oda baﬂkanlar›, de¤erli meslektaﬂlar›m, hepinize hoﬂgeldiniz diyor, hepinizi sayg› ve sevgiyle selaml›yorum.
Bugünkü toplant› format› biraz de¤iﬂik olacak. Hem Türk Ticaret Kanunu'ndaki geliﬂmeleri, hem son günlerde kamuoyunda duydunuz ROSC adl› raporla ilgili geliﬂmeleri biraz sonra sizlere aktaraca¤›z. Bu anlamda ben sevgili hocam› buraya
davet ediyorum, alk›ﬂlarla Prof. Dr. Ünal Tekinalp hocam.
De¤erli arkadaﬂlar biraz sonra Ünal hocay› dinleyeceksiniz. Ben uzunca zamand›r birçok toplant›larda birlikte olma f›rsat›na sahip oldum. Onu izleyen arkadaﬂlar biliyorlar, gerçekten ülkemiz aç›s›ndan son derece önemli bir yasan›n haz›rl›k
çal›ﬂmas›nda çok büyük katk›lar› var. Genellikle biz konuklar›m›za plaketi toplant›
bitiminde veriyoruz. Ama bu sefer toplant›n›n baﬂ›nda izninizle takdim etmek istiyorum. Yine izninizle plakette yaz›l› olan sözleri sizlere sunmak istiyorum. “Türk Ticaret Kanunu Tasar›s› hakk›nda göstermiﬂ oldu¤unuz eme¤e, özveriye ve e¤itim bilgilerinizi bizimle paylaﬂt›¤›n›z için teﬂekkür ederiz. Muhasebe camias› bu yürekli mücadelenizi asla unutmayacakt›r. Sayg›lar›m›zla.”
Prof. Dr. Ünal Tekinalp
De¤erli arkadaﬂlar›m, aziz meslektaﬂlar›m. Bu ald›¤›m plaket benim hayat›mda ald›¤›m en büyük hediyedir. Bunu kendime saklamayaca¤›m. K›zlar›ma verece¤im. Çünkü b›rak›lacak en iyi miras›n, böyle övgü dolu sözler oldu¤una inan›yorum.
Böylelikle 5.5 y›l süren Türk Ticaret Kanunu Tasar›s› çal›ﬂmalar›n›n belli karﬂ›l›¤›n›
alm›ﬂ bulunuyorum. Bunun ötesinde hiçbir karﬂ›l›k bundan daha de¤erli olamaz.
Sizlere meslektaﬂlar›m diye hitap ettim. Bu sebepsiz de¤ildir. Ben gerçi üniversitede 44 y›l ticaret hukuku ana bilim dal› baﬂkanl›¤› yapt›m ama, buradaki çal›ﬂmalar›m›n belki yüzde 50’sini muhasebe hukukuna atfettim. Ve ben üniversiteden ayr›l›ncaya kadar, yaln›z ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde muhasebe hukuku
diye bir seçimli ders vard›. O dersi ben koydurtmuﬂtum ve ben okuttum. Benim ayr›lmamdan sonra ne yaz›k ki bu dersi kald›rd›lar. Çünkü bu dersi vermek isteyen
kimse ç›kmad›. Onun için sizleri meslektaﬂlar›m olarak düﬂünüyorum. Ve inan›yorum
ki Ticaret Kanunu'nun esas› muhasebe standartlar› ve denetlemedir.
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Esas› bu olmayan, bunun üzerine yap›land›r›lmam›ﬂ bulunan bir Ticaret Kanunu ça¤daﬂ nitelikte bir ticaret kanunu de¤ildir. Bu anlay›ﬂ bizim ülkemiz için yabanc› bir anlay›ﬂt›r. Bu de¤iﬂik bir yaklaﬂ›md›r, bir aç›l›md›r. Ama mutluyum ki, baﬂ›nda
bulundu¤um 40 kiﬂilik komisyon bu aç›l›m› anlam›ﬂ ve kabul etmiﬂtir. Onun için huzurunuzda komisyon arkadaﬂlar›ma da teﬂekkürlerimi sunuyorum. Yaln›z baﬂ›ma
ben bunu gerçekleﬂtiremezdim.
‹kinci olarak ﬂunu söyleyeyim. Ben serbest muhasebeci mali müﬂavirlik odalar›nda 5’inci konferans›m› veriyorum. ‹lk defa camian›zla karﬂ›laﬂ›yor de¤ilim. Ticaret
Kanunu'yla ilgili olarak 28 ﬁubat'tan bu yana verdi¤im konferans say›s› bugün 29
oluyor. Sizlere Türk Ticaret Kanunu'nun yeni ﬂekliyle, yani tasar›daki hükümleriyle
sunmaya baﬂlad›¤›mda, bunu daha yak›ndan göreceksiniz. Ve ﬂunu benimle birlikte
alg›layacaks›n›z ki, sizlerin yard›m› olmadan bu Ticaret Kanunu ve bu tasar› uygulanamaz. Baﬂar›l› da olamaz. Onun için, bu toplant›lara büyük önem veriyorum ve tasar› kanunlaﬂt›ktan sonra da bu çal›ﬂmalar›m›z birlikte devam edecektir.
Tekrar de¤erli dostum Ar›kan’a, onun ﬂahs›nda sizlere, hepinize teﬂekkürlerimi sunuyorum.
Yahya Ar›kan
De¤erli meslektaﬂlar›m tekrar hepinize hoﬂgeldiniz diyoruz. Toplant›m›z iki bölümde gerçekleﬂecek. Say›n hocam›n yaklaﬂ›k 1.52 saat süren bir sunumu olacak.
Hakikatten ben her dinleyiﬂimde keyif ald›¤›m bir sunum gerçekleﬂiyor. Size soru
ka¤›tlar› da¤›t›lm›ﬂt› zannediyorum. Bir ara verece¤iz. Aradan sonra sorular›n›z›
yan›tlayarak bugünkü seminerimizi tamamlayaca¤›z.
De¤erli arkadaﬂlar say›n hocama sözü vermeden önce, hem Ticaret Kanunu
hakk›nda hem kamuoyunda son günlerde duydu¤unuz Dünya Bankas›'n›n bir çal›ﬂma grubu var, hakk›nda baz› bilgiler sunmak istiyorum.
Sevgili arkadaﬂlar, önceki günlerde süreç çok yo¤un geçti. Bir yandan vergi
yasalar›, bir yandan Türk Ticaret Kanunu, bir yandan çok uzak kald›¤›m›z Avrupa
Birli¤i uyum çal›ﬂmalar› bizim önümüzdeki günlerde ana konular›m›z› oluﬂturacak.
Ve sizlerle daha s›k e¤itim çal›ﬂmalar›nda bir araya gelece¤iz.
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Elle muhasebelerin yaz›ld›¤› dönemdeki süreçten bilgisayarl› internet ortam›na bugün gelmemizin ve sürecin bu
kadar h›zl› ilerlemesi bu camian›n yenili¤e
çok aç›k olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
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3 Ocak 2006

>>> Dönem Sonu ‹ﬂlemleri
Çok sayg›de¤er konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m; ben tekrar hepinize hoﬂ geldiniz diyorum. Öncelikle 2006 y›l›n›n hepimize huzur, mutluluk, sa¤l›k getirmesini
diliyorum. Tabii bizim aç›m›zdan 2006 y›l›, de¤erli meslektaﬂlar›m, mesleki anlamda
hem yo¤un geçecek, hem de zor bir dönem olacak. Nedir derseniz? Bir yandan yeni
vergi yasalar› gündemde, burada birçok toplant›da ele ald›¤›m›z Türk Ticaret Kanunu gündemde, Basel II konusu gündemde, elektronik denetim gündemde, özellikle
kay›t d›ﬂ› ekonomiyle mücadele gündemde. Dolay›s›yla 2006 y›l› gerçekten mesleki
anlamda bizim aç›m›zdan çok yo¤un bir süreç olaca¤›n› görebiliyoruz.
Tabii, bunun bir baﬂka anlam›, özellikle son y›llarda e¤itime kat›lan arkadaﬂlar›m›zdan görüyoruz ki, bu meslek bilgi olmadan, bilgi sahibi olmadan sürdürülmesi
söz konusu de¤il. Bu boyutta bakt›¤›m›zda, y›llard›r dile getirdi¤imiz sürekli e¤itimin yavaﬂ yavaﬂ altyap›s›n›n oluﬂtu¤unu görebiliyoruz ve önümüzdeki süreçte en
büyük hayalimiz ruhsat alan her meslek mensubunu, hem stajyeri sürekli e¤itime
tabi tutarak kendimizi yenilemeliyiz. Yenilenemeyen meslek mensubunun ayakta
durmas› söz konusu de¤il.
De¤erli meslektaﬂlar›m, önümüzdeki süreçte mesle¤imiz daha da önem kazanacakt›r. Özellikle Türk Ticaret Kanunu'yla birlikte bu meslek yeni bir sürece baﬂlayacakt›r. Bu anlamda hep dile getirdi¤imiz konu, tabii anlatt›¤›m›z konu baz› arkadaﬂlar›m›z›n hoﬂuna gitmeyebilir, ama diyoruz ki biz, güçlerimizi birleﬂtirmedi¤imiz
zaman, teknolojiyle bütünleﬂmedi¤imiz zaman, yabanc› dili önümüze hedef olarak
koymad›¤›m›z zaman bu mesle¤i sürdürmemiz bir hayli zor olacakt›r. Bunu her yerde anlatmaya devam edece¤iz.
Son zamanlarda çok tart›ﬂ›lan bir konu var. Özellikle Türk Ticaret Kanunu yürürlü¤e girdi¤i zaman serbest muhasebecilerin konumu ne olacak? Bu konuda çal›ﬂmalar›m›z devam etmekte ama, ben birkaç ﬂeyin alt›n› çizmek istiyorum izninizle.
De¤erli meslektaﬂlar; önceki süreçte, 3568 say›l› yasan›n belki de en belirgin olmayan boyutu mesle¤in iﬂlevsel olarak boyutunun olup olmad›¤›d›r. Bu meslekte, her
yerde ifade ediyoruz, ast üst kavram› söz konusu de¤ildir, bu meslekte yapt›¤›n iﬂe
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göre iﬂ bölümü vard›r, uzmanlaﬂma vard›r, ihtisaslaﬂma vard›r. Dolay›s›yla önümüzdeki süreçte iki tane meslek grubu oluﬂacakt›r. Bunlardan bir tanesi finansal
tablolar› düzenleyen, yani muhasebeyi yapanlar ve di¤er yandan da bu finansal
tablolar›n denetimini yapanlar olacakt›r. Bu meslek tüm dünyada böyle sevgili arkadaﬂlar›m.
Dolay›s›yla, mevcut serbest muhasebecilerin ortadan kalkaca¤› gibi bir ﬂey
söz konusu de¤il. Yani sizler bir tercihte bulunacaks›n›z ya ben finansal tablolar›
düzenleyici olaca¤›m diyeceksiniz ya da ben bu iﬂin denetimini yapaca¤›m diyeceksiniz. Denetim yapma boyutunda da 3568 say›l› yasan›n amir hükmü, lisans mezunu olmayanlar›n bu denetimi yapamayaca¤›d›r.
Sevgili arkadaﬂlar; birçok defad›r anlatmaya çal›ﬂt›k; tabii Türkiye’de baz› ﬂeyler
çok kolay gerçekleﬂmiyor, ama bir örnek var, Almanya modeli var; Almanya’da iki tane
meslek mensubu grubu var. Yani k›saca biraz önce anlatt›¤›m ﬂekilde finansal tabloyu
düzenleyenlerle denetim yapanlar var, unvanlara girmek istemiyorum.
Bu iki grup, bu iki unvan, ayn› ﬂirkete ortak olabiliyorlar. Tek ilkesi ﬂu, kayd›n›
tuttu¤unuz firman›n veya finansal tabloyu yapan meslek mensubu onun denetimini
yapam›yor. Tek ilke bu sevgili arkadaﬂlar. Yani denetim yapt›¤›n›z firman›n muhasebesini tutam›yorsunuz veya muhasebesini yapt›¤›n›z firman›n denetimini yapam›yorsunuz. Dolay›s›yla, Türkiye’de de bu böyle olmas› gerekiyor. Bu ﬂu anda baz› kesimler taraf›ndan meslek ortakl›klar›na s›cak bak›lmamakta. Ama biz güçlerimizi
birleﬂtirmezsek, bu ortakl›¤› kurmazsak maalesef s›k›nt›l› günler hepimizi beklemekte. Bu boyutta Oda olarak önümüzdeki süreçte bu ortakl›klar›n ﬂekli, modeli ve felsefesi konusunda yo¤un e¤itimlerin olaca¤›n› belirtmek istiyorum.
Sevgili meslektaﬂlar›m; bu isimlere geçmeden önce, geçti¤imiz gün Say›n
Baﬂbakan›m›z›n bir aç›klamas› var; özellikle emeklilerin vergi iadesinin kald›r›lmas›
konusu. ﬁimdi ilk baﬂta gerçekten bu vergi iadesinin kalkmas› bir ilk olarak gelebilir;
ama bu mesle¤i icra eden insanlar olarak söylemek istiyorum, arkas›ndan bunun
çal›ﬂanlar›n da vergi iadesi kalkacakt›r. Biz Oda olarak y›llard›r toplanan bu bel gelerin, zarflar›n yaz›lmas›n› bir eziyet olarak görmedik, bir iﬂkence olarak görmedik.
Sistemin aksakl›klar› olabilir, özellikle vergi konusunun gündeminde olan en önemli
konu, kay›t d›ﬂ› ekonominin önlenmesi boyutunda siz emeklilerden baﬂlayarak vergi
iadesini kald›rd›¤›n›z zaman, çok net söylüyorum, kimse ne belge toplar, ne fiﬂ toplar sevgili arkadaﬂlar.

294

SEM‹NERLER <<<

2 seminer 2.qxp

10/3/08

11:03 PM

Page 295

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

Bunun IMF’nin bir dayatmas› oldu¤unu biliyoruz. Bu konunun yeni bir konu da
olmad›¤›n› biliyoruz. Y›llard›r her dönem gelir, üç kuruﬂ verilecek olan vergi iadesini
bütçede bir yük olarak görür, bunu geri alma peﬂine gidiyor. Ama siz bunu geri ald›¤›n›z zaman, sadece ücretlilere veya emeklilere ödenecek olan vergi iadesinin bir
yük olmas›ndan kurtulabilirsiniz ama, size bir katma de¤er vergisi kayb› olaca¤›n›,
bir muhasebeci diliyle, size bir gelir vergisinin, bir kurumlar vergisi kayb› olaca¤›n›
kimsenin unutmamas› gerekiyor.
Bir baﬂka boyut da, belki yüzde 4 oran›nda emeklilerin ücretlerine art›ﬂ yap›labilir. Ama amac›n ﬂu oldu¤unu da biliyoruz, bu sene yap›lacak olan bu oran› zaten
verdiler, önümüzdeki sene tekrar böyle bir para vereceklerini zannetmiyorum. Parasal boyut bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Ama bizim ›srarla savundu¤umuz ilke ﬂudur;
ister emekli olsun, ister çal›ﬂan olsun, ister iﬂveren olsun, vergi mükellefi olsun,
herkes yapm›ﬂ oldu¤u harcamalar›n› vergi matrah›ndan indirdi¤i takdirde, yani alm›ﬂ oldu¤unuz belge bir anlam ifade etti¤i takdirde Türkiye’deki sorun aﬂ›lacakt›r.
Dolay›s›yla, bu yanl›ﬂ bilgiyi kim verdi bilmiyorum ama, bu bir eziyet de¤ildir. Bizce
fiﬂ, fatura almak bir yurttaﬂl›k görevidir. Bunun böyle bilinmesini istiyoruz. Belki de
2006 y›l›nda çok tart›ﬂaca¤›m›z konulardan biri de bu olacakt›r.
Ben bugünkü seminerimize kat›lan çok de¤erli konuﬂmac›lara sizler ad›na teﬂekkür ediyorum. Hem bir kez daha 2006 y›l›n›n bize sevgi, dostluk, mutluluk getirmesini diliyorum. Ayr›ca önümüzdeki Kurban Bayram›n› da sevgi ve dostluk içerisinde geçirmenizi diliyor, hepinize sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ederim.
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>>> ‹ﬂ ve Sosyal Güvenlik Hukukunda
Genel Uygulamalar
Çok sayg›de¤er konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m; hepinizi Yönetim Kurulu ad›na
sayg› ve sevgiyle selaml›yor, hoﬂgeldiniz diyorum.
De¤erli meslektaﬂlar›m›z; e¤itim çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor. Özellikle buradaki
yapt›¤›m›z aç›ﬂ konuﬂmalar›nda, hele hele burada yapm›ﬂ oldu¤umuz TTK seminerinde
oldu¤u gibi önümüzdeki sürecin bir denetim süreci olaca¤›n› özellikle TTK ve Basel II
uygulamalar›nda UFRS’nin önemli bir süreç oldu¤unu, çal›ﬂmalar›m›z›n bu do¤rultuda
oldu¤unu sizlere bilgi olarak sunmuﬂtuk. Bu çal›ﬂmalar›m›z bir noktaya geldi. Muhtemelen mart ay› içerisinde özellikle KOB‹’lerin raporlamas›yla ilgili e¤itim çal›ﬂmalar›m›z
baﬂlayacakt›r, bunu her zaman oldu¤u gibi web sayfam›zdan sizlere duyuraca¤›z, bizim tek dile¤imiz meslek mensuplar›m›z›n bu e¤itimlere mutlaka kat›lmas›d›r.
Yine de¤erli meslektaﬂlar›m, ‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›'yla yürütmüﬂ oldu¤umuz bir çal›ﬂma var. Biliyorsunuz mart ay›, beyanname ay›, bizim normal ticari
ve serbest meslek kazanc›n d›ﬂ›nda gayri menkul sermaye irad› beyanname verilme
dönemi. ‹stanbul’da bize iletilen bilgi, 200 binin üzerinde gayrimenkul sermaye irad›
beyannamesi verildi¤ini, Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›'n›n da bu beyannamelerin elden de¤il
meslek mensuplar› vas›tas›yla verilmesi ﬂeklinde bir yaklaﬂ›m› var. Bu konudaki önerilerimizi gerek ‹SMMMO, gerek TÜRMOB olarak bir noktaya getirdik. Umut ederim,
mart ay›ndaki tüm 200 binin üstündeki vergi mükellefleri vergi dairelerine gitmeden
herhangi bir ilçedeki meslek mensubunun kap›s›n› çalarak bu beyannameleri gönderebilirler.
Tabii bunun bir baﬂka amac› var, her zaman ifade ediyoruz, temel bir sorunumuz
bu, önümüzdeki süreçte VEDOP II projesi tam olarak tamamland›¤›nda sadece gayri
menkul sermaye irad› de¤il, ücretliler, menkul sermaye irad› ve tüm beyannameler,
hepsi internet üzerinden gönderilecektir ve do¤al olarak da internet üzerinden girilen
beyannameler bizler vas›tas›yla gönderilmiﬂ olacakt›r. Böyle bir süreç çok uzak de¤il
de¤erli meslektaﬂlar›m.
Yine bir baﬂka konu, e-bildirge konusu. Ben e-bildirge konusunda muhasebe ca-
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mias›n› kutlamak istiyorum. Gerçekten camiam›z yenili¤e aç›k, yenili¤e k›sa sürede
kendini adapte eden bir anlay›ﬂa sahip. Bunun ne demek oldu¤unu çok eski arkadaﬂlar›m çok iyi bileceklerdir. O elle muhasebelerin yaz›ld›¤› dönemdeki süreçten bugün bilgisayarl› ortama, bugün internet ortam›na gelmemizin süreci, biraz h›zl› yürümesi, bu
camian›n yenili¤e aç›k olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Tabii e-bildirge konusu uygulan›rken bir an›mla konuﬂmam› sürdürmek istiyorum. Biliyorsunuz ilk e-bildirge ortaya
ç›kt›¤›nda bir geçiﬂ süreci istedik. O zaman SSK bürokratlar› dediler ki Say›n Bakan'a, e¤er biz bu iﬂi uzat›rsak bu sistem dejenere olur, bu sistem yürümez ﬂeklinde
Say›n Bakan'a telkinde bulundular. Ve Say›n Bakan'la birlikte TÜRMOB yönetimi bir
araya geldik. Bir yandan TÜRMOB örgütünü dinliyor, odalar›m›z orada, bir yandan da
SSK bürokratlar›n› dinliyor. Sonuçta dedi ki Say›n Bakan, valla dedi, kusura bakmay›n
ama, koskoca bir örgüt, biz buna sahip ç›kaca¤›z diyorsa, biz bu örgütün üç ayl›k erteleme talebini do¤ru görmeliyiz dedi ve bürokratlara kusura bakmay›n böyle uygulayacaks›n›z dedi. ﬁimdi biz o gün ﬂunun alt›n› çizdik: Bak›n bu süreçte alt yap› sorunumuz var, alt yap› sorunu çözümlendi¤inde göreceksiniz ki özellikle ofisler tüm bildirgelerini internetten gönderecektir. Benim bildi¤im ﬂu anda meslek mensuplar›m›z›n büyük bir bölümü say›ya bakmadan tüm bildirgeleri internetten göndermektedir. Gerçekten bu muhasebe camias›n›n baﬂar›s›d›r. Bu baﬂar›y› hep birlikte kutlamam›z gerekiyor. Yaln›z burada bir talebimiz var. Evet, e-bildirge uygulamas› do¤ru gidiyor, ama
bir ﬂeyin hakk›n› vermek laz›m. Maliye Bakanl›¤› SSK’dan önde gidiyor de¤erli arkadaﬂlar›m. ﬁimdi Maliye Bakanl›¤› ne yap›yor? ﬁifreleri bizler vas›tas›yla beyannameleri
kabul ediyor. SSK’da ne yap›yorsunuz her bir mükellef baz›nda ﬂifre alarak uygulamaya geçiyoruz. Biz bunu Say›n Bakan'a, Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan›'na ve bürokratlar›na aktard›k ve olumlu da bakt›lar, ümit ediyoruz k›sa sürede art›k bu SSK uygulamalar›, internet uygulamalar› tek tek mükellef baz›nda ﬂifre almak yerine meslek
mensubu vas›tas›yla gönderilmesi çok daha pratik anlaml› olacakt›r. Bunu da, bu talebi sizin huzurunuzda paylaﬂmak istedim.
Yine de¤erli meslektaﬂlar›m, ﬂu anda Meclis'te sosyal güvenlikle ilgili birçok yasa var. Özellikle bugün konuﬂmac› olan Say›n Ali Tezel, gerçekten hepinizin yak›ndan
tan›d›¤›, bizim de camiam›za son derece katk› sunan çok de¤erli bir dostumuz. ﬁu anda Meclis'teki görüﬂmeler nedeniyle aram›zda yoklar. Ben kendilerine ﬂu anlamda kat›l›yorum; Türkiye’de yasalar› yak›ndan takip etmedi¤iniz zaman parlamentoda kuﬂa
çevirebiliyorlar. O nedenle yak›ndan takibi ad›na gittiler. Meclis'te bizim bir zamanlar
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web sayfam›zdan izlerseniz bir rapor sunduk, sosyal güvenlik sisteminde yaﬂanan sorunlar, çözüm önerileri ve yap›sal de¤iﬂikliklerle ilgili. Sevgili arkadaﬂlar, o raporu lütfen indirin. Bir de, ﬂu andaki Meclis'teki raporu yanyana koyun, göreceksiniz o rapordaki önerilerin büyük bir bölümünün ‹SMMMO’nun önerileri oldu¤unu göreceksiniz.
Hele y›llard›r bizim, hepimizin dile getirdi¤i, belki bugünkü seminerin konusu de¤il
ama, insanlar›n gelecekten duydu¤u endiﬂenin güçlü bir sosyal güvenlik kurumu olmamas›d›r. Bu nedenle tek çat›y› camia olarak savunduk, tek çat› baﬂta olmak üzere
birçok önerilerimiz bu yeni yasa teklifi içerisinde oldu¤unu görebiliyoruz.
Yine de¤erli meslektaﬂlar›m bu yap›sal raporlar›n d›ﬂ›nda günlük sorunlar›m›zla
ilgili birçok raporlar sunduk. Bu kürsülerden de hep dile getirdik. Hakikaten bir elektronik ça¤a giriyoruz, hala Ek1, Ek2 benzeri olaylarla u¤raﬂ›yoruz. Buna benzer birçok
konular var, bu konuda da söz ald›k, birinci ad›m at›ld›, yani Ek1, Ek2’nin bölge çal›ﬂma müdürlü¤üne gönderilmesi kald›r›ld›, Bakanl›¤a gönderiliyor. Konuyu bilen bir arkadaﬂ›n›z olarak bunun kalkmamas›n›n ﬂu andaki tek nedeni sendikal mücadeleden dolay›d›r ve zaten bu bilgiler de sendikal mücadelenin devam›yla ilgili topland›¤› için al›nmaktad›r. Ümit ediyoruz k›sa sürede bu Ek1, Ek2’ler de kalkm›ﬂ olacakt›r.
De¤erli arkadaﬂlar, bugünkü seminerin de konusu olan aflarla ilgili birkaç ﬂey
söylemek istiyorum. Gerçekten aflar, düzenli vergisini ve sigortas›n› veren insanlar
aç›s›ndan s›k s›k aflar kesinlikle do¤ru de¤il de¤erli arkadaﬂlar, bu aflar›n asla hiçbir
ﬂekilde savunulmamas› gerekiyor. Ama bizim ‹SMMMO olarak görevimiz ﬂudur: Bunun
yasallaﬂma sürecinde politik olarak yanl›ﬂl›¤›n› ortaya koyar›z, ama bu parlamentodan geçtikten sonra bunun uygulanmas›n›n do¤ru yap›lmas› da bizlerin sorumlulu¤u
içerisindedir.
ﬁimdi getirilen bir yenilik var bu aflarla ilgili, de¤erli konuﬂmac›lar anlatacaklar.
Bir hesaplama yöntemi var de¤erli arkadaﬂlar, bunu SSK yetkililerine sorun, kimsenin
iﬂin içinden ç›kmas› mümkün de¤il. ﬁimdi bununla ilgili bize bir yetki veriyorlar, bu hesaplamay› meslek mensuplar› yaps›n diyorlar. Ama, hakl› olarak da ben uyarmak zorunday›m, e¤er biz bunu hesaplad›¤›m›z zaman yar›n bir gün yanl›ﬂ hesaplamaktan
dolay› bizleri müteselsilen sorumlu tutmaktad›rlar; bu do¤ru. O yüzden uyar›m ﬂudur:
Bir anlamda sizin hesaplayaca¤›n›z rakama göre bu yap›lanma olacak. Lütfen çok dikkatli olal›m, hata yapmamaya çal›ﬂal›m. Bu hatan›n faturas› yanl›ﬂ yapmaktan dolay›
meslek camias›na geri dönebilir, bunu tüm meslektaﬂlar›m›z›n sa¤ duyusuna ve takibine sunmak istiyorum.
Yine burada özellikle de¤erli bürokrat konuklar›m›z var. Ayn› zamanda gazeteler-
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de yazan çizen de¤erli dostlar›m›z var. Baz› düﬂüncelerimizi sizin huzurunuzda dile
getirerek kamuoyunda anlatmas›, dile getirmesi aç›s›ndan ifade etmek istiyorum.
ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar, Vergi Usul Kanunu'nda dürüst vergi mükellefleriyle ilgili bir
usul sistemi var. Yani, iyi niyetli insanlar› koruyan bir sistem var, piﬂmanl›k müessesesi var. Ama SSK’da böyle bir uygulama yok. SSK’da, bir hata yapt›¤›n›z zaman o
idari para cezas›n›n alt›ndan kalkma ﬂans›n›z yok. Ac› gerçek ﬂu: Bunun da faturas›
bize ç›k›yor sevgili arkadaﬂlar›m, çünkü biz yap›yoruz bunu. Buradan talebimiz ﬂudur:
Vergi UsulKanunu'nda oldu¤u gibi, mutlaka SSK uygulamalar›nda da bir usul hukuku
olmas› laz›m. Yani, iyi niyetli insanlar›n ma¤dur olmamas› boyutunda, ki bunu yine
SSK'ya aktard›k. K›sa sürede bu usulün, hukukun ç›kart›lmas› gerekli oldu¤unu belirtmek istiyorum.
ﬁimdi sevgili arkadaﬂlar, s›rada çok de¤erli konuﬂmac›lar var, sizlerle bilgilerini,
birikimlerini paylaﬂacaklar. Ben bir eksikli¤imizi ifade etmek istiyorum. Bu seminerin
içeri¤ini belirlerken ben kendi ad›ma büyük bir heyecan duydum. Çünkü, bizim bir eksikli¤imiz var, kusura bakmay›n, biz dald›k vergi konusuna sevgili arkadaﬂlar›m. Bizim yumuﬂak karn›m›z SSK ve ‹ﬂ Yasas› uygulamalar›d›r. Bu konuda eksi¤iz sevgili arkadaﬂlar›m. ‹ﬂin içine girdi¤iniz zaman onlarca eksi¤imiz oldu¤unu göreceksiniz.
Ben buradan sevgili Resul Kurt baﬂta olmak üzere, gerçekten Resul Bey'e huzurunuzda teﬂekkür etmek istiyorum. Çünkü, kendisi mütevaz›, özverili, Oda'n›n hangi
çal›ﬂmas›nda bir ihtiyac›m›z oldu¤unda hep yan›baﬂ›m›zda oldu. Biraz önce anlatt›¤›m
sosyal güvenlik yap›lanmas›yla ilgili raporlar, uygulamada raporlarda sevgili Resul
Kurt’un çok büyük eme¤i var.
ﬁimdi benim talebim ﬂu: Biz her y›l sevgili arkadaﬂlar bir mali rehber gönderiyoruz size. Bu ayki Mali Çözüm'ün ekinde de mali rehber gelecek. Gelin bir SSK rehberi
oluﬂtural›m. Yani, meslektaﬂlar›m›z›n elinde s›k›ﬂt›¤› zaman aç›p bakabilece¤i, bize bir
yol haritas› çizebilecek bir rehber sipariﬂini ben vermek istiyorum. Çünkü biz ileride
ma¤dur olmamak için elimizde böyle bir rehber olursa zannediyorum daha az s›k›nt›larla aﬂar›z diye düﬂünüyorum. Ben bugünkü seminerimize katk› sunacak de¤erli konuklara sizler ad›na teﬂekkürlerimi sunuyorum. Seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle
Yönetim Kurulu ad›na hepinize sevgi ve sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ediyorum.
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>>> Vergi Yasalar›nda Son De¤iﬂiklikler ve
Gelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi
Vergi Dairesi'nin Say›n Baﬂkan›, sayg›de¤er konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m;
hepinize hoﬂgeldiniz diyorum. Öncelikle dün kutlad›¤›m›z 1 Mart Muhasebe Günü'nü
bir kez daha kutlamak istiyorum.
Biliyorsunuz, 3568 say›l› yasa, 13.06.1989 tarihinde yürürlü¤e girdi ve odalar›m›z kurulduktan sonra bu tarihi, geleneksel olarak kutlamaya baﬂlam›ﬂt›k. Ama
yaz ay›na gelmesi nedeniyle, bunu yasan›n Meclis'e sevk edildi¤i tarih olan 1 Mart
1989 tarihi itibariyle Muhasebe Günü olarak kutlama karar› ald›k ve dün tüm Türkiye’de serbest muhasebecilerin, serbest muhasebeci mali müﬂavirlerin ve yeminli
mali müﬂavirlerin örgütlü gücü olarak muhasebe günü olarak kutlad›k.
Tabii bu haftan›n önemli bir özelli¤i, gerçekten 16 y›lda bu meslek örgütü küçümsenmeyecek bir yere geldi. Özellikle e¤itim çal›ﬂmalar›yla, toplumsal çal›ﬂmalar›yla di¤er meslek odalar› yan›nda son derece g›ptayla bak›lan bir meslek örgütü.
Dünkü bas›n bildirimizde de ifade etti¤imiz gibi, bir ﬂeyi alt›n› çizmek istedik sevgili
meslektaﬂlar›m. Belki bu mesaj›n bir anlamda da, ﬂu anda gelir vergisi beyannamesinin verme süresinin baﬂlamas› nedeniyle muhasebecilerin toplumun sesi olmas›n›, toplumun vicdan› olmas›n› diliyoruz.
Gerçekten bu beyannameler verilirken biraz herkes elini vicdan›na koyarak bu
beyannameleri gözden geçirmesi gerekiyor. ﬁöyle bir yorum yaparsan›z daha net
sonuca varabilirsiniz; kendinizin ödemiﬂ oldu¤u vergilerinize bir bak›n, bir de di¤er
beyan edilen vergilere bir bak›n. Bunu yan yana koydu¤unuz zaman biraz elinizi vicdan›n›za koyarak bu iﬂi de¤erlendirmemiz gerekiyor.
Say›n Baﬂkan›m buradayken, ﬂunu da ifade etmek istiyorum; özellikle Say›n
Akif Ulusoy geldi¤i günden beri bize bir aç›klamas› vard›, “Ben hukukun üstünlü¤ünden ayr›lmayaca¤›m, hukuk neyse onu yapaca¤›m” demiﬂti. Ama son zamanda, inﬂallah münferit olaylar olarak alg›lamak istiyorum, baz› vergi inceleme elemanlar›n›n mükellefleri ça¤›rarak bu matrahlar› art›r›n ﬂeklinde bir yaklaﬂ›m› vard›r. Biz bunu do¤ru bulmuyoruz. ‹nceleme yoluyla yap›lmas›n›, bu hukuksal bir yoldur; ama bi-
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zim düzenledi¤imiz beyannamelerin sanki hiç düzenlenmemiﬂ gibi yeniden art›r›lmas› do¤ru de¤ildir. Ama biraz önce ifade etti¤im gibi, bizler de bu beyannameleri düzenlerken çok samimi bir aile ortam› olarak alg›lanmas›n› istiyorum, biraz elinizi vicdan›n›za koyman›z›n gerekli oldu¤unu düﬂünüyorum de¤erli meslektaﬂlar›m.
Sevgili meslektaﬂlar, gündem yo¤un, bir yandan yeni vergi yasalar› parlamentonun gündeminde. Bildi¤iniz gibi Kurumlar Vergisi Yasas› de¤iﬂikli¤i alt komisyona
indirildi. Bir yandan Gelir Vergisi Yasas› çal›ﬂmalar› sürüyor, di¤er yandan sosyal
güvenlikle ilgili yasalar Meclis'in gündeminde. Özelikle biz meslek camias›n›n y›llarca
›srarla savundu¤u sosyal güvenlikte tek çat› ﬂu anda parlamentonun gündemindedir. Yine geçti¤imiz günlerde Meclis'te kabul edilen, hepimizi yak›ndan ilgilendiren
prim aflar› yine gündemde. Velhas›l iﬂimiz çok.
Ben prim aflar›yla ilgili bir ﬂeyin alt›n› çizmek istiyorum izninizle. Biliyorsunuz
yeniden yap›land›rmadaki bu hesaplama sisteminde bir özellik arz ediyor. Tabii nas›l yapt›lar alg›lamak mümkün de¤il. Biz her yerde söylüyoruz, vergi idaresinin yapm›ﬂ oldu¤u vergi bar›ﬂ›ndaki mant›¤› SSK’da da yapm›ﬂ olsalard›, belki daha çok
amac›na ulaﬂacakt›. Buna ra¤men bu hesaplamalarda meslek mensuplar› devreye
sokulabilir. ‹steyen kiﬂi, kurumlara, meslek mensubuna baﬂvurarak hesaplar›n› yapt›rabilirler. Bunun bir bedeli olacak do¤al olarak, bize göre bu bedel, sermaye tespiti raporunda oldu¤u gibi, bir rapor düzenleniyor, bir tespit yap›l›yor, bunun bedeli de
ücret tarifesindeki karﬂ›l›¤› 186 YTL’dir, bunun alt›nda ücret al›nmadan bunun yap›lmas› gerekmektedir.
De¤erli meslektaﬂlar›m, yine bu yasalar görüﬂülürken, Say›n Baﬂkan›m›z da
buradayken, bir konuda desteklerini bekliyoruz. Biz TÜRMOB olarak, Oda olarak düﬂüncelerimizi Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›'na aktard›k. ﬁu beyan sürelerini Say›n Baﬂkan da her yerde ifade ediyor, gerçekten deprem oluyor, zor günler oluyor, bayram
oluyor, ﬂu oluyor, bu oluyor ve do¤al olarak bu iﬂlere yetiﬂmemiz mümkün de¤il; arkas›ndan Maliye Bakanl›¤›'na yaz›y› yaz›yoruz, tekrar süreler eski tarihe çekiliyor.
Biz diyoruz ki, muhtasar ve KDV ay›n 25’ine, geçici vergi ay›n 15’ine, gelir ve
kurumlar vergisi ay›n 25’ine çekilerek bu sorunu hep birlikte ortadan kald›ral›m diyoruz. Tabii ki, ödeme süreleri 35 gün sonra olabilir, bu da müﬂterimiz aç›s›ndan
son derece olumlu bir yaklaﬂ›md›r. Tabii bu arada bir dile¤imizi de ifade etmek istiyoruz, özellikle enflasyonun yüzde 50’lerin alt›na düﬂtü¤ü dönemde, son dönem geçici verginin mutlaka kald›r›lmas›n› talep ettik. Umut ediyoruz vergi yasalar› parla-
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mentoda görüﬂülürken bunlar ivedilikle, istedi¤imiz ﬂekilde sonuçlanm›ﬂ olacakt›r.
De¤erli meslektaﬂlar›m, her toplant›da söylüyoruz, yine söylemeye devam
edece¤iz. Bu geliﬂmeleri size aktarmazsak, gelece¤i görmezsek, gelece¤i ﬂekillendirmek mümkün de¤il. Maliye Bakanl›¤› gündeminde e-beyannameden sonra e-fatura
var, e-defter var, e-denetim var ve en önemlisi, geçti¤imiz günlerde yapt›¤›m›z, son
derece hepimizi yak›ndan ilgilendiren, tüm yaz›l›m programlar›na bir standart getiriliyor. Yani ﬂu andaki gibi geriye dönük kay›tlar›n hepsi tarihe kar›ﬂ›yor, böyle bir
çal›ﬂma var. TÜRMOB olarak bunlar› çok yak›ndan takip ediyoruz. Teknik zorluklar›
olan bölümler mutlaka düzeltilecektir. Ama bu mesle¤i eski al›ﬂkanl›klarla sürdürmenin tarihe kar›ﬂaca¤›n› da ﬂimdiden sizlerle paylaﬂmak istiyorum.
Yine gündemde çok önemli olan Türk Ticaret Kanunu var, Basel II konusu var.
Özellikle Türk Ticaret Kanunu yürürlü¤e girdi¤inde hemen baﬂtan ﬂunu ifade edeyim; ﬂu anda Adalet Bakanl›¤› alt komisyonunda yasa görüﬂmeleri devam ediyor,
bizimle ilgili maddenin bir k›sm› geçmiﬂ vaziyette. Gayet h›zl› bir ﬂekilde ilgili yasa
görüﬂülüyor. Bu yasan›n en önemli özelli¤i, yaklaﬂ›k 240 bin civar›ndaki ﬂirketin
tasfiye edilmesi öngörülüyor. Tabii ki do¤al olarak bu tasfiye iﬂlemlerini meslek
mensuplar› yapacak. Yine bu yasan›n en önemli özelli¤i, bilirkiﬂilik sistemi ortadan
kalk›yor sevgili meslektaﬂlar›m. Y›llard›r mahkemelerdeki bilirkiﬂili¤in geliﬂi güzel insanlar taraf›ndan yap›ld›¤›n› bizler ﬂikayet ettik, bu kanun yürürlü¤e girdi¤inde bu
ortadan kalk›yor.
Bu kanunun en büyük özelli¤i k›sa ve özetle, ﬂirketlerin finansal tablolar›n›n
düzenlenmesi, denetlenmesi ve de y›ll›k faaliyet raporlar›n›n denetlenmesi biz meslek mensuplar› taraf›ndan yap›lma zorunlulu¤u getiriyor. Yine bir baﬂka iﬂlem de,
kuruluﬂtan tasfiyeye kadar tüm aﬂamalar yine meslek mensuplar› taraf›ndan yap›lmas› gerekiyor. ‹ﬂte biz meslek örgütü olarak gerek Türk Ticaret Kanunu'nun geliﬂmelerini, ki çok yak›ndan bizi ilgilendiren konu, bir tüzük bölümü var. Yani denetçilik yapacak olan kiﬂilerin çal›ﬂma usul ve esaslar›n› belirleyecek olan bir yap›lanmad›r. Bu konuda çal›ﬂmalar›m›z sürüyor ve özellikle ﬂunu baﬂtan ifade edeyim; bu kanun yürürlü¤e girdi¤i zaman tek düzen uygulama tebli¤inde oldu¤u gibi, hem ‹stanbul’un dört bir yan›nda, hem de Türkiye’nin her yan›nda yayg›n e¤itimlerle kendimizi
bu sürece haz›rlayaca¤›z.
Yine bununla ba¤lant›l›, geçmiﬂ toplant›larda ifade ettik, ﬂu anda tart›ﬂ›lan
konular›n baﬂ›nda, Türk Ticaret Kanunu yürürlü¤e girdi¤inde finansal tablolar›n
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uluslararas› finansal raporlara göre yap›laca¤›n› belirtiyor, yani UFRS’ye göre. Bizim bunu ﬂu anda yapmam›z söz konusu de¤il. Özellikle küçük ve orta ölçekli iﬂletmelerin böyle bir külfetin alt›ndan kalkmalar› da mümkün de¤il. Zaten büyük ﬂirketler UFRS’ye göre iﬂlemlerini yapmaktad›r. Bu anlamda KOB‹’lere yönelik bir finansal
raporlama standard› çal›ﬂmalar›m›z tamamlanm›ﬂt›r. Önümüzdeki günlerde Muhasebe Standartlar› Kurulu'na bu çal›ﬂma takdim edilecek, büyük bir ihtimalle bu çal›ﬂma do¤rultusunda da nisan ay›ndan itibaren sizlerle yayg›n e¤itime baﬂlam›ﬂ
olaca¤›z.
Sevgili meslektaﬂlar›m; son olarak biraz sonra Say›n Baﬂkan›m da ifade edecek; bu beyan döneminde özellikle ‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkan›'yla ortaklaﬂa yürüttü¤ümüz bir çal›ﬂmaya, önce Ankara ve ‹zmir odalar›m›z da destek verdiler ve
daha sonar Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›'na TÜRMOB olarak bu konuyu aktard›k, bir mutabakat sa¤lad›k. Bu konu nedir? Y›llard›r bizler tüm iﬂlemlerin, tüm beyan namelerin biz meslek mensuplar› taraf›ndan gönderilmesini sa¤lad›k ve günümüzde de art›k beyanname gönderilmesi elle de¤il elektronik ortamda olmaktad›r. ﬁu anda gayrimenkul sermaye iratlar›n›n beyan dönemi bildi¤iniz gibi. Hepimiz günlük yaﬂant›m›zda eﬂimizin dostumuzun iﬂleri geldi¤i zaman biz bunlar› ücretsiz olarak yapt›¤›m›z› biliyoruz, hepsine yard›mc› oluyoruz. Ve Gelir ‹daresi de bu beyannameler bizden gitsin diye bir öneri kabul gördü, dolay›s›yla bugün web sayfam›za koyduk, Gelir
‹daresi Baﬂkanl›¤›'n›n da web sayfas›nda söz konusu; dedik ki, tüm kira gelirleri bizden geçsin, biz yard›mc› olal›m, bu anlamda tek bir konutu olan bir kira beyannamesi düzenleniyorsa biz gerekirse ücret almay›z dedik ve tüm meslek mensuplar›ndan
tüm beyannamelerin bizden geçece¤i bir süreç olarak alg›lanarak toplumsal bir
destek vermenizi diliyoruz.
Birden fazla beyanname oldu¤u takdirde, rakamlar var bende, ben rakamlara
girmek istemiyorum, ama burada amaç ﬂudur; biz böyle bir at›l›m› att›¤›m›zda yar›n bir gün benzeri tüm beyannamelerin meslek mensuplar› taraf›ndan gönderilmesini amaçlamaktad›r. O yüzden bu mutabakata biz uzunca süredir, baﬂka Dan›ﬂma
Meclisimiz olmak üzere arkadaﬂlar›m›zla tart›ﬂarak geldik. Ben tüm meslek camias›n›n bu uygulamaya sahip ç›kmas›n› diliyorum. Bugünkü seminere kat›lan de¤erli
kat›l›mc›lara, bizlere verecekleri bilgilerden dolay› sizler ad›na teﬂekkür ediyor, seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ederim.
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>>> SSK ve BA⁄KUR Borçlar›n›n
Yeniden Yap›land›r›lmas›
Say›n SSK Baﬂkan›m, BA⁄-KUR Genel Müdür Yard›mc›m, de¤erli yöneticiler, sevgili meslektaﬂlar›m; hepinize hoﬂgeldiniz diyoruz.
Ben çok k›sa bir ﬂekilde hem seminerin konusuyla ilgili, hem de idari iliﬂkiler anlam›nda baz› tespitlerimi sizlerle paylaﬂmak istiyorum. Öncelikle SSK ile olan çal›ﬂmalar›m›zdan son derece memnun oldu¤umuzu ifade etmek istiyorum. Özellikle hepinizin bildi¤i gibi, ebildirge konusunda gerçekten çok önemli çal›ﬂmalar yap›ld› ve meslek camias›
olarak bundan son derece yararlar gördük ve Oda olarak TÜRMOB olarak birçok raporlar sunduk kendilerine. Özellikle Ek 12’nin kalkmas›, e-bildirge uyumunda yaﬂanan s›k›nt›lar, asgari iﬂçilik konular›nda hep bize yak›n oldular, olabilecek önerilerimizi hayata geçirdiler ve burada bir tek hedef var, biraz sonra Say›n Baﬂkan›m›z da muhakkak bilgi
verecektir; birçok bildirim yerine tek bir bildirimle iﬂlemlerin yap›lmas›, zannediyorum
SSK’n›n temel amac› olacakt›r. Yani, ‹ﬂKur’a ayr› bir bildiri, Çal›ﬂma Bakanl›¤›'na ayr›
bildiri, buna benzer bildirimlerin ortadan kalkaca¤› bir süreci hep birlikte yaﬂayaca¤›z.
Bu anlamda biz idarenin yapt›¤› bu çal›ﬂmadan dolay› son derece mutlu oldu¤umuzu ve
katk›lar›ndan dolay› teﬂekkürlerimi sunmak istiyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m; hepimizin yaﬂad›¤› bir di¤er konu, idari para cezalar› konusudur. ‹dari para cezalar› gerçekten cayd›r›c› olmas› anlam›nda son derece önemli.
Ama burada bir eksiklik var, yine bunu görüﬂ olarak SSK'ya, Bakanl›¤›m›za ilettik. Nedir
bu konu? ‹yi niyetli mükelleflere karﬂ› sistemin bir koruyucu anlay›ﬂ› olmas› laz›m. Nas›l
Vergi Usul Kanunu'nda piﬂmanl›k hükümleri varsa, usul hükümleri varsa, ayn› ﬂekilde
SSK iﬂlemlerinde de bir usul sistemi getirilmesi gerekiyor. Yani, hakikaten iyi niyetliyse
mükellefler, sistem bunlara a¤›r cezalar vererek y›ld›rmadan sahip olmas› gerekti¤ini
düﬂünüyorum.
Ba¤-Kur’la ilgili bir tek cümle söylemek istiyorum. Zannediyorum Say›n Genel Müdür Yard›mc›m bu konuda bilgi verecekler; bu Ba¤-Kur’da vekalet konusunun art›k çözümlenmesi gerekiyor. Hele bugünkü uygulaman›n baﬂar›l› olmas› isteniyorsa, bu vekalet
sorununun mutlaka çözümlenmesi gerekiyor. Bu konuda özellikle Genel Müdür Yard›mc›m›zdan bir aç›klama bekliyoruz.
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De¤erli arkadaﬂlar ‹SMMMO olarak, aflara karﬂ› oldu¤umuzu biliyorsunuz. Gerçekten aflar, özellikle düzgün vergi mükellefleri aç›s›ndan son derece olumsuz bir etki
yarat›yor. Yani düzenli sigortas›n›, vergisini veren insanlar, sürekli aflar boyutu ortada
oldu¤unda nas›l olsa bir af ç›kar düﬂüncesiyle ödememe durumu artmaya baﬂl›yor. Bunu biz yasalar ç›kart›rken, bu görüﬂümüzü b›kmadan, usanmadan söylüyoruz, söylemeye devam edece¤iz. Hatta daha ileri bir ad›m at›yoruz, diyoruz ki, bu aflar›n bir daha
yap›lmamas›yla ilgili Anayasa'ya bir hüküm konmas› gerekiyor, ama beyaz bir sayfa
aç›lmas› kayd›yla.
Bu anlamda, bu SSK’n›n ve Ba¤-Kur’un yeniden yap›lanma dedi¤i konuyla ilgili görüﬂlerimizi yasallaﬂma aﬂamas›n› dile getirdik. Ancak, bizim temel bir di¤er anlay›ﬂ›m›z,
yasalar ç›kt›ktan sonra bunu en do¤ru uygulamak da meslek mensuplar›n›n görevleri
baﬂ›nda geliyor. Yani, affa karﬂ› olmak ayr› bir konu, ﬂu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul etmiﬂ oldu¤u bir uygulama var, bu uygulamay› do¤ru uygulamak bizim görevimiz, ki karmaﬂ›k bir sistem, biraz sonra de¤erli konuﬂmac›lar anlatacaklar; özellikle
meslek mensuplar›m›zdan bir fonksiyon istenmiﬂtir. Bunlar›n hesaplanmas›nda bizlere
çok önemli sorumluluklar düﬂmektedir.
Ben burada tüm arkadaﬂlar›mdan ﬂu beklentimizi belirtmek istiyorum; lütfen bu
raporlar› düzenlerken sosyal sorumlulu¤unuz do¤rultusunda ve de özellikle mesle¤imizin
sayg›nl›¤› anlam›nda, daha do¤rusu sayg›nl›¤›m›za halel getirmeden bir uygulama yap›lmas›n› istiyorum. Bu sorumluluk içerisinde oldu¤umuzda, zannediyorum ileride baﬂka
uygulamalar gündeme geldi¤i zaman, bu meslek mensuplar› referans bir grup olarak
baﬂvurulacakt›r.
Sevgili arkadaﬂlar, bugünkü e¤itimin yan› s›ra web sayfam›za konuluyor, 7 bölgede
bu e¤itimlerin devam› olacak. Biz tüm arkadaﬂlar›m›z›n bu e¤itimlere kat›larak bilgi sahibi olmas›n› özellikle istiyoruz ve web sayfam›zdan yine bu e¤itimlere internet üzerinden kat›l›m oldu¤unu da belirtmek istiyorum.
Yine sevgili arkadaﬂlar, Sigorta Baﬂmüfettiﬂi Ali Tezel ve Sigorta Müfettiﬂi Say›n
Resul Kurt bir uygulamayla ilgili bir kitap haz›rlad›lar ve gerçekten her ﬂeyimiz haz›rd›, bir
tebli¤ yay›nlanmas› bekleniyordu, tebli¤ yay›nlan›r yay›nlanmaz bugün gördü¤ünüz gibi kitap ﬂu anda sizlere da¤›t›ld›. Bu kitab›n yararl› olmas›n› diliyoruz ve özellikle de bu kitab›
haz›rlayan arkadaﬂlar›m›za sizler ad›na teﬂekkür ediyorum. Ben çok iﬂ yo¤unlu¤u içerisinde oldu¤unu bildi¤im, baﬂta SSK Baﬂkan›m›z olmak üzere, Ba¤-Kur Genel Müdür Yard›mc›s› ve de¤erli bürokratlara kat›ld›klar› için, de¤erleri konuﬂmac›lara bize sunacaklar› bilgilerden dolay› sizler ad›na teﬂekkür ediyor, hepinize sayg›lar sunuyorum.
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>>> Vergi Yasalar›nda Son De¤iﬂiklikler ve
Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlemesi
Çok de¤erli konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m; hepinize hoﬂgeldiniz diyorum. Bu
seminerimiz belki de bu dönemin son semineri. Tabii, önümüzdeki günlerde bir yasal
de¤iﬂiklik olmad›¤› takdirde, kurumlar vergisini bekliyoruz yak›ndan, e¤er kurumlar
vergisi bu süreç içerisinde yasallaﬂ›rsa, her zaman oldu¤u gibi ivedilikle bu konuda
bir seminer ve de meslek mensuplar›m›z›n hizmetine sunaca¤›m›z karﬂ›laﬂt›rmal›
yay›nlar›m›z› sizlere sunmuﬂ olaca¤›z.
Özellikle bu y›lla ilgili gerçekten büyük bir keyifle gelip gitti¤imiz bir salon buras›. ‹ﬂ Bankas›'n›n de¤erli yetkililerine, özellikle salon hizmetinde bize destek veren
çal›ﬂanlar›na içten teﬂekkür etmek istiyorum sizler ad›na bu seminerlere düzenli
olarak kat›lan meslektaﬂlar›ma da teﬂekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu e¤itimler sizlerle güzelleﬂiyor. Biliyoruz ki, art›k her ﬂeyin bilgiden geçiyor. Bunun fark›na varan meslek mensuplar› düzenli olarak buraya kat›l›yorlar. Bugüne kadar kat›lan tüm arkadaﬂlar›m›za, gerek meslek mensuplar›na, gerek stajyerlerimize teﬂekkürlerimi sunmak istiyorum.
Sevgili arkadaﬂlar, dün iktisat fakültesinde bir panele kat›ld›k, orada Say›n
Vergi Dairesi Baﬂkan›m›z Akif Ulusoy vergi beyanlar›yla ilgili birtak›m aç›klamalarda
bulundu. Kendisinden bu bilgileri bugün seminerde paylaﬂmak istedi¤imi ifade ettim, takdim ettiler bize. Sadece düﬂünmeniz anlam›nda verileri vermek istiyorum
size. Yaklaﬂ›k 356 bin mükellef üzerinde, yani bunun içerisinde gayrimenkul sermaye irad› yok, menkul sermaye irad› yok, ticari ve serbest meslek kazançlar›n›n 356
bin beyan›; geçen dönem 2004 y›l›nda s›f›r matrah beyan eden yüzde 27’si, bu sene
ise bu oran yüzde 28’e ç›k›yor de¤erli arkadaﬂlar. Yani 2005 y›l›nda s›f›r matrah
beyan eden vergi mükellefi say›s› ‹stanbul’da yüzde 28. 0 ile 1000 YTL aras›nda
beyan eden 2004 y›l›ndaki yüzde 21, 2005 y›l›nda yüzde 18’e iniyor. 1000 ile
5000 aras›nda geçen matrah beyan eden mükellefin oran› yüzde 30 2004 y›l›nda,
bu y›l yüzde 29. 5000 ile 10000 aras›nda matrah beyan eden mükellefin geçen y›la oran› yüzde 9, 2005 y›l›nda yüzde 6.
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Kurumlar vergisi bugünden itibaren veriliyor biliyorsunuz, sadece bir ﬂeyi ifade
etmek istiyorum; geçen y›l yaklaﬂ›k 190 bin kurumlar vergisi mükellefinin, sevgili arkadaﬂlar, yüzde 50’si s›f›r matrah beyan etmiﬂ. Ben bunu meslek camias›n›n düﬂünmesini istiyorum. Geçmiﬂte hiç tasvip etmedi¤imiz, bizim düzenledi¤imiz beyannamelerin geri çevrilmesinde hukuk d›ﬂ› birçok süreçler yaﬂad›k. Ama bu tablolar
gerçekten düﬂündürücü. Yorum yapmak istemiyorum, yorumu sizlere b›rakmak istiyorum. Sonuçta bu tablo olumsuz boyutta gittikçe maalesef farkl› uygulamalar da
ortaya ç›kmakta. Bunu en az›ndan kurumlar vergisi beyan döneminde tüm arkadaﬂlar›m›z›n de¤erlendirmesini istiyorum.
Sevgili arkadaﬂlar, geçti¤imiz günlerde bir rapor kamuoyuna sunduk. Rapor
da kay›t d›ﬂ› ekonomi ve çözüm yollar› üzerineydi. Dedik ki, 2004 y›l› rakamlar›na
göre kay›t d›ﬂ› ekonominin hacmi, kay›tl› ekonomiye göre yüzde 107’dir dedik ve di¤er ülke örneklerini verdik. Afrika ülkeleri ortalama yüzde 41, Orta ve Güney Amerika ülkelerinde yüzde 42, Asya ülkelerinde yüzde 29.3, OECD ülkelerinde yüzde 16.7
ve bu durumda Türkiye kay›t d›ﬂ› ekonomide bir ﬂampiyondur dedik, dünya ﬂampiyonudur dedik. K›yamet koptu Türkiye’de yüzde 107 kay›t d›ﬂ› olur mu diye. Tabii,
Türkiye’de bir okumama al›ﬂkanl›¤› var sevgili arkadaﬂlar›m. Rapor kay›t d›ﬂ› ekono
minin kay›tl› ekonomiye oran› yüzde 107’dir derken, toplam ekonomideki kay›t d›ﬂ›
oran›n›n yüzde 53.6 oldu¤unun kimse fark›nda de¤il. Yani toplam ekonomi içerisindeki kay›t d›ﬂ› ekonomi oran› yüzde 53.6’d›r.
ﬁimdi bu oran› sizlerle paylaﬂmak istiyorum, çünkü bas›nda yaklaﬂ›k 18 gazetede bu raporumuz yer ald›, ama hükümet yetkilileri bu rakam›n yüksek oldu¤unu
ifade ettiler, birçok meslek mensuplar›m›z bu raporun arkas›nda olup olmad›¤›m›z›
bize soruyorlar; biz raporun arkas›nday›z. Çünkü geçen gün daha D‹E’nin aç›klad›¤›
kay›t d›ﬂ› istihdam oran› yüzde 52.1’dir. Dolay›s›yla, buradaki bizim yapt›¤›m›z bilimsel bir çal›ﬂmad›r, sabit oran yöntemiyle yap›lan bir bilimsel çal›ﬂmad›r. Türkiye’de
bu oran›n azl›¤› veya çoklu¤unu farkl› bir bilimsel yöntemle eksik veya fazla oldu¤unun söylenmesiyle oturmas› gerekiyor. Dolay›s›yla bu raporumuzun arkas›nda oldu¤umuzu belirtmek istiyoruz.
ﬁimdi sevgili arkadaﬂlar, gerçekten kay›t d›ﬂ› ekonomi tüm yapt›¤›m›z muhasebeyle direkt ba¤lant›l› olan bir konu. Ama Türkiye’de y›llard›r marjinal vergi oranlar›n›n yüksekli¤i, sosyal güvenlik yükünün getirdi¤i yükler, vergi kaçakç›l›¤›, vergi
sistemindeki adaletsizlikler, sürekli aflar, çok say›daki muafiyet ve istisnalar, do-
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layl› vergilerin sürekli artmas› ve denetimin azl›¤›, maalesef ülkemizde kay›t d›ﬂ›
ekonomiyi farkl› boyuta getirmiﬂtir. Sadece 2004 y›l› rakamlar›na göre, kay›t d›ﬂ›
ekonomi önlenmiﬂ olsayd›, 51 katrilyon lira bir vergi kayb› önlenmiﬂ olacakt› veya bir
baﬂka anlamda, 1980’li y›llardan bugüne kadar kay›t d›ﬂ› ekonomi önlenmiﬂ olsayd›,
Türkiye IMF’nin kap›s›na gidip borç dilenmeyecekti sevgili arkadaﬂlar.
Bu anlamda biz bu konuyu bir ülke sorunu olarak görüyoruz. Sadece ekonomik
anlamdaki bir konu olarak görmüyoruz. Bunu ayn› zamanda bir siyasi ba¤›ms›zl›k,
demokrasi ve sosyal bar›ﬂ›m›z›n bir devam› olarak görüyoruz. Dolay›s›yla, bunun azl›¤›n› ve çoklu¤unu tart›ﬂmak yerine, hükümetler ve ana muhalefet dahil herkes, bunu birinci s›raya alarak gelece¤imizi ipotek alt›na alan bu sistemle ilgili herkesin
mücadele etmesi gerekiyor.
Sevgili arkadaﬂlar, yine geçti¤imiz günlerde gazetelerde boy boy ilanlar›m›z›
gördünüz. Sermaye Piyasas› Kurulu ile ilgili gazetelerde TÜRMOB’un ilanlar› vard›.
ﬁimdi ilk etapta bu ilanlar›n içeri¤ini birçok arkadaﬂ›m biliyor, ama ﬂunu ifade etmek istiyorum, bizim burada TÜRMOB ve odalar›m›z›n temel anlay›ﬂ›, çeﬂitli kurumlarla kavga etmek de¤ildir; ama, SPK ayr› bir lisanslama yapmaya kalk›yorsa, yani
TÜRMOB’un vermiﬂ oldu¤u ruhsatlar› yetersiz bulup ayr› bir s›nav koyarak, ayr› bir
ruhsat vermeye kalk›yorsa biz buna asla izin vermeyece¤iz sevgili arkadaﬂlar›m. Yine dünyan›n her yerinde oldu¤u gibi, etik kurallar› ve mesleki standartlar› ancak ve
ancak meslek örgütü belirlemektedir. Dolay›s›yla, bizim burada amac›m›z SPK ile
kavga etmek de¤il, ayr› bir meslek örgütü yarat›lmas›na izin vermeyece¤imizin bir
aya¤a kalk›ﬂ›d›r.
Geçenlerde Baﬂbakan Yard›mc›m›z Say›n Abdüllatif ﬁener bunun yay›nlanmayaca¤›n› ifade ettiler, ama yay›nlanabilir, ﬂurada herkes çok net olarak bu konuyu
bilsinler ki, bu konuyu yay›nlam›ﬂ olsa dahi, mevcut yasaya ayk›r› bir tebli¤le siz yeni bir mesle¤i örgütleyemezsiniz, düzenleyemezsiniz ve dolay›s›yla biz hukuk hakk›m›z› soruna kadar kullanaca¤›z ve yarg›da da söke söke hakk›m›z› alaca¤›z. Bunu
tüm arkadaﬂlar›m›z›n yak›ndan bilmesini istiyorum.
Tabii sevgili arkadaﬂlar, bu konunun asl›nda, SPK’n›n böyle bir ad›m atmas›n›n
alt›nda, buralarda anlatmaya çal›ﬂt›¤›m bir olgu vard›. Nedir bu konu? TTK tasar›s›. Çünkü Türk Ticaret Kanunu yürürlü¤e girdi¤inde 3 tane temel olgu var; bunlardan bir tanesi kuruluﬂ, nevi de¤iﬂikli¤i, birleﬂme, tasfiye, tüm benzeri kuruluﬂlar art›k meslek mensuplar› taraf›ndan yap›lma zorunlulu¤u getiriyor. Bir baﬂka konu,
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ﬂirketlerin y›ll›k faaliyet raporlar›n› yine meslek mensuplar›m›z düzenliyor. Bir baﬂka
konu ise, düzenlenen finansal tablolar›n uluslararas› finansal raporlama standartlar›na uygun olup olmad›¤›n›n denetimini meslek mensubunun yapma kural› getiriyor.
ﬁimdi, burada dünyada netleﬂmiﬂ olan olgu ﬂu sevgili arkadaﬂlar; büyük ﬂirketlerin UFRS’ye göre bu iﬂi yapmas›nda herhangi bir tart›ﬂma konusu, söz konusu
de¤il. Ama tüm dünya ﬂunu tart›ﬂ›yor; KOB‹’lerin finansal rapor standard›n›n biraz
daha kolaylaﬂ›r olmas› gerekli oldu¤unu tart›ﬂ›yor.
Geçti¤imiz y›l Romanya’da yap›lan toplant› böyle, geçenlerde yap›lan toplant›
böyle, tüm dünyadaki muhasebe kuruluﬂlar›n›n belirledi¤i nokta, KOB‹’lerle ilgili biraz
daha kolaylaﬂt›r›lm›ﬂ bir raporlama standard›n› tart›ﬂ›yor. Neden? Denetimin maliyeti var sevgili arkadaﬂlar, bu iﬂ defter tutmaya benzemiyor, defter tutmadaki durumlara benzemiyor. Dolay›s›yla, bu konuda meslek örgütü olarak TÜRMOB ve ‹stanbul Odam›z bu konuyu çok yak›ndan takip ediyor.
Geçti¤imiz gün KOB‹’lerle ilgili olan bir finansal raporlama standard›n›, Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu'na verdik, zannediyorum o çal›ﬂma do¤rultusunda enflasyon düzeltmesi oldu¤u gibi bir çal›ﬂma nihai ﬂeklini alm›ﬂ olacak. ﬁimdi,
sevgili arkadaﬂlar burada en temel olgu ﬂu; herkes bir panik içerisinde, yani Türk Ticaret Kanunu yürürlü¤e girdi¤i zaman, biraz önce anlatm›ﬂ oldu¤um UFRS’ye göre
denetim boyutu, SPK’ya tabi kuruluﬂlar ﬂeklinde mi yapaca¤›z ﬂeklinde herkeste bir
endiﬂe var. Bir kere rahat olun sevgili arkadaﬂlar›m; ﬂimdi SPK’n›n yapaca¤› iﬂ veya
hüküm alt›ndaki konu, halka aç›k olan ﬂirketler boyutundad›r. Türk Ticaret Kanunu'yla ilgili yapacak iﬂlerimiz, e¤er tasar›y› çok iyi incelemiﬂseniz, bu konu bir tüzükle belirlenecek. Aç›kça söylüyorum, 35 bin meslek mensubunu bu sistemden kimse
devre d›ﬂ› b›rakamaz sevgili arkadaﬂlar›m. Dolay›s›yla, bu konu ayr› bir tüzükle belirlenecek bu tüzük de 3568 say›l› yasaya göre denetim yetkisini alm›ﬂ insanlar
taraf›ndan yap›lacak.
Tabii ki bir tek kural olacakt›r, bu kural zannediyorum sadece ve sadece bir
e¤itime kat›lan arkadaﬂlar›m›z›n boyutunda olabilir. Yoksa, ﬂu anda SPK’ya tabi
kuruluﬂlar gibi bir modele girmeye kalkt›¤›m›z zaman, aç›kça söylüyorum, 35 bin
meslek mensubunun bu iﬂi yapma ﬂans› yoktur. Bu konuda hiçbir pani¤e kap›lman›za gerek yok, süreci çok yak›ndan takip ediyoruz, hatta çok net olarak söylüyorum,
bu konudaki bir tüzük çal›ﬂmam›z da haz›rd›r. Sadece ipucu ﬂunu veriyorum; 3568
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say›l› yasaya göre denetim yetkisini alm›ﬂ meslek mensuplar›n›n denetim yapabilece¤i ve bunlar›n kuracaklar› ortaklar ﬂeklinde olacakt›r. Bunun d›ﬂ›nda yeni bir yap›lanma asla söz konusu de¤ildir.
Son olarak sevgili arkadaﬂlar, dünkü Ba¤-Kur toplant›s›nda, özellikle Ba¤Kur’da iﬂlerin yürütülmesiyle ilgili baﬂ›ndan beri yaﬂad›¤›m›z bir vekalet sorunu var
bildi¤iniz gibi, bu konuda bir protokol haz›rland›. Yani bir standart format›n› sizlere
k›sa sürede ulaﬂt›raca¤›z. Müﬂteriden alaca¤›n›z vekaletle birlikte, Oda'dan alm›ﬂ
oldu¤unuz faaliyet belgesiyle beraber bu iﬂlemlerimizi sürdürebilece¤iz. Dün burada
Ba¤-Kur Genel Müdür Yard›mc›s› da bunu ifade ettiler. Bunu da sizlerle paylaﬂmak
istiyorum.
Ben bugünkü seminerin son derece önemli oldu¤una inan›yorum. Çok de¤erli
konuﬂmac›lar var. Özellikle bugünkü seminerde yeni Kurumlar Vergisi Yasas›'yla ilgili
de ba¤lant›lar kuracaklar. Bizim aç›m›zdan son derece önemli. Ben de¤erli konuﬂmac›lara sizler ad›na teﬂekkür ediyorum. Seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar sunuyorum.
Teﬂekkür ederim.
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13 Eylül 2006

>>> Yeni Kurumlar Vergisi Uygulamalar›
Say›n konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m; ben de hepinize hoﬂ geldiniz diyorum.
Öncelikle may›s ay›nda yap›lan oda seçimlerine kat›lan, destek veren tüm arkadaﬂlar›m›za içten teﬂekkür ediyoruz.
Yönetim olarak iﬂimizin önemini, a¤›rl›¤›n›, yo¤unlu¤unu biliyoruz, zor bir dönem olaca¤›n› da çok iyi biliyoruz. Yaz ay›n› de¤erlendirerek çal›ﬂmalar›m›z› h›zla
sürdürüyoruz. Genellikle yaz aylar›nda tatil yap›l›rken bizler önümüzdeki süreçle ilgili birçok çal›ﬂmam›z›n haz›rl›klar›n› sürdürüyoruz. Özellikle d›ﬂar›da da birçok arkadaﬂ›m›zla da konuﬂtu¤umuz gibi, en az›ndan birbirimizi özledik. Burada öyle bir
topluluk oluﬂtu ki, e¤itimlerin tad›n› alan, e¤itimler vas›tas›yla hem bilgilerini yenileyen, hem de dostluklar›n› geliﬂtiren önemli bir alt yap› oluﬂtu. Evet, baﬂl›yoruz e¤itimlere. Eylül ay›ndan baﬂlamak üzere her ay burada genel bir e¤itimimiz olacak.
Zannediyorum önümüzdeki ay da kurumlar vergisi seminerine devam edece¤iz. Baﬂ
ka bir geliﬂme oldu¤u takdirde di¤er konular› ele alarak geleneksel iﬂ kulesi e¤itimlerimize devam edece¤iz.
Yine TESMER olarak bu dönem geçen sene baﬂlatm›ﬂ oldu¤umuz UFRS e¤itimlerimiz yayg›n ve yo¤un olarak bölgelerde, ilçelerde sürecektir. Yine Türk Ticaret
Kanunu’nu çok yak›ndan takip ediyoruz, ki Meclis aç›ld›ktan sonra Adalet Komisyonu’nda bu kanun tasar›s› ele al›nacak. Bir engel olmad›¤› takdirde y›l sonuna kadar
bu kanunun parlamentodan geçmesi bekleniliyor. Tabii ki kanun yürürlü¤e girdi¤inde
bizi yayg›n bir e¤itim hepimizi bekliyor. Dolay›s›yla, Oda’n›n gündeminde TTK e¤itimleri var. Yine özellik arz eden konular, baﬂta serbest bölgeler olmak üzere ilçelerde
bu e¤itimlere devam edece¤iz.
De¤erli arkadaﬂlar, geçen Oda merkezimizde bir teknoloji s›n›f› açt›k. Bu teknoloji s›n›f›na hem üyemiz, hem stajyerimiz kat›labiliyor. ‹ki merkeze daha bu s›n›flar›m›z› açt›k. Bir tanesi Kad›köy, bir di¤eri ﬁirinevler. Amac›m›z yaklaﬂ›k 2 bin civar›ndaki meslektaﬂ ve staj yerimizi bu teknoloji e¤itimine tabi tutmakt›r. ﬁöyle bir
rakam vermek istiyorum: Yapm›ﬂ oldu¤umuz e¤itim, piyasadaki yap›lan e¤itimin ayn›s›d›r. Özellikle teknoloji kullanma aç›s›ndan eksiklerini tamamlayan, Windows’u,
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Excel’i, PowerPoint’i çok iyi kullanmam›za yönelik e¤itimler. Bunun yaklaﬂ›k piyasa de¤eri 1000 YTL civar›nda ve bunu 2 bin kiﬂiyle çarpt›¤›n›z zaman meslek kamuoyunun en
az›ndan bizde kalan rakam›n boyutunu herkes de¤erlendirmiﬂ olacakt›r. Burada bir hayalimiz var, hedefimiz var gelece¤i yönelik. Bu altyap›lar› ço¤altaca¤›z mutlaka, özellikle staj s›nav›n› kazanan, daha do¤rusu meslektaﬂ aday› olan arkadaﬂlar›m›z› mutlaka
bu teknoloji e¤itimine zorunlu tabi tutaca¤›z. Ve burada sadece teknoloji e¤itmek anlam›nda de¤il, muhasebe programlar›n› da kullanmas›n› ö¤retece¤iz, ki burada meslek
örgütümüzün baﬂar›yla sürdürdü¤ü LUCA’dan bahsediyorum. ﬁu anda yaklaﬂ›k 2 bin
arkadaﬂ›m›z Türkiye genelinde LUCA’y› kullan›yor. Bu meslek camias›n›n bir özelli¤ini
çok iyi biliyoruz, iyi oldu¤u zaman h›zla haber yay›l›yor ve talep art›yor ve inan›yorum ki
LUCA bir gün Türkiye’de tüm meslek örgütünün ortak bir dili olacakt›r. En az›ndan
bundan sonra yaz›l›m firmalar›n›n ikide bir de versiyon ad› alt›nda bizi ma¤dur etmeleri
tarihe kar›ﬂacak diye düﬂünüyorum.
De¤erli meslektaﬂlar›m›z, yay›nlar›m›z devam ediyor, bir sözümüz vard›; bir ay Mali
Çözüm dergimiz, bir ay ‹SMMMO Yaﬂam gönderilecek ﬂekilde. Mali Çözüm zannediyorum
elinize geçmeye baﬂlam›ﬂt›r bir ekiyle birlikte bu ay. Muhasebeciler hep böyle kanunlar, yasalarla bo¤uﬂan de¤il, muhasebe d›ﬂ›nda da bir dünya oldu¤unu gösteren, çocuklar›m›z›n,
eﬂlerimizin, yak›nlar›m›z›n ilgiyle okuya bilece¤i bir yay›n olarak görüyoruz ve ekimin ilk haftas›nda da ‹SMMMO Yaﬂam’›n dördüncü say›s›nda buluﬂaca¤›z.
Yine mevzuattaki de¤iﬂikler boyutunda karﬂ›laﬂt›rmal› yay›nlar›m›z› sizlere ulaﬂt›r›yoruz. Kurumlar Vergisi Yasas› ç›kar ç›kmaz hemen bir kitab› tüm meslektaﬂlar›m›za ulaﬂt›rd›k. Bu anlamda yay›nlar›m›z konuﬂtu¤umuz, dile getirdi¤imiz boyutta devam
etmekte.
De¤erli meslektaﬂlar›m; bunu çok anlataca¤›z, birkaç toplant›da dile getirece¤iz.
Türkiye’de kas›m ay›nda çok önemli bir toplant› var. Dünya Muhasebe Kongresi ‹stanbul’da yap›lacak. Gerçekten sevgili meslektaﬂlar, belki 100 y›l sonra, belki 50 y›l sonra
bir daha gelecek olan bir etkinlik, yani dünyan›n dört bir yan›ndan meslek mensuplar›,
meslektaﬂlar›m›z ‹stanbul’a geliyorlar, mesle¤in olimpiyat›. Ben bu havay› ‹stanbullu
meslektaﬂlar›m›n özellikle teneffüs etmesini istiyorum. Ve fiyatlar konusunda ciddi anlamda bir indirim sa¤layaca¤›z. ﬁu anda bu kongreyi izlemenin bedeli 900 dolar civar›ndad›r, ama biz meslektaﬂlar›m›z›n bunu izleyebilmesi aç›s›ndan çok ciddi bir indirim
yaparak bu olimpiyat›, bu güzel coﬂkuyu sizlerle paylaﬂmak istiyoruz; bunu da sizlerle
paylaﬂmak istedim.
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Son olarak de¤erli meslektaﬂlar›m, 6-7 Ekim’de TÜRMOB Genel Kurulu var.
Web sayfam›z› izliyorsunuz. Yaklaﬂ›k 1 y›ldan beri süren yönetmelikler çal›ﬂmam›z
var, 10 tane yönetmelik haz›rland›. Bu 10 yönetmeli¤in felsefesi ﬂu, tüm ilgili odalar›n içerisinde yer ald›¤›, yaklaﬂ›k Türkiye’nin 10 bölgesini temsil eden odalar›n temsil
etti¤i bir çal›ﬂma oldu. Biz ﬂunu söyledik arkadaﬂlar›m›za: Bu yönetme likleri Genel
Kurul’a getirip elleri kollar› indirerek Genel Kurul’dan geçmesini istemedi¤imizi, tüm
meslektaﬂlar›m›z›n görüﬂüne sunaca¤›m›z› söyledik ve ﬂu anda web sayfam›zda bu
yönetmelikler mevcut.
Özellikle yeni olan üç yönetmelik üzerine k›saca de¤inmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, haks›z rekabet konusu. Biliyorsunuz mesle¤imizin en temel sorunu
de¤erli arkadaﬂlar›m. Yapt›¤›m›z her toplant›da her meslek mensubunun dile getirdi¤i konu haks›z rekabet konusudur. Yine hat›rlarsan›z tüm ilçelerde eﬂ zamanl›
toplant›lar yapt›k, mesle¤in sorunlar›n› masaya yat›rd›k. O toplant›lara kat›l›p görüﬂ üreten tüm meslek mensuplar›n›n görüﬂleri al›narak haks›z rekabetle ilgili yönetmelik haz›rland›. Yine etik, bir mesle¤in olmazsa olmaz kurallar›.
Bir temel üçüncü yönetmelik ise, özellikle önümüzdeki sürecin de bir denetim
süreci olaca¤›n› her yerde anlatt›k, TTK ile birlikte yeni bir sürecin baﬂlayaca¤›n›, bu
nedenle mesleki ortakl›¤›n ayr› bir önem arz etti¤ini, bu boyutta bir yönetmelik tasla¤› haz›rland›.
De¤erli arkadaﬂlar›m, TÜRMOB Genel Kurulu iki gün yerine üç gün yap›l›yor.
Amac›m›z, Cuma günü baﬂlayacak Genel Kurul’a Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen
meslek mensuplar›m›z›n kat›l›m›yla ve de o tarihe kadar sizin sunaca¤›n›z her türlü
öneri de¤erlendirilerek son ﬂekli verilecek ve Genel Kurul’da da bir mutabakat sa¤lanarak yürürlü¤e geçmesini diliyorum.
ﬁunun alt›n› çizmek istiyorum: E¤er gerçekten samimiysek tüm arkadaﬂlar›n bir
saatini, iki saatini web sayfam›zda olan bu taslaklar› incelemesini, olaki bizim de gözümüzden kaçan bir ﬂey olabilir, bu konudaki görüﬂlerinizi mutlaka almak istiyoruz ve
de en az›ndan bu yönetmelikler Resmi Gazete’de yay›nland›¤› zaman bizim haberimiz
yoktu deme eleﬂtirisinin de ortadan kalkaca¤›na inan›yorum. Ben tüm camiam›z›n bu
anlay›ﬂa sahip ç›kaca¤›n›, katk› sunaca¤›na yürekten inan›yorum.
Bugünkü seminerimize katk› sunacak de¤erli konuﬂmac›lar›m›za sizler ad›na
içten teﬂekkür ediyorum. Seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ederim. (Alk›ﬂlar)
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17 Ekim 2006

>>> Yeni Kurumlar Vergisi
Sayg›de¤er Defterdar›m, de¤erli konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m, ben de hepinize hoﬂgeldiniz diyorum. Baﬂkan Yard›mc›m›z trafi¤e tak›lm›ﬂ durumda, biraz
sonra aram›zda olacaklar.
Ben seminere geçmeden önce biraz mesleki çal›ﬂmalar konusunda, baﬂl›klar
itibariyle bir bilgi sunmak istiyorum sizlere. Bildi¤iniz gibi, geçti¤imiz günlerde TÜRMOB Genel Kurulu’nu yapt›k. Yaklaﬂ›k 2 bin 800 delegeden, 2 bin 500 arkadaﬂ›m›z kat›larak mevcut yönetime göreve devam ﬂeklinde güvenlerimizi tazelediler. Bu
yönetmeliklerin en büyük özelli¤i, genel kurullar›n en büyük özelli¤i biliyorsunuz yönetmelikler vard›. Bunlardan bir yönetmeli¤i geri çektik, Ortaklar Yönetmeli¤i’ni.
Ama bunun d›ﬂ›nda özellikle haks›z rekabet konusu, etik kurallar ve di¤er yönetmelikler deyim yerindeyse sabah 03.15’de arkadaﬂlar›m›z›n büyük bir özverisiyle bu yönetmelikler TÜRMOB Genel Kurulu’nda kabul edildi. Umut ediyoruz en k›sa sürede
de Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yay›nlanacakt›r. Özellikle yönetmelikler konusunda
haks›z rekabetle ilgili, odalar›m›zda ve TÜRMOB’da haks›z rekabet kurullar› oluﬂuyor ve yine TÜRMOB’da etik kurul oluﬂacak. Yönetim olarak düﬂüncemiz, bunlar yay›nlanmadan bu kurullar› bir an evvel oluﬂturmak. Çünkü y›llard›r hepimizin dile getirdi¤i konu haks›z rekabet konusuydu. Bu konuda çok ciddi ad›mlar› bir an evvel
atmak düﬂüncesindeyiz.
Yine de¤erli arkadaﬂlar; bas›ndan okudu¤unuz kadar›yla TÜRMOB Genel Kurulu’nda Say›n Baﬂbakan’la ana muhalefet partisi baﬂkan›, örgütün y›llard›r hasret
oldu¤u mali tatil konusunda bir sözleri vard› ve bu Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul
edildi. Tabii o günkü görüﬂmeler içerisinde, o güzelli¤i yaﬂayan arkadaﬂlar›n›zdan
biriyim. Çünkü ﬂu yönü çok güzeldi; meslekten gelen milletvekillerinin, gerek iktidardaki gerek muhalefetteki meslekten milletvekillerimizin tam bir mesleki dayan›ﬂma
içerisinde bu mali tatili kabul etmeleri son derece yararl› oldu. Tabii ﬂu yönüyle
eleﬂtirebilirsiniz, biz biliyorsunuz y›llard›r bu konuyu dile getirdik, mali tatilden anlad›¤›m›z ﬂöyleydi; bir temmuz ay› içerisinde hiç bir beyannamenin verilmedi¤i, hiç bir
incelemenin yap›lmad›¤›, meslek ilintili hiç bir iﬂlemin yap›lmad›¤› bir ay olarak hayal
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ettik ve bunun sonucunda a¤ustos ay›nda, temmuzda vermedi¤imiz beyanlar› birleﬂtirerek verilmesi ﬂeklinde bir düﬂüncemizdi, hayalimizdi bu. Tabii ülkenin gerçekleri var, asl›nda bunu Meclis’te de espriyle dile getirildi ki bizim de araﬂt›rmam›zda
dünyan›n hiç bir yerinde, muhasebe mevzusunun uyguland›¤› ülkelerde mali tatil diye bir kavram yok. ‹lk defa bizde böyle bir kavram Meclis’in gündemine girdi. Güzel
yan› ﬂu, olumlu yönünden bakt›¤›m›zda, temmuz ay› içerisinde hiç bir incelemenin
olmamas›, vergi dairesinden herhangi bir yaz›n›n gelmemesi ve en az›ndan art›k ka
nunlarda meslek mensubumuzun mali tatil kavram›n›n girmesi son derece anlaml›.
O nedenle ben gerçekten Meclis’te katk› sunan, hem meslekten gelen milletvekillerimize, hem de Gelir ‹daresi’ne ve Say›n Bakan’a sizler ad›na teﬂekkürlerimizi sunmak istiyorum.
De¤erli meslektaﬂlar›m, yine geçti¤imiz toplant›da ifade etmiﬂtik, 1116 Kas›m
tarihlerinde Dünya Muhasebe Kongresi var. Zaman daral›yor, bu kongreye d›ﬂar›dan gelen bir kiﬂinin kat›l›m bedeli yaklaﬂ›k 900 Dolard›r. Biz özellikle ‹stanbullu
meslektaﬂlar›m›z›n ve Türkiye’deki meslek mensubunun kat›lmalar› yönünden 100
(yüz) dolara indirildi. Bunu yaﬂay›n sevgili arkadaﬂlar çünkü belki 50 y›l sonra, belki
75 y›l sonra bir daha Dünya Muhasebe Kongresi gelecek Türkiye’ye. Bu dünyan›n
dört bir yan›ndan gelen arkadaﬂlar›m›zla birlikte olal›m diyorum. Bu ça¤r›m› sizlerle paylaﬂmak istiyorum.
Bir di¤er konu de¤erli arkadaﬂlar›m, y›l sonu geliyor, d›ﬂar›da LUCA stand›m›z var. Yeni yeni vergi yasalar› gündemdeyken, programc›lar›n versiyon ad› alt›nda
yani iﬂtahlar›n› da de¤erlendirdi¤imizde bence LUCA’y› bir kez daha gözden geçirmekte yarar oldu¤unu sizlerle paylaﬂmak istiyorum. Çünkü LUCA mesleki örgütümüzün program›. Geçen ay da ifade ettim, buradan bir gelir elde edilecekse yine
meslek mensuplar›na e¤itim olarak geri dönecektir diye düﬂünüyoruz.
Önümüzdeki ay sevgili meslektaﬂlar›m, 9 Kas›m’da, bu salonda biraz verginin
d›ﬂ›na ç›k›yoruz. Sosyal güvenlikle ilgili bir seminerimiz var. Muhtemelen Say›n Çal›ﬂma Bakan›m›z da kat›lacaklar bu seminere. Seminerin konusu sevgili meslektaﬂlar›m, sosyal güvenlik kurumlar› biliyorsunuz birleﬂtirildi, bu yeni güvenlik sistemi
bizlere ve müﬂterilerimize neler getiriyor, bunu uzman arkadaﬂlar›m sizlerle payla
ﬂacak. Özellikle bu seminere de tüm arkadaﬂlar›m›z›n kat›l›m›n› bekliyoruz.
Ben konuﬂmam› özellikle yo¤un çal›ﬂmalar› olmalar›na ra¤men bugün aram›zda olan baﬂta Derne¤imizin Baﬂkan Yard›mc›s› Say›n Mehmet Akif Ulusoy’a, Say›n
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Defterdar›m›za teﬂekkürlerimi sunmak istiyorum. Yeni Vergi Dairesi Baﬂkan›m›z
Say›n Mehmet Koç, gerçekten yeni baﬂkan olmas› nedeniyle yo¤un bir temposu var.
Hepinize selamlar› var, sayg›lar› var. ‹nﬂallah bir sonraki seminerde mutlaka bizlerle
birlikte olacaklar.
Ben yine huzurunuzda Say›n ﬁükrü Dilaver, ‹stanbul Defterdar›m›z bizim bir
hayalimizi anlatt›. Gerçekten muhasebe camias› kadar e¤itime a¤›rl›k veren bir
meslek camias› yok. Art›k bizim, Kurtuluﬂ’taki binam›zdan sonra bir e¤itim kompleksimizin olma zaman› gelmiﬂtir. Ben kendisinin bu yöneticilik süresi içerisinde, y›llard›r tan›d›¤›m›z sevgili dostumuzun bu arsay› bize mutlaka bulaca¤›na inan›yorum. Biz de arzu etti¤imiz hayalimizi sizlerde gerçekleﬂtirmiﬂ olaca¤›z.
Ramazan Bayram›n›z› tüm içtenlikle kutluyoruz, Cumhuriyetimizin 83’üncü y›l›nda, Cumhuriyet’in temel de¤erlerinin tart›ﬂ›lmad›¤›, hem ülkemiz hem dünyada
bar›ﬂ›n egemen oldu¤u duygular›m›zla Cumhuriyet Bayram›n›z› kutluyoruz, seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ederim.
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>>> Dönem Sonu ‹ﬂlemleri
Sayg›de¤er konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m, hepinize hoﬂgeldiniz diyorum öncelikle. Her seminerde oldu¤u gibi, sizlere geliﬂmeler konusunda bilgi sunmak istiyorum öncelikle.
Bildi¤iniz gibi, geçti¤imiz ay 13-16 Kas›m tarihleri aras›nda 17. Dünya Muhasebe Kongresi’ni yapt›k. Gerçekten özellikle ‹stanbullu meslektaﬂlar›n bunu yaﬂamas›n› dilerdik, çünkü yaklaﬂ›k 5 bin kiﬂinin kat›ld›¤›, bunun 3 bini yabanc› meslektaﬂlar›m›zdan oluﬂuyor. Aç›l›ﬂ› da kapan›ﬂ› da, özellikle kongrenin içeri¤i de son derece anlaml›yd›, baﬂar›l›yd›. Tabii kongrenin en büyük özelli¤i, birinci gün aç›l›ﬂta
Say›n Baﬂbakan’la ana muhalefet partisi Genel Baﬂkan› Say›n Baykal’›n aç›ﬂ konuﬂmalar›nda hepimizi çok yak›ndan ilgilendiren Türk Ticaret Kanunu konusunda
vermiﬂ olduklar› yaklaﬂ›mlard›. Kamuoyunda sanki bu kanun bir baﬂka bahara kalacakm›ﬂ gibi bir anlay›ﬂ sözkonusuydu ama her iki genel baﬂkan da Türkiye’nin gelece¤iyle ilgili son derece önemli olan bu yasa konusunda uzlaﬂ› kültürü içerisinde
destek vereceklerini ifade etti. Bu anlamda bizim aç›m›zdan Dünya Muhasebe Kongresi’nin bu boyutu son derece anlaml›yd›.
De¤erli arkadaﬂlar, biraz önce de birçok arkadaﬂ›m›z dile getirdi. Bir s›k›nt›
var, Sosyal Güvenlik Yasas›’nda. Özellikle 01.01.2007 tarihinden itibaren emekli
olan meslek mensuplar›m›z›, sadece bizi de¤il emekli olup ticaretle u¤raﬂan geniﬂ
bir kesimi ilgilendiren bir uygulama var. Bu uygulama Ba¤-Kur’lu olan meslek mensuplar›m›zda, emekli ayl›¤›ndan kayna¤›nda kesinti yap›lmaktayd› ama di¤er sosyal
güvenlik kurumlar›ndan emekli olanlar›n destekleme primi yat›rmalar› gerekiyordu.
Ama bildi¤im kadar›yla bir çok arkadaﬂ, meslek mensubu ve firmalar bunun fark›nda de¤il. ﬁimdi 01.01.2007’den itibaren ise bu % 10’un d›ﬂ›nda iki aﬂamal› bir uygulama var. Bunlardan bir tanesi, siz emekliyseniz hangi kurum olursa olsun, alm›ﬂ
oldu¤unuz emekli ayl›¤›n›zdan, iki bölüm var; bir yan›nda sigortal› çal›ﬂt›rma veya
çal›ﬂt›rmama bölümü. E¤er sigortal› çal›ﬂt›rm›yorsan›z % 33 ile 39 aras›nda, yani
derecesine göre asgari ücretin, 6 buçuk kat›n› geçmemek üzere bir sosyal güvenlik
destekleme primi ödememiz gerekiyor. Yani bu rakam asgari 178 YTL’den baﬂla-
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makta. ‹ﬂ biraz daha vahimleﬂiyor, e¤er siz yan›n›zda sigortal› çal›ﬂt›r›yorsan›z,
asgari ücretliyse onda da bir problem yok. Ama bu çal›ﬂt›rd›¤›n›z, asgari ücretin
üstünde bir ücret ödüyorsan›z, o ücret üzerinden de bir destekleme primi al›nmas›
gerekiyor ve o kadar ilginç bir tablo ortaya ç›k›yor ki, bir emekli 500 YTL al›rken,
yan›nda uzman birisini çal›ﬂt›rmaktan dolay› yüksek ödedi¤inizde yaklaﬂ›k 1.170 YTL
civar›nda emekli ayl›¤›n›zdan fazla bir sosyal güvenlik destekleme primi ödememiz
gerekiyor. Yani böyle bir uygulama var m› diye bakt›¤›m›zda, aç›kças› dünyan›n hiç
bir yerinde böyle bir uygulama yok. Herhalde kanun koyucular› bu iﬂin, bu boyutta
fark›nda olmad›klar›n› zannediyoruz.
‹ki aﬂama var bu konuda. Birincisi, Ana Muhalefet Partisi taraf›ndan Anayasa Mahkemesi’ne götürülen ilgili yasayla ilgili iptal davalar› var. ‹çinde bu anlatt›¤›m konular da söz konusu, ama ald›¤›m›z ikinci bir bilgi de Anayasa Mahkemesi iptal etmese dahi Hükümet’in bu konuda yeni bir düzenleme yaparak bu ma¤duriyetin düzeltilece¤ini beklemekteyiz. Ve son 15 – 20 gündür de biliyorsunuz kamuoyunda bunu anlatmaya çal›ﬂ›yoruz.
Yine bir baﬂka konu sevgili meslektaﬂlar, gerçekten çok çarp›k oldu. E¤er siz
emekli d›ﬂ›nda ticari faaliyetiniz yürüyorsa, ayn› zamanda da birden fazla firmada
ﬂirket ortakl›¤›n›z söz konusu ise diyelim ki siz 12’nci basamaktan bir Ba¤-Kur primi öderken, birden fazla, kaç tane firmada da ortakl›k varsa, Ba¤-Kur kapsam›na
giriyorsan›z, o kadar say› fazlal›¤›nda Ba¤ Kur primi ödememiz gerekiyor. Yani, 6
yerde böyle bir ortakl›¤›n›z söz konusu ise, bir çarp› alt› kez Ba¤-Kur primi ödenmesi gerekiyor ki bir komedi var. Zannediyorum bunlar düzeltilecektir diye bekliyoruz.
De¤erli arkadaﬂlar›m, yine güncel bir konu, ﬂu andaki Plan Bütçe Komisyonu’nda görüﬂülmekte olan Gelir Vergisi Yasas›’yla ilgili bir revizyon maddeleri var.
Asl›nda kurumlar vergisinden sonra gelir vergisinin y›lbaﬂ›ndan önce düﬂünülürken
yetiﬂmedi. Buradaki aç›l›ﬂ konuﬂmam›zda ifade etmiﬂtik, bizim baﬂ›ndan beri yaklaﬂ›m›m›z bu yasalar paralel, ayn› zamanda ele al›nmas› gerekiyordu. Ama maalesef ﬂu anda 11 maddelik gelir vergisinde de¤iﬂiklik yap›lmas› gereken bir tasar› var.
Burada 2 tane önemli konu var. Bunlardan bir tanesi, vergi iadesinin kalkmas›na
yönelik olan bir düzenleme, bu kanun parlamento da kabul edildi¤i zaman, vergi iadesi kalk›yor yerine özel geçim indirimi adl› bir müessese getiriliyor. Tabi, aç›kças›
vergi iadesinin kalkmas›na en çok mutlu olacak bizleriz. Neden derseniz? Bu iﬂin çi-
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lesini, külfetini çeken bizleriz, ki sonra gelen o vergi iadesi zarflar›n› kontrol eden yine bizleriz. Ama biz y›llard›r konuya bu aç›dan bakmad›k biliyorsunuz. Vergi iadesinin kalkmas›yla bizim iddiam›z ﬂudur; kay›t d›ﬂ› ekonominin daha çok artaca¤›d›r.
Bunu hep birlikte yaﬂayaca¤›z. Umut ederiz kay›t d›ﬂ› ekonomi zaten alm›ﬂ baﬂ›n›
gidiyor, bizim düﬂündü¤ümüz anlamda farkl› boyuta gelmez.
‹kincisi, yine bir iddiam›z var. Özel geçim indirimi müessesesi Türkiye gibi bir
ülkede çal›ﬂanlara hiç bir katk› sa¤lamayaca¤›n› anlatmaya çal›ﬂ›yoruz. Çünkü hepimiz biliyoruz ki, piyasada net ücret kavram› vard›r. Net ücret kavram›nda nas›l ki,
vergi oranlar›nda, sigorta prim oranlar›nda bir art›ﬂ meydana geldi¤i zaman, bunu
çal›ﬂandan almay›p iﬂveren ödüyorsa, hep birlikte yaﬂayaca¤›z, buradaki bir vergi
avantaj›ndan da iﬂveren yararlanacakt›r. Bunu da dilimiz döndü¤ü oranda anlatmaya çal›ﬂ›yoruz.
Yine bir baﬂka konu, özel gider esas›, özel gider bildirimi adl› bir yeni bir oto
kontrol sistemi getirilmeye çal›ﬂ›l›yor. Burada da temel kavram, harcamalar üzerinden bir kontrol etmeyi düﬂünüyor. Yani siz yapm›ﬂ oldu¤unuz harcamalarla geliriniz mukayese edilecek. Bir farkl›l›k varsa, bunu aç›kças› ﬂu kullanacakt›r, “Git bunu art›r gel, düzelt” diyeceklerdir. Biz ﬂöyle bir tehlike görüyoruz burada, e¤er ‹ngiliz Hasta’y› incelemiﬂseniz, “istenilirse” denen bir ibare vard›r. Yani özel gider indirimi dedi¤imiz uygulama “istenirse” Maliye taraf›ndan istenecek. Asl›nda ﬂuna cesaret edilemiyor, bu uygulama 469 say›l› yasada ki, bu örgütün savundu¤u olan bir
görüﬂtür, bir ad›yla “Nereden Buldun Yasas›”n›n bir baﬂlang›c›d›r. Olmas› gereken
bunun net yap›m› ﬂudur, sadece harcama de¤il, harcama ve tasarrufun kayna¤›n›
izah etmenin yasal düzenleme getirirsiniz, keyfilik ortadan kalkar ve bu ﬂekilde de,
bu ülkede amaçlanan hedeflerde yerine gelmiﬂ olur diye düﬂünüyorum. Bu anlamdaki kayg›lar›m›z› bir kere daha sizlerin önünde paylaﬂmak istedim.
De¤erli arkadaﬂlar›m; bir di¤er konu y›l sonu geliyor, iﬂte zaman zaman bize
de farkl› kanallardan bilgiler geliyor. ‹ﬂte o da bir defter tahsis ücretleri belirlenmiﬂ, bu ücretler al›nmal›d›r, edilmelidir ﬂek linde. Bunlara asla itibar etmemenizi diliyorum, çünkü biz y›llard›r biliyorsunuz defter tahsis ücretleri yay›nlam›yoruz ve
ben her zaman ﬂu ça¤r›da bulunuyorum, defter tahsis ücreti yüzünden lütfen müﬂteri kaybetmeyiniz. Bence as›l önemli olan muhasebe ücretlerinizi alabilmektir. Zaten piyasadaki koﬂullar ortada. Bu nedenle, benim arka daﬂlar›ma tavsiyem, önerim bu al›nandan dolay›, bu konudan dolay› iﬂ kaybetmemeleridir.
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Bir di¤er konu de¤erli arkadaﬂlar›m, yine y›l sonu yaklaﬂ›yor, biz burada gücümüz yetti¤i oranda, her toplant›da do¤ru bildi¤imizi anlatmaya devam edece¤iz,
LUCA konusunu bir kez daha de¤erlendirmenizi, yaz›l›m firmalar›n›n y›llarca elleri bizim cebimizde oldu¤unu, bu anlamda bir kez daha bunu de¤erlendirmenizi diliyorum.
Çünkü LUCA bizim meslek örgütümüzün bir yaz›l›m program›. Bir y›l önceyle bugün
geldi¤i konum aras›nda, çok ciddi bir farkl›l›klar söz konusu. Sene sonu yaklaﬂ›rken,
özellikle yeni yasalar›n da gündemde oldu¤u bir dönemde, bu meslek örgütünün
program›m›z› bir kez daha de¤erlendirmekte büyük bir yarar görüyorum.
Evet de¤erli arkadaﬂlar, y›l sonu geliyor. Hem Kurban Bayram› var önümüzde,
hem y›lbaﬂ› var. Ben öncelikle, Yönetim Kurulu ad›na Kurban Bayram›n›z› kutluyorum. Yine 2007 y›l›nda 2006 y›l›nda yaﬂad›klar›m›z›, olumsuz boyutlar›n›n olmamas›n›, sevgi dolu, bar›ﬂ dolu, sa¤l›k dolu bir 2007 y›l› geçirmeniz dile¤iyle hepinize
sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ederim.
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Biz tüm beyannamelerin y›llard›r
meslek mensubu taraf›ndan imzalanmas›n› savunduk, ﬂimdi art›k teknolojik boyutta tüm beyannamelerin internetten
verilmesi gerekiyor.
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09 Ocak 2007

>>> Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yap›lan
De¤iﬂiklikler Semineri
Sayg›de¤er konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m; ben de hepinize hoﬂgeldiniz diyorum. Her zaman oldu¤u gibi seminerimize baﬂlamadan önce gündemdeki baz› konular› sizlere bilgi olarak sunmak istiyorum.
Biraz önce ald›¤›m›z bir habere göre, yar›n biliyorsunuz gelir vergisinde 11
Mart’la ilgili de¤iﬂiklik tasar›s› var, bununla ilgili görüﬂümüzü her zaman dile getirdik, bugün de burada dile getirece¤im. Ama bizi çok yak›ndan ilgilendiren bir konu,
beyanname verme süreleriyle ilgili bir teklif Plan Bütçe’nin gündemine geliyor. Hepimizin yak›ndan yaﬂad›¤› beyan sürelerinden dolay› bir s›k›nt› yaﬂ›yorduk, her bayram vesaire gibi durumlarda süreleri uzatt›r›yorduk. Bu konuda Maliye Bakanl›¤›’yla
TÜRMOB ve odalar›m›z›n yapt›¤› bir görüﬂ birli¤inde, KDV ay›n 24’ü, geçici vergi
ay›n 14’ü, gelir vergisi ay›n 25’i olarak bir teklif parlamentoya sunulacak, muhtemelen de bu ﬂekilde sonuçlanacak.
Tabii bizim baﬂ›ndan beri iletti¤imiz görüﬂler aras›nda, özellikle enflasyonun
tek haneye inmesinden sonra geçici verginin son döneminin mutlaka kalkmas›n› talep ediyoruz. Umut ederiz bu konuda herkes ayn› dili kullan›rsa, son dönem geçici
verginin kalkmas›nda büyük bir yarar görüyoruz. Çünkü hemen 14 ﬁubat’›n arkas›ndan y›l l›k gelir vergisi beyannamesi, biraz daha sonra kurumlar vergisi beyanname
süresi var ki böyle bir külfetten kurtulman›n büyük bir yarar› var.
De¤erli arkadaﬂlar, bu Plan Bütçe’deki tasar›yla ilgili sözü alm›ﬂken iki tane
önemli de¤iﬂiklik var bildi¤iniz gibi. Bunlardan bir tanesi, vergi iadesinin kalkmas›,
yerine asgari geçim indirimi adl› bir müessese getirilmek isteniyor. Bildi¤iniz gibi
asgari geçim indirimi birçok ülkede uygulanmakta. Tabii Türkiye’nin koﬂullar›na göre
telaffuz edilen rakam çok düﬂük bir rakam. Ama biz ﬂunu iddia ediyoruz, özellikle
biz meslek mensubunu çok yak›ndan yaﬂ›yoruz. Asgari geçim indiriminin çal›ﬂanlar›n cebine girmeyece¤ini iddia ediyoruz. Çünkü Türkiye’de net ücret kavram› vard›r,
brüt ücret kavram› yoktur. Vergi iadesinin tart›ﬂ›lacak boyutlar› olabilir, ama bunun külfetini çeken de bizler olmam›za ra¤men biz baﬂ›ndan beri belge sisteminin
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Türkiye’de geliﬂmesinden yana oldu¤umuzu dile getiriyoruz. Aç›kça burada da bir
kez daha alt›n› çizmemiz gerekiyorsa, vergi iadesi kalkt›¤› takdirde fiﬂ, fatura toplanmas› azalacakt›r, bu da kay›t d›ﬂ› ekonomiyi art›racakt›r. Bu anlamda da bir çözümün mutlaka bulunmas› gerekiyor. Umut ederim parlamentoda son anda bu düﬂünceden vazgeçilir.
Yine bizi çok yak›ndan ilgilendiren bir di¤er konu; asgari gider esas› ad› alt›nda bir bildirim sistemi getiriliyor. Burada da “istenirse” ibaresi son derece anlaml›d›r. ‹stenirse mükellefle ilgili yapt›¤›n›z harcamalarla ilgili bir bildirimde bulunacaks›n›z. Bu bildirimlerle gelirleriniz kontrol edilecek, mukayese edilecek ve bunun sonucunda bir farkl›l›k varsa bir inceleme durumu söz konusu. Burada da hukuk devletinin uygun olmad›¤›na inan›yoruz. Aç›kças› bu konu keyfi uygulanmamas› laz›m, daha
cesur ad›mlar at›lmas› laz›m. Birçok geliﬂmiﬂ ülkelerde oldu¤u gibi, nereden buldun
dedikleri harcama ve tasarrufun kayna¤›n› sorars›n›z, mükellef-kurum ayr›m› yapmazs›n›z ve zemin do¤ru ﬂekilde yürür. Ümit ediyorum burada da Parlamento bir
yanl›ﬂl›k yapmaz, yazboz tahtas›na dönmemesi laz›m. Üç gün sonra buradan bir
sonuç al›nmad›¤› takdirde tekrar bu anlatt›¤›m›z yasaya Türkiye geri dönecektir diye düﬂünüyoruz.
Yine ‹stanbul’da yaﬂanan bir s›k›nt› vard› de¤erli arkadaﬂlar›m, bunu da Odam›z›n web sayfas›na koyduk; özellikle serbest meslek erbab›n›n mahsuplar›nda baz›
vergi dairesi müdürlerimiz bir oran ortaya koymuﬂlar, yüzde 65’nin üzerinde geliri
olan meslek mensuplar›m›za, gidin bu matrah› art›r›n veyahut da bunu düzeltin gelin ﬂeklinde uygulamalar oldu¤unu yaﬂ›yoruz. Bunu da aç›kças› kabullenmemiz, savunmam›z asla mümkün de¤il. Ve ister istemez birçok meslek mensubu ma¤dur oldular. Bu konuda Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›’na iletti¤imiz rapor sonucunda web sayfas›na koyduk bu konudaki idarenin vergi dairesine gönderdi¤i yaz›da, ilgili tebli¤
do¤rultusunda 10 milyar›n alt›nda mahsup talebinde bulunan meslek mensuplar›m›z›n herhangi farkl› bir uygulamaya geçmeden inceleme aranmaks›z›n düzeltme iﬂlemleri yap›lacakt›r. Bu konuda aç›kças› ﬂikâyet anlam›nda de¤il, vergi dairelerinde
farkl› bir uygulama oldu¤u takdir de bize baﬂvurman›z›, hatta bunu web sayfam›za
koymad›k. Say›n Vergi Dairesi Baﬂkan›m›z›n vergi dairesi müdürlerine yazm›ﬂ oldu¤u bir genelge de elimizde mevcut, Odam›zda mevcuttur, bu konuda s›k›nt›lar› olan
arkadaﬂlar›m›z bize baﬂvurmalar›nda yarar oldu¤unu belirtmek istiyorum.
Bir di¤er konu de¤erli arkadaﬂlar›m; gerçekten her yerde ifade ediyoruz, bu
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meslek mensubu yenili¤e çok aç›k bir camia. Y›llar önce bunu bir nostalji olarak anlat›yoruz, fasitlerle, elle muhasebe yazan bu kesim, ﬂu anda bilgisayarla, hatta internetle iﬂlemlerini sürdürebiliyor. Ve bu boyutta da herhangi bir yenilik ortaya ç›kt›¤› zaman süratle kendini yenileyen bir anlay›ﬂ›m›z var. ‹ﬂte bunlardan bir tanesi
ebildirge, e-beyannamesi konusuydu. Ben özellikle bizim meslek mensuplar›n›n bu
konudaki duyarl›l›¤› sayesinde çok büyük bir zorunluluk olmas›na ra¤men ciddi bir
baﬂar› elde edildi¤ini görebiliyoruz. Ancak izninizle ben buraya gelirken Vergi Dairesi
Baﬂkan›m›z›n da ‹stanbul’un di¤er illere oranla ortalamas›n›n düﬂük oldu¤unu ifade
ettiler. ﬁöyle birkaç örnek verece¤im: Gelir vergisi y›ll›k beyanname 2005 y›l›nda
Türkiye ortalamas› yüzde 70’ler civar›nda, ‹stanbul’daki bu oran yüzde 58. Kurumlar vergisi 2005 y›l› beyannamesi Türkiye ortalamas› yüzde 91, ‹stanbul yüzde 83.
KDV Türkiye ortalamas› yüzde 82, bu, Kas›m 2006 itibar›yla verdi¤im rakam ‹stanbul ortalamas› yüzde 75. Bunu deﬂifre edersek de¤erli arkadaﬂlar›m, biraz kap›m›z›n önünü temizlememiz gerekiyor. Özellikle biz tüm beyannamelerin y›llard›r
meslek mensubu taraf›ndan imzalanmas›n› savunduk, ﬂimdi art›k teknolojik boyutta tüm beyannamelerin internetten verilmesi gerekiyor. Yani, bu aradaki fark, olas›
büyük bir ihtimalle kaçak olarak çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z›n veya makbuz kesmeyen
arkadaﬂlar›m›z›n yapt›¤› bir olgu olarak görebiliyoruz. Benim sadece bu bilgiyi verme
nedenim ﬂu: ‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤› bu konuda çok ciddi önlemler düﬂünüyor, bu konuda ma¤dur olmaman›z aç›s›ndan da ben bu bilgiyi sizlerle paylaﬂmak
istiyorum ve hepimiz gö¤sümüzü gere gere tüm beyannameleri internet üzerinden
vermemiz gerekti¤ini sizlerle paylaﬂmak istiyorum.
Son olarak de¤erli arkadaﬂlar, bu aç›ﬂ konuﬂmas›nda ifade ettim; Türkiye’nin
gelece¤iyle ilgili çok önemli bir kanun tasar›s› var, Türk Ticaret Kanunu. Gerçekten
mesle¤imizi çok yak›ndan ilgilendiren, ticareti çok yak›ndan ilgilendiren, özellikle ﬂeffafl›¤› çok yak›ndan ilgilendiren bir yasa tasar›s›. Dünya Muhasebe Kongresi’ne kat›lan arkadaﬂlar›m hat›rlayacaklard›r, Say›n Baﬂbakan ile Say›n Baykal, bu kanun
Meclis’e geldi¤i zaman biz bunu parlamentoda k›sa sürede hayata geçirece¤iz denildi. Ama ﬂu anda gözledi¤im kadar›yla bu kanun pek kimsenin umurunda de¤il gibi
gözüküyor, bu konuda sesimizi yükseltmemiz laz›m. Türkiye bir seçim dönemine giriyor, ya iﬂte seçimden sonra bu iﬂi yapal›m demek yerine, bizce y›llard›r emek verilen
bir tasar›d›r, eksikleri mutlaka vard›r, biz meslek örgütleri bunu çok yak›ndan takip
ediyoruz. Hem mesle¤in gelece¤i aç›s›ndan, hem Türkiye’nin gelece¤i aç›s›ndan bu
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kanunun mutlaka bu dönem parlamentoda yasallaﬂmas›n› diliyoruz. Önümüzdeki
günlerde bir bas›n toplant›m›z olacak. Aç›kças› ‹SMMMO olarak, TÜRMOB olarak
bu konuyu biraz seçimlerde güme gitmemesi boyutunda bir u¤raﬂ›m›z olacak. Sizlerden de bu konuda destek bekledi¤imizi belirtmek istiyorum.
Ben bugünkü seminerimize kat›lan de¤erli konuﬂmac›lar›, özellikle Ankara’dan
gelen sevgili Grup Baﬂkan›m›z Say›n Yüksel Yavuz’a, Mali Teftiﬂ Kurulu Baﬂmüfettiﬂi Say›n Nam›k Kemal Uyan›k’a ve her zaman birlikte olan Veysi Sevi¤ hocama ve
de Ahmet Kavak üstad›ma ﬂimdiden bize sunacaklar› katk›lardan dolay› içten teﬂekkür ediyorum.
Bir kez daha 2007 y›l›n›n güzellikler içerisinde olmas›n›, dünyada savaﬂ›n her
geçen gün azald›¤›, bar›ﬂ›n daha çok hâkim oldu¤u bir dönem olmas› dile¤iyle hepinize sevgi ve sayg› sunuyorum. Teﬂekkür ederim.
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>>> Gelir Vergisi Beyan Döneminde Özellik Arz
Eden Hususlar
Sayg›de¤er konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m; tekrar hepinize hoﬂ geldiniz diyoruz. Tabii gündemimiz bir hayli yo¤un, ben öncelikle nisan ay›na kadar önümüzde
hangi etkinlikler var; onlar›n program›n› sizlere bildirmek istiyorum. SMS’ler gelmeye baﬂlam›ﬂt›r, 27 ﬁubat, yani yar›n ‹stanbul’un 30 ilçesinde eﬂ zamanl› mesleki
toplant›lar›m›z var, bu üçüncüsü gerçekleﬂecek. Bu toplant›larda daha önce neler
konuﬂmuﬂuz, önümüzde baﬂka hangi sorunlar var; bunlar›n tespiti yap›l›yor ve bu
tespitler merkezde toplan›p TÜRMOB’a aktar›larak çal›ﬂma program›m›z› oluﬂturuyor.
1 Mart bildi¤iniz gibi Muhasebe Günü olarak tüm Türkiye’de kutlan›yor. Biz de
bu arada tüm meslektaﬂlar›m›z› Taksim’de saat 10:00’daki törene bekledi¤imizi
belirtmek istiyorum. 6-7 Mart’ta de¤erli meslektaﬂlar›m, her sene yapt›¤›m›z büro
ziyaretlerimiz var, yaklaﬂ›k 500 arkadaﬂ›m›zla bürolar› ziyaret ediyoruz. Gerçekten
son derece bu ziyaretlerimiz yararl› oluyor. Bir yandan hala yetkisiz çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z varsa bunlar›n tespitleri yap›l›yor. Di¤er yandan, yasaya ayk›r› durumlar
varsa, bunlar e¤itici yolda düzeltilmeye çal›ﬂ›l›yor.
8 Mart Dünya Kad›nlar Günü, Odam›zda bir etkinli¤imiz var, tüm bayan meslek mensuplar›m›z bu etkinli¤e davetlidir. 27 Mart’ta bu dönemin son semineri var,
Kurumlar Vergisi Semineri ‹ﬂ Kulelerinde, buna da tüm meslek mensuplar›m›z› bekliyoruz. De¤erli meslektaﬂlar›m, geçen sene TÜRMOB taraf›ndan düzenlenen birinci
Türkiye Muhasebe Forumu bildi¤iniz gibi ‹stanbul’da yap›ld›. Bu sene ikincisi 30-31
Mart tarihleri aras›nda Ankara’da yap›lacakt›r. 14 Nisan’da Odam›z›n Kuruluﬂ Y›ldönümü Balosu var. 25-29 Nisan tarihler aras›nda 2. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu ve 8. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu yap›lacak. Ve
yine bu dönem teknoloji e¤itimlerimiz devam ediyor ve bu dönemin son e¤itimleri
olarak mart ve nisan aylar›nda UFRS e¤itimleriyle bu çal›ﬂmalar›m›z› tamamlam›ﬂ
olaca¤›z.
De¤erli meslektaﬂlar›m, bildi¤iniz gibi Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen,
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gelir vergisinde baz› maddelerin de¤iﬂikli¤iyle ilgili bir yasa tasar›s› var. Burada en
önemli olan konu, bildi¤iniz gibi beyan süreleri konusuydu. Beyan süreleri Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi; Meclis’in gündeminde KDV ay›n 24, muhtasar 23 ve
geçici vergi de ay›n 14’ü olarak de¤iﬂtiriliyor, Gelir Vergisi Kanunu’nda beyan süresi
de 25’i olarak düzeltiliyor. Tabii umut ederiz bu k›sa sürede yasallaﬂ›r.
Bunun yan› s›ra hepinizi çok yak›ndan ilgilendiren, aç›kças› gerek ‹SMMMO,
gerek TÜRMOB olarak bu beyan süreleri konusunda ciddi bir s›k›nt› yaﬂad›¤›m›z› biliyorsunuz. BA-BS formlar› da bildi¤iniz gibi Mart sonuna kadar ertelendi. Ama ben
baﬂka bir sürprizden size bahsedeyim; Gelir ‹daresi y›lda bir defa vermiﬂ oldu¤umuz bu bildirimi her ay almay› düﬂünüyor; bu müjdeyi de size ﬂimdiden vereyim,
böyle bir düﬂüncesi var.
Tabii de¤erli meslektaﬂlar›m, bu tepkiyi aynen sizler gibi biz de gerekeni iletti¤imizi biliyorsunuz. Biz burada ﬂunu savunuyoruz: Gerçekten mali idarenin bizden
bilgi istemesine itiraz›m›z yok. Ama hiçbir bilgi, hele e-beyanname döneminde, elektronik ortam döneminde art›k elle bilgi katarak bildirim verme zaman›n›n geçti¤ini
anlatmaya çal›ﬂ›yoruz. Dolay›s›yla ister BA, ister BS, ister baﬂka bir anlamda
programlar el de¤meden tuﬂa basarak bizden bilgi istiyorlarsa biz bunlar› veririz.
Ama bunun d›ﬂ›nda oturup bize özel bir zaman ay›racak olan angarya türündeki
konulara da bu meslek camias›n›n sessiz kalmayaca¤›n› belirtmek istiyorum.
De¤erli arkadaﬂlar; beyan dönemine girdik. ‹ki tane konu var burada. Bir tanesi, gerçekten manzara pek iç aç›c› de¤il. Beyan edilen gelir vergisinin rakamlar› ortada. Türk vergi sisteminde elde edilen gelirin, burada de¤erli konuﬂmac› üstatlar›m›z var, toplanan gelirin yüzde 98’i yaklaﬂ›k kesinti yoluyla toplanmakta. Bunun da
büyük bir ço¤unlu¤u ücretlilerden toplanmakta. Baﬂka bir anlamda beyan edilen 1
milyon civar›ndaki beyan edilen beyannamelerin gelir vergisine pay› yüzde 2’ler civar›nda de¤erli arkadaﬂlar. Kurumlar vergisi bundan farkl› de¤il, en az yüzde 50’den
fazlas› zarar beyan ediliyor. Aç›kças› bu tablo çok olumlu bir tablo de¤il, güzel bir
tablo de¤il. Böyle bir olumsuz tablodan dolay› mali idare birçok yerde hukuka ayk›r›
iﬂlemler yapmakta. Türkiye’deki tüm illerde nas›l bir uygulama oldu¤unun envanterini yap›yoruz. Birçok ilde matrah art›r›m› uygulanm›yor, birçok ilde git bu beyannameyi art›r gel deniliyor. ﬁimdi art›k ﬂu anda böyle bir ﬂanslar› da yok de¤erli arkadaﬂlar›m. Neden dersiniz, art›k her ﬂey internetten gönderiliyor.
ﬁunu ifade edeyim: Mali idare bir denetim program› haz›rlad› ‹stanbul Vergi
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Dairesi Baﬂkanl›¤›, internetten beyanname göndermeyen meslek mensuplar›n›n mükellefleri incelenecektir de¤erli arkadaﬂlar›m. Bizim y›llard›r kaçak muhasebecilikle
ilgili iddiam›z da buydu, lütfen internetten beyannamenizi gönderin. Ama ﬂunu söylüyorum: Bu tablo bu kadar olumsuz olmas›na ra¤men hiçbir ﬂekilde hiçbir etkinin,
hiçbir yetkilinin hukuka ayk›r› iﬂlem yapmas›n› do¤ru görmüyorum. Yani, git bu beyannameyi art›r gel demek, hukuk devletine uygun de¤ildir. Bunu her yerde anlatt›k,
geçmiﬂte de buna karﬂ› duruﬂlar›m›z oldu. Maalesef ‹stanbul’da da buna benzer
baz› bilgiler geldi¤ini biliyoruz, böyle bir haz›rl›k içerisinde oldu¤u ﬂeklinde bilgiler var,
ki bu konuda Say›n Baﬂkan’la görüﬂmedik. ‹stanbul geçmiﬂte böyle bir hatay› yapt›,
matrah art›r›m› uygulamas›n›. Ama çok iyi hat›rlarsan›z Say›n Akif Ulusoy döneminde ben hukuka ayk›r› iﬂlem yapmam dedi, ‹stanbul’da ve bunu durdurdu. Biz ayn›
ﬂekilde Say›n Vergi Dairesi Baﬂkan›m›zdan da hukuka ayk›r› ‹stanbul’da böyle bir
iﬂlem yapmayaca¤› inanc›m› belirtmek istiyorum. Ama lütfen bu tabloyu da, manzaray› da biraz müﬂterimize anlatal›m. Çünkü birkaç y›l sonra elektronik ortamdaki
baz› detay denetimlerle birçok müﬂterimizin can›n›n yanaca¤›n› da belirtmemiz gerekiyor.
De¤erli meslektaﬂlar›m, biraz önce ifade ettim, Genel Kurul’da gelir vergisiyle
ilgili baz› de¤iﬂiklikler var. Bunlardan bir tanesi, y›ll›k gider bildirimi esas› getiriliyordu biliyorsunuz. Bu denetimin çok farkl› bir ﬂekilde kullan›laca¤›n› anlatm›ﬂt›k, sevindirici olan nokta bu geri çekildi, bu ﬂu anda yok. Ama yine ›srarla söylüyoruz, bugün herkes de yaz›yor ediyor, vergi iadesinin kald›r›lmas›n›n do¤ru olmad›¤›n›, Türkiye’nin bundan zarar görece¤ini anlatmaya çal›ﬂ›yoruz. Biz baﬂ›ndan beri her türlü
yap›lan harcamalar›n ister çal›ﬂan, ister vergi mükellefi olsun, vergi matrah›n› indirdi¤i takdirde bir anlam ifade edece¤ini belirtmeye çal›ﬂt›k.
De¤erli arkadaﬂlar, Türk Ticaret Kanunu konusunda maalesef bizim d›ﬂ›m›zda
bu kanunun yasallaﬂmas›n› isteyen kimse olmad›¤›n› gözlemledik. Ve Türkiye’nin en
az üç y›l kaybedece¤ini, gerçekten Türkiye’nin geliﬂmiﬂ ülkeler ligler seviyesine ç›kabilmesi, böyle bir ça¤daﬂ bir yasaya sahip olmas›ndan geçti¤ini ifade ettik. Fakat
bildi¤iniz gibi 2007 y›l›n›n seçim dönemi olmas› nedeniyle bu yasa ﬂu anda ne muhalefet, ne iktidar görüﬂmekten yana de¤il, gördü¤ümüz kadar›yla üç y›l sonraya
kald›, hay›rl› olsun. Ama ﬂunu ifade edeyim: Türkiye bundan çok ﬂey kaybedecek.
Sevgili meslektaﬂlar›m, biraz da mesle¤in d›ﬂ›nda bir konunun alt›n› çizerek
konuﬂmam› tamamlayaca¤›m ve de¤erli konuﬂmac›lar bize bugünkü sunumlar›n› ya-
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pacaklar. Muhasebeciler, hep muhasebe iﬂiyle u¤raﬂan de¤il, gerek ülkemizde, gerekse dünyadaki geliﬂmeleri biz çok yak›ndan takip ediyoruz. Bildi¤iniz gibi Irak’›n iﬂgalinin dördüncü y›l›n› yaﬂ›yoruz. Öyle bir iﬂgal ki binlerce insan öldürüldü, binlerce
insan yaraland›, oradaki tablo bir vahﬂet de¤erli arkadaﬂlar›m. Biz muhasebecilerin
bu vahﬂete asla ortak olmamam›z gerekiyor. Bir bas›n toplant›s›nda ifade ettik,
biz muhasebeciler savaﬂ›n de¤il bar›ﬂ›n muhasebesini yapmak istedi¤imizi ifade ettik. Bu nedenle bir kampanya baﬂlat›ld›, Odam›z›n web sayfas›nda bu konuda geniﬂ
bir bilgi var. Gerçekten 20 Mart’a kadar 1 dakikan›z› günde, sadece burada olan
arkadaﬂlar›n de¤il gelmeyen arkadaﬂlar›ma da savaﬂa dur ﬂeklinde sanal ortamdaki bir mitinge, bir tepkiye herkesi davet ediyorum. Çünkü 20 Mart iﬂgalin baﬂlad›¤› ilk gün, saat 20.00’ye kadar bu sanal eylem devam edecek. Ama as›l önemlisi,
lütfen 20 Mart saat 20.00’de herkes ayn› anda bu tepkimizi ortaya koyal›m. Savaﬂ›n hiç kimseye getirece¤i bir yarar yok, bar›ﬂ her ﬂeyin üstünde olmas›n› diliyorum.
Bu duygu ve düﬂüncelerle bize bugünkü seminere konuﬂmac› olarak gelen de¤erli konuklara sizler ad›na teﬂekkür ediyor, seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ederim.
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>>> Kurumlar Vergisi Beyan Döneminde Özellik
Arz Eden Hususlar
Sayg›de¤er konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m; bir kez daha hoﬂgeldiniz diyorum hepinize. Gündem yo¤un de¤erli arkadaﬂlar. Özellikle bizimle ilgili birçok yasa
Meclis’in gündeminde, birçok yasa Cumhurbaﬂkan›’n›n önünde. Bunlardan bir tanesi, y›llar önce meslek kamuoyuna dile getirdi¤imiz mali tatil konusunu birçok arkadaﬂ›m›z bize gülmüﬂlerdi mali tatil olur mu diye. Asl›nda dünyada olmayan ilk defa
bizde bir mali tatil Meclis’te kabul edildi, ﬂu anda Cumhurbaﬂkan›’n›n önünde. Aç›kças› bizim hayal etti¤imiz bir mali tatil de¤il. Ama bir baﬂka gerçek de, bir ay boyunca hiçbir muhasebe iﬂleminin yap›lmad›¤›, hiçbir beyannamenin verilmedi¤i bir ülke de söz konusu de¤il, ama en az›ndan böyle bir yasa ilk defa Türkiye’de Say›n
Cumhurbaﬂkan› geri çevirmezse yürürlü¤e girmiﬂ olacak.
Yine bir di¤er s›k›nt›m›z, beyan süreleri konusu. Hakikaten her beyan döneminde sizler çok ciddi bir stres içerisinde uzayacak m›, uzamayacak m› konusu. Cumhurbaﬂkan› yine veto etmemiﬂ olsayd›, bu s›k›nt› da ortadan kalkm›ﬂ olacakt›.
Yine bununla ba¤lant›l› biliyorsunuz biz y›llarca Türkiye’nin en büyük sorununun
kay›t d›ﬂ› ekonomi oldu¤unu söyledik ve kay›t d›ﬂ› ekonomi belgeden geçti¤ini, ki yükünü bizler çekmemize ra¤men vergi iadesinin kalkmamas› gerekli oldu¤unu söyledik, bundan mutlu olmam›z mümkün de¤il, sevinmemiz mümkün de¤il. Ama son rakamlara bak›ld›¤›nda, vergi iadesinin kalkaca¤›n› söylemek bile maalesef belge düzeninin azald›¤›n› görebiliyoruz, umut ediyorum bu konuda tekrar ciddi bir önlem al›n›r. Cumhurbaﬂkan› bu konuda bildi¤iniz gibi yasay› veto etmedi, plan bütçede tekrar h›zl› bir ﬂekilde görüﬂüldü, zannediyorum önümüzdeki günlerde beyan süresiyle
ilgili konu yasal bir statüye kavuﬂacak. KDV ay›n 24’ü, geçici vergi ay›n 14’ü, muhtasar ay›n 23’ü olarak, yine gelir vergisi beyannamesi uzat›ld› ama o da 25’i olarak
yasallaﬂacak, bu s›k›nt›m›z da bitmiﬂ olacak.
De¤erli arkadaﬂlar; bugün asl›nda tarihi bir gün bize göre. Çünkü, ﬂu anda
Adalet Komisyonu’nda bir yasa görüﬂülüyor. Geçen haftaki görüﬂmelere bizzat kat›ld›k. Türk Ticaret Kanunu tekrar ele al›nd›. Hat›rlarsan›z bas›nda da ciddi anlam-
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da bu konunun gündeme gelmesini söyledik. Yine hat›rlarsan›z Say›n Baﬂbakan’la
ana muhalefet partisi baﬂkan› Say›n Baykal’›n Dünya Muhasebe Kongresi’nde bu
yasay› getirin hallederiz diye bir sözleri vard›. Bunu medyaya anlatt›k. ﬁu anda
Meclis’te Adalet Komisyonu’nda görüﬂülüyor.
Yine bize gelen bilgilerde bunu birileri kar›ﬂt›rmaya da çal›ﬂ›yor, özellikle Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› bir yasa teklifinde bulunacak, ama asla bunun delinmesi söz
konusu de¤il. Denetçileri biz belirleyelim ﬂeklinde bir talepleri olacak. Zaten denetçileri Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› belirledikten sonra Türk Ticaret Kanunu’na da gerek yok bildi¤iniz gibi. O konuda herhangi bir geri ad›m olaca¤›n› zannetmiyorum.
Burada en önemli konu, bunun muhatab› olan TÜRMOB’un ve TOBB’un bu iﬂe sahip
ç›kmas›, ki biz TÜRMOB ve TOBB olarak Türk Ticaret Kanunu ile ilgili konuda anlaﬂ›lmayan konularda uzlaﬂma sa¤land›. Ümit ediyorum, bu seminer bitti¤inde önemli
bir haberi de sizlerle paylaﬂm›ﬂ olaca¤›z bir engelleme olmad›¤› takdirde.
Özellikle bildi¤iniz gibi, Türk Ticaret Kanunu’nda ﬂöyle de bir görüﬂ de gündeme getiriliyor: Bu kanun yürürlü¤e girdi¤inde tüm finansal tablolar UFRS’ye göre
düzenlenmesi gerekiyor. Muhasebe camias›n›n UFRS konusunda yetersiz oldu¤unu,
baﬂaramayaca¤› ﬂeklinde bir tak›m söylemlerle de bu yasa engellenmeye çal›ﬂ›l›yor.
Her yerde ifade etti¤imiz bir husus var; bizim camiam›z kadar yenili¤e aç›k, bizim
camiam›z kadar bilgiyi h›zla ö¤renen bir camia söz konusu de¤il. Hat›rlay›n, ﬂöyle
çok uza¤a gitmeyin, tek düzen uygulama tebli¤ini en k›sa sürede bu camia ö¤renmiﬂtir. Yine bu camia büyük bir yük olmas›na ra¤men enflasyon muhasebesini de,
sonucunun ne oldu¤u belli olmayan enflasyon muhasebesini de en k›sa sürede ö¤renmiﬂ olan bir camiad›r. Dolay›s›yla, UFRS konusunda biz hem ‹SMMMO olarak,
hem TÜRMOB olarak en ufak bir s›k›nt›m›z yok, endiﬂemiz yok. Özellikle nisan ve
may›s ay›nda ‹stanbul TESMER ﬂubesi olarak ‹SMMMO olarak yayg›n UFRS e¤itimlerine baﬂlayaca¤›z. Burada tek bir hayalimiz var, bir tek kiﬂi kal›ncaya kadar
biz bu e¤itimi sizlere verece¤iz. Bu kanun engelleme olmad›¤› takdirde Meclis’ten
geçti¤inde bilgili, deneyimli meslek mensuplar› olarak Türk Ticaret Kanunu amac›na
uygun olarak yürürlü¤e girmesi gerekiyor ve bunun baﬂar›s› da bizden geçecek. Biz
bu konuda sizlere sonuna kadar güvendi¤imizi belirtmek istiyorum.
De¤erli arkadaﬂlar, son olarak yine vergi dairelerinde sorunlar›m›z devam ediyor. 69 tane bildi¤iniz gibi ‹stanbul’da vergi dairesi var. Her vergi dairesi ayr› ayr›
uygulama içerisinde. B›rak›n farkl› farkl› vergi dairesini, ayn› vergi dairesinin kendi

332

SEM‹NERLER <<<

2 seminer 2.qxp

10/3/08

11:03 PM

Page 333

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

servisleri aras›nda dahi farkl› uygulamalar söz konusu. Bir çal›ﬂma yapm›ﬂt›k uygulama birlikteli¤i konusunda. Bir rehber haz›rlayal›m dedik, bu rehberi üyelerimize
da¤›tal›m. Üyelerimiz vergi dairesine gitti¤inde o rehbere göre iﬂlemlerini yaps›nlar
ve geri dönülmesin desin. Maalesef bu bir müddet uyguland›, sonra tekrar farkl› bir
ﬂekilde uygulan›yor. Yine geçti¤imiz günlerde ‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›’na
vergi dairesinde yaﬂad›¤›m›z sorunlarla ilgili bir rapor takdim edildi. Yine bu raporumuz aras›nda bu uygulama birli¤inin tekrar bir rehber halinde güncelleﬂmesini, hatta bu çal›ﬂman›n Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›’na götürülerek Türkiye’de tek bir standard›n oluﬂmas› ﬂeklinde bir çal›ﬂmam›z var. Mali idarenin bu konudaki çal›ﬂmalar›n›
h›zlan d›raca¤›n› bekliyoruz.
Ben seminerimizin baﬂar›l› geçmesini dilemeden önce, 30-31 Mart’ta geçen
sene ilkini yapt›¤›m›z Türkiye 1. Muhasebe Forumu’nu biliyorsunuz ‹stanbul’da yapm›ﬂt›k, 30-31 Mart’ta ikincisini Ankara’da yapaca¤›z Türkiye 2. Muhasebe Forumu’nu. Biliyorum iﬂiniz yo¤un, mesleki streslerimiz bitmiyor. Ama bu forumlar bizim
nefes ald›¤›m›z alanlard›r, özellikle mesle¤in gelece¤ini ilgilendiren konularda görüﬂlerin dile getirildi¤i alanlard›r. Ben biraz vakit bulabilirseniz bu forumlara da kat›lman›z› diliyorum.
Katk› sunacak de¤erli konuklar›m›za sizler ad›na bir kez daha teﬂekkür ediyor,
seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ederim.
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>>> Dönem Sonu ‹ﬂlemleri
Sayg›de¤er Vergi Dairesi Baﬂkan›m, Say›n Grup Müdürüm, de¤erli konuklar,
de¤erli meslektaﬂlar›m; hepinize hoﬂgeldiniz diyorum.
Gündem yo¤un bildi¤iniz gibi. Bir yandan y›lsonu iﬂlemleri, bir yandan yeni yasalar, di¤er yandan mesleki sorunlar›m›z devam ediyor. Bildi¤iniz gibi, TÜRMOB Genel Kurulu’nda kabul edilen 8 yönetmelik Resmi Gazete’de yay›nland›. Özellikle y›llard›r dile getirdi¤imiz, mesle¤imizin en temel sorunu olan haks›z rekabetle ilgili yönetmelik yay›nland›. Yine bir mesle¤i meslek eden, olmazsa olmaz olan etikle ilgili
yönetmeli¤imiz yay›nland›. Yasa ç›kt›¤› günden bu yana uygulamada yaﬂanan sorunlara çözüm getirecek çal›ﬂma usul esaslar› yönetmeli¤i yay›nland›. Ve tabii ki
bununla ilgili disiplin yönetmeli¤iyle ilgili baz› düzenlemeler yap›ld›.
De¤erli arkadaﬂlar›m, bu konuya tekrar dönece¤im. Ancak, vergi idaresiyle yaﬂad›¤›m›z, uygulamada yaﬂad›¤›m›z sorunlarla ilgili baz› projeler oluﬂturmaya çal›ﬂt›k. ﬁu anda aram›zda olan Say›n ‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkan›m›z ile yine hepinizin bildi¤i gibi Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›’na Say›n Mehmet Akif Ulusoy getirildi. Bu
anlataca¤›m projelere çok s›cak bak›ld›¤›n› biliyoruz. Belki de bizim sorunlar›m›za
ciddi anlamda çözüm getirece¤ine de inan›yoruz. Bunlar nelerdir denildi¤inde, daha
önce ‹stanbul’da baﬂlatm›ﬂ oldu¤umuz vergi daireleri aras›ndaki uygulama farkl›l›klar›n› ortadan kald›racak bir rehber çal›ﬂmas› vard›. Bunun aç›kças› süre içerisinde
e¤itim boyutunun eksikli¤inden dolay› tam uyguland›¤›n› söylememiz mümkün de¤ildir. Ancak, yeni yap›lacak olan çal›ﬂma, sadece ‹stanbul’a özgü de¤il tüm Türkiye’deki vergi daireleri aras›nda bir uygulama birli¤i rehberi haz›rlanacak ve bu zannediyorum bizim idareye gidiﬂ geliﬂimizdeki bürokratik engelleri de ortadan kald›racakt›r diye düﬂünüyoruz.
Ama hemen baﬂtan belirtelim, geçmiﬂte oldu¤u gibi bu sefer sadece size rehberi göndermek de¤il, biraz sonra Say›n Baﬂkan›m da alt›n› çizecektir, hem idare
kendi kadrosunu bu konuda e¤itecektir, hem de biz de kendi meslek mensuplar›m›z›
ve yan›m›zdaki elemanlar›m›z› e¤itmemiz gerekecektir.
Bir de de¤erli arkadaﬂlar›m, bir taslak halinde olan vergi beyanname imzalan-
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mas› konusu gündemde. Di¤er bir anlamda ﬂu anda uygulamada olan 4 nolu tebli¤
biraz güncelleﬂmesi olarak ele al›nabilir. Burada da bizim baﬂ›ndan beri yetki istedi¤imizi hep ortaya koyduk. Ancak ﬂunu biliyoruz ki, yetki al›nan yerde mutlaka sorumluluk olmas› gerekiyor. Ancak, sorumluluk kavram›ndan anlad›¤›m›z ﬂu andaki 4
No’lu tebli¤deki bir sorumluluk kavram›ndan hiç bahsetmedik. Özellikle burada talep
etti¤imiz konu, kas›t unsurunun mutlaka aranmas› gerekli oldu¤unu bu camiam›z›n
ortak bir ricas› olarak ifade ettik. Muhtemelen bu do¤rultuda vergi beyan› imzalanmas› tebli¤ tasla¤› bu do¤rultuda yay›nlanm›ﬂ olacakt›r diye beklemekteyiz.
Bir di¤er konu de¤erli arkadaﬂlar›m, 376 No’lu tebli¤. Ben k›saca bizim y›llard›r dile getirdi¤imiz, tüm beyannameler bizim taraf›m›zdan imzalans›n dedi¤imiz
hususun di¤er bir aç›l›m›yla elektronik ortamda hayata geçmesi anlam›na geliyor.
Tebli¤i inceledi¤imizde görece¤iz ki tüm beyannamelerin hiçbir ayr›m yap›lmadan bizim arac›l›¤›m›z ile gönderilmesini öngörüyor. Tabii tebli¤ yay›nland› onun arkas›ndan avukatlar ayakland› biliyorsunuz iﬂte bizi muhasebecilere mahkûm ediyorsunuz
ﬂeklinde. Yine arkas›ndan biliyorsunuz TESK ayakland›, di¤er kesimler ayakland›.
Bildi¤iniz gibi bu uygulama y›lbaﬂ›na kadar ertelenmiﬂ vaziyette.
ﬁimdi, buradaki konunun özü ücrete dayanmakta bildi¤iniz gibi. Aç›kças›, sizler her zaman yenili¤e aç›k olan bir camia olarak, özellikle de bu iﬂlemlerin bizden
geçmesini istedi¤imiz için geçen dönem buna benzer bir uygulama yapt›k hat›rlarsan›z, gayrimenkul sermaye irad›n›n elektronik ortamda gönderilmesinde biz meslek
mensuplar› çok ciddi bir fedakarl›k’ta bulunduk. Burada da ﬂunu söylüyoruz: Gelin
bu elektronik ortamdaki beyanname gönderme konusunda para kazanmay› ikinci
planda b›rakal›m. Tüm mesele, tüm beyannamelerin bizler taraf›ndan gönderilmesinin esas olmas› gerekiyor. Bu boyutta da bir sembolik bir ücret düﬂünüyoruz meslek örgütü olarak. Biraz önce Say›n Baﬂkan›m›zla Ankara’yla görüﬂelim, bu rakam›n
birlikte müjdesini verelim dedik, ama sonraya kald›. Ama y›lbaﬂ›ndan önce bu rakam
netleﬂecek. Sizden dile¤imiz lütfen bu rakama sahip ç›k›lmas›n› ve tüm beyannamenin bizler taraf›ndan gönderilmesine destek olman›zd›r.
Bir di¤er konu de¤erli arkadaﬂlar›m, gelir idaresinin web sayfas›ndan kald›r›lan muhasebe uygulama genel tebli¤ tasla¤›d›r. ﬁimdi bu tasla¤›n özü biliyorsunuz
tüm muhasebe iﬂlemlerinin, programlar›n›n web tabanl› olmas›n› öngörüyor. Ciddi
bir tepki ortaya kondu oda baﬂkanlar› taraf›ndan. Gerekçesi ﬂu: Bu tebli¤in bu ﬂekilde uygulanmas› boyutunda aç›kças› bir muhasebe bürosunu, özellikle a¤›rl›kl› ola-
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rak bu mesle¤i sürdüren arkadaﬂlar›m›z›n tek baﬂ›na bu iﬂi yürütme ﬂans› söz konusu de¤il, bir odan›n kapanmas› anlam›na geliyor. Ama ﬂunu biliyoruz ki bu tepkiyle geri çekilen tasla¤›n önümüzdeki günlerde tekrar önümüze gelecektir. Çünkü sevgili arkadaﬂlar, y›llar önce ifade ettik, kâ¤›tlar›n kalkaca¤›n› söyledik. Belki o günlerde birço¤unuz buna inanmad›n›z, ama biz çok iyi biliyoruz ki ﬂu anda beyannamelerin en az yüzde 90’› elektronik ortamda gönderiliyor. Dolay›s›yla, muhasebenin de
hemen alt›n› çiziyorum, önümüzdeki süreçte DOS tabandan web tabana geçecektir.
ﬁu anda yaz›l›m firmalar›n›n büyük bir bölümü bununla ilgili alt yap› çal›ﬂmalar›n›
sürdürüyorlar. Hemen mesleki reklâm›m›z› yapmak istiyoruz, LUCA bizim program›m›z, LUCA web tabanl› muhasebe program›. En az›ndan ileride böyle bir sürece geçti¤imiz zaman yaz›l›m firmalar›n›n büyük rant hayallerini bitirmiﬂ olaca¤›z diye düﬂünüyoruz.
Sonuçta bu beyanname tasla¤›, bu tebli¤ tasla¤› de¤erli arkadaﬂlar, kaç›n›lmaz olan bir olgudur. Bu konuya karﬂ› ç›kmak yerine, teknolojiyle nas›l bütünleﬂtiririz boyutundaki bir projemizi önümüzdeki günlerde il idaresi baﬂkanl›¤›na sunaca¤›z.
Umut ediyorum bizim görüﬂümüz do¤rultusunda bu ilgili taslakta yürürlü¤e girer
diye düﬂünüyoruz.
ﬁimdi sevgili arkadaﬂlar, bu di¤er anlataca¤›m konular Say›n Vergi Dairesi
Baﬂkan›m›zla paylaﬂt›¤›m›z için sizlerle paylaﬂmak istiyorum. Çünkü buraya gelen
arkadaﬂlar›m›z›n bir özelli¤ini biliyoruz; sizler bu iﬂin e¤itimden geçti¤ine inanan insanlars›n›z. Ve biliyoruz ki sizler yay›nlar› takip eden e¤itime kat›lan insanlars›n›z.
Ama bir k›s›m da bu e¤itimlere kat›lmadan her ﬂeyi bildi¤ini iddia eden bir meslektaﬂ grubumuz söz konusu. Bunu biraz açt›¤›m›z zaman, bu e¤itimlere kat›lan, bu
bilgiyi alan arkadaﬂlar›m›z aç›kças› bu iﬂi bu kurallara uygun yapmak istemektedirler. Ancak siz bu iﬂi norm ve standartlara göre yapmaya kalkt›¤›n›zda, maalesef
müﬂteri sizi farkl› yönlere do¤ru çekebilmektedir. Biz buna iﬂ güvencesi diyoruz.
ﬁunun alt›n› çizeyim: Haks›z rekabetle ilgili yönetmelikte birçok sorunlar›m›za
çözüm getiriliyor. ﬁöyle bir örnek verece¤im: Sizin yan›n›zda bir stajyer çal›ﬂt›¤›nda
ruhsat al›p ayr›ld›¤›nda sizin müﬂterinizi alabiliyordu. ﬁimdi yeni yönetmeli¤e göre
en az iki y›l geçmeden sizin müﬂterinizi r›zan›z olmadan almas› söz konusu de¤il. O
yüzden diyoruz ki, biz bunu muhasebe norm ve standartlarda biz bu iﬂi yapmak istiyoruz. Ama buna uymad›¤›m›z zaman, bizden müﬂteri baﬂka bir muhasebeciye
gitti¤i zaman mali idarenin bunun tepesine binmesini istiyoruz; niçin gitti¤ini, ne-
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den bu meslek mensubunu b›rakt›¤›n› çok net olarak takip etmesi laz›m. Bu çözümlendi¤i zaman, zannediyorum hem meslek sayg›nl›k anlam›nda hem de mali idare
beklenti ve anlam›nda önemli bir hedefe ulaﬂm›ﬂ olacak diye düﬂünüyoruz.
Bir di¤er konu de¤erli arkadaﬂlar, tahsilât konusu; hala serbest faaliyet sürdüren arkadaﬂlar›m›z›n tahsilât sorunu devam etmekte, müﬂteri çok güzel bu süreci kullanmakta. Bir sene bana geliyor ücret ödemeden muhasebesini tutturuyor,
sonra ben bu iﬂi yapmam dedi¤iniz zaman baﬂka bir arkadaﬂ›m›za gidiyor. Bununla
ilgili önerim ﬂu: Tüm muhasebe ücretlerinin kredi kart› veya banka talimat›yla gerçekleﬂmesi, bizim tahsilât sorunumuzu çözecektir diye düﬂünü yorum. Hemen parantez içerisinde bunun anlam› yüzde 100 kay›tl› bir ekonomidir. Bu süreç baﬂlad›¤›nda herkes kap›s›n›n önünü temizlemesini gerekiyor sevgili arkadaﬂlar›m.
Ve bir di¤er düﬂündü¤ümüz konu, meslek mensuplar›n›n yapaca¤› iﬂ say›s›n›n
s›n›rlanmas›d›r. Maalesef serbest muhasebeci arkadaﬂlar›m›zda bunu görüyoruz,
serbest muhasebeci mali müﬂavir arkadaﬂlar›m›zda bunu görüyoruz, 300 tane,
400 tane beyanname gözü kapal› gönderebiliyor. Bu evet gönderebilirsiniz, ama
sonuçta hep birlikte meslek kat ediliyor sevgili arkadaﬂlar›m. Ayn› ﬂekilde bir yeminli mali müﬂavir 400 tane KDV iadesini gözü kapal› mührü bas›yorsa, bunun da
yanl›ﬂ oldu¤unu söylüyoruz ve diyoruz ki meslek mensuplar›n›n mutlaka yapaca¤› iﬂ
say›s›n›n s›n›rlanmas› gerekli oldu¤unu ve bu ﬂekilde de bu meslekte bir kalitenin
gelece¤ine inanmaktay›z. K›sacas› sevgili arkadaﬂlar, vergi idaresiyle düﬂündü¤ümüz projenin ana baﬂl›klar› bunlar.
Yine vaktinizi çok fazla almadan, b›kmadan usanmadan ifade edece¤imiz bir
di¤er konu da, Türk Ticaret Kanunu sürecidir sevgili arkadaﬂlar›m. Lütfen, bir kez
daha alt›n› çizmek istiyorum; bir yandan muhasebe devam edecek, di¤er yandan
Türk Ticaret Kanunu’yla ilgili yeni bir süreç baﬂlayacak denetim süreci. Sevgili arkadaﬂlar, denetim sürecinde muhasebede oldu¤u gibi tek baﬂ›na bu iﬂi yapmam›z söz
konusu de¤ildir. Mutlaka ekiplerimizi kurmam›z gerekiyor. Denetim bir tak›m meselesidir. Biz hem ‹SMMMO olarak, hem TÜRMOB olarak sizlerin ihtiyac› olan üç dört
tane temel konuyu projelendirdik ve bunlar› yasal süreç baﬂlad›¤›nda sizleri süratle
bu sürece haz›rlayaca¤›z. Bunlardan bir tanesi, bu iﬂin temeli UFRS konusu biliyorsunuz. TESMER’imiz, hem ‹stanbul TESMER, hem Ankara Merkez TESMER hocalar›m›zla, e¤itmenlerimizle çok ciddi bir çal›ﬂma sürdürüyor. Bunu da bir sloganla bitirmek istiyorum; tek bir arkadaﬂ›m›z kal›ncaya kadar bu e¤itimleri verece¤iz, yeter
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ki siz bu süreci görün. Bu nedenle diyoruz ki, mutlaka kurumsallaﬂmal›y›z, mutlaka
teknolojiyi çok iyi ﬂekilde ö¤renmeliyiz. Mutlaka yabanc› dili ö¤renmek zorunday›z ve
bu sürece haz›rlanmal›y›z sevgili arkadaﬂlar›m. Haz›r oldu¤umuz takdirde bu süreçten pay›m›z› alaca¤›z. Ama yok ben muhasebeden memnunum deyip bu sisteme devam ediyorsan›z, merak etmeyin, birileri buna ﬂu anda haz›r ve talip durumdalar.
Ben bu k›sa mesleki geliﬂmelerin bilgisini verdikten sonra, baﬂtan söyledi¤im
ve bir kez daha alt›n› çizmek istedi¤im; ‹stanbul’da çiçe¤i burnunda yeni bir Vergi
Dairesi Baﬂkan›m›z var. Ben sizler ad›na kendisine baﬂar›lar diliyorum. ﬁükrü Dilaver üstad›m›zla yeni tan›ﬂm›yoruz, ‹stanbul’da uzun y›llar görev yapt›, bizi çok yak›ndan tan›yor. ﬁunu anlatt›k: Bizim mesleki anlamda çok moralimiz bozuldu¤unu
ifade ettik, ‹stanbul’da çok haks›z uygulamalar oldu¤unu ifade ettik, hukuka ayk›r›
iﬂlemler yap›ld›¤›n› ifade ettik, bu konuda ne düﬂündüklerini kendisinin a¤z›ndan
dinleyeceksiniz. Gerçekten onun güzel yüre¤iyle, birlikteli¤i ve iﬂ ortam›n›n oluﬂmas›n› diliyoruz. Kendisine ve ekibine baﬂar›lar diliyorum tekrar.
Son olarak sevgili arkadaﬂlar, önümüzde bir yandan Kurban Bayram› var, bir
yandan y›lbaﬂ› var. Önce bayram› huzur içerisinde geçirmenizi diliyoruz. Ama yeni
y›lda da gerçekten dünyada savaﬂlar›n azald›¤›, bar›ﬂ›n egemen oldu¤u, huzur dolu,
mutluluk dolu bir 2008 y›l› olmas› dile¤iyle hepinize sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür
ederim.

338

SEM‹NERLER <<<

2 seminer 2.qxp

10/3/08

11:03 PM

Page 339

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

2 0 0 8 SEM‹NERLER

‘

Denetim konusunu, bildi¤iniz gibi
güçlerin birleﬂti¤i bir tak›m çal›ﬂmas›
olarak herkesin ele almas› gerekiyor.
Aç›kças› bizler bugüne kadar tek baﬂ›na
bu iﬂi yapmaya al›ﬂm›ﬂ olan bir camiay›z. Ancak kurumsallaﬂmam›z zorunlu.
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08 Ocak 2008

>>> KDV Uygulamalar› ve Yaﬂanan
Sorunlar Semineri
Say›n Vergi Dairesi Baﬂkan›, sayg›de¤er konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m; öncelikle hepinize hoﬂgeldiniz diyorum.
Bugünkü aç›l›ﬂ konuﬂmam›z› biraz k›sa tutaca¤›m çünkü benden sonra sizlere
hitap edecek olan Say›n Vergi Dairesi Baﬂkan›m çok önemli aç›klamalarda bulunacaklar.
Öncelikle çok yo¤un iﬂleri olmas›na ra¤men bizlerle birlikte oldu¤u için Say›n
Baﬂkan›m›za sizler ad›na teﬂekkür etmek istiyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m, yo¤un e¤itim çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor bildi¤iniz gibi.
Özellikle sene sonu olmas› nedeniyle ilçelerde dönem sonu iﬂlemlerimiz, seminerlerimiz devam ediyor. Yine UFRS e¤itim çal›ﬂmalar›m›z devam ediyor. Yine bildi¤iniz gibi de¤erli arkadaﬂlar›m, bu mikrofonlardan çok söyledik, Türk Ticaret Kanunu 2008
y›l›nda yürürlü¤e girece¤ini, ﬂu anda bu Kanun Büyük Millet Meclisi gündemindedir.
Adalet Komisyonunda çok fazla beklemeden hemen Genel Kurula ilgili yasa taﬂ›nd›.
Tahmin ediyoruz ﬁubat ay› itibar›yla bu Kanun yürürlü¤e girecektir. Hep anlatt›k,
gerçekten Türk Ticaret Kanunuyla birlikte mesle¤imizin yeni bir aﬂamas› gündeme
gelecek. Hep bugüne kadar a¤›rl›kta olarak muhasebe üzerine iﬂlemlerimizi yapt›k,
geçimimizi bunlardan kazand›k. Yine muhasebe mesle¤i devam edecek, ancak Türk
Ticaret Kanunuyla birlikte bugüne kadar herkesin geliﬂigüzel denetçilik yapt›¤› olgu
tarihe kar›ﬂacak ve bundan böyle firmalar›n denetçili¤ini, finansal tablonun denetimini biz meslek mensuplar› yapacaklard›r.
Bu anlamda hem ‹SMMMO’nun gündeminde hem de TÜRMOB’un gündeminde
bu süreçle ilgili çok önemli projeler haz›rl›¤› sürmekte ki, bunlardan en önemlisi e¤itim boyutudur. Özellikle nas›l bir zamanlar tek düzen uygulama tebli¤i bize çok yabanc› geldiyse, bugün herkes ayn› dili kullanabiliyorsa, art›k önümüzdeki süreçte
UFRS konusunu da herkes çok s›kça dile getirip, çok da zor olmad›¤›n› görerek bununla ilgili yayg›n e¤itimlerimiz devam etmekte.
Teknoloji e¤itimlerimiz bunun bir parças› sevgili arkadaﬂlar›m. Teknolojiyi kul-
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lanmad›¤›n›z takdirde bu denetim sürecinden baﬂar›l› ç›kmam›z söz konusu de¤il.
Bir di¤er konu, yabanc› dil konusu ciddi anlamda gündemimizde. En az›ndan
finansal tablonun düzenlenmesi, yorumlanmas›n› aktaracak kadar bir bilgiye mutlaka sahip olunmas› gerekiyor. Bu da bizim en önemli projelerimizden bir tanesi.
Ve son olarak, kurumsallaﬂma projemiz devam ediyor. Özellikle denetim konusu, bildi¤iniz gibi güçlerin birleﬂti¤i bir tak›m çal›ﬂmas› olarak herkesin ele almas›
gerekiyor. Aç›kças› bizler bugüne kadar tek baﬂ›na bu iﬂi yapmaya al›ﬂm›ﬂ olan bir
camiay›z. Ortakl›k kültürü bizde çok fazla yayg›n olan bir konu de¤il ama bunun nas›l olabilece¤i konusundaki modellerimizi sizlerle paylaﬂaca¤›z önümüzdeki süre içerisinde.
De¤erli arkadaﬂlar›m, yine gündemimizde ‹stanbul Vergi ‹daresi Baﬂkanl›¤›nca
baﬂlatt›¤›m›z ortak önemli çal›ﬂmalar var. Bunlar›n di¤er baﬂl›klar›n› Say›n Baﬂkan›m›z aktaracaklard›r. Ama bizim buradaki çal›ﬂmalardan üç ana baﬂl›¤› Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›na aktarmay› düﬂünüyoruz. Bunlardan bir tanesi, ‹stanbul’da baﬂlanan Vergi Daireleri Uygulama Yönetmeli¤i’ni baﬂarabilirsek, ki bizce baﬂar›lmayacak
hiçbir ﬂey yok, Türkiye Vergi Daireleri aras›nda bir uygulama birli¤i rehberini hayata
geçirmeyi düﬂünüyoruz. Yine taslak bir tebli¤ olan eski güncel olarak devam eden 4
no’lu Tebli¤’in devam› olan vergi beyanlar›n›n imzalanmas›yla ilgili olan görüﬂlerimizi
özellikle Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›na aktaraca¤›z. Burada hepinizin beyanname imzalanmas› konusu ç›kt›¤› günden bu yana en büyük tereddüdümüz sorumluluk kavram›n›n kasta dahil olmas› gerekti¤i oldu¤u boyutunda, bunu talep eden bir çal›ﬂma
özeti. 376 nolu Tebli¤ yürürlükte bildi¤iniz gibi, ancak burada da maalesef sistemi
delmeye çal›ﬂanlar var. Bir kontrol boyutunda mali idarenin atmas› gereken ad›mlar var. Bununla ilgili baz› çözüm önerilerimizi de belirtti¤im gibi Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›na aktarm›ﬂ olaca¤›z.
De¤erli arkadaﬂlar›m, ücret tarifesi bildi¤iniz gibi yay›nland›, tabii rakamlar›
girmek istemiyorum. Bu sene acayip bir piyasa var, bilmiyorum yaﬂ›yor musunuz?
Sanki tüm müﬂterilerimiz elbirli¤i yapm›ﬂ gibi muhasebe ücretine s›ra geldi¤inde
“biz bu sene zam yapamay›z” diye sözleﬂmiﬂler gibi bir durum var ortada; çok ilginç. Asl›nda biz di¤er meslek grubundan ﬂöyle bir farkl› yan›m›z var: Doktora giderken cebinizde para yoksa hastan›n muayene olma ﬂans› söz konusu de¤il veya
avukata gitti¤iniz zaman cebinizde para yoksa dava açt›rman›z söz konusu de¤il.
Ama muhasebeci gerçekten müﬂterisinin durumunu gören, onun s›rdaﬂ› olan, ona
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her türlü özgürlü¤ü gösteren bir meslek camias›, ki özellikle enflasyonun tek hanesine inmesinden sonra biz hiçbirimiz muhasebe ücretlerini yüksek rakamlar talep
etti¤imizi de zannetmiyoruz, ki tarifelerde yüzde 10 civar›nda bir art›ﬂ söz konusu;
bunu bile çok görüyorlar. Herhalde piyasan›n yaﬂam›ﬂ oldu¤u s›k›nt›lard›r olarak alg›lamak istiyorum.
Tabii burada önemli bir husus var de¤erli arkadaﬂlar›m, arac› olarak bizim vas›tam›zla, daha do¤rusu imzalatma kapsam›nda olmayan mükelleflerden kendi beyannamesini tutmuﬂ olanlar varsa, bunlar bizim vas›tam›zla Maliye Bakanl›¤›na
gönderilmesi gerekiyor. Burada da düﬂük bir ücret var, biz bu rakam› aç›kças› yüksek tutmamaya çal›ﬂt›k. Yine hat›rlarsan›z, avukatlar hemen ayakland›lar, ﬂifre istediler. Maliye Bakanl›¤›n›n yaklaﬂ›m›n› da bizim gibi düﬂünüyorlar. Biz bunun, bizim
d›ﬂ›m›zda bir kesim taraf›ndan gönderilmemesi gerekti¤i oldu¤unu düﬂünüyoruz.
Sizden ricam, sizden dile¤im; buradaki rakam›n azl›¤› çoklu¤una bakmadan lütfen
bize gelen müﬂterilerimizin beyannamelerini yard›mc› olarak gönderelim. Ama özellikle dile¤imiz ﬂu; lütfen ruhsat almam›ﬂ olan meslek mensuplar›n›n sizi kullanarak,
hani eski deyimiyle “kaçak ve yetkisiz” dedi¤imiz muhasebecilerin iﬂlemlerine arac›l›k
etmeyin sevgili arkadaﬂlar›m. E¤er bunu, bak›n o kadar güzel bir noktaya geldik ki,
meslek mensubunun ﬂifresi olmadan Vergi ‹daresine beyanname gönderilemiyor.
Ama bu konuda bugüne kadar geçim kayna¤›n› sürdüren arkadaﬂlar›m›z tek bir ç›k›ﬂlar› var, bizi kullanmalar› gerekiyor. Lütfen bizi kimse kullanmas›n, kulland›rtmay›n; birkaç sene buna dayand›¤›m›z zaman göreceksiniz sistem kendi kendine oturmuﬂ olacakt›r diye düﬂünüyorum.
Sevgili arkadaﬂlar›m, hep anlatmaya çal›ﬂ›yoruz gelece¤in nereye gitti¤ini. O
kadar süreç h›zl› geliﬂiyor ki, hem Türkiye’deki devlet kademeleri ciddi anlamda bir
web tabana do¤ru gidebiliyor, bizim de sürecimiz buraya do¤ru gidiyor. Hat›rlarsan›z bu kürsülerden y›llarca ﬂunu ifade ettik: Bir gün gelecek dedik, ka¤›t kalkacak,
beyannameler elektronik ortamda gönderilecek. Buna birço¤u arkadaﬂ›m inanmad›.
Tabii resmi rakam› Say›n Baﬂkan›m›z muhtemelen vereceklerdir ama benim bildi¤im
en az yüzde 90’›n üstündeki bir rakam, en az yüzde 90 olmak üzere tüm beyannameler internet üzerinden gönderiliyor.
ﬁimdi bak›n, yeni bir ﬂey daha söyleyece¤im. Belki k›yamet koparacaks›n›z
ama bir gün gelecek BA, BS formlar› sevgili arkadaﬂlar, ayl›k olarak verilecek. Böyle
bir ﬂey acaba olabilir mi dersiniz, ama maalesef olacak sevgili arkadaﬂlar›m. Belki
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ilk etapta tepki göstereceksiniz, son derece do¤al bir ﬂey, ama bir tecrübemi sizinle paylaﬂmak istiyorum. O nedenle bunu konuﬂma metnimin içerisine ald›m. Piyasada ﬂöyle bir hata var sevgili arkadaﬂlar›m: Bak›n, ﬂuraya gelen arkadaﬂlar›m en
az›ndan bir bilgi edinmek ad›na geliyor. Çok iyi biliyorum ki, bir grup arkadaﬂ›m, ki
önemli bir grup arkadaﬂ›m, bu mesle¤in bilgiden geçti¤ine inanan, kendini yenileyen
arkadaﬂlar›m›z var ve hakikatten bu iﬂi adam gibi yapmak istiyorlar. Ama biliyoruz
ki, birçok arkadaﬂ›m›z veya baz› arkadaﬂlar›m›z, say›s› önemli de¤il, muhasebeyi
ﬂöyle tutuyorlar: Hiçbir cari hesab› iﬂlemeden, hiçbir banka hareketlerini iﬂlemeden
bizim “torba” dedi¤imiz toplu olarak iﬂliyorlar. ﬁimdi, bu mant›¤›, bu kültürü lütfen
de¤iﬂtirin sevgili arkadaﬂlar›m. ﬁimdi tabii ki BA, BS ayl›¤a döndü¤ü zaman, bugüne kadar toplu olarak iﬂlem yapan arkadaﬂlar›m›z›n bu iﬂi b›rakmalar› anlam›na geliyor. Ama normalde cari hesaplar›, bankalar› iﬂleten meslek mensubu aras›nda sadece ilave girilecek tek bir bilgi var, vergi kimlik numaras›. Onun d›ﬂ›nda zaten her
ﬂey giriyor sevgili arkadaﬂlar›m.
ﬁimdi bak›n, bu nereye gidiyor, lütfen bu gelece¤i çok iyi görün. T›pk› bir muhasebenin T cetvelinde oldu¤u gibi, bir gün gelecek bu ülkede fatura bir yerden düzenlendi¤i zaman, yani bir tarafta al›ﬂ veya gider olarak düzenlendi¤inde, bir tarafta
da gelir olacak sevgili arkadaﬂlar ve devlet bunu elektronik ortamda görecektir
sevgili arkadaﬂlar›m. Gelecek bunun üzerine kurulu; bunlardan bir tanesi BA, BS
ciddi anlamda devlet yararlan›yor. Tabii bu bir düﬂünce, ben ald›¤›m bir bilgiyi size
k›smen aktarmaya çal›ﬂt›m. T›pk› muhasebe uygulama tebli¤i tasla¤›n›n geri çekilmesinde oldu¤u gibi. Göreceksiniz programlar da bu anlamda yeniden düzenleniyor.
Aç›kças› sevgili arkadaﬂlar, ﬂöyle düﬂünmenizi diliyorum: Müﬂterinin her istedi¤ini
yerine getirerek mi bu meslek yol alacak ya da bu mesle¤i yay›nlanm›ﬂ olan norm ve
standartlara göre mi düzenliyor olaca¤›z? Bu bir tercih meselesi. Dengeyi kurarak,
piyasa koﬂullar›n› germeden Türkiye’nin gitti¤i noktay› herkese aktar›lmas› gerekiyor.
Ben bu bilgimi de sizlerle paylaﬂmak istedim. Ay›n 10’unda Say›n Baﬂkan›m
detayl› olarak bunun içeri¤ini anlatacaklar. 30 ilçemizde Vergi Dairesi Müdürleriyle
toplant›lar›m›z var, bu toplant›lar bir anlamda sorunlar›m›z› say›n müdürlerimle
karﬂ›l›kl› görüﬂebilece¤iz, dertleﬂebilece¤iz. Di¤er yandan bir denetim süreci var
Türkiye’de, bunlar› paylaﬂaca¤›z.
Ama ben ﬂu yönünü kutluyorum idarenin: Hepiniz y›llard›r bu mesle¤i sürdürü-
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yorsunuz, ilk defa Mali ‹dare denetime geliyorum diye vergi mükelleflerine yaz› gönderiliyor. Bu ilk oluyor de¤erli arkadaﬂlar. Eskiden inceleme tekni¤i böyle de¤ildi biliyorsunuz, soka¤a ç›k›l›rd›, firmalara gidilirdi tespitler yap›l›rd›, ama ilk defa diyorlar
ki, “biz ﬂu tarihler aras›nda incelemeye geliyoruz.” Anlam› ﬂu: Lütfen kap›n›z›n önünü temizleyiniz diyorlar. Ben bu anlamda idarenin bu yaklaﬂ›m›n› olumlu buluyorum.
Seminere katk› sunacak de¤erli üstatlar›m›za sizler ad›na teﬂekkür ediyor,
seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar sunuyorum.
Teﬂekkür ederim.
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06 ﬁubat 2008

>>> Transfer Fiyatland›rmas› Örtülü Sermaye
Ve Ttk Tasar›s›n›n Getirdi¤i Yenilikler Semineri
Hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.
De¤erli arkadaﬂlar, bugünkü etkinli¤imizin konusu zorunlu nedenlerden dolay›
de¤iﬂti. Biliyorsunuz, her aç›ﬂ konuﬂmam›zda Türk Ticaret Kanunundaki geliﬂmeleri
aktar›yorduk. Bugün Meclis’te ola¤anüstü bir Adalet Bakanl›¤› bünyesinde bir toplant› yap›l›yor. Bu toplant›da da dört konuﬂmac› arkadaﬂ›m›z›n da komisyon üyesi
olmas› nedeniyle böyle bir program de¤iﬂikli¤i yapt›k. Ama baﬂtan ﬂunu ifade edeyim; bu de¤iﬂiklikten çok mutlu olacaks›n›z, çünkü çok de¤erli dostumuz, benim
hemﬂerim sevgili Nam›k Kemal üstad›n özellikle transfer fiyatland›rmas› örtülü
sermaye konusunda Türkiye’de tek otorite olanlardan birisidir. Hem bu kanunun
haz›rlanmas›nda çok önemli katk›lar› olan bir üstad›m›z, bu boyutta e¤itim aç›s›ndan dolu dolu bir e¤itim yaﬂayaca¤›z. Yine Ali Dural hocam›z da sizleri bilgilendirdi.
Ben baﬂtan bu iki de¤erli konu¤umuza bizlere sunacaklar› katk›lardan dolay› sizler
ad›na teﬂekkür ediyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m, TTK sürecini hep ifade ettik, meslek örgütü olarak çok
yak›ndan takip etti¤imizi ifade ettik. Mali Çözüm’ün bu say›s›nda geniﬂ bir ﬂekilde
göreceksiniz, bir yol haritas› oluﬂturduk; TTK Sürecinde TÜRMOB’un Yol Haritas›.
Özellikle, bildi¤iniz gibi bu Kanunun yürürlü¤e girmesiyle birlikte bir sürü yönetmelik
yay›nlanacak, tebli¤ler yay›nlanacak. Bizi yak›ndan ilgilendiren üç yönetmelik, bir
tebli¤ var. Bunlardan bir tanesi Ba¤›ms›z Denetleme Yönetmeli¤i, Denetçinin Denetimi Yönetmeli¤i, KOB‹ Tan›m› Yönetmeli¤i, Rehberlerin Onay› Tebli¤i, Gayri Faal
ﬁirketlerin Yönetmeli¤i Tebli¤i ve Finansal Tablo ‹lan› Tebli¤i meslek camiam›z› çok
yak›ndan ilgilendiren yönetmelik ve tebli¤ler oluyor. Bu konuyu izleyen bir komisyonumuz var, içinde uygulamac›lar var, akademisyenler var. Sadece KOB‹ ile ilgili ilk
günden, alt›n› çizmek istiyorum, zannediyorum en büyük tart›ﬂma KOB‹ tan›m›nda
olacakt›r. Çünkü KOB‹’deki rakamlar ne kadar çok yukar› çekilirse, sisteme dâhil
olup olamayacaklar ona göre netleﬂecek. Hâlbuki biz bu limitlerin çok aﬂa¤›larda oldu¤u, hatta mümkünse sistemin d›ﬂ›nda kimsenin kalmamas› ﬂeklinde bir düﬂüncemiz var.
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Yine de¤erli arkadaﬂlar, buna paralel olarak sürdürülen bu Kanunun uygulanmas›yla ilgili olan bir Kanun var, yani Türk Ticaret Kanunu. ‹lk alt› ayda yay›nland›¤›n› varsayd›¤›m›zda bunun yürürlü¤e girmesiyle ilgili Ünal Tekinalp hocam›z›n baﬂ›ndan beri önerisi alt› ay içinde hemen yürürlü¤e girmesi, yani alt›nc› ay itibar›yla bu
Kanunun Mecliste kabul edildi¤ini kabul etti¤imizde, 1.1.2009 tarihinde Türk Ticaret
Kanununun yürürlü¤e girmesinin bir de ﬂöylesi var: Biz meslek örgütleri buna s›cak
bakm›yoruz. ﬁundan dolay› bakm›yoruz: Sizlerin biraz sonra ifade edece¤im birçok
ba¤lamdaki e¤itimlerinizin tamamlanmas› yönünden ciddi bir zamana ihtiyac›m›z
var. Özellikle yol haritas›na bakt›¤›m›zda, teknoloji seferberli¤i, kurumsallaﬂma, kalite güvenlik sistemi, TFRS e¤itimleri, denetim standartlar› e¤itimi, konsolide
transfer raporlama e¤itimi, yap›sal de¤iﬂim e¤itimleri, yabanc› dil e¤itimleri ve kiﬂisel geliﬂim e¤itimi gibi bir sürü e¤itimlerin haz›rlanma sürecinde bizim meslek örgütü olarak bu yürürlük tarihinin 1.1.2013 ﬂeklinde bir talebimiz var. Yani ilk alt› ayda
bu Kanunun yürürlü¤e girdi¤ini varsayd›¤›m›zda, bizim önümüzde 2008 y›l›n›n bir
alt› ayl›k bir süresi ve 2009 y›l› boyunca anlatt›¤›m çerçevede tüm meslek boyutunun e¤itimini tamamlay›p, bu süreçten aln›m›z aç›k dik olarak ç›kmak istiyoruz. Bunu sizlerle bir kez daha paylaﬂmak istiyoruz.
Sevgili arkadaﬂlar, geçti¤imiz günlerde bir denetim yaﬂad›k ‹stanbul’da. Say›n
Vergi Dairesi Baﬂkan›m›z ﬁükrü Dilaver kat›ld›lar ne yapmak istediklerini anlatt›lar.
Ve hakikatten ilk defa bir denetimin önceden biz geliyoruz diye yap›lmas›n›n ﬂeffafl›¤›n›n do¤ru oldu¤unu ifade ettik. Bildi¤im kadar›yla, ‹stanbul’da bu birinci ad›m
olan süreç tamamland›. Bize gelen bilgiler do¤rultusunda herhangi bir s›k›nt› yaﬂanmad›¤› do¤rultusundad›r. Tabii y›lsonu, herkes geçici vergiyi kapat›yor, y›ll›k beyannameleri düzenliyoruz. ﬁunu mutlaka anlatmakta büyük bir yarar var: Gelecek
web tabanl› bir süreçtir, bu web tabanl› süreçte bu tür denetimlerin daha yo¤un
olaca¤›n› herkesin bilmesi laz›m. O nedenle, hani bizim deyimimizle herkesin kap›s›n›n önünü temiz tutmas›nda büyük bir yarar var. Çünkü web tabanl› süreç VEDOP
lar›n ki, bunlar›n baﬂlang›c› biliyorsunuz önümüzdeki süreçte firmalar›m›zla ilgili daha iyi analizler yap›larak bir süreç oluﬂabilir. Bunu müﬂterilerimize kibar bir dille anlatmam›z gerekiyor.
Tabii sevgili arkadaﬂlar, Türkiye’nin en temel sorunu bildi¤iniz gibi kay›t d›ﬂ›
ekonomi. Maalesef kay›t d›ﬂ› ekonomi her geçen gün artmakta. Özellikle biz meslek
örgütü olarak vergi iadesinin kald›r›lmas›n› do¤ru bulmad›¤›m›z› ifade ettik. Belki bir
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meslek örgütü baﬂkan›na sizin tepki duydu¤unuzu da biliyorum. Çünkü biliyorum ki,
bu vergi iadesi beyanname düzenleyen bizleriz. Ama ne oldu sevgili arkadaﬂlar? Geçenlerde okudunuz, özel bir yazar kasa imal eden firmalar iflas vaziyetinde. Üretimler yüzde 40 azalm›ﬂ ve bunun sonucunda da kay›t d›ﬂ› ekonomi ço¤al›yor. ‹ﬂte
bu boyutta özellikle hem kay›t d›ﬂ› ekonomi hem de naylon fatura boyutunda mali
idarenin y›llard›r sürdürdü¤ü bir çal›ﬂma var ve buradan kodlama olay›.
Sevgili arkadaﬂlar, geçen aç›l›ﬂta da ifade ettim, mali idare bu konudan ciddi
anlamda yararland›¤›n›, asl›nda ﬂöyle bakarsan›z konuya, biz bu iﬂe arac›l›k etmedi¤imize göre, etmeyece¤imize göre, bunlar›n naylon faturay› düzenledi¤ine göre,
vergi idaresinin bu konuyu ortaya ç›karmas› bizi rahats›z etmemesi laz›m. Tam
tersine destek vermemiz laz›m. Bu ülkede naylon faturayla ne kadar çok mücadele
edilirse bizim iﬂimizin daha sa¤l›kl› yürüyece¤ini herkesin görmesi laz›m. ‹ﬂte birçok
duruﬂ ve aray›ﬂ içerisinde belki Nam›k Kemal üstad›m bir ara de¤inir mi bilmiyorum
ama geçti¤imiz toplant›da da ifade ettik, bu küçük küçük çal›ﬂmalar›n nihai bir hedefi var; ﬂu anda geri çekilen Muhasebe Uygulama Genel Tebli¤ Tasla¤›d›r sevgili
arkadaﬂlar›m. Anlam› ﬂu: Tüm yaz›l›m programlar›n›n bir standarda kavuﬂmas›d›r.
Bunlar bunu ilke çal›ﬂmalar› alg›lamam›z gerekiyor ve bu anlamda geçen toplant›da
ifade ettik, mali idari veya BA, BS’yi ayl›k olarak almak istiyor; böyle bir düﬂüncesi
var.
Ben burada Baﬂkan olarak, mesle¤i yapan bir arkadaﬂ›n›z olarak bu düﬂünceye karﬂ› ç›kmad›¤›m› ifade ettim. ﬁunu da ﬂöyle ifade ettim: Dedim ki, piyasada iki
tür muhasebe izleyen arkadaﬂ›m var. Bir grup arkadaﬂ›m tüm 120’leri 320’leri tek
tek yaz›yor, bankalar› yaz›yor; bir grup arkadaﬂ›m da hiç bunlar›n detaylar›n› yazmadan muhasebe yaz›yor. E¤er detayl› muhasebe yaz›yorsan›z, yani 120’yi 320’yi
detayl› olarak yaz›yorsan›z, bu uygulamaya tek ilave olarak yapaca¤›m›z ﬂey vergi
kimlik numaras›n›n girmesidir. ﬁimdi bunu al›ﬂt›rmak laz›m, anlatmak laz›m. Ve biz
meslek örgütü olarak bunu 2008 y›l› içerisinde uygulamas›n›n zorunlulu¤unu ifade
ettik.
Hemen burada ﬂunu paylaﬂ›yorum; herkesin bekledi¤i bir nokta var, 2007 y›l›
BA, BS’yi bu ay girecek miyiz? May›s sonuna kadar uzat›lacak bunun müjdesini
ﬂimdiden vereyim. Biraz nefes alal›m, yani 2007 y›l›n›n BA, BS’sini May›s ay›n›n sonuna kadar verebilece¤iz.
Geliyorum; ayl›k konusundaki çal›ﬂmalar›m›z aynen devam ediyor. Biz prog-
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ramlar›n buna göre haz›rlanmas›n›, bir zaman olmas›n›, en az›ndan psikolojik olarak,
teknolojik olarak haz›rlanmam›z gerekti¤ini ifade ediyoruz. Ve bu dedi¤im o konuda
da ciddi bir netice alaca¤›z diye düﬂünüyorum. Yani 2008 y›l›nda en az›ndan bir
geçiﬂ olabilir, ihtiyari olabilir. Ama 2009 y›l›nda ﬂöyle bir düﬂünün, ﬂu anda 30 bin
YTL civar›nda olan BA, BS limitinin 8 bin YTL’ye indirildi¤i zaman sevgili arkadaﬂlar, y›ll›k 90 bin YTL yapar. Bir de inceleyen bir arkadaﬂ›n›z olarak söylüyorum, ayl›k
olarak bunu yapt›¤›n›z zaman, yani siz muhasebede bizim y›llard›r savundu¤umuz
nokta ﬂu, el de¤meden bu iﬂi yapmak konusunda, biz bunu yaz›yorsak program
otomatik olarak kaç adet fatura oldu¤unu hesaplayabiliyorsa hemen söyliyim LUCA bunu yap›yor bunu baﬂtan söyleyeyim. Dolay›s›yla bizim önümüzde böyle bir s›k›nt› yok sevgili arkadaﬂlar›m. Bunu çal›ﬂmalar›n sürdü¤ünü belirtmek için söylüyorum.
Yine KDV beyannamesinde bir sütun aç›ld›, bilmiyorum fark›nda m›s›n›z, 191
no’lu; indirilecek KDV ile ilgili yüzde 1, yüzde 8, 18 sütunlar› aç›ld›. Herhangi bir yaz›
ortada yok. Ama gördü¤ümüz ﬂey ﬂu ki, siz ayl›k KDV beyannamesi düzenlerken o
yüzde 1, yüzde 8, 18’i muhasebede yazmak çok zor bir olay de¤il. Zaten faturada
hangi oranda oldu¤u belirtiliyor. Ancak ayl›k beyannameye giderken matrah yazma
boyutunda s›k›nt› yaﬂan›yor. Orada da mali idareyle görüﬂmemiz sürüyor. Bize göre o matrah k›sm›n›n kald›r›lmas› gerekli oldu¤unu, kald›rd›¤›n›z zaman zaten 190
n›n alt›nda, buna da özel bir program gerekmiyor, yüzde 1, yüzde 8, 18 sütununu
açt›¤›n›z zaman bunu ayl›k beyannameye aktar›lmas›n› Maliye’de otursun bunun
matrah› ne oldu¤unu kendisi hesaplas›n diye bir giriﬂimimiz var. ‹kna edece¤imize
inan›yorum. Onlar ﬂöyle noktaya geldiler: Siz bunu hesaplay›n ayl›k olarak muhasebeye yaz›n, ayl›k beyannamede de yüzde ile elle bu matrah› yaz›n ﬂeklinde düﬂünce
var. Biz yanl›ﬂ olaca¤›n› ifade ediyoruz. Art›k teknolojide e¤er böyle bir beyannameyi, gönlünüz yürekli oldu¤unu ifade ediyoruz. Böyle bir giriﬂimimiz var, bunu da sizlerle paylaﬂm›ﬂ olal›m dedim. Kald› ki, burada birçok arkadaﬂ›m da fark›nda olmayabilir, Ocak ay›n›n muhasebelerinde farkl› al›ﬂt›¤›m›z KDV oranlar›n›n detay hesaplar›n›n aç›lmas› gerekiyor sevgili arkadaﬂlar›m.
Bir di¤er konu, 376 nolu bir Tebli¤ yay›nland›, arkas›ndan 31 nolu sirküler yay›nland› ve orada da bizim alg›lad›¤›m›z, anlad›¤›m›z esnaf odalar›nda defter tutulmas›na yöneliktir. Bu konuda Say›n Ar›o¤lu zaman›nda gönderilen bir yaz› var esnaf birliklerine, kesinlikle esnaf odalar›nda defter tutulamayaca¤›na dair bir yaz›la-
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r› var ama bu bize yetmiyor. Hemen ﬂunu söyleyeyim; bir 32 nolu sirküler yay›nlanacak, bu sirkülerde esnaf odalar›nda defter tutulamayaca¤›na dair aç›k bir hüküm getiriliyor. Bu da zannediyorum birçok arkadaﬂ›m›z›n getirdi¤i bir s›k›nt›. Bunu
da sizlerle paylaﬂmak istedim.
ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar, son günlerde bas›nda bir husus görüyorsunuz, “serbest muhasebeciler s›navla serbest muhasebeci, mali müﬂavir olacak” diye bir yasa tasar›s›ndan bahsediyorlar. Bunu gazetelerde okuyorsunuz. En yetkili a¤›zdan
size bu konuda bilgi sunma gere¤ini hissettik.
Sevgili arkadaﬂlar, bu meslek yasas› ç›karken, her yerde ifade etti¤imiz husus, o zaman örgütlü yap›lar›m›z derneklerdi ve bu yasa ç›karken o günkü siyasal
iktidarlar bir meslek örgütümüz olmamas›na ra¤men derneklerimizden görüﬂ alarak
3568 say›l› yasay› ç›karm›ﬂlard›r. ﬁimdi 18 y›l› tamamlam›ﬂ bir meslek örgütü var
ve Türkiye’de di¤er meslek odalar›ndan önde yürüyen, binlerce e¤itim yapan, onlarca yay›n yapan, yaklaﬂ›k 75 bin kiﬂilik bir üyesi olan bir meslek örgütü var. Sen bir
meslek örgütünün görüﬂünü almadan alelacele s›rf birileri istiyor diye parlamentoya yasa göndereceksin, biz buna müsaade etmeyece¤iz de¤erli arkadaﬂlar›m; serbest muhasebeci olgusu sadece bir önden sulanan bir havuç olarak anlat›l›yor. Biz
y›llard›r bu meslek örgütünde hat›rlarsan›z bu mesle¤in gelece¤inin bir denetim
mesle¤i olaca¤›n› ve serbest muhasebecilik olgusunun mutlaka çözümlenmesi gerekti¤ini ifade ettik. Gücümüz yetti¤i oranda lisans mezunu olan arkadaﬂlar›m›z›
özel e¤itimlere tabi tuttuk. En son burada olan arkadaﬂlar›m vard›r, yüzde 70-80
arkadaﬂ›m›z s›navla SMMM oldular. Siz ilkokul mezunuyla lisans mezunu serbest
muhasebeci ve mali müﬂaviri ayn› kefeye koyamazs›n›z sevgili arkadaﬂlar›m. Böyle
bir yasa olmaz. Bizim, Masum Türker zaman›nda bir teklifimiz vard› hat›rlarsan›z,
dedik ki, serbest muhasebeci olan arkadaﬂlar›m›z›n farkl› e¤itim gören arkadaﬂlar›m›zla e¤itim tamamlamas› yapal›m dedik. Bu e¤itim tamamlamas› yap›lmadan bir
yasa iptal olur sevgili arkadaﬂlar›m.
‹kinci nokta, siz s›navla bunu yapaca¤›z dedi¤inizde; peki bu s›nav›n zorlu¤unu
biliyorsunuz, en son üniversite mezunu olan, serbest olan arkadaﬂlar›m kaç yaﬂ›nda? Burada bir sürü arkadaﬂ›m, ﬂu anda görebiliyorum, ciddi rahats›zl›klar yaﬂayan arkadaﬂlar›m çok s›k›nt› yaﬂam›ﬂken, çile çekmiﬂken bu s›navlar› baﬂaramayan
serbest muhasebeciler ne olacakt› sevgili arkadaﬂlar›m. Bu tasar›n›n amac› bu de¤il sevgili arkadaﬂlar, biz y›llard›r bu mesle¤e lisans mezunu olmayan girmesin söy-
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lüyoruz. Herkes s›navla bu mesle¤e girmesini savunuyoruz ve bu süreçte de serbest muhasebeci bir e¤itim eﬂitlemesi yap›larak bu sorun kökten çözümlenmesi gerekti¤ini düﬂünüyoruz. Yada yapaca¤›n›z s›navla bu arkadaﬂlar›m›z›n ileride ne oldu¤u belli olmayacak bir sürece sokmaya kimsenin hakk› yok sevgili arkadaﬂlar›m.
‹kincisi, bu tasar› bizim görüﬂümüz al›nmadan haz›rlanm›ﬂ bir tasar›d›r. Bizim
onlarca sorunumuz var sevgili arkadaﬂlar›m, haks›z rekabet sorunumuz var, ücretleri tahsil edememe sorunumuz var, sorumluluktan dolay› do¤an konuda sorunlar›m›z var. Siz onlarca soruna de¤inmezken, sadece serbest muhasebecileri ön plana
ç›kartarak as›l hedefi meslek odalar›n› ele geçirmeye çal›ﬂan bir yasa tasar›s›na bu
meslek örgütü izin vermeyecektir sevgili arkadaﬂlar›m. Siz izin verecek miydiniz
sevgili arkadaﬂlar›m, veriyor musunuz böyle bir tasar›ya?
Bize demokrasiden bahseden insanlar önce ﬂöyle diyecekler, bunu Nam›k Kemal üstad›ma söyledim, dünyan›n hiçbir yerinde 5’te 4 diye bir ay›p yok sevgili arkadaﬂlar›m. Yani 3 bin kiﬂilik bir camia beﬂ kiﬂiyle temsil edecek, 70 bin kiﬂilik bir
camia 4 kiﬂiyle temsil edilecek; bu da yetmiyor bu örgütün baﬂkan› yeminli mali
müﬂavir olacak. E¤er demokrasiden bahsediyorsan›z önce bu ay›b› düzelteceksiniz,
gerçekten demokrasi ﬂeklini istiyorsak o zaman birlikte düzeltiriz. Hemen ﬂunu
söyleyeyim, biz TÜRMOB olarak, Odam›z olarak alternatif bir meslek yasas› çal›ﬂmam›z bu Cuma günü tamamlan›yor. Bunu tüm meslek kamuoyuna sunaca¤›z. Sunaca¤›m›z çal›ﬂmada bir önce ifade etti¤imiz meslekte yaﬂad›¤›m›z sorunlar dâhil
olmak üzere serbest muhasebeci olay›na göstermelik bir geçiﬂle de¤il, gerçekten
mesle¤in gelece¤ini Avrupa Birli¤ine uyumunu ve özellikle Türk Ticaret Kanununa
uyumlu bir meslek tasar›s› konusunda bir çal›ﬂmam›z› da paylaﬂaca¤›z. Sadece bugüne kadar sessizli¤imizi bozduk ama bundan sonra sesimiz gür ç›kacak. 18 y›ld›r
bu meslek odas›n› meslek örgütüne sizler destek verdiniz, bu Odalar herhangi bir
siyasi partinin arka bahçesi olmad›, bundan sonra da olmayacakt›r. Bunu sizlerle
paylaﬂmak istedim.
Seminer için bu kadar konuﬂma yeterli. Ben hepinize kat›ld›¤›n›z için çok teﬂekkür ediyorum. Özellikle de¤erli konuﬂmac›lara katk› sunacaklar›ndan dolay› bir
kez daha teﬂekkür ediyor, hepinize sayg›lar sunuyorum.
Teﬂekkür ederim.
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>>> Gelir Vergisi ve Beyan› Semineri
Çok sayg›de¤er konuklar, de¤erli hocalar›m, sevgili meslektaﬂlar›m; hepinize
Yönetim Kurulu ad›na hoﬂ geldiniz diyor, sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m, öncelikli olarak vergi haftas›n› ve yar›n tüm Türkiye’de
kutlanacak olan Muhasebe Gününüzü kutlamak istiyorum. Ancak 1 Mart Muhasebe
Gününü bu y›l buruk kutluyoruz. Bugün bizler aç›s›ndan anlam› son derece büyüktür
sevgili arkadaﬂlar. Muhasebe camias› 78 Oda, 75 bini aﬂk›n meslek mensubu ve 15
bin stajyerin bulundu¤u büyük ve güçlü bir camiad›r. Bu y›l bu anlaml› günde muhasebe mesle¤i çal›ﬂanlar›n›n çal›ﬂma alanlar›n› yeniden yap›land›ran yasal altyap›ya
dönük önerilerini sizlerle de bir kez paylaﬂmak istiyorum.
De¤erli arkadaﬂlar, ülkemizin en önemli ekonomik sorunlar›n baﬂ›nda iﬂsizlik ve
kay›t d›ﬂ› ekonomi gelmektedir. Bizler özellikle kay›t d›ﬂ› ekonominin çözümünde Gelir ‹daresinin do¤al müttefiki konumunday›z. Bugün bu mesle¤i sürdüren meslek
mensuplar›n›n pek çok sorunu vard›r. Angaryalar, yetki karmaﬂas›, mesle¤e d›ﬂar›dan giriﬂler, haks›z rekabet, tahsilâtta güçlük ve daha bir dizi sorun. Mesle¤in yasal altyap›s›n› haz›rlayan 3568 say›l› meslek yasam›z günümüzün mesleki gereklerini karﬂ›lamaktan uzak oldu¤u aç›kt›r. 50 y›ll›k Türk Ticaret Kanununun de¤iﬂmek
üzere olmas›, BASEL II kriterlerinin yürürlü¤e girecek olmas› mesle¤imizin çal›ﬂma
alan›n› yeniden yap›land›rmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. ‹ﬂ alanlar›m›z›n yeniden yap›land›r›lmas›nda mesle¤i fiilen sürdüren meslek mensubunun üyesi oldu¤u Odalar›n
ve çat› örgüt TÜRMOB’un katk›s›n›n al›nmas›n› son derece yaﬂamsal buluyoruz.
Aksi halde mesleki sorunlar› çözmekten uzak ça¤›n gereklerine ayak uyduramayan
bir yasan›n ç›kar›lmas› riski de büyük olacakt›r. Meslek mensuplar›m›z›n sorumluluklar› zaten oldukça a¤›rd›r. Yapboz tahtas›na dönüﬂen yasa de¤iﬂiklikleri ve yetki
karmaﬂas› ihtiyac› karﬂ›lamayan hantal yap›y› da güçlendirecek bir meslek yasas›yla sa¤l›kl› çal›ﬂmalar ve vergi gelirinin artmas› beklenemez.
De¤erli arkadaﬂlar›m, 3568 Say›l› Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik ve Yeminli Mali Müﬂavirlik Kanununda de¤iﬂiklik söz konusudur.
Ancak bu de¤iﬂikli¤in içeri¤ini son dakika haberi gibi son anda ö¤rendik. Tasar›n›n
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haz›rl›k aﬂamas›nda katk› al›nmas› yerine, 78 Odan›n üst örgütü TÜRMOB’un görüﬂleri son anda de¤iﬂiklik paketi haz›rland›ktan sonra istenmiﬂtir. Oda Baﬂkanlar›
ola¤anüstü toplant›ya ça¤r›lm›ﬂ, Oda Baﬂkanlar›n›n “ortak birlikte üretelim” talepleri de göz önüne al›nmam›ﬂt›r.
De¤erli arkadaﬂlar›m, TÜRMOB ve Odalar bu geliﬂmeyi takiben taban›n kat›l›m›yla ve taraflar›n beklentilerini dikkate alan bir yasa önerisi haz›rlam›ﬂt›r. Beklentimiz, TÜRMOB ve Odalar›n, ki özellikle ﬂunun alt›n› çizmek istiyorum, bu haz›rlanan
tasar› 78, yani 70 SMM Odas›n›n ve 8 YMM Odas›n›n oybirli¤iyle alm›ﬂ oldu¤u bir
tasar›d›r. Bunlar›n ortak ak›lc› üretti¤i çal›ﬂman›n dikkate al›narak hükümet yetkilileriyle görüﬂme ve uzlaﬂma zemininin sa¤lanmas›d›r. Giriﬂimlerimize karﬂ›n yo¤unlu¤u nedeniyle Say›n Maliye Bakan›yla henüz görüﬂme olana¤› bulamad›k. Yine de
hükümet nezdinde giriﬂimlerimizi sürdürmekteyiz.
De¤erli arkadaﬂlar›m, her ﬂeyden önce tasar› aceleye getirilmiﬂtir. Ciddi eksiklikler ve hatalar içermektedir. Hukuken de¤erlendirildi¤inde Anayasaya ayk›r› hükümler içermektedir. Meslek mensuplar›n›n beklentilerini karﬂ›lamaktan uzakt›r.
Haks›z rekabet, tahsilât, mesle¤e d›ﬂar›dan giriﬂler, yetki karmaﬂas› gibi sorunlara
çözüm getirmek bir yana, h›zl› karar alma ve verimli çal›ﬂma aç›s›ndan ça¤›n gereklerini dikkate almayan düzenlemeler içermektedir.
Tasar› yürürlükteki yasayla bile k›yasland›¤›nda, iﬂleyiﬂi a¤›rlaﬂt›rmakta, adeta hantal yap›y› besleyecek hükümler içermektedir. Örne¤in Birlik ile Oda yöneticilerinin uluslararas› toplant›lara kat›l›m› Maliye Bakanl›¤›n›n iznine tabi tutulurken,
yükselmesi, yani Yeminli Mali Müﬂavir olmak da tamamen mesleki kriterlere ba¤l›
olmas› gereken meslek mensubunun kaderi ise siyasi erkin kontrolüne b›rak›lmaktad›r. Biraz açarsam sevgili arkadaﬂlar, bu tasar› yasallaﬂt›¤›nda Yeminli Mali Müﬂavirlik mesle¤inin s›navlar› Maliye Bakanl›¤›n›n gözetiminde olmas› istenmektedir.
TÜRMOB IFAC’›n üyesidir. 18 y›ldan beri baﬂar›yla s›navlar›n› sürdüren bu camiaya ben bundan sonra benim gözetimimde yap›lacak derseniz, bu bir siyasi erkin
tekeline girme anlam›na gelmektedir.
Yine sevgili arkadaﬂlar, bizim y›llarca ifade etti¤imiz, özellikle Türk Ticaret Kanunuyla çok ba¤lant›l› olan Serbest Muhasebecilerin Mali Müﬂavirli¤e dönüﬂümü de
hiçbir sorunu çözmemekte. Daha bir y›l önce lisans mezunu olan arkadaﬂlar›m›z›
SMM s›navlar›na soktu¤umuzda tek dersten, iki dersten 50 yaﬂ›n üstünde arkadaﬂlar›m›z›n kalp krizi geçirdiklerini bizler yak›ndan yaﬂad›k. Dolay›s›yla telefon aça-
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rak, insanlar› tek tek davet ederek, biz bu iﬂi çözeriz demek çözüm de¤il sevgili arkadaﬂlar›m. Burada bir hakkaniyet sa¤lanmas› gerekiyor. Serbest Muhasebeci içerisinde ilkokul mezunu arkadaﬂ›m da var, lisans mezunu arkadaﬂ›m da var. Ama bu
meslekte hepimizin savundu¤u, lisans mezunu olmayan bu mesle¤e girmesin diyorsak, e¤er bir geçiﬂ aﬂamas› olacaksa, bu e¤itim farkl›l›klar› düzeltilmeden yap›lacak
olan sistem sorunu çözmez, kaosa sürükler sevgili arkadaﬂlar›m. Ve bizim somut
önerilerimiz TESMER bünyesindeki e¤itimlere kat›larak onun bünyesinde ayr› bir yap›yla bu iﬂi çözmektir.
Söz konusu düzenlemeler, bugün art›k Avrupa Birli¤ine uyum sürecinde demokratik kat›l›m ve yönetim aç›s›ndan özerkli¤i daha da önem kazanan meslek kuruluﬂlar›na siyasi erkin müdahalesine neden olacakt›r. Hangi meslek grubunda olursa olsun, üyeler yönetimlerini seçerken yay›m ve e¤itim faaliyetleri baﬂta olmak
üzere, mesle¤e sunulan katk›lar› dikkate alarak tercihlerini kullan›rlar. Meslek mensubunun de¤erlendirilmesi her zaman d›ﬂar›dan bakan güç odaklar›n de¤erlendirmesinden daha sa¤l›kl› olmuﬂtur.
De¤erli meslektaﬂlar›m, gerek siyasi parti, gerekse sendika ya da meslek kuruluﬂu olsun, sivil toplum örgütlerine müdahalenin faturas›n› Türkiye yak›n tarihte
bedelini a¤›r ödemiﬂtir. Söz konusu tasar›yla Oda ve Birlik organlar›n›n yeni seçim
sistemiyle, muhasebe camias›na hiçbir meslek odas›na olmayan nispi temsil sistemi getirilmesi hedeflenmektedir. Bu düzenleme, en basit anlat›mla meslek mensubunun örne¤in 7 bin oy verdi¤i bir aday yerine 2 bin oy alan bir aday›n yönetici olmas› sonucunu do¤uracakt›r. Bu yönleriyle tasar›n›n demokratik iﬂleyiﬂi, adil kat›l›m ilkesini gözetti¤i düﬂünülemez.
Birlik genel kuruluna kat›lacak delegelerin seçimindeki k›stas de¤iﬂtirilmektedir. Yani üye say›s› 500 olan bir Oda da 5 kiﬂiyle temsil edilecek, üye say›s› 100
olan bir Oda da 5 kiﬂiyle temsil edilecek. Getirilen düzenlemeler adil bir kat›l›m ilkesine dayal›, serbest, eﬂit ve genel oy esas›na ayk›r›l›k oluﬂturmaktad›r. Seçimler ile
ilgili getirilmek istenen maddeler anayasaya ayk›r›d›r.
De¤erli arkadaﬂlar›m, sonuç olarak diyoruz ki; özel meslek kuruluﬂlar› demokrasinin temel taﬂ›d›r. Seçimlerde, demokratik aç›l›ma katk› sa¤layacak düzenlemelerde biz de var›z. Ancak demokrasiye ve anayasaya ayk›r› düzenlemelerde bizler
yokuz. Yeni ma¤durlar yaratmayacak, birkaç y›l sonra yeniden de¤iﬂtirilme ihtiyac›
do¤urmayacak düzenlemenin oluﬂmamas› için, aceleye getirilmeden tasar›n›n yeni-
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den ele al›nmas›n›, haz›rl›k sürecinde katk›lar›m›z›n al›nmas›n›, uzlaﬂma ve mutabakat sa¤lanarak yasal de¤iﬂikliklerin talep edilmesini getiriyoruz.
Bu konuda, son söz olarak ﬂunu ifade ediyorum: Acele al›nan ölçüyle yap›lan
elbisenin meslek mensuplar›m›za dar gelece¤ine, mesle¤imizi lay›k oldu¤u seviyeye
taﬂ›mayaca¤›na inan›yoruz.
De¤erli arkadaﬂlar›m, bu aç›klad›¤›m konuyu bugün bir bas›n toplant›s›yla tüm
kamuoyuna duyurduk. Bugün ayn› zamanda, ilk defe meslek örgütlenmemizin sürecinde 78 Oda her ilde bu bas›n aç›klamas›n› yapt›k. Zannediyorum siyasi irade bu
sese kulak verecektir.
Sevgili arkadaﬂlar, mesleki sürecimiz devam ediyor bildi¤iniz gibi. Türk Ticaret
Kanunuyla ilgili birkaç hususun alt›n› çizmek istiyorum. Özellikle Mali Çözümün son
say›s›nda TÜRMOB olarak biz yol haritam›z› sizlerle paylaﬂmaya çal›ﬂt›k. ﬁu anda
ilçelerde UFRS e¤itimleri baﬂland›. Özellikle bir kez daha alt›n› çiziyorum sak›n pani¤e kap›lmay›n. Sak›n paran›z› bir yerlere kapt›rmay›n. Sizler, tek düzen uygulama
tekni¤ini baﬂaran sizlersiniz. Enflasyon muhasebesini k›sa sürede baﬂaran sizlersiniz. Dolay›s›yla bu süreci biz çok yak›ndan takip ediyoruz. Sizlerinde bu konuda pani¤e kap›lmadan Odam›z›n ve TÜRMOB’un çizdi¤i rotada çal›ﬂmam›za kat›lman›z›
bekliyoruz.
Geçti¤imiz günlerde çok önemli bir mutabakat sa¤land›. Özellikle Türk Ticaret
Kanununun uygulama süreciyle ilgili biliyorsunuz bu kanun yürürlü¤e girdi¤i takdirde
1.1.2009 tarihinde Türk Ticaret Kanununun uygulanmas› beklenmekte. Ama biz yol
haritas›nda ifade etti¤imiz gibi, meslek mensuplar›n› bu sürece haz›rlamak aç›s›ndan bir zamana ihtiyac›m›z oldu¤umuzu ve bu konuda komisyon baﬂkan› Say›n Ünal
Tekinalp ile yap›lan bir TÜRMOB ile ilgili birimlerle yapt›¤›m›z mutabakat ﬂudur: Büyük ﬂirketlerin, halka aç›k firmalar›n denetimi 1.1.2009’da baﬂlayacak, bunun d›ﬂ›nda kalan orta ve küçük ölçekli iﬂletmelerin denetimi ise 1.1.2010 tarihinden baﬂlayacak.
Yine sevgili arkadaﬂlar›m, yol haritas›nda ifade etti¤imiz çok önemli bir husus
var, bu konunun uygulanmas› tamam›yla bir program sorunudur. Hiç merak etmeyin, baﬂta Luca olmak üzere çok önemli bir program ﬂu anda meslek örgütü taraf›ndan gündeme getirilmektedir. O program› kulland›¤›n›z zaman, denetim konusu
bize biraz yabanc› geldi¤ini biliyoruz, ama bu programla inan›n çok k›sa sürede birlikte baﬂaraca¤›z.
E¤itimlerimiz devam ediyor. Kat›lan tüm arkadaﬂlar›m›za içten teﬂekkür edi-
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yoruz. Belki iki günlük e¤itimler size s›k›c› gelebilir, ama göreceksiniz bu e¤itimler
bitti¤inde kendinize güveniniz artacakt›r. Yine bu e¤itimlere kat›lan arkadaﬂlar›m›za sertifika vermeye devam edece¤iz.
Sevgili arkadaﬂlar, bu dönemin son iki e¤itimi, belki ola¤anüstü bir yasa de¤iﬂikli¤i olmad›¤› takdirde 11 Martta The Marmara Otelinde, son ç›kan vergi ihtilaflar›yla ilgili olan bir seminerimiz var. Baﬂta Vergi ‹daresi Baﬂkan›m›z ﬁükrü Dilaver
olmak üzere tüm kadrosuyla bu e¤itime kat›lacaklar. Yar›n sabahtan itibaren web
sayfam›zda bunun kat›l›m›n› koyaca¤›z. Özellikle bu konuda s›k›nt›lar› olan arkadaﬂlar›m›z› bu e¤itime davet ediyorum.
Yine bu dönemin son e¤itimi, 1 Nisan tarihinde bu salonda Kurumlar Vergisi
seminerimizde bu dönemki e¤itim çal›ﬂmam›z› tamamlayaca¤›z.
De¤erli arkadaﬂlar›m, Sal› gününden itibaren ‹stanbul’da geleneksel olarak
sürdürdü¤ümüz büro ziyaretleri yap›yoruz. Bu ziyaretlerdeki temel amac›m›z, sizin
aya¤›n›za gelerek sorunlar›n›z›, dertlerinizi bizzat dinlemekten baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Zaman zaman tek tük farkl› anlaﬂmalar da olsa bize gelen a¤›rl›kl› sonuçlar
son derece olumlu. Ben bizi kabul eden, bürosunu açan, sevgi gösteren, duyarl›k
gösteren tüm arkadaﬂlar›m›za Yönetim Kurulu, di¤er kurullar›m ad›na teﬂekkürlerimi sunmak istiyorum.
8 Mart Dünya Kad›nlar Günü bu y›l daha ayr› bir önem taﬂ›makta sevgili arkadaﬂlar›m. Odam›zda düzenledi¤imiz Dünya Kad›nlar Gününe özellikle tüm bayan
arkadaﬂlar›m›z› davet etti¤imizi belirtmek istiyorum.
Sevgili arkadaﬂlar, konuﬂmam› son zamanlardaki bize gelen bir ﬂikâyetle bitirmek istiyorum. Son zamanlarda, tabii ondan önce ﬂunu ifade edeyim. ‹SMMMO bir
markad›r ﬂu anda sevgili arkadaﬂlar›m, ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› bir markad›r. Bu markay› yaratan sizlersiniz. Ama son zamanlarda
Odam›z›n ismi taklit edilerek mailler geliyor, sms’ler geliyor. Lütfen markan›z› iyi
kontrol edin. Biz maalesef eskiden çok k›sa olan ‹SMMMO ismimizi bu marka taklidinden dolay› ‹stanbul SMM Odas› olarak gönderiyoruz. Buna lütfen, bizim bu taklit marka ile bir ba¤lant›m›z yoktur, özellikle meslektaﬂlar›m›z›n bu konuya dikkat
etmelerini önemle rica ediyorum.
Yine bu marka taklidi yapan arkadaﬂlar›m›z, özellikle telefonla serbest muhasebeciler tek tek ça¤r›larak toplant›lar düzenlenmeye çal›ﬂ›l›yor. Sevgili arkadaﬂlar,
içtenlikle ﬂunun alt›n› çizmek istiyorum: Mesleki unvanlar konusunda oy avc›l›¤›

356

SEM‹NERLER <<<

2 seminer 2.qxp

10/3/08

11:03 PM

Page 357

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

yapmak hiçbir kiﬂiye yarar getirmez. Bu meslek hepimizindir, bu mesle¤in sorunlar›n› yasal örgütlerimiz çözecektir. Bunun d›ﬂ›ndaki ortamlarda aray›ﬂ aramak kimseye bir yarar getirmez. Ben yine bu yanl›ﬂ uygulaman›n sizler taraf›ndan bizimle hiçbir ba¤lant›s› olmad›¤›n›n alt›n› çizmek için aç›klama gere¤ini duydum.
Bugünkü seminerimizde çok de¤erli konuﬂmac›lar var, ben sizler ad›na bize
sunacaklar› katk›lardan dolay› teﬂekkür ediyorum. Seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar sunuyorum.
Teﬂekkür ederim.
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>>> Baz› Kamu Alacaklar›n›n Uzlaﬂma Usulü
‹le Tahsili Hakk›nda Kanun ve
Kdv’de Son De¤iﬂiklikler Semineri
Sayg›de¤er Baﬂkan›m, de¤erli Grup Müdürlerimiz, çok de¤erli meslektaﬂlar›m;
Odam›z›n düzenlemiﬂ oldu¤u bir seminere daha hoﬂgeldiniz diyorum.
Geçen ‹ﬂ Kuleleri’nde ifade ettik, bu dönemin son seminerini 1 Nisan’da ‹ﬂ Kulelerinde yapaca¤›z. Tabii biraz bu salon bize pek s›cak gelmeyebilir, ‹ﬂ Kulelerinin
e¤itim havas›na al›ﬂt›k. Kurumlar Vergisi seminerimizi ‹ﬂ Kulelerinde yapaca¤›z. Bu
akﬂam internette takvimle ilgili bilgileri sizlerle paylaﬂaca¤›z.
De¤erli arkadaﬂlar, ben öncelikli olarak Say›n Baﬂkan›m›z›, ﬁükrü Dilaver üstad›m›za çok yo¤un bir süreç yaﬂamas›na ra¤men bizlerle birlikte oldu¤u için hem
kendisine hem ekip arkadaﬂlar›na teﬂekkürlerimizi sunmak istiyorum.
Toplant› format›m›z ﬂu ﬂekilde yürüyecek: Say›n ﬁükrü Dilaver uzlaﬂmayla ilgili ilk defa belki gerçekleﬂiyor, Türkiye’nin en büyük ilinin Vergi Dairesi Baﬂkan› bizlere bir sunum yapacaklar. Yo¤unlu¤undan dolay› sunumdan sonra aram›zdan ayr›lacaklar. Daha sonra di¤er arkadaﬂlarla kald›¤›m›z yerden devam edece¤iz. Her zaman oldu¤u gibi bir ara verdikten sonra soru ve cevaplar› yan›tlayarak bugünkü seminerimizi tamamlam›ﬂ olaca¤›z.
De¤erli arkadaﬂlar›m, Say›n Baﬂkana sözü vermeden önce geçti¤imiz dönem
özellikle Aral›k-Ocak ay›nda bir ilk gerçekleﬂti ‹stanbul’da. Mali idare bir denetim
tekni¤ini de¤iﬂtirdi bildi¤iniz gibi, özellikle sürekli devir KDV’si olan, sürekli stoklar›
olan firmalarla ilgili birer yaz› gönderdi “durumunuzu düzeltin” diye. Sizi ziyaret
edece¤iz dediler ve arkas›ndan o sürece uyuldu, yine bir bask›n yap›lmad›. Bir gün
önceden telefonlar aç›ld› ve bu denetimler gerçekleﬂmiﬂ oldu. Bize gelen, Oda yönetimine gelen herhangi bir, bu uygulamayla ilgili bir eleﬂtiri söz konusu de¤ildir.
Tabii bugünkü süremiz ne kadar bilemiyoruz ama belki bugünkü toplant› yetmeyebilir. Ama ben Say›n Baﬂkan›mdan özellikle vedop mant›¤›n› anlatmas›n› istiyorum. Vedop 1, Vedop 2, Vedop 3 zannediyorum, sürekli mali idarenin elektronik or-
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tamdaki altyap›s›n›n geliﬂti¤i, hatta bizim deyimimizle “bizi biri gözetliyor” ﬂeklinde
ifade etti¤imiz tüm vergi mükelleflerinin, tüm ekonomik iﬂlemlerin takip edildi¤i bir
süreç sevgili arkadaﬂlar. Bunun gerçekten müﬂterimize anlat›lmas› gerekiyor. Ve
bunun do¤rultusunda yine son günlerde bir yaz› sizlere ulaﬂm›ﬂ vaziyette, Say›n
Baﬂkan›m›z bu konuda bilgi verecektir. Özellikle banka hareketlerinden, avukat ve
doktorlar›n banka hareketleri baz al›narak durumunun kontrol edilmesi konusunda
bir hat›rlatma yap›l›yor. Bir meslek mensubu, ﬂunun alt›n› çizmek istiyorum: E¤er
gerçekten bu bankaya gelen havaleler e¤er ticari faaliyetle ilgili de¤ilse endiﬂe olacak herhangi bir ﬂey söz konusu de¤il. Ama bu gelen havaleler e¤er bir ameliyat bedeliyse, bir dava bedeliyse bir kez daha müﬂterilerimizi beyanname verilmeden önce
hat›rlatmam›z gerekiyor. Çünkü bunun sürecinde bir denetim boyutu olacakt›r do¤al olarak. Bunu da sizlerle paylaﬂmak istiyoruz.
Tabii k›saca burada alt›n› çizmemiz gereken konu sevgili arkadaﬂlar, önümüzdeki süreçte bir gelir vergisi tasar›s› vard›. Gelir vergisi tasar›s›nda gider bildirimi
esas› getirilecektir. Bu gider bildirim esas›nda vergi mükelleflerinin harcamalar›, gelirleri aras›nda bir ba¤ kurulacakt›r. Bunu önümüzdeki süreçte bütçe rehberimizi
anlatt›¤›m›zda büyük bir yarar var diye düﬂünüyorum.
Ben söze burada nokta koyuyorum ve sevgili Baﬂkan›m Say›n ﬁükrü Dilaver’i
sunumu yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
Buyurun Say›n Baﬂkan›m.
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>>> Kurumlar Vergisi Semineri
Sayg›de¤er Vergi ‹daresi Baﬂkan›m, çok de¤erli konuklar, sayg›de¤er meslektaﬂlar›m; seminerimize hoﬂ geldiniz.
Her zaman oldu¤u gibi aç›ﬂ konuﬂmalar›m›zda mesleki örgütümüzdeki gündemdeki konular› sizlerle paylaﬂmaya çal›ﬂaca¤›m.
Bildi¤iniz gibi Aral›k ay›ndan beri muhasebe camias›nda bir meslek yasa tasar›s› konuﬂuluyor. Özellikle bu tasar›n›n ﬂu anda Plan Bütçe Komisyonuna geldi¤ini sizlerle paylaﬂmak istiyorum.
Tabii de¤erli arkadaﬂlar, bu kürsülerden ifade etmeye çal›ﬂt›k, böyle bir tasar›, 18 y›ll›k mesleki örgütünü tamamlam›ﬂ TÜRMOB ve Odalar›m›z›n hiçbir görüﬂü
al›nmadan parlamentoya gelmiﬂtir. Zaman zaman baz› kesimlerce TÜRMOB’un görüﬂüne baﬂvurulmuﬂ denmesinin içi boﬂ bir yaklaﬂ›m oldu¤unu herkesin bilmesini istiyorum. Özellikle Aral›k ay›nda Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan meslek örgütümüze bir
taslak üzerinde görüﬂler sorulmuﬂ, bunun üzerine TÜRMOB Ola¤anüstü Oda Baﬂkanlar› toplant›s› yapm›ﬂ. Ve bu toplant›da 78 Oda Baﬂkan›n›n yaz›l› talebi ﬂuydu:
Böylesine bir meslek yasa tasar›s› TÜRMOB ve Maliye Bakanl›¤›n›n bir araya gelerek ç›kart›lmas› gerekli oldu¤unu söylememize ra¤men bu tasar› bugün Plan Bütçe
Komisyonuna gelmiﬂtir.
De¤erli arkadaﬂlar›m, bu tasar› her ﬂeyden önce mesleki sorunlar›m›za çözüm
getirmedi¤ini bilmenizi istiyorum. Özellikle haks›z rekabet konusu, ücret sorunlar›m›z, tahsilât sorunlar›m›za herhangi bir çözüm getirmemektedir.
Mesle¤in konusu konusunda taleplerimiz olmas›na ra¤men, özellikle önümüzdeki süreçle ba¤lant›l› olan ba¤›ms›z d›ﬂ denetim, iç denetim, de¤erleme, derecelendirme gibi konular›n bu tasar›da yer almamas›, yine hepimizin y›llard›r ifade etti¤i
kaçak muhasebenin önlenmesinde 3568 say›l› yasada var olan bir eksiklik olan,
Odalar›m›z›n davalara müdahil olarak girmesine olanak tan›mayan, yine meslek
mensuplar›m›z›n çok yak›ndan hissetti¤i, yaﬂad›¤› sorumluluklar konusunda herhangi bir düzenleme içermedi¤i ve bu anlamda bu tasar› bizim mesleki sorunlar›m›z›
çözmekten uzak bir tasar› oldu¤unun bir kez daha alt›n› çizmek istiyorum.
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Yaklaﬂ›k 20 maddenin de¤erli arkadaﬂlar›m, 12 maddesi örgütlenmeyle ilgilidir. 20 maddenin yaklaﬂ›k yüzde 50’si örgütlenmeyle ilgilidir. ‹lk defa hiçbir meslek
odas›nda olmayan bir nispi temsil sistemi getirilmek istenmekte, yani sizin vermiﬂ
oldu¤unuz oyun hiçbir anlam ifade etmiyor. Seçime giren gruplar›n, ki Anayasada
meslek odalar›n›n grup kavram› olmazken, bunu yasal bir kimli¤e kavuﬂturarak seçimlere girilmesini öngören, delegasyon say›s›nda ince hesaplar›n yap›ld›¤›, örne¤in
500 üyesi olan bir Oda ile 50 üyesi olan bir Odan›n TÜRMOB’da birlik delegesinin
ayn› oldu¤u, yine belli ince hesaplar›n, ayarlar›n yap›ld›¤›, özellikle TÜRMOB’a aday
olacak olan arkadaﬂlar›m›z›n, yani yönetim, denetim, disiplin kuruluna aday olacak
arkadaﬂlar›m›z›n 5 y›l fiilen serbest çal›ﬂma kural› getiriliyor ki, siz üye ol diyorsunuz, ruhsat al›n diyorsunuz, seç diyorsunuz ama bunlar›n seçilme haklar›n› sa¤lam›yorsunuz. K›saca sevgili arkadaﬂlar, bu ve buna benzer birçok maddelerin yer ald›¤› bir tasar›.
K›saca özetlemek gerekiyorsa, bu tasar› mesleki sorunlar›m›z› çözen de¤il, bir
kaos yaratan bir tasar›d›r. Bu tasar› sadece bizde de¤il, tüm meslek odalar›na siyasal bir müdahale olarak yorumluyoruz, çünkü bu tasla¤› düﬂünenler daha sonra
di¤er meslek odalar›nda da ayn› düﬂünceyi hayata geçirmeyi hedefliyorlar.
Biz diyoruz ki, siyaset meslek odalar›ndan elini çekmelidir diyoruz. Türkiye’nin
hukuka ve bar›ﬂa ihtiyac› oldu¤unun alt›n› çizmeye çal›ﬂ›yoruz. Özellikle son günlerde yaﬂad›¤›m›z sürecin Türkiye’ye uygun olmad›¤›n›, Türkiye’nin gerilmeye hakk› olmad›¤›n›, Türkiye’yi bölmeye kimsenin gayret içerisinde olmamas› gerekli oldu¤unu
ve sonuçta burada demokrasi ve hukukun hepimize laz›m oldu¤unu herkesin bilmesi
gerekiyor.
De¤erli meslektaﬂlar›m, muhasebe mesle¤ine ﬂöyle bir bakt›¤›m›zda, özellikle
1990 y›l›ndan bu yana kadar meslek mensuplar›m›z›n yüzde 98’i muhasebe iﬂlemlerini, muhasebe mesle¤ini kay›t tutmakla elde etti¤ini görebiliyoruz. Yine bu oranlar
üç aﬂa¤› beﬂ yukar› de¤iﬂebilir, yüzde 2’si de ba¤›ms›z d›ﬂ denetim dedi¤imiz iﬂle
u¤raﬂt›¤›n› görebiliyoruz. 3 bin civar›nda yeminli mali müﬂavirin ise yaklaﬂ›k yüzde
50’sinin vergi denetimi ile u¤raﬂt›¤›n› görüyoruz. Yani k›saca sevgili arkadaﬂlar,
yüzde 98 olan serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müﬂavirler, yani
bizler ücret, tahsilât, haks›z rekabet, bürokrasi ve angaryalar gibi sorunlarla u¤raﬂ›yoruz. Aç›kças›, defter tutma pazar› art›k bize yetmedi¤ini hep birlikte yaﬂ›yoruz,
hissediyoruz. ‹ﬂte önümüzde yeni bir süreç var, Türk Ticaret Kanunu süreci. Yani
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bizler bir yandan mesleki sorunlar›m›zla u¤raﬂ›rken bir yandan da meslek yasam›zla ilgili
demokratik mücadeleyi verirken, ama asla kimse bize Türk Ticaret Kanunu sürecini
unutturmamaya da yeltenmemelerini tavsiye ediyoruz.Bu anlamda de¤erli arkadaﬂlar›m, Türk Ticaret Kanunuyla ilgili 4–5 tane temel konu var.
Bunlardan bir tanesi yönetmelik ve tebli¤lerdir. Her zaman alt›n› çiziyoruz, burada
bu iﬂi yapacaklar›n, denetim iﬂi yapacaklar›n bir yönetmelikle belirlenece¤ini, özellikle burada geçen “ba¤›ms›z denetim” ibaresinin ﬂu anda SPK’ya hizmet veren kuruluﬂlar olmad›¤›n› bir kez daha alt›n› çizmeye çal›ﬂ›yoruz. Bu anlamda yönetim çok yak›ndan takip ediliyor.
Bunun bir di¤er temel aya¤› e¤itim konusu de¤erli meslektaﬂlar›m. Bu konuda da
yine bildi¤iniz gibi, yayg›n e¤itimlere baﬂlad›k; TPRS, UPRS e¤itimlerine.
3’üncü aya¤› program konusudur, yani TTK’daki denetim iﬂini baﬂarmam›z›n yolu
iyi bir programdan geçmektedir. Bu kanun yürürlü¤e girdi¤i zaman programda meslek
camias› hizmetine haz›r olmuﬂ olacakt›r. Ve son olarak, bu süreçte baﬂarmam›z›n yolu
mutlaka kurumsallaﬂmaktan geçmektedir. Bu konuda da bir projemizi meslek kamuoyunun bilgisine ve görüﬂlerine sunmuﬂ olaca¤›z.
De¤erli arkadaﬂlar, sak›n burada paran›z› kimseye kapt›rmay›n. T›pk› tek düzen
uygulama tekni¤inde kimseye param›z› kapt›rmad›¤›m›z gibi, enflasyon düzenlemesinde
nas›l param›z› kimseye kapt›rmad›ysak TTK sürecinde de bizim s›rt›m›zdan para kazanmak isteyenlere param›z› kapt›rmayaca¤›z sevgili arkadaﬂlar›m. Bu konuda önce kendimize güvenece¤iz, ki bunu siz ispatlam›ﬂ olan bir camias›n›z, tek düzeni de, enflasyon
düzeltmesini de hiçbir destek almadan bu meslek örgütü yenili¤e aç›k yönüyle baﬂarm›ﬂ
durumdad›r. Buradaki en temel hedefimiz, tek bir kiﬂi kal›ncaya kadar bu e¤itimlere
mutlak suretle devam edece¤iz.
Bugün aram›zda ‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkan›m›z Say›n ﬁükrü Dilaver var. Özellikle kendisine baﬂlatm›ﬂ oldu¤u s›cak diyaloga tüm meslektaﬂlar›m ad›na teﬂekkürlerimi sunmak istiyorum. ‹ﬂimizin zor oldu¤unu biliyoruz, tablo iç aç›c› de¤il, kay›t d›ﬂ› ekonominin boyutlar› ortada, toplam vergilerin boyutu ortada. Ama inan›yoruz ki, bu oluﬂan diyalogla, sorunlar›n çözümünde oluﬂturaca¤›m›z güç birli¤iyle hem muhasebe camias›na, hem de vergi idaresine bu üretimin yans›mas› olaca¤›na inan›yoruz.
Tabii siz yaklaﬂ›k yüzde 50 topluyorsunuz Türkiye’nin. ‹zninizle meslektaﬂlar›m
ad›na baz› somut taleplerimizi sizlere aktarmak istiyoruz. Sizlerin bu konuda bizim elçimiz olman›z›, sesimiz olman›z› diliyoruz Say›n Baﬂkan›m.
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Taleplerimiz ﬂunlar:
Birincisi, Türkiye’de baﬂta ‹stanbul olmak üzere tüm Türkiye’de vergi daireleri aras›nda bir uygulama birlikteli¤i rehberinin ivedilikle haz›rlanmas›n› talep ediyoruz.
‹kincisi, meslek mensuplar›m›z›n müﬂteri say›s›n›n s›n›rland›r›lmas›n› düﬂünüyoruz. Yani bir yeminli mali müﬂavir gözü kapal› onlarca tasdiki yapmamal› diyoruz.
Bir serbest muhasebeci veya mali müﬂavir arkadaﬂ›m onlarca beyannameyi göndermemeli diyoruz.
Üçüncü konu, tahsilât sorunumuz var. Burada da e¤er bu meslek örgütünün
ücretleri banka rehberi farkl›l›¤›yla sa¤lan›rsa bu konuda yasal bir engel olaca¤›n›
zannetmiyoruz, diﬂ hekimlerinde bunun ilk ad›m› at›lm›ﬂ vaziyette. Bu ﬂekilde meslek mensuplar›m›z›n en temel sorunu olan tahsilât sorununu birlikte çözelim diye
dile getiriyoruz.
Yine sizden beklentimiz, bizden bir yere müﬂteri gitti¤i zaman, bu giden müﬂterinin iyi niyetle gitmedi¤ini idarenin de bunun peﬂini b›rakmamas›n›, bu konuda
haks›z rekabetin bir parças› oldu¤unu görerek desteklerinizi bekliyoruz.
Yine bir talebimiz, elektronik beyanname bizler savunduk, hakikatten bu meslek camias› yenili¤e aç›k olan bir camia, bugün bildi¤im kadar›yla yüzde 90’lar›n
üzerinde beyanname internet üzerinden gönderiliyor, ama hala bu iﬂi bizler yapacakken esnaf odalar›na farkl› kuruluﬂlara bu beyanname gönderimi paslan›yor ki bu
do¤ru de¤il. Tüm beyannameler meslek örgütü arac›l›¤›yla mutlaka gönderilmesi gerekiyor. Burada ﬂunun sözünü rahatl›kla verebiliriz, bu camian›n birinci hedefi para
de¤ildir, kimliktir, sayg›nl›kt›r. Beyanname göndermede de bizim ücret anlam›nda
parasal bir fedakârl›¤›m›z gerekiyorsa, her türlü fedakârl›¤a aç›k oldu¤umuzun bilinmesini istiyoruz.
BA, BS formlar›, tabii iﬂimiz o kadar yo¤un ki y›ll›klarla ﬂu anda u¤raﬂ›yoruz.
Tabii gözümüzden kaçan bir husus, biliyorsunuz ﬂu andaki BA, BS’nin ayl›k olarak
2008 y›l›nda uygulanmas› gibi bir tebli¤ yay›nland›. Buradan sizden dile¤imiz, talebimiz, bunu lütfen 2008’in uygulamaya koymas›nlar, bunu 1.1.2009’dan sonra uygulamaya baﬂlayal›m, çünkü ne programlar haz›r buna ne de meslek mensuplar›n›n
alt yap›s› haz›r. Biz gerçekten bu meslek mensuplar› naylon faturadan s›k›nt›day›z.
Biz kap›m›z›n önünün temizlenmesini istiyoruz. BA, BS uygulamas›n› sonuna kadar
destekliyoruz, ancak bunun 1.1.2009 olarak uygulanmas› tüm camiam›z› rahatlataca¤›n› düﬂünüyoruz.
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Tabii biraz önce içeride konuﬂtuk. Özellikle tüm muhasebecilere mali müﬂavirlere hatta yeminli mali müﬂavirlere VEDOP’Tan yaz›lar gitmekte. Ben bunun detay
boyutuna girmek istemiyorum. Ama ﬂöyle bir örnek verece¤im: Yaz›da, matbu bir
yaz› oldu¤u için söylüyorum, iﬂte 500 bin Katma De¤er Vergisi bir fark oldu¤u söylenmeye çal›ﬂ›l›yor. Tabii bunu ciroya vurdu¤unuz zaman arkadaﬂlar, 2,5 trilyon yap›yor. ‹stanbul’da 2,5 trilyon lira cirosu olan meslektaﬂ varsa gelsinler bizi incelemeye als›nlar diyoruz. Ama ben bu noktada Say›n Baﬂkan›m›z›n çok detayl› bilgi vereceklerine inan›yorum.
Sonuç itibar›yla de¤erli arkadaﬂlar, Say›n Baﬂkan›m, bir kere daha alt›n› çiziyoruz; bizim sesimiz olun, elçimiz olun, bu meslek mensubuyla oluﬂturdu¤unuz diyalog birbirine de¤er verme olgusunun kesinlikle yans›mas› farkl› olacakt›r. Ama inan›n, meslek mensubu art›k bürokratik iﬂlemlerden dolay› bürosundan ç›kamaz hale
geldiler. Meslek mensuplar› bürosundan ç›kacak ki, kendisine zaman ay›racak ki bu
topluma daha faydal› hizmet versinler diyoruz.
Ben bugünkü seminere kat›l›p bizlere katk› sunacak de¤erli üstatlar›m›za sizler ad›na bir kez daha teﬂekkür ediyorum. Seminerin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar, sevgiler sunuyorum.
Teﬂekkür ederim.
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Bu sempozyumda, 3568 say›l› mes-lek yasam›z, muhasebe ve raporlama
standartlar›, muhasebe denetimi, de¤iﬂik
boyutlar›yla irdelenecektir. Odam›z kuruldu¤u günden bu yana e¤itimlere, panellere, bilimsel ça›ﬂmalara bübük önem
vermektedir. Bilgiyi paylaﬂarak
artt›r›yoruz.
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>>> I. Muhasebe Denetimi Sempozyumu
Say›n Genel Baﬂkan›m, say›n konuklar, bas›n›n de¤erli mensuplar›, de¤erli hocalar›m, de¤erli meslektaﬂlar›m, ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler
Odas›'n›n düzenlemiﬂ oldu¤u 1. Türkiye muhasebe ve Denetim Sempozyumu’na
hoﬂgeldiniz.
3568 say›l› meslek yasam›z›n yürürlü¤e girmesinden bu yana dolu dolu tam
5 y›l geçti. Bugün 71 ilde örgütlenme çal›ﬂmalar› tamamlanm›ﬂ ve aç›lan odalar›m›z›n tümü bizlere yaraﬂ›r bir ﬂekilde donanm›ﬂ durumdad›r.
Odalar›m›z, kuruldu¤u günden bu yana medyaya, e¤itime, bilimsel kitaplara,
panellere ve toplant›lara büyük önem vermiﬂtir. Tüm bu u¤raﬂlar 1990 öncesi silinmiﬂ olan “sayg›n meslek mensubu” imaj›n›n yeniden oluﬂmas› içindir.
Muhasebe mesle¤i Bat›'da meslek gruplar› içinde sayg›nl›k yönünden ön s›ray›
almaktad›r. Bat›l› meslektaﬂlar›m›z, mesle¤i ifa ederken ba¤›ms›zl›¤›, tarafs›zl›¤› ve
meslek ahlak›n› ilke edinerek sayg›nl›¤› elde etmiﬂlerdir. Bizim de hedefimiz, u¤raﬂlar›m›z, bat›daki meslektaﬂlar›m›z›n seviyesine ulaﬂmakt›r. Buna da hakk›m›z oldu¤una inan›yoruz.
Geliﬂmiﬂ ülkeler muhasebe mesle¤ine yetki ve sorumluluklar vermiﬂ. Maalesef
ülkemizde bugüne kadar meslek mensuplar›m›za hiçbir fonksiyon verilmeye çal›ﬂmam›ﬂt›r. Bu konuda 5 y›ld›r sürdürülen örgütlü mücadele sonucunda ilk defa 4008
say›l› yasa ile meslek mensuplar›m›za yetki ve sorumluluklar getirilmiﬂtir. 4008
say›l› yasa yay›nland›¤›nda hiçbir kesimden en ufak tepki gelmemiﬂtir.
Ancak bu konuda bu y›l›n 23 ﬁubat'›nda ilgili tebli¤ yay›nland›¤›nda büyük k›yametler koptu. Kimine göre esnaf, muhasebeci tekeline sokulmakta, kimine göre
ise bu uygulama muhasebecilere k›yak emeklilikten daha da k›yak avantajlar sa¤lamakta. Hatta bu uygulaman›n insan haklar›na ve anayasaya bile ayk›r› oldu¤u iddia edildi.
Bunu söyleyenler bize göre sapla saman› birbirine kar›ﬂt›rd›lar. Bu uygulama;
b›rak›n büyük paralar kazanmay›, üstlendi¤imiz sorumluluklar› bir irdeleseler, kimsenin yüzüne bakamazlar. Bir oda yöneticisi olarak demokratik kitle örgütlerinin böyle
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çat›ﬂ›r görünmesinden büyük üzüntü duyuyorum. Bu uygulama dünyan›n birçok ülkesinde uygulanan ça¤daﬂ bir sistemdir.
Beyannamelerin imzalanma zorunlulu¤u kay›td›ﬂ› ekonominin disipline edilmesi
için at›lm›ﬂ olan bir ad›md›r. Bunun arkas›ndan;
- Götürü verginin kalkmas›,
- Vergi oranlar›n›n düﬂürülmesi,
- Her türlü giderlerin indirimi,
- Sigortas›z çal›ﬂanlar›n önlenmesi,
- Hayat standard› esas›n›n kald›r›lmas›, sistemin do¤ru olarak çal›ﬂmas›na
yard›mc› olacakt›r.
Burada TÜRMOB’a, odalar›m›za ve meslek mensuplar›m›za büyük görevler
düﬂmektedir. Bizler, ne düﬂündü¤ümüzü toplumun tüm kesimlerine iyi anlatmam›z
gerekmektedir. Hakl› oldu¤umuz mücadeleyi ancak böyle kazanabiliriz.
De¤erli konuklar; bugün ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’na 12 bin üye, 5000 stajyer kay›tl›d›r. Bürolar›m›zda ise yaklaﬂ›k 30 bin yard›mc› eleman ve stajyer çal›ﬂmaktad›r. Meslek mensuplar›m›z›n %90’› kay›tlar›n› bilgisayarlarla tutmaktad›rlar. Mülkünü ald›¤›m›z idari binam›z›n yan› s›ra 1 Dan›ﬂma
Meclisi toplant› salonumuz, 1 e¤itim merkezimiz 2’de ilçe temsilcilik binalar›m›z
mevcuttur.
Ö¤retim üyeleri, serbest büro faaliyeti sürdürenler, vergi dairesi müdürleri,
vergi denetmenleri, ba¤›ms›z denetim ﬂirketleri ve önemli mevkilerde ba¤›ml› olarak
çal›ﬂanlar odam›z›n üyeleridir. Böylesine seçkin, önemli potansiyele sahip olan Odam›z, ülkemizde yap›lmayan bir konuda bu sempozyumu düzenlemeye karar vermiﬂtir.
Bu sempozyumda, 3568 say›l› meslek yasam›z, muhasebe ve raporlama
standartlar›, muhasebe denetimi, de¤iﬂik boyutlar›yla irdelenecektir. Bu sempozyumun tarihi yanl›ﬂ olabilir, organizasyonda eksiklikler olabilir. Bu konudaki eksiklerimizi sempozyumun ilk olmas› nedeniyle hoﬂgörü ile karﬂ›laman›z› diliyoruz. Getirece¤iniz eleﬂtiriler önümüzdeki y›llarda yap›lacak olan di¤er sempozyumlar›m›za ›ﬂ›k
tutacakt›r.
Tertip komitesindeki Say›n Doç. Dr. Recep Pekdemir’e, Say›n Nejat Yal›m’a,
Say›n Cansen Baﬂaran’a ve Say›n Fatih Y›lmaz’a sab›rlar›na ve emeklerine sonsuz
teﬂekkür ediyoruz. Sempozyuma gerek tebli¤ sunarak, gerek panelist olarak bilim-
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sel katk›da bulanacak de¤erli konuﬂmac›lara, bizleri k›rmayarak oturum baﬂkanl›¤›n› kabul eden de¤erli hocalar›m›za ayr›ca teﬂekkür ediyoruz. Bizlere ev sahipli¤i ya
pan Klassis Oteli ile organizasyonu üstlenen TANTUR firmas›n›n de¤erli yönetici ve
çal›ﬂanlar›na da teﬂekkür etmek istiyoruz.
Sempozyumun finansman sorununu çözmede bizlerden ilgilerini esirgemeyen
ve sempozyumu destekleyen, Emlak Kredi Bankas›, Yap› Kredi Bankas›, Mikro Yaz›l›m, Datasoft, Eta Bilgisayar, Yönsis, DHT firmas› ve Emek Sigorta’ya teﬂekkürlerimizi sunuyoruz.
Son olarak sempozyumumuzu onurland›ran baﬂta TÜRMOB yöneticilerine,
oda yöneticilerine, meslektaﬂlar›m›za ve tüm davetlilere içten teﬂekkür ediyoruz.
Sempozyumun her yönüyle baﬂar›l› geçmesini, meslek camiam›za, bilim hayat›m›za önemli neticeler getirmesini diler, sayg›lar sunar›m.
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Genel kurullara giderken bu alt› y›l›n
muhasebesinin iyi de¤erlendirip gelece¤e
de emin ad›mlarla ilerlemiﬂ olaca¤›z. Oda-lar›m›z›n ve TÜRMOB’un örgütlenme çal›ﬂ-malar› tamamlanm›ﬂt›r. Geliﬂtirmeye
gücümüze güç katmaya devam edece¤iz.
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>>> II. Muhasebe Denetimi Sempozyumu
Manavgat ilçesinin Sayg›de¤er Belediye Baﬂkan›, sayg›de¤er hocalar›m, odalar›m›z›n de¤erli yöneticileri, de¤erli meslektaﬂlar›m, bas›n›m›z›n de¤erli temsilcileri, hepinizi sayg› ile sevgi ile selaml›yorum. ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler
Odas›’n›n düzenlemiﬂ oldu¤u II. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu’na hoﬂgeldiniz. Meslek yaﬂant›m›za bilim hayat›na ve ülkemize farkl›l›k getirece¤ine inand›¤›m›z bu
sempozyuma ev sahipli¤i yapman›n ve sizlerle birlikte olman›n mutlulu¤unu yaﬂ›yoruz.
De¤erli arkadaﬂlar›m, meslek yasam›z›n yürürlü¤e girmesinden bu yana dolu dolu 6 y›l geçti. Önümüzdeki may›s ayn›da odalar›m›z›n ve ekim ay›nda da TÜRMOB’un
seçimleri yap›lacakt›r. Genel kurullara giderken bu alt› y›l›n muhasebesinin iyi de¤erlendirip gelece¤e de emin ad›mlarla ilerlemiﬂ olaca¤›z. Odalar›m›z›n ve TÜRMOB’un örgütlenme çal›ﬂmalar› tamamlanm›ﬂt›r. ‹dari alt yap›lar›m›z di¤er meslek odalar›na göre daha iyi bir konumdad›r. Örne¤in ‹stanbul Odam›z mülkünü sat›n alt›¤› bir idari binas›na ﬁiﬂli’de Dan›ﬂma Meclisi toplant› salonuna, Taksim’de e¤itim merkezine, Bak›rköy’ de Surötesi hizmet binas›na, Kad›köy’de Anadolu yakas› hizmet bina s›na, Levent’te lokal binas›na sahiptir. Odam›z›n as›l hedefi 1520 dönümlük bir arazi üstüne
inﬂa edilmiﬂ en az 1000 kiﬂilik olan bir dershanesi olan sosyal tesisi oluﬂturmaktad›r.
Sayg›de¤er hocalar›m, de¤erli meslektaﬂlar›m, e¤itim çal›ﬂmalar›na odam›z ve
TÜRMOB büyük önem vermiﬂtir. Örne¤in, ‹stanbul ilimizde periyodik hale getirdi¤imiz
32 kez seminer, 10 kez SMMM haz›rl›k kursu, 4 kez YMM haz›rl›k kursu, 12 kez meslekiçi e¤itim kursu, 6500 kiﬂinin kat›ld›¤› tekdüzen uygulama tebli¤i çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r. Mesle¤imizin sayg›nl›¤›n› ve kalitesini art›racak olan e¤itim çal›ﬂmalar›na daha
çok yer vermemiz gerekiyor. Bunun için de ilimizde üniversitelerin deste¤iyle oluﬂturmay› düﬂündü¤ümüz muhasebe enstitülerini önümüzdeki y›l hayata geçirmeyi düﬂünüyoruz. Bu enstitüler di¤er illerimizde de aç›lmal›d›r. Söz e¤itimden aç›lm›ﬂken, mesle¤imizin gelece¤ini emanet edece¤imiz stajyerlerimizin e¤itimine hiçbir katk› vermedi¤imizin de özeleﬂtirisinde yapmak istiyorum. Bunun için de muhasebe enstitüsünün
aç›lmas›n› zorunlu görüyoruz.
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De¤erli arkadaﬂlar›m, panel, sempozyum ve forum gibi etkinliklere de odalar›m›z ve TÜRMOB büyük önem vermiﬂtir. Örne¤in ‹stanbul ilimizde, “Atatürk ve Ekonomi”, “3568 Say›l› Meslek Yasas›”, “Anayasada Ekonomik ve Sosyal Hayat›n Düzenlenmesi”, “Türkiye’de Muhasebe Mesle¤inin Önemi ve Toplumdaki Yeri”, “Muhasebe Mesle¤inin Önemi ve Geleneklerinin Oluﬂturulmas›”, “Türkiye’de Sosyal Güvenlik
Sisteminin Sorunlar› ve Ekonomideki Yeri”, “Tek düzen Muhasebe Sisteminin Türk
Ekonomisine Getirece¤i Katk›lar”, “Özelleﬂtirme ve Demokratikleﬂme”, “Kay›t d›ﬂ›
Ekonominin Toplusal Boyutlar›”, “Türk Ekonomisi Nereye Gidiyor”, “Çevre ve Çevre
Finansman›” konulu paneller, “Türkiye’nin Ekonomik ve Toplusal Geliﬂmesinde Verginin Önemi Bugünkü Durumu ve Çözüm Önerileri”, “1. Türkiye Muhasebe Denetim
Sempozyumu” konulu sempozyum var. “Vergi ‹daresi ile Meslek Mensubu Aras›ndaki ‹liﬂkiler”, “Mali ‹dare ve Meslek Mensuplar›n›n Sorunlar›”, “1 ve 2 No'lu Tebli¤ler”,
“Yeni Beyanname Uygulamalar› ve ‹darenin ‹yileﬂtirilmesi”, “Ba¤›ml› Çal›ﬂan Meslek
Mensuplar›n›n Sorunlar›” konulu forumlar düzenlenmiﬂ olup, bu etkinliklere çok say›da siyasi, bilim adamlar›, demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri kat›lm›ﬂt›r. Böylelikle odalar›m›z kamuoyunda daha çok tan›nm›ﬂ görsel ve yaz›l› bas›nda
yüzlerce haberimiz ç›km›ﬂt›r. Bu etkinliklere de mutlaka devam edilmelidir.
Biz muhasebeciler sadece kay›tlar› tutan de¤il, ayn› zamanda ülke sorunlar›nda duyarl› olan bir kesim olmak zorunday›z. Bunun için odalar›m›z kay›t d›ﬂ› ekonomi, enflasyon, demokratikleﬂme, anayasa, Güneydo¤u sorunu, özelleﬂtirme, iﬂsizlik, sosyal güvenlik, vergi idaresinde bürokrasinin azalt›lmas› konular›n da çözüm
dosyalar› haz›r latarak ülke gündeminde yer almas› gerekmektedir.
De¤erli hocalar›m, sayg›de¤er arkadaﬂlar›m, mesle¤imizin kimlik kazanmas›yla
ilgili önemli kilometre taﬂlar› elde edilmiﬂtir Tekdüzen uygulama tebli¤i, vergi beyannamelerinin meslek mensuplar›nca imzalama zorunlulu¤u, meslek mensuplar›m›z›n
para toplay›p yat›r›mlar›n› yasaklayan mesleki karar, ortakl›k mesleki karar, baﬂl›calar› olup mevcut mevziler korunmal› ve yeni mevziler elde edilmelidir. Bunun için
önümüzdeki dönemde anonim ﬂirketleri kooperatiflerde denetçilerden en az birinin
meslek mensuplar›m›zdan olmas› sa¤lanmal›d›r. Muhasebe ve denetim standartlar›
bir an evvel yay›nlanmal›d›r.
Bu sempozyumun odalarda mücadele edenler için ayr› bir önemi vard›r. Bu
nedenle odalar›m›zdan önemli bir kat›l›m olmuﬂtur. Bunun için s›ralayaca¤›m sorunlar›n cevab› bizlere rehber olacakt›r. Gümrük Birli¤i'ne ve Avrupa Birli¤i'ne geder-
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ken meslek mensuplar›m›z› nas›l haz›rlayaca¤›z? S›nav sistemindeki aksakl›klar› nas›l çözece¤iz? Beyannameleri imzalama zorunlulu¤u ve tam tasdik Anaya Mahke
mesi'nce iptal edilirse ne yapaca¤›z? Meslek ahlak›n› nas›l oluﬂtu raca¤›z? Stajyerlerin sorunlar›n› ve e¤itimi nas›l çözece¤iz? Mesleki gelenekleri nas›l oluﬂturaca¤›z?
Meslek mensuplar› aras›ndaki haks›z rekabeti nas›l engelleyece¤iz? Bilgisayarl› muhasebe ortam›nda sorunlar›m›z› nas›l çözece¤iz? Evet bu sorular›n cevab›n› da bu
sempozyumda bulaca¤›m›za inan›yorum.
De¤erli dostlar›m; böylesine ciddi bir etkinli¤i düzenlemek çok kolay olmuyor,
do¤ald›r ki eksikli¤imiz olacak, bu konuda hoﬂgörünüze s›¤›n›yoruz. Birinci teﬂekkürümü sempozyum tertip komitesine etmek istiyorum. De¤erli hocam Doç. Dr.Recep
Pekdemir’e, Say›n Baﬂaran’a, Say›n Nejat Y›lmaz’a ve Say›n Fatih Y›lmaz’a emeklerine iﬂten teﬂekkür ediyoruz. ‹kinci teﬂekkürüm sempozyumda gerek oturumlara
baﬂkanl›k edecek ve gerekse tebli¤ sunacak de¤erli hocalar›ma ve panelistlere ediyorum. Üçüncü teﬂekkürü bizlere ev sahipli¤i yapan Grand Prestige Oteli ile organizasyonu ‹brahim Çeliker ve de¤erli hosteslerine ve de yörük gecesini organize eden
eski TÜRMOB Denetim Kurulu üyesi de¤erli dostum Mevlüt Güven’e ediyorum.
Sempozyumun finansman› sorununa katk› sa¤layan Mikro Yaz› l›mevi, Logo Yaz›l›m,
Yönsis Bilgisayar, Tornla A.ﬁ. ve Boronkay Otomotiv A.ﬁ.'ye de teﬂekkürümüzü sunuyoruz. Ve son olarak sempozyumu onurland›ran baﬂta TÜRMOB yöneticilerine,
oda yöneticilerine ve siz de¤erli meslektaﬂlar›ma ve sayg›de¤er eﬂlerine de içten
teﬂekkür ediyoruz. ‹kinci Türkiye Muhasebe Sempozyumu’nun mesle¤imize bilim hayat›na ve ülkemize katk› getirmesi dile¤iyle hepinizi tekrar sayg› ve sevgi ile selaml›yorum.
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Muhasebe mesle¤ini icra edenlere,
ya da mesle¤e yeni gireceklere; do¤ru
ve yanl›ﬂ› ay›rt etmeye yard›mc› ola-cak etik de¤erlerin oluﬂturulmas›n›n
zaman› gelmiﬂtir.
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30 Nisan 1997

>>> III. Muhasebe Denetimi Sempozyumu
13.06.1989 tarihinde 3568 say›l› yasayla kurulan mesleki örgütlülü¤ümüz 7. y›l›n› tamamlad›. Meslek yasam›z›n eksikli¤ine ra¤men Odam›z›n kuruluﬂ çal›ﬂmalar›n›, Oda
üyeliklerimizi büyük bir heyecan duyarak sürdürdük. Di¤er serbest meslek örgütlerine
göre kurumsallaﬂmada önemli ad›mlar att›k.
TÜRMOB, bizlere yaraﬂ›r bir genel merkez binas›n› k›sa sürede tamamlayacakt›r.
Odalar›m›z›n büyük ço¤unlu¤u ise idare binalar›n›n mülklerini alm›ﬂlard›r. Bir meslek örgütünün sayg›nl›¤›; üyelerinin yetenek ve yeterliliklerinin geliﬂmesine ba¤l›d›r. Bu da e¤itimden geçmektedir. Bu konuda da odalar›m›z önemli ad›mlar atm›ﬂlard›r. 7 y›lda meslek mensuplar›m›z ne yap›lmas› gerekiyorsa onu yapm›ﬂlard›r.
Neler yapm›ﬂlard›r?
- Bürolar›n› ça¤›n teknolojisiyle donatm›ﬂlard›r.
- Seminer, kurs, panel, sempozyumlara kat›lm›ﬂlard›r.
- Bilimsel ve mesleki dergi, kitap ve benzeri yay›nlar› takip etmiﬂlerdir.
Peki sizlere soruyorum; yap›lan bunca olumlu çal›ﬂmalara ra¤men geldi¤imiz konumdan memnun muyuz?
Büyük ço¤unlu¤unuz biliyorum ki hay›r diyeceksiniz. Müsaadenizle neler hedefledi¤imizi, neleri baﬂarabildi¤imizi, neleri baﬂaramad›¤›m›z›n bir tahlilini yapmak istiyorum.
Baﬂar›lar üzerinde fazlaca durmak istemiyorum.
- 4008 say›l› yasayla; vergi beyannamelerinin ruhsatl› meslek mensuplar›nca imzalanmas› mecburiyetini getirdik.
- 1 No'lu mesleki kararla; meslektaﬂlar›m›z›n para toplay›p yat›rmas›n› yasaklad›k.
- 2 No'lu mesleki kararla; ortakl›klar› tan›mlad›k.
- 3 No'lu mesleki kararla; kaﬂe kullanma mecburiyeti getirdik.
- 4 No'lu mesleki kararla; s›n›rl› uygunluk denetimini tan›mlad›k.
- 5 No'lu mesleki kararla; meslek ahlak ve kurallar›n› belirledik.
‹sterseniz ben bu kazand›klar›m›zdan geride ne kald› diye sormayay›m. Bunun cevab›n› sempozyum boyunca bildiri sunacak de¤erli arkadaﬂlar›m yorumlas›n.
De¤erli meslektaﬂlar›m, Maliye teﬂkilat›n›n, TÜRMOB’la olan göstermelik diya-
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lo¤u mesle¤imizi b›rakt›racak noktaya geldi.
- 18 No'lu tebli¤ ile YMM’lerin limitin alt›ndaki firmalar›n tasdikini yapmas›
önemli derecede iﬂ kayb›m›za neden olmuﬂtur.
- Y›ll›k KDV ve muhtasar bildirimi, 1997/1 say›l› genelge, 256 say›l› VUK tebli¤i,
sigorta primlerinin geriye dönük uygulamalar› barda¤› taﬂ›ran son damlalar olmuﬂtur.
De¤erli arkadaﬂlar›m, ocak ay›nda Sivas’ta Maliye Bakan›'na bürokrasinin
azalt›lmas› ile ilgili bir rapor sunduk. Say›n Bakan bizzat bu önerilerinize kat›l›yorum ve ne gerekiyorsa o yap›lacakt›r, demiﬂti. B›rak›n bir tek önerimizin hayata
geçmesini, normal ücretlerimizi alamazken biraz önce anlatt›¤›m angaryalar› yüklemeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bu angaryalar› kabullenmemiz mümkün de¤ildir. Bu konuda
her türlü yasal haklar›m›z› ve demokratik mücadele yöntemlerini kullanaca ¤›m›z›
herkesin bilmesini istiyorum.
Bu arada sevgili hocalar›m›n bu konuyu yanl›ﬂ anlamas›n› istemiyorum. Diyorlar ki bu bildirimlere kay›t d›ﬂ› ekonomi önlenecektir. Muhasebeciler buna karﬂ› m›d›r? Bizlerin kay›t d›ﬂ› ekonomiye karﬂ› oldu¤unu herkesin bildi¤ini san›yorum. Biz bu
bildirimlere iki yönden karﬂ› ç›k›yoruz: Birincisi; vergi reformu yap›lmadan, muhasebecilere yetki verilmeden kay›t d›ﬂ› ekonominin önlenemeyece¤i, ikincisi; bu bildirimlerde istenen bilgilerin geriye dönük istenmesidir.
Bizden; programlarda de¤iﬂiklik yap›lmas›na zaman tan›nmas› kayd›yla, ileriye
dönük bilgileri ve de bilgisayar ç›kt›l› bildirimleri istesinler, severek bunu yerine getiririz. Ama yeter ki inand›r›c› olsunlar.
De¤erli meslektaﬂlar›m; olumsuz geliﬂmelerin di¤er nedenleri ise meslek yasam›z›n yetersiz olmas› ve mesle¤in etik kullar›n›n oluﬂamamas›ndand›r. Meslek yasam›z›n de¤iﬂikli¤i ile ilgili çal›ﬂmalar 8 May›s’ta ‹stanbul’da yapaca¤›m›z toplant›da netleﬂecektir. Muhtemelen a¤ustos ay›nda di¤er odalar›m›z›n yapaca¤› çal›ﬂmalarla TÜRMOB’un takipçisi olaca¤› alternatif bir meslek yasas›na sahip olaca¤›z.
Muhasebe mesle¤ini icra edenlere, ya da mesle¤e yeni gireceklere; do¤ru ve
yanl›ﬂ› ayr›tetmeye yard›mc› olacak etik de¤erlerin oluﬂturulmas›n›n zaman› gelmiﬂtir. Ümit ediyorum ki bu sempozyumda bu konuda önemli kararlar alaca¤›z.
De¤erli hocalar›m, sevgili meslektaﬂlar›m, bugün 1 May›s, yani iﬂçinin emekçinin bayram›. Eme¤e de¤er vermeyen bir toplumun geliﬂmesi mümkün de¤ildir. B›ra-
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k›n eme¤e sayg›y›, üretimi bile teﬂvik etmeyen rant üzerine kurulu bir ekonomik yap›
y›llard›r uygulan›yor. Biz yasaklarla dolu bir ülke istemiyoruz. ‹nsan haklar›na ve
eme¤e sayg›l›, ça¤daﬂ demokratik ve laik bir Türkiye istiyoruz. Bu anlaml› günde
emekçilerin yan›nda olamay›ﬂ›m›z›n üzüntüsünü yaﬂ›yoruz. Emekçilerin 1 May›s bayram›n› kutluyor, dayan›ﬂma dolu, bar›ﬂ dolu bir bayram olmas›n› diliyoruz.
Sayg›de¤er hocalar›m, de¤erli meslektaﬂlar›m, her sempozyuma büyük bir heyecanla haz›rlan›yoruz. ‹stiyoruz ki senede bir kez hocalar›m›zla, vergi idaresiyle,
SPK ile, iﬂ çevresi ile ve meslektaﬂlar›m›zla bilim dolu, dostluk dolu bir etkinlik olsun. Do¤ald›r ki her etkinli¤in istemeyerek de olsa eksiklikleri olacakt›r. Eksiklikler
için ﬂimdiden hoﬂgörünüze s›¤›n›yoruz.
Sempozyum seçici kurulunda görev alan, de¤erli hocam Say›n Prof. Mustafa
Aysan’a TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Say›n Masum Türker’e, sempozyum
düzenleme kurulunda görev alan; Say›n Cansen Baﬂaran’a, Say›n Nejat Yal›m’a,
Say›n Yakup Selvi’ye ve de gerek seçici kurulda, gerekse düzenleme kurulunda görev
alan de¤erli dostumuz Say›n Doç. Dr. Recep Pekdemir’e sizler ad›na teﬂekkür ediyo
rum.
Sempozyumda oturumlara baﬂkanl›k edecek ve de bildiri sunacak sayg›de¤er
hocalar›ma, iﬂ çevresinin de¤erli temsilcilerine, SPK’n›n ve vergi idaresinin de¤erli
temsilcilerine ve meslektaﬂlar›ma da teﬂekkür ediyorum.
Bizlere ev sahipli¤i yapan Kemal Bay Oteli ile organizasyonu üstlenen Okan
Turizm'e ve de¤erli hosteslerine de teﬂekkür ediyorum. Ayr›ca bizlerden deste¤ini
hiç esirgemeyen TÜRMOB’un sayg›de¤er yöneticilerine ve odalardan gelen de¤erli
yönetici arkadaﬂlar›ma da teﬂekkür ediyorum.
Sempozyuma sponsor olarak katk›da bulunan Renault firmas›na ve Pamukbank’a da teﬂekkür ediyorum. Gerek otelin temininde, gerekse sosyal etkinliklerimizin oluﬂumunda ve bizleri hiç yaln›z b›rakmayan de¤erli dostum Mevlüt Güven’e de
teﬂekkür ediyorum. ﬁahs›m ve Yönetim Kurulum ad›na sempozyumun geleneksel
olarak süresinde deste¤ini hiç esirgemeyen siz de¤erli meslektaﬂlar›ma ve sayg›de¤er eﬂlerine de içten teﬂekkür ediyorum.
III. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumunun mesle¤imize ve ülkemize katk› getirmesi dile¤iyle sayg›lar sunar›m.
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Müﬂteriden para toplay›p yat›ran
de¤il; bilgi sunan, ticaret ve sanayi er-bab›n› yat›r›mlara yönelten, istihdam›
art›ran ve onlar›n ufkunu açan bir mes-lek mensubu olmal›y›z.
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5 May›s 1999

>>> IV. Muhasebe Denetimi Sempozyumu
Y›l 1989; 3568 say›l› yasan›n yürürlü¤e girdi¤i tarih.
Y›l 1999; mesleki örgütlülü¤ümüzün 10. y›l›.
Evet de¤erli kat›l›mc›lar. Bu dönem 10. y›l›m›z› kutluyoruz. 10. y›l hepimize kutlu olsun. ‹zin verirseniz önce 10 y›ll›k sürenin bir de¤erlemesini yapmak istiyorum.

‹lk 10 Y›lda Neler Hedeflendi?
• Odalar›m›z›n altyap›lar›n› ça¤daﬂ koﬂullara getirmeye çal›ﬂt›k.
• Mesle¤in katip imaj›ndan s›yr›l›p meslek mensubu olabilmesine u¤raﬂ verdik.
• Mesle¤in sayg›nl›¤›n›n e¤itimden geçti¤ini bilerek, önce meslek içi e¤itim diyerek e¤itim çal›ﬂmalar›na a¤›rl›k verdik.
• Bürokraside angaryalar›n azalt›lmas›n›n önemli bir ad›m oldu¤unu bilerek bu
konuda raporlar düzenledik. Baﬂar›lar elde ettik. Baﬂar›lar›m›za yard›mc› olan baﬂta Gelirler Genel Müdürümüz Say›n Akif Hamzaçebi olmak üzere tüm Maliye Bakanl›¤› temsilcilerine teﬂekkür ediyoruz.
• Yetkisiz muhasebe mesle¤ini icra edenlere karﬂ› önlemler almaya çal›ﬂt›k.
• Toplumsal konularda duyarl› olmaya çal›ﬂt›k.

‹lk 10 Y›lda Neler Elde Ettik?
• Tekdüzen uygulama tebli¤i ile muhasebede ayn› dili konuﬂabilmeyi sa¤lad›k.
• Vergi beyannamelerinin meslek mensuplar›m›zca imzalanmas› mecburiyeti
nedeniyle muhasebe mesle¤ine talebi artt›rd›k. Bugün odalar›m›zda stajyer say›s›
üye say›s›n› geçmiﬂtir. Bunun nedeni mesle¤imizin ülkemizde sayg›n bir yer almas›ndan ileri gelmektedir.
• Bürokrasinin azalt›lmas›na yönelik önemli ad›mlar›n at›lmas›n› sa¤lad›k:
Günlük kasa defterinin kald›r›lmas›
Kambiyo senedat defterinin kald›r›lmas›
Vergi levhalar›n›n meslek mensuplar›m›zca onaylanmas›
Y›ll›k bildirimlerin son kez al›nmas›
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• Mali idare ile sayg›n bir diyalog oluﬂturduk:
A,B, C formlar›n›n ertelenmesi
Y›ll›k bildirimlerin ertelenmesi
Vergi levhalar›n›n meslek mensuplar›nca tasdiki gibi birçok konularda ortak
çözümler ürettik.

‹lk 10 Y›lda Neleri Baﬂaramad›k?
• Meslek mensuplar›m›z› ve stajyerlerimizi zorunlu e¤itime tabi tutamad›k.
• Meslek yasam›z›n eksik yanlar›n› düzeltemedik.
• Meslek içi haks›z rekabeti engelleyemedik.
21. Yüzy›lda Mesle¤in Yeni Kimli¤i Ne Olmal›d›r?
Mesle¤imiz kay›tlar› tutan de¤il, tutulan kay›tlar› denetleyen olmal›d›r.
Dünyadaki ve ülkemizdeki teknolojik geliﬂmeler bu önerimizi desteklemektedir:
Süper marketlerdeki barkot sistemi
Tercüme bürolar›ndaki optik okuyucular
Mali idarenin optik okuyuculara göre alt yap› oluﬂturmas›
Bu sempozyumun konusunu neden “21. Yüzy›lda Muhasebe Denetimi Mesle¤inde Teknolojik Geliﬂmeleri” seçtik?
Gerek dünyadaki geliﬂmeler, gerekse ülkemizdeki geliﬂmeler:
4369 say›l› yasan›n 4. maddesi
VEDOP projesi
Tek vergi numaras› uygulamas› bizleri kendimizi gözden geçirmemizi zorunlu
k›lmaktad›r.
Dünyada neler oluyor?
Türkiye’de neler oluyor?
Biz neredeyiz?
Neler yapmam›z gerekiyor?
‹ﬂte bu sorular›n cevab›n› bu sempozyumda bulaca¤›m›za inan›yoruz.

21. yüzy›lda Türkiye’de muhasebe mesle¤i; muhasebe denetimi mesle¤i olacakt›r. Bunun için neler yapmal›y›z?
• Dünyadaki teknolojik geliﬂmeye göre alt yap›lar›m›z› yeniden düzenlemeliyiz.
• 1 No'lu mesleki karara sahip ç›kmal›y›z. Müﬂteriden para toplay›p yat›ran
de¤il; bilgi sunan, ticaret ve sanayi erbab›n› yat›r›mlara yönelten, istihdam› art›ran
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ve onlar›n ufkunu açan bir meslek mensubu olmal›y›z.
• Büro standartlar› konusunda bir meslek karar›n› hayata geçirmeliyiz.
• Meslek mensuplar›n› ve stajyerlerimizi zorunlu e¤itime tabi tutacak altyap›y› oluﬂturmal›y›z.
• Angaryalar›n ve ka¤›tlar›n kalkaca¤›; bildirim ve beyannamelerin elektronik
ortamda aktar›lmas›n› savunan mali idarenin çal›ﬂmalar›na destek vermeliyiz.
Bundan sonra çok de¤erli konuklar›m›z sizlere hitap edece¤inden konuﬂmam›
burada bitirmek istiyorum. ‹zin verirseniz mutfakta çal›ﬂanlara sizler ad›na teﬂekkür etmek istiyorum.
Bilim Kurulu’nda görev alan Prof. Dr. Oktay Güvemli’ye, Masum Türker’e, Doç.
Dr. Recep Pekdemir’e; Yürütme Kurulu’nda görev alan Doç. Dr. Recep Pekdemir’e,
Cansen Baﬂaran’a, Fuat Öksüz’e, Kerem Sar›o¤lu’na, Yönetim Kurulu üyelerime;
Antalya Odam›z›n de¤erli yöneticilerine de ayr›ca teﬂekkür ediyorum. Son teﬂekkürü de siz de¤erli kat›l›mc›lara etmek istiyorum.
‹ﬂlerinin yo¤unlu¤unu bahane etmeden, mesle¤in gelece¤inde ›ﬂ›k olacak bu
sempozyuma kat›lan tüm dostlar›m›za teﬂekkür ediyorum. Sempozyumun ülkemize
ve mesle¤imize katk› getirmesi dile¤iyle sayg›lar sunar›m.

>>> 1995-2007 SEMPOZYUM AÇIﬁ KONUﬁMALARI

387

3 sempozyumlar.qxp

388

10/3/08

11:05 PM

Page 388

3 sempozyumlar.qxp

10/3/08

11:05 PM

2001

‘

Page 389

SEMPOZYUM

Yine 11 y›la bakt›¤›m›z zaman meslek
mensuplar›n›n fonksiyonlar› anlam›nda çok
ciddi iﬂlevler yüklendiklerini gözlemliyoruz.
Biz, her yerde mesle¤imizi bir bütün ola-rak gördük, yani SM, SMMM, YMM ile bu
mesle¤i bir bütün olarak gördük.

>>> 2001 V. MUHASEBE DENET‹M‹ SEMPOZYUMU AÇIﬁ
KONUﬁMASINDAN

3 sempozyumlar.qxp

390

10/3/08

11:05 PM

Page 390

3 sempozyumlar.qxp

10/3/08

11:05 PM

Page 391

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

2 May›s 2001

>>> V. Muhasebe Denetimi Sempozyumu
De¤erli milletvekillerim, de¤erli oda baﬂkanlar› ve yöneticiler, de¤erli meslektaﬂlar›m, de¤erli kat›l›mc›lar; V. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu'nda birlikte olman›n gururunu yaﬂ›yoruz. Bu sempozyumun öncelikle hem mesle¤imize hem de ülkemize
katk› getirmesini diliyoruz.
De¤erli kat›l›mc›lar, ülkemiz s›k›nt›l› günler yaﬂ›yor. Özellikle muhasebeyle ilgilenen
bizler bu yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›lar›n nereden kaynakland›¤›n›n çok iyi tahlilini yapmam›z gerekiyor. Yaﬂanan bu s›k›nt› lar›n özellikle son üç, beﬂ y›lda oluﬂmad›¤›n› biliyoruz. 1980
y›l›ndan beri izlenen politikalar›n, baﬂka bir anlamda borçlanma yolunun izlenmesi sonucunda, ülkemiz bugün bu duruma gelmiﬂtir. Biliyorsunuz ﬂu anda iç ve d›ﬂ borç toplam›
200 milyar dolar civar›ndad›r. Bu yaﬂanan s›k›nt›lar› aﬂmak için TBMM’nin ola¤anüstü
bir çal›ﬂma içerisinde oldu¤unu gözlemliyoruz. Ülkemizde daha güzel günlere götürmek
ad›na yüzlerce yasa düzenleniyor. Bu çal›ﬂmalar›n yan› s›ra özellikle son y›llarda, yolsuzluklar üzerine, ﬂeffaflaﬂma ad›na, çetelerin ortaya ç›kart›lmas› yönünde de çok ciddi
çal›ﬂmalar oldu¤unu gözlemliyoruz. Bir anlamda umutlan›yoruz, ülkemizin gelece¤i anlam›nda.
Yaln›z bu çal›ﬂmalar yap›l›rken 15’e yak›n yasa ç›kart›lacakt›r. Eksik gördüklerimizin alt›n› çizmek istiyorum: Özellikle bu programda kay›t d›ﬂ› ekonomiyle ilgili çok ciddi
bir mücadelenin olmad›¤›n› görüyoruz. E¤er, bu çal›ﬂmalar içerisinde kay›t d›ﬂ› ekonomi
öncelikli olarak ele al›n›rsa, birçok sorunlar›n aﬂ›laca¤›na inan›yorum. Biz y›llard›r kay›t
d›ﬂ› ekonomi diyerek, yap›lan tüm harcamalar›n, yani faturan›n harcama yapacaklar taraf›ndan bir anlam ifade etmesinin gerekli oldu¤unu görüyoruz. ‹ster çal›ﬂan olsun, ister ﬂirketler olsun, yapm›ﬂ olduklar› bu giderlerini vergi matrah›ndan indirim olana¤›n›n mutlaka
getirilmesi gerekiyor. Bunun yan› s›ra, harcama ve tasarruflarda mutlaka nakit s›n›rlama
yetkisi ki, 4369 say›l› yasada var, bunun mutlaka kullan›lmas› gerekiyor.
Yap›lmas› gereken bir di¤er konu ise gerçekten enflasyonla ilgili çok önemli çal›ﬂmalar yap›ld› ama enflasyonu tekrar indirmenin çok rahat olmad›¤›n› da biliyoruz. En
az›ndan iﬂletmenin ayakta durabilmesi aç›s›ndan enflasyon muhasebesi konusunda da
birtak›m ad›mlar›n at›lmas› gerekiyor. Bunlar yap›ld›¤› takdirde gerçekten ülkemizin do¤al kaynaklar› iyi de¤erlendirilecektir.
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Tabii bunlar›n yap›lmas›n›n yan› s›ra, bizi yöneten hükümetlerin Türk muhasebe
mesle¤inden yararlanmas› gerekiyor. Nedir dedi¤iniz zaman; y›llarca dile getirdik, özellikle Türkiye genelinde 55.000 üyesi olan meslek camias›n›n denetim iﬂinden mutlaka
yararland›r›lmas› gerekiyor. Vergi dairesine verilen beyannamelerin ön denetiminden tutun, bankalardan kredi al›mlar›ndaki denetimlere var›ncaya kadar, kooperatiflerdeki ve
anonim ﬂirketlerdeki denetçili¤e var›ncaya kadar bu meslek camias›n›n denetim gücünden yararlanmam›z gerekiyor.
Ülkemizdeki tablo budur. Bu sempozyum Türk muhasebe mesle¤i aç›s›ndan son
derece önemli. Bugün burada mesle¤imizin misyonu ve vizyonun ne olmas› gerekti¤ini
tespit etmeye çal›ﬂaca¤›z. Bu tespiti yapmadan önce mesle¤imizin yaﬂad›¤› sorunlar›n
neler oldu¤unun tespitini yaparsak, vizyonu da o anlamda da do¤ru bir tespitini yapm›ﬂ
olaca¤›z.
Bugün ac› bir gerçek, meslek yaﬂant›m›z›n en temel sorunu, haks›z rekabettir, yani YMM’ler rekabet ediyor, ba¤›ms›z denetim kuruluﬂlar› rekabet ediyor, SM ve SMMM
rekabet ediyor ve bu rekabetten dolay› meslek ciddi anlamda yara al›yor de¤erli arkadaﬂlar. Buna mutlaka bir çözüm bulunmas› gerekiyor.
Yine 11 y›la bakt›¤›m›z zaman meslek mensuplar›n›n fonksiyonlar› anlam›nda çok
ciddi fonksiyonlar› yüklendiklerini gözlemliyoruz. Biz, her yerde mesle¤imizi bir bütün olarak gördük, yani SM, SMMM, YMM ile bu mesle¤i bir bütün olarak gördük; ama 11 y›ll›k
süre boyunca, SM ve SMMM’lere bir tek yetki verilmemiﬂse, birçok sorunlar› aﬂmam›z›n
mümkün olmad›¤›n› görüyoruz. Çok net ve ›srarla alt›n› çiziyoruz, gerçekten bu mesle¤in
bir yere gelmesini istiyorsak, bu anlamda bu dayan›ﬂman›n ve özellikle de büyük bir bölümü olan say›lar› 50.000’nin üzerinde olan SM ve SMMM’lerin gücünden ve birikiminden yararlanmam›z gerekiyor. Bu, bugünkü tespitlerimizdir ve biz buna göre bir hedef
belirleyece¤iz.
Tabiî yapt›¤›m›z çok önemli çal›ﬂmalar da var, gerçekte odalar›m›z hiçbir meslek
odas›nda olmayan bir e¤itim çal›ﬂmas›n› sürdürüyor. Özellikle bu sempozyumda ‹stanbul odam›z›n yaklaﬂ›k 60 civar›ndaki e¤itmen kadrosu da burada. Nereye gitti¤imizi anlamak için, hiçbir meslek odas›nda olmayan bir model görüyoruz. Kendilerine ne kadar
teﬂekkür etsek azd›r, bu e¤itim kadromuz büyük bir özveri ile hafta sonu, tatil demeden, hiçbir maddi ç›kar beklemeden katk› sunmas›, zannediyorum ne doktorunda, ne
avukat›nda, ne de mimar mühendisinde vard›r. Baﬂlatt›¤›m›z e¤itmenler ordusu hocalar›m›z taraf›ndan e¤itildiler ve onlar da birikimlerini meslek mensubu ile paylaﬂt›lar. Bu
yolda ilerleme yapt›k ve iﬂi o kadar büyüttük ki, ‹stanbul’un 30 ilçesinde bu çal›ﬂmalar›
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sürdürdük. Binlerce arkadaﬂ›m›z bu etkinliklere kat›ld›lar. Niçin e¤itim diyoruz, bir mesle¤in sayg›nl›¤›n› kalitesinden tespit ediyoruz, kalitenin ise e¤itimden geçti¤ini, bu anlamda bu e¤itime devam edece¤imizi biliyoruz. Gerek bu sempozyumlarda gerekse TÜRMOB’un genel kurullar›nda kaliteyi yükseltmek aç›s›ndan çok önemli projeler oluﬂturulmuﬂtur. Nedir derseniz; birincisi muhasebe enstitüsü, bir muhasebe mesle¤i kalite
standartlar› merkezi gibi bu ç›tay› yükseltmek ad›na çok önemli projelerimiz vard›r.
Aç›kças› bu projelerden hiçbir ﬂekilde vazgeçmememiz gerekiyor.
Tabii ki, ‹stanbul SMMM Odas›'n›n 1990’dan bu yana her zaman vizyonlar› olmuﬂtur; ama bugünkü bu toplant›da, biz vizyonun ﬂu olmas› gerekti¤ini söylemeyece¤iz. Öncelikle diyoruz ki, meslek mensuplar›n›n bir vizyonu olmas› laz›m. Lütfen toplant›y› izlerken kendi dünyam›zda, önce bizim vizyonumuzun ne olmas› gerekli oldu¤unu düﬂünmeye
davet ediyorum sizleri ve sonra sizleri bu sempozyum süresince oluﬂturaca¤›n›z modeller odalar›m›z›n ve TÜRMOB’un vizyonunu oluﬂturacakt›r. O yüzden biz baﬂtan vizyon
ﬂudur demiyoruz, vizyonumuzu bu sempozyumla birlikte hep birlikte belirleyece¤iz.
De¤erli kat›l›mc›lar, s›rada çok de¤erli konuﬂmac›lar var; ben öncelikle emek veren
insanlara bu organizasyonu gerçekleﬂtiren, eme¤i geçen kiﬂilere teﬂekkürümü sunmak
istiyorum. Baﬂta Bilim Kurulu'nda ve Yürütme Kurulu'nda görev alan sevgili hocam›z,
hepimizin yak›ndan tan›d›¤›, de¤erli dostumuz Say›n Recep Pekdemir olmak üzere, Say›n Cansen Baﬂaran’a, Say›n Fuat Öksüz’e, TÜRMOB Genel Sekreteri Say›n Nail Sanl›’ya, ö¤retim üyelerimiz Fatih Y›lmaz, Yakup Selvi’ye ve tabiî say›n milletvekilimizi unutuyoruz, Say›n Masum Türker, gerçekten bu sempozyumumuza büyük katk›lar› vard›r;
ama, ilk defa bu sempozyuma Plan ve Bütçe Komisyonu Baﬂkan› Say›n Metin ﬁahin beyefendi de kat›l›yorlar, ayr›ca kendisine teﬂekkür ediyorum. Hem Plan ve Bütçe Komisyonu Baﬂkan› olmas› nedeniyle, hem de Antalya milletvekili olmas› nedeniyle, biliyorsunuz ben de Antalya'l›y›m, Antalya’ya çok önemli katk›lar› da vard›r, bu anlamda bizleri
onurland›rd›¤› için kendilerine teﬂekkür ediyorum. Burada sponsor kuruluﬂlar›m›za teﬂekkür ediyorum. Sevgili hocalar›m›za teﬂekkür ediyorum, oda yöneticilerimize teﬂekkür
ediyorum. Gerçekten çok profesyonel anlamda organize eden otel yetkililerine de teﬂekkür ediyorum; ama en önemlisi siz de¤erli kat›l›mc›lara teﬂekkür ediyorum. Sizler oldu¤unuz zaman bu sempozyumlar oluyor, güzellikleri birlikte yaﬂ›yoruz. Bu sempozyumda
amac›m›za ulaﬂaca¤›z. Kat›ld›¤›n›z için, güç katt›¤›n›z için, hepinize ﬂahs›m ve yöneticiler ad›na sayg› ve sevgiler sunuyorum. Teﬂekkür ederim.
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Sempozyumlar›m›za; bilim çevresi,
iﬂ çevresi, odalar›m›z ve meslek men-suplar› kat›larak mesle¤imiz ve ülkemi-zin gelece¤i ile önemli sonuçlar elde
ettik.
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>>> VI. Muhasebe Denetimi Sempozyumu
Bir sempozyumda yine sizlerle birlikteyiz. Birinci sempozyumda; “Türkiye’de
Muhasebe ve Denetim Mesle¤inin Gelece¤i”, ikinci sempozyumda; “Muhasebe Denetimi Mesle¤inde 2000’lere Do¤ru”, üçüncü sempozyumda; “Muhasebe Denetimi
Mesle¤inde Yetkiler, Sorumluluklar ve Meslek Ahlak›”, dördüncü sempozyumda;
“21.Yüzy›la Girerken Muhasebe Denetimi Mesle¤i ve Teknolojik Geliﬂmeler”, beﬂinci
sempozyumda; “21.Yüzy›lda Türk Muhasebe Mesle¤inin Vizyonu ve Misyonu” konular›n› ele ald›k.
Sempozyumlar›m›za; bilim çevresi, iﬂ çevresi, odalar›m›z ve meslek mensuplar›
kat›larak mesle¤imiz ve ülkemizin gelece¤i ile önemli sonuçlar elde ettik. Sempozyumlar›m›z›n hepsi önemli idi. Ancak beﬂinci sempozyum doruktaki sempozyum oldu. Beﬂinci sempozyumda; “mesleki de¤erlerimizi” belirledik.
• Dürüstlük,Tarafs›zl›k ve Mesleki Ba¤›ms›zl›k.
• Sürekli E¤itim ve Yaﬂam Boyu Ö¤renme.
• Yenilikçilik ve Öncülük.
• Toplum Ç›kar› ve Sosyal Sorumluluk.
• Mesleki ve Teknik Aç›dan Mükemmellik.
• Ekonomi ve ‹ﬂ Dünyas› ile Uyum ‹çinde Birliktelik.
Yine beﬂinci sempozyumda; “Ekonominin Unsurlar›n› Toplum Ad›na Denetleyen,Türk Muhasebe Mesle¤inin Üyelerini; Ülkemizde ve Uluslararas›nda Sayg›n Konuma Getirmek” olarak vizyonumuzu belirledik.
De¤erli kat›l›mc›lar, globalleﬂme her alanda kendini önemli bir ﬂekilde hissettirmekte ve içinde yaﬂad›¤›m›z dünyan›n her geçen gün biraz daha küçülmesine neden olmaktad›r. Bu do¤rultuda, günlük yaﬂam, aile kültürü, iﬂ hayat› ve iﬂ kültürü,
bazen yavaﬂ bazen h›zl› bir ﬂekilde etkilenmektedir. Kuﬂkusuz bu etkileﬂim bazen
olumlu bazen de olumsuz yans›maktad›r. Muhasebe mesle¤inin globalleﬂmeden etkilenmemesi mümkün de¤ildir. Sermayenin h›zla dünyaya s›n›r tan›madan yay›lmas›, teknolojik geliﬂmelerin baﬂ döndürecek h›zda oluﬂmas›, muhasebe meslek mensuplar›n›n günlük iﬂ yaﬂamlar›n› do¤rudan etkilemektedir. Çünkü muhasebe mesle-
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¤inden fayda sa¤layan kesimlerin bu konudaki gereksinimleri her geçen gün de¤iﬂmekte ve hatta artmaktad›r.
Muhasebe mesle¤i ve muhasebe uygulamalar› konusunda uluslararas› alanda
içinde yaﬂad›¤›m›z ﬂu günlerde çok önemli de¤iﬂimler yaﬂanmaktad›r. Ülkeler gerek
ikili gerekse bölgesel olarak karﬂ›l›kl› muhasebe mesleklerini tan›makta ve böylece
muhasebe mesle¤i gün geçtikçe daha da globalleﬂmektedir. Buna 18 – 21 Kas›m
2002 Hong Kong’da yap›lan “16. DÜNYA MUHASEBEC‹LER KONGRES‹”ni örnek
gösterebiliriz.
Benzer ﬂekilde IFAC kaliteli ve yüksek nitelikli uluslararas› bir muhasebe mesle¤i yaratmak için gerek meslek öncesi, gerekse meslek içi yeterlili¤in ölçülmesi, konusunda kurallar› birer standart halinde önümüzdeki y›llarda uygulamaya koymay›
planlamaktad›r. Birleﬂmiﬂ Milletler bünyesinde ise benzer çal›ﬂmalar yap›lmakta yeknesak bir muhasebe mesle¤inin yarat›lmas› için standartlar belirlemektedir. Benzer
nitelikteki globalleﬂme muhasebe uygulamalar›nda da yaﬂanmaktad›r.
Uluslararas› genel kabul görmüﬂ olan standart otoriteleri bir araya gelerek
bütün dünyada geçerli olacak finansal muhasebe standart lar›n›n belirlenmesi ve
yay›lmas› konusunda anlaﬂm›ﬂ durumdad›rlar. Görüldü¤ü gibi muhasebe mesle¤i ve
uygulamalar› h›zl› de¤iﬂim ve geliﬂim içindedir. Bu de¤iﬂim ve geliﬂimler global olarak bütün dünya ülkelerini etkilemektedir. Her ülkenin muhasebe mesle¤i bu de¤iﬂim
ve geliﬂimlere ayak uydurmak zorundad›r. Ayn› ﬂekilde bu de¤iﬂim ve geliﬂimlere bireysel olarak ayak uyduramayan muhasebe meslek mensuplar› silinip gitmeye mahkumdur. Bunun için gerek meslek olarak, gerekse meslek mensubu olarak bu de¤iﬂim ve geliﬂimleri yakalamak, bu de¤iﬂim ve geliﬂimlerden daha az etkilenmek için
muhasebenin üç temel unsurunun güçlendirilmesi gerekmektedir.
• Yüksek kaliteli, temel ilkelerde aç›k, global ekonominin karmaﬂ›kl›¤›na ve gerçeklerine duyarl›l›k,
• Kamuya ve yat›r›mc›lara karﬂ› yüksek duyarl›l›kta sorumlukla standartlar›
sa¤layabilecek ve adil bir ﬂekilde uygulayacak yöntemlerle ve ba¤›ms›zl›kla yürütülen bir denetim mesle¤i,
• Güvenilir muhasebe ve denetimi destekleyen kurumsal mekanizma.
Bilgiye dayal› bir ekonomide muhasebecilerin desteklenmesi veya ba¤›ms›z,
yeterli ve profesyonel muhasebe mesle¤inin oluﬂmas›nda Uluslararas› Muhasebeciler Federasyonu aﬂa¤›daki unsurlara yönelmiﬂtir.
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Etik standartlar›n güçlendirilmesi,
Standart geliﬂtirme aﬂamalar›n›n ﬂeffafl›¤›n› ve güvenilirli¤ini art›rma,
Bu kurallara uyulan bir yönetim yaratma,
Kamu ç›karlar›na yönelik olarak hizmet verme.
‹SMMMO; her koﬂulda ve her ortamda ulusal toplum ç›karlar›n›n globalleﬂmeye karﬂ› korunmas›n›, muhasebe mesle¤inin temel felsefesi olarak inanmakta olup,
iki y›lda bir düzenledi¤imiz Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumlar›'ndan alt›nc›s›n›n ana konusunu “Globalleﬂmenin Muhasebe Mesle¤i Üzerindeki Etkileri ve Toplum Ç›karlar›n›n Korunmas›”na ay›rd›k.
Di¤er sempozyumlarda oldu¤u gibi bu sempozyumda da önemli görüﬂler sunulacak önemli tart›ﬂmalar yap›lacak ve de önemli sonuçlar elde edilecektir. Oturumlar› yöneteceklere, tebli¤ sunacaklara, tart›ﬂmalara katk› sunacaklara, sempozyumu sab›rla izleyecek siz de¤erli kat›l›mc›lara içten teﬂekkür ediyoruz.
Sempozyumun gerçekleﬂmesinde büyük eme¤i geçen Sempozyum Düzenleme
ve Yürütme Kurulu'nda görev alan; Say›n Masum TÜRKER’e, Say›n Recep PEKDEM‹R’e, Say›n Nail SANLI’ya, Say›n Cansen BAﬁARAN’a ve Say›n Cemal ‹B‹ﬁ’e de
yürekten te ﬂekkür ediyoruz. Sempozyuma sponsorluk yapan de¤erli kuruluﬂlara da
teﬂekkür ediyoruz. Bize ev sahipli¤i yapan Zeugma Papillon Otel'in de¤erli yöneticilerine de ayr›ca teﬂekkür ediyoruz. Sempozyumun baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar sunuyorum.
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‹SMMMO olarak bütün geliﬂmeleri
yakından takip etme ve bilgiyi paylaﬂma
bilinci ile yedincisini düzenledi¤imiz Türkiye
Muhasebe Denetimi Sempozyumu'nun ya-n›nda I. Uluslararas› Muhasebe Denetimi
Sempozyumu'nu düzenliyoruz.
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>>> VII. Muhasebe Denetimi Sempozyumu
Sayg›de¤er kat›l›mc›lar; bir sempozyumda yine sizlerle birlikteyiz. Öncelikle bizi
onurland›ran IFAC Baﬂkan›, Azerbaycan Denetçiler Odas› Genel Baﬂkan›, TÜRMOB
Genel Baﬂkan› ve Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri, üniversitelerimizin de¤erli ö¤retim üyeleri, odalar›m›z›n de¤erli baﬂkan ve yönetim kurulu üyeleri, Maliye,
SPK, iﬂ dünyas›n›n de¤erli temsilcileri, de¤erli bürokratlar, mesle¤imizin çilesini çeken sevgili meslektaﬂlar›m, sayg›de¤er bayanlar ve baylar; sempozyumu haz›rlayan
arkadaﬂlar›m ad›na en içten duygular›m›zla bizimle birlikte oldu¤unuz ‹çin hepinize
teﬂekkür ediyor, hoﬂgeldiniz diyorum.
Sayg›de¤er kat›l›mc›lar, ekonomik faaliyetlerin ulusal s›n›rlar› aﬂmas› bugün
dünyada giderek h›zlanmaktad›r. Yap›lan antlaﬂmalar mal ve hizmet ticaretinin
serbestleﬂmesini önemli derecede art›rm›ﬂt›r. Ulusal ticarî s›n›rlar ve devlet kontrolleri azalmaya devam ettikçe iﬂletmeler de organizasyonlar›n› yeniden yap›land›rmaya devam edeceklerdir.
Muhasebe meslek mensuplar› aç›s›ndan son derece önemli olan bu uluslararas› geliﬂmeler ülkemizdeki muhasebe meslek mensuplar› üzerinde etkili olmuﬂtur.
Özellikle art›k günümüzde muhasebe, denetim ve müﬂavirlik hizmetlerinin uluslararas› rekabete tam olarak aç›lmas›, mesleki yeterlilik ve bunun yan› s›ra mesleki yeterlili¤in ölçülmesinde daha da önemli hale gelmiﬂtir.
Hepinizin bildi¤i gibi Hizmet Ticareti Genel Anlaﬂmas›'na Türkiye Cumhuriyeti
1994 y›l›nda Dünya Ticaret Örgütü'nün kurucu üyesi olarak imza atm›ﬂ ve anlaﬂma
25 ﬁubat 1995 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanm›ﬂt›r. GATS
tüm hizmet alanlar›n›n serbest piyasaya aç›lmas› için mevcut düzenlemeleri geniﬂleten ve hukuki geçerlilik kazand›ran ilk ve çok tarafl› yat›r›m ve ticaret anlaﬂmas›d›r. Bu anlaﬂma yabanc› meslek mensuplar›na ulusal s›n›rlar içerisinde faaliyet
gösterme yetkisinin verilmesi aç›s›ndan uluslararas› geliﬂmelerin izlenmesini gerekli
k›lm›ﬂt›r.
De¤erli meslektaﬂlar›m, bu nedenle ülkemiz muhasebe meslek mensuplar› aç›s›ndan önemli olan uluslararas› geliﬂmeler meslek mensuplar›na an›nda duyurulma-
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s› ve bu konuda meslek örgütleri meslek mensuplar›n› gelece¤e götürecek uluslararas› geliﬂmeleri ve uygulamalar› haz›rlayacak çal›ﬂmalar içerisinde bulunulmas› olmal›d›r.
Bilgi ça¤›nda sermaye hareketlerinin yo¤un olmas› nedeniyle iﬂletmelerin ayn›
standartlara göre haz›rlanm›ﬂ do¤ru, güvenilir, mukayese edilebilir malî bilgilere ve
ortak bir muhasebe diline ihtiyaç vard›r. Oysa ki, bugün ülkemizde muhasebe uygulamalar›nda tüm ﬂirketleri kapsayan bir standart söz konusu de¤ildir. Her kurumun kendi alan›yla ilgili standartlar› oluﬂturmas›, örne¤in TTK'n›n, Maliye'nin,
SPK'n›n, BDDK'n›n ayr› ayr› standartlar› oluﬂturmas› bilgilerin finansal verilerden
yararlanma olanaklar›n› k›s›tlamaktad›r.
Bunlara en iyi örnek mali idarenin yapt›¤› baz› düzenlemelerdir. Örne¤in, 4842
say›l› kanunla getirilen Finansal Kiralama ‹ﬂlemlerinde De¤erleme Esaslar›, gelir gider kayd›yla ilgili hususlar yeniden düzenlenmiﬂtir. Bu düzenlemelerle finansal kiralama iﬂlemlerinin muhasebeleﬂtirilmesinde k›smen de olsa uluslararas› standartlara uyum sa¤lanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Mevcut durumda özel bir finansal kiralama yasas› varken, malî idarenin bunu yok sayarak Türkiye'de finansal kiralama uygulamas›na yeni bir yön vermeye çal›ﬂmas› birçok alanda yapt›¤› gibi muhasebe standartlar› uygulanmas› sürecinde de yeni bir ikilem yaratm›ﬂt›r. Yine enflasyon düzeltmesi uygulamas›nda da ayn› anlay›ﬂ› görmekteyiz. Türkiye Muhasebe Standard› 2 ve
Uluslararas› Muhasebe Standard› 29'a uygun olmayan bir biçimde tamamen vergisel bir düzenleme olarak ortaya konmuﬂtur.
De¤erli kat›l›mc›lar, her kurumun kendi standard›n› oluﬂturmas›ndan uzaklaﬂ›lmal› ve genel kabul görmüﬂ tek bir standart oluﬂturulmal›d›r. Oluﬂturulacak bu
standartlar devlet otoritesinin etkisi alt›nda olmamal›d›r. Haz›rlanan Türk Ticaret
Kanunu Tasar›s›'n›n Geçici 1'inci maddesinde genel olarak ﬂirketlerin muhasebe uygulamalar›yla ilgili hiçbir hüküm önerilmemiﬂtir. Ayr›nt›l› ve teknik nitelikteki muhasebe ilkelerinin belirlenmesi görevi Türkiye Muhasebe Standartlar› Kuruluna verilmiﬂtir.
Tasar›n›n yasallaﬂmas›ndan sonra Kurul olarak, yasa olarak kendisine verilmiﬂ olan görev uyar›nca bu ilkeleri uluslararas› finansal raporlama standartlar›na
uygun olarak ilân edecektir. Belirlenecek standartlarla Türk ﬂirketlerinin muhasebe
sistemlerinin dünyadaki kabul görmüﬂ düzeye ulaﬂ›lmas› amaçlanmaktad›r.
Uluslararas› finansal raporlama standartlar›nda yap›lan de¤iﬂikliklerde Türki-
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ye Muhasebe Standartlar› Kurulu taraf›ndan takip edilecek ve Türkiye muhasebe
standartlar›na uygulanacakt›r, ﬂeklinde bir düzenleme bulunmaktad›r. Bu bak›ﬂ
mesle¤imiz aç›s›ndan son derece sevindirici olmakla birlikte di¤er yasalarla da paralel düzenlemeler yap›lmal›d›r. Asl›nda Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu bu
amaçla kurulmuﬂ bulunmakla birlikte bugüne kadar yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmalar tüm
kesimleri kapsayacak bir ﬂekilde uygulamaya sokulamam›ﬂt›r.
De¤erli kat›l›mc›lar, bilindi¤i gibi 2005 y›l›nda Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerde
uluslararas› muhasebe standartlar› uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Ülkemiz de bu yönde niyet belirterek, IMF'nin dördüncü gözden geçirme niyet mektubunda iki y›l içerisinde uluslararas› muhasebe standartlar›na uyumlu en az 20 adet ulusal muhasebe standard› yay›nlama taahhüdünde bulunmuﬂtur.
Bu da Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu'nun kurulmas›nda ne kadar
önemli oldu¤unu göstermektedir. Ayr›ca 18 Eylül 2002 tarihinde Amerikan Finansal Muhasebe Standartlar› Kurulu ve Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu
Amerika'da gerçekleﬂtirdi¤i bir toplant›da hem iç piyasalarda hem de s›n›r ötesi
piyasalarda finansal raporlamada kullan›lacak yüksek kaliteli ve birbirleriyle uyumlu
muhasebe standartlar›n›n geliﬂtirilmesi taahhütlerini bir anlaﬂmayla kabul etmiﬂlerdir.
Bu toplant›da her iki kurul mevcut finansal raporlama standartlar›n› müm
kün oldu¤u ölçüde tamamen birbirleriyle uyumlu hale getirebilmek, gelece¤e iliﬂkin
çal›ﬂma programlar›n› koordine edebilmek hedefleri do¤rultusunda gereken çabay›
gösterme konusunda anlaﬂmaya varm›ﬂlard›r.
De¤erli meslektaﬂlar›m, muhasebenin iﬂletme faaliyetlerine iliﬂkin sa¤l›kl› bilgi
aktarabilmesi, benzer olaylar› benzer ﬂekilde ifade edebilmesi, üretti¤i bilgilerin
do¤ru, güvenilir, anlaml›, gerçe¤e uygun ve mukayese edilebilir olmas› belli standartlara göre haz›rlanacak belirli formlardaki finansal tablo ve raporlarla ilgililere
ulaﬂt›r›lmas› ile mümkün olacakt›r.
Günümüz bilgi ça¤›nda bilgisayar teknolojisindeki geliﬂmelere uydular›n da eklenmesiyle bilginin üretilmesi, iletilmesi ve kullan›lmas›nda çok büyük geliﬂmeler olmuﬂtur. Bu geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda içinde bulundu¤umuz bilgi ça¤› iﬂletmelerde muhasebenin önemini art›rm›ﬂt›r. Gelecekte iletiﬂim a¤›n›n dünya ülkelerinin birbirine daha da yaklaﬂt›raca¤› ve iﬂletmelerin uluslararas› iliﬂkilerini güçlendirece¤i görülmektedir.
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‹SMMMO olarak bu bilinçle yedincisini düzenledi¤imiz Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu'nun yan›nda I. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu'nu
düzenliyoruz. Amac›m›z muhasebe meslek mensuplar›na uluslararas› geliﬂmeleri ve
uygulamalar› burada sunulan bildirilerle ve tart›ﬂmalarla duyurmakt›r. Süreci yaln›zca izleyen ve istenenleri yapan meslek mensuplar› olmak yerine toplumsal ç›karlar›m›z›n korunmas› temelinde sürecin oluﬂmas›nda da etkin olarak toplumsal sorumlulu¤umuzu yerine getirme çabas› içerisindeyiz.
16-20 Nisan 2003 tarihinde düzenledi¤imiz VI. Türkiye Muhasebe Denetimi
Sempozyumu'nda "Globalleﬂmenin Muhasebe Mesle¤i Üzerinde Etkileri ve Toplum
Ç›karlar›n›n Korunmas›" konusunu ele ald›k. Bu sempozyumda çok önemli sonuçlar
ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. Globalleﬂmenin ülkemiz muhasebe mesle¤ine yaratt›¤› f›rsatlar› ve tehlikeleri gündeme getirerek meslek kamuoyuna duyurduk. Yarat›lan f›rsatlardan faydalanma koﬂullar›n› ve tehlikelere karﬂ› ne gibi tedbirler al›nmas› gerekti¤ini tart›ﬂt›k.
De¤erli kat›l›mc›lar, de¤erli meslektaﬂlar›m; globalleﬂmenin yaratt›¤› bu f›rt›na
veya hortuma kap›l›p gitmemek için ortaya ç›kan f›rsatlar› de¤erlendirmek ve tehlikelere karﬂ› tedbir alabilmek için bilgi ve birikimin gücüne sahip olmal›y›z, bunu paylaﬂmal›y›z. Bu güce sahip olmazsak gelen f›rt›na hem bizi bireysel hem de toplumsal olarak uçurabilir. Bilgi ve birikimin gücüne sahip olabilmemiz için yapaca¤›m›z en
önemli ﬂey yaﬂam boyu e¤itim, yaﬂam boyu ö¤renme ve paylaﬂmad›r.
‹ﬂte bugün bu nedenle buraday›z. Art›k meslek mensuplar›m›z›n verece¤i hizmetlerin uluslararas› düzeydeki geliﬂmelerden soyutlanmayaca¤› aç›kt›r. Buna
ba¤l› olarak ülkemizdeki muhasebecilik mesle¤i vergi muhasebesi konular›nda s›n›rl›
kalmamal›, iﬂletme yönetimi ve yat›r›mc›ya yol gösterme iﬂlemini de yerine getirecek yönetim muhasebesi anlay›ﬂ›na do¤ru yönlendirilmelidir. Bu anlay›ﬂ›n yaﬂama
geçmesiyle ilgili hukuksal düzenlemeler süratle yap›lmal›d›r. Burada ortaya konacak
görüﬂ ve tart›ﬂmalar›n ülkemiz muhasebe mesle¤inin gelece¤iyle ilgili önemli aç›l›mlar getirece¤ine inanmaktay›z.
De¤erli kat›l›mc›lar, izninizle konuﬂmam› teﬂekkürlerle tamamlamak istiyorum.
Oturumlar› yöneteceklere, bildiri sunacaklara, tart›ﬂmalara katk› sunacaklara,
sempozyumu sab›rla izleyecek de¤erli kat›l›mc›lara içten teﬂekkür ediyoruz. Sempozyumun gerçekleﬂmesinde büyük eme¤i geçen Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kurulunda görev olan Say›n Masum Türker'e, Say›n Recep Pekdemir'e, Say›n
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Nail Sanl›' ya, Say›n Cansen Baﬂaran'a, Say›n Osman Dinçbaﬂ'a, Say›n Naz›m Hikmet'e ve Say›n Cemal ‹biﬂ'e de yürekten teﬂekkür ediyoruz.
Sempozyumun mutfa¤›nda çal›ﬂan, hiçbir özveriden kaç›nmayan Oda Yönetim
Kurulu üyelerime ve Oda çal›ﬂanlar›ma da içten teﬂekkür ediyorum. Sempozyuma
sponsorluk yapan Denizbank'a, de¤erli yöneticilerine ve örgütümüzün yaz›l›m› LUCA'ya da özellikle teﬂekkür ediyorum.Organizasyonumuzu üstlenen Hürtur firmas›n›n de¤erli çal›ﬂanlar›n›, bize ev sahipli¤i yapan Xanadu Oteli'nin de¤erli yöne ticilerine ve çal›ﬂanlar›na da ayr›ca teﬂekkürlerimi sunuyorum. Sempozyumun baﬂar›l›
geçmesi dile¤iyle hepinize sayg›lar sunuyorum.

>>> 1995-2007 SEMPOZYUM AÇIﬁ KONUﬁMALARI

407

3 sempozyumlar.qxp

408

10/3/08

11:05 PM

Page 408

3 sempozyumlar.qxp

10/3/08

11:05 PM

2007

‘

Page 409

SEMPOZYUM

Bu sempozyum da amac›m›z;
uluslararas› geliﬂmeler paralelinde
ulusal ç›karlar›m›z› dikkate alan, ekono-miye ve topluma fayda katacak biçimde
mesleki ve bireysel sorumlulu¤umuzu
yerine getirmektir.
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25 Nisan 2007

>>> VIII. Muhasebe Denetimi Sempozyumu
Yak›n geçmiﬂte yaﬂanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi önemli ﬂirketler ile ilgili muhasebe skandallar›,
dünyada iﬂletme ilgililerinin, finansal raporlar›n güvenilirli¤ine ve bu güvenilirli¤i sa¤layan denetime bak›ﬂlar›nda olumsuz etkiler yaratm›ﬂt›r. Di¤er taraftan, ﬂirket
hisse darlar›n›n, çal›ﬂanlar›n ço¤unlu¤unun ve yat›r›m fonlar›na sahip kiﬂilerin yüksek tutarlarda zarar ettikleri piyasalarda;
ﬁirketleri yönetenlerin ve bu zararlardan sorumlu olarak görülen di¤er ilgililerin, ﬂirketleri batarken kendilerine bir ﬂey olmamas› ve hatta zenginleﬂmeleri, piyasa sisteminin iﬂleyiﬂindeki adaletin de sorgulanmas›na neden olmuﬂtur.
Örne¤in, Amerika Birleﬂik Devletleri'nde Ocak 1999 ve May›s 2002 aras›ndaki
dönemde hisse senedi fiyatlar› %75’den daha fazla düﬂen, iﬂletme ve finansal raporlama sorunlar› yaﬂayan 25 ﬂirketin yöneticileri 23 milyon ABD Dolar› tutar›nda
bir servet ile hayatlar›na devam etmiﬂlerdir.
Baﬂka ülkelerde de, daha küçük tutarlarda olsa bile, ﬂirketleri zor durumda
olmalar›na karﬂ›n; ﬂirket yöneticilerinin elde ettikleri maaﬂ ve maaﬂ d›ﬂ› gelirlerin
ulaﬂt›¤› seviyeler; bu ülkelerde de finansal raporlar›n güvenilirli¤ine ve bu güvenilirli¤i
sa¤layan denetime bak›ﬂlar›nda benzer kayg›lara neden olmuﬂtur.
Bu kayg›lar, finansal verileri ve bunun d›ﬂ›ndaki verileri oluﬂturma ve sunma
sürecinde yer alanlar›n güven kayb› yaﬂamalar›na neden olmuﬂ ve kaybedilen güvenin tekrar kazan›labilmesi gün geçtikçe daha zor bir hal almaya baﬂlam›ﬂt›r. Güven
kayb› bulaﬂ›c› olmuﬂ, sermaye piyasalar› aras›nda yay›lm›ﬂt›r. Bir sektörde yaﬂanan problemler, benzer özelliklere sahip di¤er sektörleri de etkilemiﬂtir.
Piyasalar›n ve ﬂirketlerin giderek daha fazla globalleﬂmesi sonucu bu kayg›lar
ulusal s›n›rlar› da aﬂarak di¤er ülkeler yan›nda Türkiye’ye de ulaﬂm›ﬂt›r. Finansal
raporlara ve denetime olan güvendeki azal›ﬂ yat›r›mc›lar›n geri çekilmelerine ve sermaye maliyetinin de artmas›na neden olmaktad›r. Bu da ekonomik verimlili¤i azaltmaktad›r.
Ortaya ç›kan bu sorunlar›n çözüm yollar›ndan biri olarak finansal raporlama-
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n›n güvenilirli¤inin tesis edilmesi görüﬂlerinden hareketle; ‹SMMMO, bu y›l “II.Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu”nu ve “VIII. Türkiye Muhasebe Denetimi
Sempozyumu”nu düzenlemektedir.
Bu sempozyum da amac›m›z; uluslararas› geliﬂmeler paralelinde ulusal ç›karlar›m›z› dikkate alan, ekonomiye ve topluma fayda katacak biçimde mesleki ve bireysel sorumlulu¤umuzu yerine getirmektir.
Bu sempozyumlarda, Kas›m 2006’da ülkemizde büyük bir baﬂar› ile gerçekleﬂtirdi¤imiz, ülkemizi ve mesle¤imizi dünyaya tan›tt›¤›m›z “17. Dünya Muhasebe
Kongresi”nden esinlenerek daha önce düzenlenen sempozyumlardan farkl› olarak;
• 3 genel oturum,
• 12 paralel oturum, olmak üzere toplam 15 oturumda,
• 43 bildiri ve 1 panele yer verilmiﬂtir.
Gerek II. Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu’nda ve gerekse VIII.
Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu'nda, seçkin yerli ve yabanc› akademisyenler, iﬂ dünyas› temsilcileri ve meslek mensuplar›ndan konuﬂmac›lar bulunmaktad›r. 20-24 Nisan 2005 tarihleri aras›nda yine bu otelde büyük bir baﬂar› ile gerçekleﬂtirdi¤imiz ve olumlu yans›malar›n› hala almaya devam etti¤imiz “I. Uluslararas› Denetim Sempozyumu” ve “VII. Türkiye Denetim Sempozyumu”ndan bugüne kadar geçen sürede mesle¤imizle ilgili önemli baz› olaylar› da sizlerle paylaﬂmak isteriz.
Türkiye Muhasebe Standartlar› Kurulu, 2006 y›l›nda “Uluslararas› Muhasebe
Standartlar› UMS” ve “Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›UFRS” ile
tam uyumlu “Türkiye Muhasebe Standartlar›TMS” ve “Türkiye Finansal Raporlama
Standartlar› TFRS”leri yay›mlam›ﬂt›r.
Uluslararas›nda kabul gören ve mesle¤imizin dünyada tan›nmas›n› sa¤layacak, TMS ve TFRS’lerin, art›k ülkemizde bir an önce uygulanma zaman› gelmiﬂtir.
Bu alanda ilk ad›m› Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) atm›ﬂt›r.
BDDK, 08.11.2006 tarihli ve 26340 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Bankalar›n Konsolide Finansal Tablolar›n›n Düzenlenmesine ‹liﬂkin Tebli¤” ile bankalar›n
01.01.2007 tarihinden itibaren TMS ve TFRS’lere uygun raporlama yapmalar›n› zorunlu hale getirmiﬂtir.
Bu düzenlemeden dolay› BDDK’ya teﬂekkür ederiz. Sermaye Piyasas› Kurulu
(SPK), Maliye Bakanl›¤›'n›n (MB) TMS ve TFRS uygulamalar› için gerekli düzenlemeleri biran önce yapmalar›n› beklemekteyiz.
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• TMS ve TFRS’lerin ülkemizde yayg›n olarak uygulanmas›n› sa¤layacak,
• ﬁirketlerde ba¤›ms›z denetim yap›lmas›na imkan sa¤layacak,
• Ticaret hayat›m›z› Avrupa Birli¤i ile uyumlu hale getirecek,
• Mesle¤imizle ilgili önemli de¤iﬂikliklere yol açacak,
• 1535 maddelik “Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›”, “Türkiye Büyük Millet Meclisi
Adalet Komisyonu”nda kabul edilmiﬂtir.
“Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›”n›n yasallaﬂarak ivedilikle uygulamaya geçirilmesini ve mesle¤imizin hak etti¤i de¤ere kavuﬂmas›n› beklemekteyiz.
Temelde büyük ölçekli iﬂletmelere uygulanan tam set TMS/TFRS’ler yerine
“Küçük ve Orta Büyüklükteki ‹ﬂletmelere” (KOB‹) uygulanacak Finansal Raporlama
Standard›, “Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu” (UMSK) taraf›ndan tasla¤› haz›rlanm›ﬂ ve UMSK’n›n web sayfas›nda kamu görüﬂüne aç›lm›ﬂt›r. Türkiye
Muhasebe Standartlar› Kurulu’nun KOB‹ Finansal Raporlama Standard›'n› dünya
ile eﬂ zamanl› olarak ülkemizde yay›mlayarak uygulamaya koyaca¤›na olan inanc›m›z tamd›r.
KOB‹ Finansal Raporlama Standard›'n›n tamamlanarak yürürlü¤e girmesiyle
ülkemizde önemli bir boﬂluk giderilmiﬂ olacakt›r.
TMS ve TFRS’lere göre haz›rlanm›ﬂ finansal bilgiler;
• Anlaﬂ›labilir,
• Mukayese edilebilir,
• Güvenilir,
• ‹htiyaca Uygun,
nitelikleri dolay›s›yla; kaliteli bir biçimde finansal bilgi kullan›c›lar›na ulaﬂacakt›r.
Ülkemizde;
• Muhasebe uygulamalar›nda tüm ﬂirketleri kapsayan,
• Vergi etkisinden ar›nd›r›lm›ﬂ,
• Uluslararas›nda kabul gören,
• Finansal bilgi kullan›c›lar›n›n ihtiyaç duyduklar›; denetlenmiﬂ, güvenilir, mukayese edilebilir, ihtiyaca uygun, kaliteli finansal bilginin raporlanma zaman› gelmiﬂtir.
Sizlere buradan bir müjdeyi vermek istiyoruz. Hem denetim konusunun gittikçe artan önemi, hem de bizlere ulaﬂan yo¤un istek ve talepleri dikkate alarak iki y›lda bir düzenledi¤imiz denetim sempozyumlar›n› bundan böyle her y›l düzenleyece-
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¤iz. Her y›l düzenleyece¤imiz bu sempozyumlar birbirini takip edecek bir biçimde; bir
y›l “Uluslararas› Muhasebe Denetimi Sempozyumu” olarak düzenlenirken; takip
eden y›l “Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu” olarak düzenlenecektir.
Baﬂka bir aç›l›mla 2008 Nisan ay›nda III. Uluslararas› Muhasebe Denetim
Sempozyumu ‹stanbul'da 2009 Nisan ay›nda ise IX. Muhasebe Denetim Sempozyumu Antalya'da düzenlenecektir. Bu sempozyumlar›n ﬂimdiden mesle¤imize faydal› ve katk› getirmesini diliyor; hepinizin ilgi ve deste¤inin devam›n› bekliyoruz.
Bu vesile ile bir kez daha belirtmek isteriz ki; mesle¤imizde daha iyi; daha
güçlü olabilmemiz ve dünyada mesle¤imizin gücünü kabul ettirmemiz için yapaca¤›m›z en önemli ﬂey, yaﬂam boyu e¤itim, yaﬂam boyu ö¤renme ve paylaﬂmad›r. Biz
bu ilkeden asla ödün vermedik.
• Sempozyum Düzenleme ve Yürütme Kuruluna,
• Tebli¤ sahiplerine ve panelistlere,
• Oturum baﬂkanlar›na,
• Siz de¤erli kat›l›mc›lara,
• Oda Yönetim Kurulu ve Oda çal›ﬂanlar›ma,
• Sponsorumuz LUCA’ya ve di¤er sponsorlar›m›z Türkiye ‹ﬂ Bankas›, Elkotek,
Tor Ofset ve Anadolu Sigorta'ya,
• Anttur Firmas›na,
• Xanadu Oteli'ne
TEﬁEKKÜR ED‹YORUZ.
Sempozyumun baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle, hepinize sayg›lar›m›z› sunar›z.
.
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Siyasette; düﬂüncelerinizi ve he-deflerinizi ilkeli olarak uygulamaya
koyarsan›z baﬂar›l› olursunuz. Bu duru-mu k›saca; belirlenmiﬂ hedefleri, iyi bir
ekip ile kotarman›n yöntemi olarak da
adland›rabilirsiniz.
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7 Ekim 1995

>>> TÜRMOB 6. OLA⁄AN GENEL KURULU
Say›n Divan Baﬂkan›, Say›n Divan üyeleri, say›n konuklar, çok de¤erli delegeler; hepinize ‹stanbul Odas›'ndan sevgi ve baﬂar› dileklerimizi sunuyorum. TÜRMOB'
un 6. Ola¤an Mali Genel Kurulu'nun mesle¤imizin ilerlemesi ad›na ve di¤er demokratik kurumlara örnek olmas›n› gönülden diliyorum.
De¤erli arkadaﬂlar; hepinizin de bildi¤i gibi siyasette; düﬂüncelerinizi ve
hedeflerinizi ilkeli olarak uygulamaya koyarsan›z baﬂar›l› olursunuz. Bu durumu
k›saca; belirlenmiﬂ hedefleri, iyi bir ekip ile kotarman›n yöntemi olarak da adland›rabilirsiniz. ﬁimdi, geriye dönüp bak›yorum da; hem TÜRMOB'un yönetimleri, hem de
odalar›m›z›n siz say›n Genel Kurul delegeleri baﬂta olmak üzere,tüm yöneticilerimiz
daima seçkin arkadaﬂlar›m›zdan oluﬂtu. ‹ﬂinde ve hedeflerinde "ayn›l›k" taﬂ›yan
meslektaﬂlar›m›z›n birlikteli¤i bizi bugünkü noktaya taﬂ›d›. Bundan k›vanç duyuyorum. Bu tamamen sa¤l›kl› düﬂünen ve davranabilen ekiplerin iﬂidir. Bu camian›n bir
üyesi, bir neferi olmaktan onur duydu¤umu belirterek, izin verirseniz k›sa bir durum
de¤erlendirmesi yapmak istiyorum.
Sevgili meslektaﬂlar›m; asl›nda bir durum de¤erlendirilmesinin gere¤inden çok,
eleﬂtiri ve özeleﬂtiri baz›nda söylenebilecek kimi ﬂeyler olabilir. Ama ben bundan da
vazgeçiyorum. Konuﬂmam› yar›nlar için öneriler baﬂl›¤›nda toparlamak istiyorum.
De¤erli delegeler; Maliye Bakanl›¤› üzerinde olumlu bir etki ve bask› gücü olmal›y›z. Maliye bürokrasisi ile eﬂgüdüm içinde de¤erli bir çal›ﬂma ortam› yaratmal›y›z. Her ne kadar iyimser bir iﬂbirli¤inden söz etsek de “siyasi erk”in kuvvetini ço¤u
zaman bürokrasi üzerinde denedi¤ini unutmamak gerekir. ‹ktidar, her konumda “oy
sahipleri”nin tasarruflar› do¤rultusunda inisiyatifini kullanmaktad›r. ‹ﬂte bu nedenle, güçlü bir örgüte; güçlü bir örgüt için de B‹RL‹⁄E gereksinim vard›r.
‹ﬂte tam bu noktada, oylar›m›za sahip ç›kabilmemizin asl›nda, söz hakk›n› do¤urdu¤una; söz hakk›n›n kullan›lmas› için de örgütlü olmaya gerek vard›r. Alt birimleriyle yayg›n ve yo¤un bir iletiﬂimi olan örgütler baﬂar›ya ulaﬂ›r. Bu da, sevgili
meslektaﬂlar›m; iyi bir ekipleﬂmeden, birbirine inanan meslek mensuplar›ndan geçer.
‹ﬂte bu nedenle, güçlü bir ekip yaratmal›y›z. Çal›ﬂkan, ne yapt›¤›n› bilen, hedef ve
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program›n› iyi seçmiﬂ meslektaﬂlara, seçkin bir ÖRGÜTÇÜLÜ⁄E gereksinim vard›r.
De¤erli arkadaﬂlar; hepimiz genellikle siyasetçilerin basiretsizli¤inden söz
ederiz. Bu ne bitmez çile ve süreçtir ki yar›nlar›m›z› okuyamayan, öngörü ve haz›m
sahibi olamayan liderlere sahibiz. Asl›nda, "Ne do¤rarsak çana¤›m›za, o geliyor kaﬂ›¤›m›za" O halde sevgili meslektaﬂlar›m; do¤ru örgütlenmiﬂ bir kuruma, üretken
örgütçülere ve as›l olarak sahici bir PROGRAMA gereksinim vard›r.
Bugün ulaﬂt›¤›m›z nokta aç›s›ndan odalar›m›zdan, birli¤e olan inanc›m›zdan
ve do¤ru seçilmiﬂ hedeflerin gündemde tutulmas›ndan kuﬂkumuz yok. Ama daha iyisini hak etti¤imiz varsay›m›yla konuﬂu yorum.
TÜRMOB; TOBB'un yapt›¤› gibi ülkenin sorunlar›na çözüm getirecek raporlar
haz›rlatt›rmal›d›r.
* TÜRMOB; staj ve s›nav sorunlar›na çözüm getirecek projeler üretmelidir.
* TÜRMOB; muhasebe ve denetim standartlar›n› bir an evvel hayata geçirmelidir.
* TÜRMOB; unvanlar aras›ndaki statü farkl›l›¤›n› uzlaﬂt›racak önlemler almal›d›r.
* TÜRMOB; vergi beyannamelerinin ruhsatl› meslek mensuplar›nca imzalanmas› ile ilgili tebli¤lerde gerekli düzeltmeleri yaparak ekim ay›n›n sonuna kadar
yay›nlanmas›n›, sa¤lamal›d›r. Aksi takdirde TÜRMOB; muhasebe camias›n› ‹ﬂletme
Yönetim Merkezleri'nde oldu¤u gibi aya¤a kald›rmal›d›r.
* TÜRMOB; muhasebe ve denetim konusunda meslek mensuplar›m›za yeni
fonksiyonlar kazand›racak çal›ﬂmalar yapmal›d›r.
Sayg›de¤er delegeler; örgütümüz, örgütlerimiz sadece mesleki sorunlar›m›z›n
ne olduklar›na ve nas›l çözüm yollar› bulabilece¤imize iliﬂkin kafa yormuyor. Bizler,
iç içe geçmiﬂ grift karakterli ve çok sorunlu memleketimizin durdu¤u noktan›n bilincindeyiz. Çözümü konusunda düﬂüncede ve eylemde eme¤imiz vard›r. Ama, sadece
ülkemizin durdu¤u nokta bile; yani jeopolitik konumumuz, bizleri daha duyarl› olmaya yönlendiriyor.
De¤erli arkadaﬂlar; elbette Bosna'da can› yanan on binlerce insan›n ac›s›n› yüre¤imizde duyduk. Elbette Çeçenya'daki haks›z savaﬂ›n durmas› için fikir yürüttük. Elbette, Azerilerin çektikleri çilenin de, Bat› Trakya'daki asimilasyon politikas›n›n da fark›ndayd›k. Birleﬂmiﬂ Milletler'in ve sanayileﬂmiﬂ ülkelerin ço¤u zaman çifte standart uygulaya geldiklerinin bilincindeydik. Dünyada yaﬂanan açl›k,
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soyk›r›m ve çevre duyars›zl›klar› için görüﬂlerimizi toparlad›k, tart›ﬂt›k, bildirdik.
Sayg›de¤er delegeler; k›saca, kay›t d›ﬂ› ekonominin engellenmesi için çal›ﬂma
yaparken, Güneydo¤u'daki savaﬂ›n durmas› için fikir yürütüyoruz. Topluluk sigortas› için iﬂbirli¤i yaparken, faili meçhul cinayetler ve yarg›s›z infaz olaylar›n›n; demokrasimizin yüzkaras› oldu¤u bilinci ile sesimizi yükseltiyoruz. Verginin adil ve yayg›n
toplanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler ve baﬂta denetim olgusunun yaﬂama
geçebilmesi için komisyonlarda ter dökerken; otuz y›l içinde çöle dönecek bir Türkiye'nin ç›plak gerçe¤inin fark›nda olarak, neler yapabilece¤imizi hiç gözard› etmedik.
Say›n konuklar, de¤erli delegeler; ça¤daﬂ, demokratik, laik bir Türkiye'nin
ADAM G‹B‹ ADAM olmaktan geçti¤i ilkesiyle, hepinizi en içten sevgi ve esenlik dileklerimle selaml›yorum.

17 18 Ekim 1998
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Ulu Önder Yüce Atatürk’ü anmak isti-yorum. Bizlere öyle bir ülke b›rakt› ki, her
türlü oyuna her türlü mücadeleye ra¤men,
kurdu¤u ça¤daﬂ, laik ve demokratik Türki-ye her ﬂeye ra¤men ayaktad›r.
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>>> TÜRMOB 9. Ola¤an Genel Kurulu
Say›n Divan, TÜRMOB’un 9’uncu Ola¤an Genel Kurulu delegelerini ‹stanbul Odas›
ad›na sayg›yla ve sevgiyle selaml›yorum. (Alk›ﬂlar)
De¤erli arkadaﬂlar, yar›n yap›lacak TÜRMOB seçimlerinin yap›lmas› yan› s›ra, önümüzdeki seçimde yerel yönetimler ve milletvekili seçimleri yap›lacakt›r. Bu dönem seçileceklerin ayr› bir önemi vard›r; çünkü, seçilecek olanlar hem mesle¤imizi, hem ülkemizi yeni bir yüzy›la taﬂ›yacaklard›r. Umut ediyorum ki, seçilecek olanlar hem mesle¤imizi hem
de ülkemizi hak etti¤imiz yere gelmek için emek sarf ederler.
De¤erli arkadaﬂlar›m, izninizle konuﬂmam› bu seçimler üzerine sürdürmek istiyorum. Bildi¤iniz gibi yerel yönetimler demokrasinin en temel direkleridir. Seçilen yöneticiler oy u¤runa siyasi partilerin oyunca¤› olmamal›d›rlar, seçildikleri andan itibaren seçildikleri partinin uzant›s› olarak de¤il, o beldenin yaﬂayanlar›n›n tümünün yöneticileri olarak görev yapmal›d›rlar. Yerel yönetime aday olanlar çevre kirlili¤ini imars›z yap›lanmay›,
trafik, sosyal ve kültürel ve alt yap› sorunlar›n› çözmek zorundad›rlar. Bildi¤iniz gibi son
y›llarda yaﬂanan mafya, çeteler, yolsuzluklar ve benzeri birçok olaylar nedeniyle parlamenterlere toplumun güveni yok olmak seviyesindedir. Bu nedenle milletvekilli¤ine aday
olanlar kiﬂisel ç›karlar› için biraz sonra s›ralayaca¤›m sorunlar› çözmeye talip olmal›d›rlar. Çeteler, Güneydo¤u sorunu, yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›, demokratikleﬂme, e¤itimde ve
sa¤l›kla f›rsat eﬂitsizli¤i, kay›t d›ﬂ› ekonomi, enflasyon, milli gelirin da¤›l›m›ndaki eﬂitsizlik, vergi reformunun eksiklikleri. E¤er Türkiye’de laik ve demokratik Cumhuriyet’in d›ﬂ›nda baﬂka bir rejim hayal etmiyorsak, bu sorunlar›n mutlaka çözümlenmesi gerekiyor.
Ulu Önder Yüce Atatürk’ü anmak istiyorum. Bizlere öyle bir ülke b›rakt› ki, her türlü
oyuna ra¤men, her türlü mücadeleye ra¤men, kurdu¤u ça¤daﬂ, laik ve demokratik Türkiye
her ﬂeye ra¤men ayaktad›r. Bugün cumhuriyetin anlam› demokrasidir, insan haklar›d›r, özgürlüktür. Bu anlamda Cumhuriyetimizin 75’inci y›l› ülkemize kutlu olsun.
De¤erli meslektaﬂlar›m, bugüne kadar görev yapan özellikle 1992 y›l›ndan beri bizleri lay›k›yla temsil eden Genel Baﬂkan›m›z Say›n Mustafa Özyürek ve arkadaﬂlar›na
katk›lar›ndan dolay› içten teﬂekkür ediyorum.
Geldi¤imiz konumun önemini biliyoruz. Bugüne kadar hiçbir ﬂey yap›lmam›ﬂt›r
görüﬂlerini polemik olarak kabul ediyoruz; ancak, sorunlar›m›z› ve yap›lmas› gerekenleri de çok iyi biliyoruz. 1990 y›l›ndan beri Ça¤daﬂ Demokratlar Grubu olarak
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meslek mücadelesine katk› sunmaya çal›ﬂ›yoruz. Amac›m›z odalar›m›z› ça¤daﬂ ve
bunlar›n d›ﬂ›ndakileri ça¤d›ﬂ› olarak görmek mümkün de¤ildir. Bizler odalar›m›z›
büyük-küçük Anadolu veya ﬂu bölge olarak görmüyoruz. Ortak yan›m›z ayn› mesle¤i
icra etmemizdir, insani de¤erlerimizdir, laik ve demokratik Cumhuriyet’in yurttaﬂlar› olmam›zd›r. Bu nedenle oluﬂan gruplar demokrasinin temel araçlar›d›r. Genel Kurul’dan ç›kacak iradeye hepimizin sayg› gösterece¤i tart›ﬂ›lmaz bir sonuçtur. Öncelikle aday olan tüm arkadaﬂlar›ma baﬂar›lar diliyorum. Aday olacaklar›n ﬂunu iyi
bilmelerini istiyorum; mesle¤imizin temel sorunlar› vard›r, bu sorunlar› mutlaka
çözmek zorundad›rlar, çaba sarf etmek zorundad›rlar. Elbette bireysel gayretlerinden bahsetmiyorum, 1850 delege ile SMM ve YMM odalar›yla birlikte dayan›ﬂmadan bahsediyorum.
Yap›lmas› gerekenler ﬂunlard›r: 21’inci yüzy›lda mesle¤imiz muhasebe ve denetim mesle¤i olacakt›r. Bunun için mevcut SM’ler SMM’lere dönüﬂmeli, lisans düzeyinde mezun olmayan mesle¤e girmemeli, meslek mensuplar› zorunlu e¤itime tabi
tutulmal›d›r. Angaryalar kald›r›lmal›d›r. 4 No’lu tebli¤ hukuka uygun hale getirilmelidir. Stajyerler zorunlu e¤itime tabi tutulmal›d›r. S›nav sorular› azalt›lmal›d›r. Büro
standartlar› gibi yeni mesleki kararlar al›nmal›d›r. Alternatif meslek yasas› haz›rlanarak yasallaﬂmas› sa¤lanmal›d›r. Bürokrasinin azalt›lmas›na yönelik yeni raporlar
haz›rlanmal›d›r. TESMER’e yat›r›lan harçlardan odalara büyük oranda pay verilmelidir. Standard› TÜRMOB taraf›ndan belirlenecek üye kimlikleri odalarca ücretsiz
da¤›t›lmal›d›r. Üye say›s› 200’den az olan odalar›n birlik paylar› ba¤›ﬂ olarak bir defaya mahsus olmak üzere silinmelidir. TÜRMOB taraf›ndan mevzuat sorunlar›n›n
çözümüne yönelik çal›ﬂma birimi oluﬂturulmal›d›r. Disiplin yönetmeli¤i yeniden gözden geçirilmelidir. TÜRMOB Genel Kurulu’nca kabul edilen mesleki kararlar›n hayata
geçmesiyle ilgili gerekli önlemler al›nmal›d›r. Meslek mensuplar› ve stajyerlere yönelik zorunlu e¤itim projeleri haz›rlan›p, uygulanmal›d›r. Bu anlatt›¤›m ana baﬂl›klar›
salonda sizlere detayl› olarak da¤›tt›k.
De¤erli arkadaﬂlar, bu görüﬂler tüm meslek camiam›z›n hemen hemen ortak
görüﬂledir. ‹nan›yorum ki, seçilecek arkadaﬂlar hep birlikte bu konuda önemli baﬂar›lar elde edeceklerdir. Genel Kurulumuzun baﬂar›l› geçmesini diliyor, tekrar Cumhuriyetimizin 75’inci y›l› kutlu olsun diyorum. Hepinizi sayg›yla selaml›yorum. Teﬂekkür
ederim.

9 Ekim 1999
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Türkiye baﬂka depremleri de yaﬂ›-yor. Yüzbinlerce insan sosyal güvenlik
hakk› için yollara ç›kt›. Yürüyüﬂler yapt›,
mitingler yapt›, tepkilere karﬂ›n yasal-laﬂt›.
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>>> TÜRMOB 10. Ola¤an Genel Kurulu
Say›n Baﬂkan, de¤erli Divan heyeti, TÜRMOB’un sayg›de¤er yönetim kurulu
üyeleri, de¤erli delegeler, hepinizi sayg› ve sevgiyle selaml›yorum.
Gerçekten bu genel kurul buruk bir genel kurul. Biraz önce de¤erli Oda Baﬂkan›m›z Sakarya ve Kocaeli illeri hakk›nda bilgi sundular. Asl›nda ‹stanbul da k›smen
deprem gören illerden bir tanesi. Bizim meslek mensubu ac› kayb›m›z yok, ama bir
YMM’li meslektaﬂ›m›z›n yaﬂam›n› yitirdi¤ini biliyoruz. Üyemiz baz›nda bize gelen ac›
haber yok. Yaralananlar var ve binin üzerinde yurttaﬂ›m›z ‹stanbul’da yaﬂam›n›
kaybetti. Öncelikle yaﬂam›n› yitirenlerin ailelerine baﬂ sa¤l›¤› diliyoruz. Geride kalanlara sab›rlar diliyoruz. Ama bu depremden bir ders ç›kart›lmas› gerekiyor. Daha
önce bir ça¤r›m›z olmuﬂtu. Ba¤›ﬂ ve fonlarla ilgili bu toplanan paralar›n do¤ru yere
harcan›p harcanmad›¤› konusunda meslek camias› olarak bu iﬂin denetimine talip
oldu¤umuzu, ücretsiz olarak bu iﬂin denetimine talip olaca¤›m›z› ifade etmemize
ra¤men, çok gariptir ne bildirimize bas›n yer verdi, ne de hiçbir yetkili gelin 45 bin
kiﬂilik örgüt olarak sizden yararlanal›m, bu iﬂ konusunda toplumu ayd›nlat›n demedi. Halen toplumun kafas›nda bir tereddüt var. Bu toplanan paralar nereye gidiyor,
do¤ru mu harcan›yor? Tabii bu Türkiye’nin çarp›k yap›s›.
As›l önemli olan konu, bu depremden bir ders ç›kart›lmas› gerekiyor. Herkes
birbirine suç at›yor. Belediye benim yetkilerim yok diyor. Mimar ve mühendisler
farkl› anlamlarda yaklaﬂ›mlarda bulunuyorlar. ‹nﬂaat müteahhitleri de farkl› bir anlamda yaklaﬂ›yorlar. Ama sonuçta Türkiye bir deprem bölgesi oldu¤una göre, hala
önümüzdeki süreçte nas›l bir çözüm üretece¤imiz konusunda bir uzlaﬂma yok.
Unutturulmaya çal›ﬂ›l›yor. Özellikle bu ihaleler sisteminde belli kesimlere rantlar
sa¤lamak isteniyor. Ama biz meslek örgütlerine önemli bir görev düﬂüyor. Bu konuyu sürekli dinamik tutarak, Türkiye’nin bir deprem bölgesi oldu¤unu unutturmayarak, yar›nlar aç›s›ndan sa¤l›kl› bir kentleﬂmenin nas›l olmas› gerekti¤i konusunda
sürekli toplumu uyarmam›z gerekiyor. E¤er bunu yapmad›¤›n›z sürece, Kocaeli’nde
yaﬂanan depremin merkezi ‹stanbul olarak düﬂledi¤iniz zaman yüz binleri ifade bulan yurttaﬂ kayb›n› ve Türkiye’nin beyninin yok oldu¤unu düﬂünün. Bu ülke acaba
kaç y›lda kendine gelebilir de¤erli arkadaﬂlar›m?
O yüzden bu meslek örgütü, bu konuyu sürekli dinamik tutmas› gerekiyor. Ta-
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bii bu konuda özellikle ba¤›ﬂlar›n teﬂviki konusunda yap›lan bir tebli¤ çal›ﬂmas› ç›kart›ld›, ama geç ç›kart›ld›. ﬁimdi, göreceksiniz Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul
edilen ek vergiler konusu bir müddet geri çekildi. Tekrar kümesteki kazlar üzerine giderek, onlardan vergi almaya çal›ﬂacaklar. Tabii biz bize konuﬂtu¤umuz bir Genel
Kurul, sadece Divan Baﬂkan› olan bir milletvekili dostumuz var. Siyasilere buradan
ne söyleyece¤iz, o da ayr› bir konu. Ama burada olsalard›, bu meslek örgütünün sesini, zannediyorum bu görüﬂlerimize, buradaki delege arkadaﬂlar›m›z gibi ortak olacaklar›na inan›yoruz. O anlamda diyoruz ki, ek vergiler konusu mutlaka gündeme
getirilmemeli ve ek vergiler olmamal›d›r diyoruz.
Tabii bu ac› depremi yaﬂarken Türkiye baﬂka depremleri de yaﬂ›yor. Yüzbinlerce insan sosyal güvenlikle ilgili yollara ç›kt›. Yürüyüﬂler yapt›, mitingler yapt›, ama
yasallaﬂt›. Tahkim yasallaﬂt›. Af son anda Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan geri yolland›.
4 X 4 dedi¤imiz vergi yasas› yürürlü¤e girdi. Bir ﬂeyin alt›n› çizmek istiyorum. Baz›
sanayi oda baﬂkanlar›n›n belirtti¤i, devletin arsalar›n› satarak, devletin fabrika lar›n› satarak, günü kurtararak Türkiye’yi ayd›nl›¤a ç›kartamazs›n›z.
Çözüm, bir önceki y›l, 4369 say›l› yasadaki eksiklikleri her yerde dile getirdik.
Kay›t d›ﬂ› ekonominin önlenmesiyle ilgili uzlaﬂma sa¤land›. Bu vergi yasalar›n› çöplü¤ü atarak Türkiye’yi bir yere götüremezsiniz. Meclis'ten geçerken alk›ﬂlarla geçen
bu vergi yasas›nda, bir yurttaﬂ olarak diyorum da, acaba kimler ne ç›kar elde etti
de bu parlamentoda yasalaﬂ›rken kimse sesini ç›kartmad›.
‹ﬂte, diyorum ki, yine meslek örgütümüzün önünde iki tane konuyu gündeme
getirmeliyiz. Bir tanesi depremi sürekli gündemde tutmal›, birisi de Türkiye’nin ihtiyac› olan vergi yasas›n› sürekli gündemde tutmam›z gerekiyor. E¤er sistemi beyanname d›ﬂ› yaparsan›z, kay›t tutma iﬂinin d›ﬂ›na ç›kart›rsan›z, zannediyorum iﬂte en
ufak ac› gündeme geldi¤i zaman da ek vergilere dört elle sar›l›rs›n›z. Mesleki anlamda çok fazla bir ﬂey söylemeyece¤im. Bu genel kurulun baﬂar›l› geçmesini diliyorum.
Ama lütfen depremi unutmayal›m. Sayg›lar sunuyorum.
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Biz ‹stanbul Odas› olarak ilan ver-meden meslek mensuplar›m›za yap›lan
yarg›s›z infazlara karﬂ›n, tek karﬂ› ç›kan
oday›z. Ancak, neden bu duruma geldik,
bunun muhakemesini ve öz eleﬂtirisini
de yapmam›z gerekmiyor mu? Sorunlar›
masaya yat›r›rken öz eleﬂtiri yaparak
yola ç›kmal›y›z.
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7 Ekim 2000

>>> TÜRMOB 11. Ola¤an Genel Kurulu
Say›n Divan, de¤erli delege arkadaﬂlar›m; hepinizi ‹stanbul Odas› ad›na sayg›
ve sevgiyle selaml›yorum.
Genel kurullar sorunlar›n tart›ﬂ›ld›¤› ve çözümlerin üretildi¤i platformlard›r.
Ümit ediyorum ki, bu genel kurulda mesle¤imiz ve ülkemiz ad›na önemli kararlar al›n›r. 11 y›l ince katip diye bak›lan meslek mensuplar›na, sevindiricidir ki, bu imaj silinmiﬂtir. Bu güzel geliﬂmeye ra¤men, meslek mensuplar›m›zdan ülkemiz yeterli yararlanamamakta, di¤er yandan meslek mensuplar›m›z öneminin bilincinde de¤ildir.
Ülkeyi yönetenler ise mesle¤i sadece yeminli mali müﬂavirlik mesle¤i olarak
görmekte, say›lar› 50 bini bulan SM ve SMMM’lerden yeterince yarar görmemektedirler. Örne¤in tüm vergi beyannamelerinin imzalanmas› konusu oy kayg›s› nedeniyle
bir türlü uygulanamamaktad›r. Mesle¤i ifa edenler ise, etik kurallar› ikinci plana
atarak, haks›z rekabetin içerisinde bo¤ulup durmaktad›rlar. E¤er önlem almazsak,
e¤er birbirimizle paylaﬂmazsak, e¤er bu gidiﬂata dur demezsek, 60 y›l bekledi¤imiz
mesleki statülerimiz güvenilir olmaktan uzaklaﬂacakt›r.
De¤erli arkadaﬂlar›m, son günlerde kamuoyuna yans›t›lan operasyonlar nedeniyle meslek camiam›z yara alm›ﬂt›r, güven kaybetmiﬂtir. ‹çlerinde eski oda baﬂkan›ndan tutun, birçok meslek mensubu içeridedir. Biz ‹stanbul Odas› olarak ilan vermeden meslek mensuplar›m›za yap›lan yarg›s›z infazlara karﬂ›n, tek karﬂ› ç›kan
oday›z. Ancak, neden bu duruma geldik, bunun muhakemesini ve özeleﬂtirisini de
yapmam›z gerekmiyor mu? Tam tasdik yaparken, SM ve SMMM’leri devre d›ﬂ› b›rakt›k m›; KDV iadesi yaparken, noter gibi mi davrand›k; YMM’lerin defter tutmas›
yasak iken, mevzuata uygun olarak defter tutma fabrikalar› m› kurduk?
11 y›ld›r bu meslek örgütünde bar›ﬂtan ve dayan›ﬂmadan yana olduk. Ama, 11
y›ld›r bir araya gelebildik mi? ﬁunu net olarak söylüyorum ki, ya bir araya gelece¤iz,
ortada bir pasta varsa, ya paylaﬂaca¤›z ya da bu meslek kamuoyunda itibar yitirmeye devam edecektir. Bir ﬂeyi daha net olarak söylüyorum: Biz yoksak, YMM
mesle¤i de olmayacakt›r de¤erli arkadaﬂlar›m. Bu nedenle, TÜRMOB 11’inci Ola¤an
Genel Kurulu’nda haks›z rekabetin önlenmesine dair bir meslek karar›n›n delegeler-
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ce kabul edilip, bu meslek karar›na tüm camiam›z›n sahip ç›kmas› gerekiyor.
De¤erli delegeler, seçilecek olan yeni yönetimi aﬂa¤›daki s›ralayaca¤›m hususlar› hayata geçirmek için yo¤un u¤raﬂlar vermeleri gerekmektedir. Tüm vergi beyannamelerinin ruhsatl› meslek mensuplar›nca imzalanmas›. Tam tasdik yapan yeminli
mali müﬂavirlerin mutlaka SM veya SMMM’yle çal›ﬂmas›. KDV iadesi yapan yeminli
mali müﬂavirler alt incelemelerini SM’ler ve SMMM’lerden rapor istemesi ve hizmeti
veren meslek mensubuna ücretinin ödenmesi. Mahkemelerde bilirkiﬂili¤in meslek
mensuplar›nca yap›lmas›n›n sa¤lanmas›. Angaryalardan geriye ne kald›¤›n›n tespit
edilmesi ve angaryalar›n kald›r›lmas›. Maliye Bakanl›¤›’n›n ücret tarifesini yay›nlamamas›n›, tarifelerin Birlikçe ve odalarca yay›nlanmas›n›. Meslek mensuplar›m›z›n
mahsup s›k›nt›lar›n›n çözülmesi, bugün ‹stanbul’da bir çok meslek mensubu bu ülkede trilyonlarca hayali ihracat olurken, benim meslek mensuplar›m icrayla karﬂ› karﬂ›ya bunu k›n›yorum de¤erli arkadaﬂlar›m. Vergi daireleri aras›nda uygulama birlikteli¤inin sa¤lanmas›n›. SSK’da yaﬂanan sorunlar›n çözümlenmesini. Sürekli meslek
içi e¤itimi uygulamaya koyarak stajerlerin ve meslek mensuplar›n›n e¤itime tabi tutulmas›n›. Meslek yasam›zda yaﬂanan sorunlar›n çözümlenmesini yeni seçilecek
olan yönetici arkadaﬂlar›m›n takip etmesini diliyorum.
De¤erli delegeler, ülke sorunlar›m›z çözümlenmeden, mesleki sorunlar›m›z›n
çözümlenmeyece¤ini de çok iyi biliyoruz. E¤er bugün ülkemizde milli gelirin da¤›l›m›nda eﬂitsizlik ç›¤ gibi büyüyorsa, kay›t d›ﬂ› ekonomi katrilyonlarla ifade ediliyorsa,
bütçe aç›klar› kapat›lam›yorsa, ihracat gelirleri azalt›l›p, ithalat art›yorsa, istihdama önem verilmiyorsa, iﬂsizlik art›yorsa, adil bir vergi yasas›na sahip de¤ilsek, e¤itime ve sa¤l›¤a gereken önem verilmiyorsa, irticaya prim veriliyorsa, demokrasi ve
insan haklar›na önem verilmiyorsa, bizim sorunlar›m›z, di¤er mesleklerde oldu¤u gibi
sorun olmaya devam edecektir.
Bu nedenle, enflasyonu düﬂürmek için hükümetin verdi¤i mücadeleye, hukukun
üstünlü¤ünü uygulayan Cumhurbaﬂkan›’na, bankalar› boﬂaltarak halk› doland›rmak
isteyenlere karﬂ› temiz toplum mücadelesi verenlere, irticaya ödün vermeden, laik
ve demokratik Cumhuriyet’ten yana inançl› mücadele verenlere sonuna kadar sahip
ç›k›yor, ülkemizi ayd›nl›¤a ç›kartacak, bar›ﬂtan yana, demokrasiden yana, insan
haklar›ndan yana, milli geliri adilce paylaﬂt›ran, her çal›ﬂman›n yan›nda olaca¤›m›z›
belirtiyor, ‹stanbul Odas› ad›na sayg› ve sevgiler sunuyorum.
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Reﬂit olan herkes y›ll›k beyanname
vermelidir. Gerçekte indirilmesi gereken,
ancak kanunen kabul edilmeyen giderler
olarak tan›mlanan giderler, ekonomik
gerçeklerle ba¤daﬂacak ﬂekilde yeniden
düzenlenmelidir.

>>> 2001 TÜRMOB 12. OLA⁄AN GENEL KURULU
AÇIﬁ KONUﬁMASINDAN

4 türmob genel kurul.qxp

434

10/3/08

11:07 PM

Page 434

4 türmob genel kurul.qxp

10/3/08

11:07 PM

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

Page 435

YAHYA ARIKAN

20 Ekim 2001

>>> TÜRMOB 12. Ola¤an Genel Kurulu
Say›n Divan, de¤erli delege arkadaﬂlar›m; hepinizi ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› ad›na sevgi ve sayg›yla selaml›yorum. Diliyorum ki, bu
Genel Kurul’da mesle¤imizi ve ülkemizin sorunlar›n› enine boyuna tart›ﬂarak, çözümler üreterek mesle¤imize ve ülkemize katk› sunmuﬂ oluruz.
De¤erli arkadaﬂlar›m; bir yandan s›cak savaﬂ, di¤er yandan ülkemizde ekonomik s›k›nt›lar alabildi¤ine devam etmektedir. Yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›lar›n temeli, 1980'li
y›llardan sonra izlenen borçlanma politikalar›n›n bugüne yans›mas›d›r. Bildi¤iniz gibi, bugün iç ve d›ﬂ borç toplam› 200 milyar dolar civar›ndad›r. Bugün yat›r›mlar
durmuﬂ, iﬂsizlik artm›ﬂ, enflasyon kronik hale gelmiﬂ, milli gelirden al›nan pay daha
da adaletsiz bir yap› oluﬂturmuﬂtur. Toplumun tüm kesimleri, yolsuzluklar›n sona
ermesini, ﬂeffaf ve denetlenen bir devleti, yat›r›mlar›n artmas›n›, iﬂsizli¤in azalmas›n›, milli gelirin adaletli da¤›lmas›n›, e¤itimde ve sa¤l›kta f›rsat eﬂitli¤ini sa¤layacak demokratik bir Anayasa istemektedirler. Bu konuda da önemli çal›ﬂmalar yap›ld›¤›n› ve Meclis’in de ola¤anüstü bir çaba içerisinde oldu¤unu gözlemlemekteyiz.
Meslek odalar›n›n görevi ﬂov yapmak de¤il, kendi alanlar›nda çözüm önerileri
sunmakt›r. Anayasa ile ilgili yap›lan olumlu de¤iﬂikliklerin yan› s›ra, vergi sistemimizin de anayasas›n›n oluﬂturulmas› gerekmektedir. Gün, felaket tellall›¤› yapma günü de¤ildir. Gün, umutlar›m›z› yitirmeden, çözüm üretme günüdür. Bu konudaki
önerilerimizi iki ana baﬂl›kta sizlere sunmak istiyorum. Vergi sisteminde al›nmas›
gereken önlemler: Gelirin yeni tan›m›ndan asla vazgeçilmemelidir. Siz, 500 milyon
dolara banka sat›n alacaks›n›z, bunun kayna¤›n› sormayacaks›n›z, daha sonra
"pardon" deyip bankay› bat›racaks›n›z, sonra bunun bedelini bizden alacaks›n›z. Biz
bu ay›b› asla yaﬂamak istemiyoruz. Vergi sistemi vergi adaletini gözetmek suretiyle, üretim ve istihdam› engellemeyecek, hatta teﬂvik edecek tarzda oluﬂturulmal›d›r. Türk vergi sistemi hukukun üstünlü¤ünü, kiﬂi haklar›n› esas alan, hakkaniyet ilkelerine riayet eden bir yap›ya kavuﬂturulmal›d›r. Vergi konusunda yap›lacak
yasal düzenlemelerde toplumsal uzlaﬂman›n aranmas› ilke olarak benimsenmelidir.
Vergi kanunlar›nda s›k s›k de¤iﬂiklikler yap›lmamal›d›r. Vergi kimlik numaras›n›n va-
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tandaﬂl›k numaras›na dönüﬂtürülmesi sa¤lanmal›d›r.
Reﬂit olan herkes y›ll›k beyanname vermelidir. Gerçekte indirilmesi gereken,
ancak kanunen kabul edilmeyen giderler olarak tan›mlanan giderler, ekonomik gerçeklerle ba¤daﬂacak ﬂekilde yeniden düzenlenmelidir. Geçmiﬂe yürüyen vergi kanunlar› ç›kar›lmamal›d›r. Nakit harcamalara s›n›r getirmelidir. Vergi sistemi, vergi kay›p
ve kaça¤›n› önleyecek otokontrol mekanizmalar›na kavuﬂturulmal›d›r. Ekonomide
kullan›lan belgeler nama yaz›l› hale getirilmelidir. Vergi kanunlar› aras›nda paralellik
ve bütünlük sa¤lanmal›d›r. Menkul sermaye iratlar›n›n vergilendirilmesine iliﬂkin düzenlemelerde istikrar olmal›d›r. Yüksek ve çok oranl› KDV uygulamas›ndan vazgeçilmelidir. Tahsil edilen KDV’de al›ﬂlar›n KDV indirildikten sonra devir KDV oluﬂu yorsa,
bu tutar o ay ilgili firmaya nakit olarak ödenmelidir. Vergi SSK oran ve primler
azalt›lmal›, asgari ücretle SSK taban ve tavan çeliﬂkisi düzeltilmelidir. Hayat
standard› esas› mutlaka kald›r›lmal›d›r. Kurumlarda geçici vergi oran› yüzde 15'e
indirilmelidir. Vergi ziya› cezas›n›n hesaplanmas›nda, gecikme faizinin esas al›nmas›n› düzenleyen hüküm kald›r›lmal›d›r. Belge düzeni basitleﬂtirilerek standart hale
getirilmelidir. Banka ve sigorta muameleleri KDV kapsam›na al›nmal›d›r. Al›nmas›
gereken di¤er önlemler ise; halka güven veren ﬂeffaf bir harcama ve bütçe reformu
uygulanmal›d›r.
Borçlanarak kalk›nma modelinden vazgeçilmelidir. Enflasyon tek haneye ininceye kadar mutlaka ve mutlaka enflasyon muhasebesi uygulanmal›d›r. Bugün ülkemizde uygulanan devlet muhasebesi, nakit esas›na dayanan bir sistemdir. Bu sistemden vazgeçerek, tahakkuk esas›na dayanan muhasebe sistemine geçilmelidir.
Denetimler, yeni memur al›narak de¤il, 3568 Say›l› Yasa ile unvan alm›ﬂ meslek
mensuplar›m›zca yap›lmal›d›r. Sosyal güvenlik kurumlar› tek çat›da birleﬂtirilmelidir.
Evet de¤erli arkadaﬂlar›m; bu önerilerimiz hayata geçti¤inde, kay›t d›ﬂ› ekonomi azal›r, enflasyon tek haneye iner, vergi tabana yay›l›r, herkes mali gücüne göre vergi öder, vergide adalet sa¤lan›r, borçlar ödenir, milli gelirden de herkes adilce
pay›n› al›r. Yeter ki, bu camian›n sesine kulak versinler, yeter ki, sorunlar›n çözümünde samimi olsunlar.
De¤erli delegeler; mesleki örgütlü¤ümüzün 11. y›l›n› geride b›rakt›k. Geldi¤imiz
konumu son derece önemsiyoruz. Yap›lanlar› hiçbir zaman yeterli bulmuyoruz. Bu
dönem y›ll›k beyannamelerin imzalanmas›ndan vergi levhalar›n›n onaylanmas›ndan
sonra yaﬂad›¤›m›z en önemli s›k›nt› olan mahsup sorununun çözümlenmesinin mut-
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lulu¤unu yaﬂ›yoruz. 11 y›l önce, meslek yasam›z yürürlü¤e girmeden önceki dönemlerde meslek mensuplar›m›z›n iki temel özelli¤i vard›; birincisi katip, ikincisi en iyi
muhasebeci en az vergi ç›karand›r. Yap›lan bilimsel araﬂt›rmalarda iki temel imajdan da uzaklaﬂ›lmas›, mesle¤imizin geldi¤i konum aç›s›ndan son derece önemlidir.
Bunlar yeterli midir? Elbette yeterli de¤ildir, ç›tay› daha da yükseltmemiz gerekmektedir. Bunun için, bulundu¤umuz konumu, yapt›¤›m›z iﬂi gözden geçirmemiz
gerekiyor. Yolsuzluklar›n, ﬂeffafl›¤›n tart›ﬂ›ld›¤› günümüzde kendi kap›m›z›n önünü,
deyim yerindeyse, hiç çekinmeden, baﬂkalar›n›n düzeltmesini beklemeden temizlemek zo runday›z. Haks›z rekabetin en temel sorun oldu¤unu, özünde ise ücret fiyatlar›n› hep dile getirdik. Ancak, yap›lan bilimsel araﬂt›rmalarda müﬂteri kayb›nda
ücret sorununun dördüncü s›rada olmas› ise son derece ilginçtir. Müﬂteri kayb›nda
birinci neden; mesleki özenin gösterilmemesi. ‹kinci neden; güven verilememesi.
Üçüncü neden; yeterli bilgi alamamad›r. Müﬂteri kayb›nda dördüncü s›rada olan ücret sorununu yaratanlar›n da, bilgiye ihtiyaç duymayan kesimler oldu¤u görülmektedir.
De¤erli arkadaﬂlar›m; bu genel kurullarda neler yapmam›z gerekli oldu¤u konusunda üyeye, Odaya ve TÜRMOB'a görevler düﬂmektedir. Bizler neler yapmam›z gerekiyor? Öncelikle, müﬂterilerimize fayda yaratmal›y›z. Güçlerimizi birleﬂtirerek, ﬂirketleﬂmeliyiz. Yabanc› dil ö¤renmeliyiz. Finansal, yönetsel, vergisel gibi konularda
uzmanlaﬂmal›y›z. ‹nsan kaynaklar›n› yeni bir iﬂ alan› olarak görmeliyiz. ‹nternet gibi
teknolojik geliﬂmelere uyum sa¤lamal›y›z. E¤itim çal›ﬂmalar›na devam etmeliyiz.
Odalar›m›z ise; haks›z rekabet edenlerle mücadeleye devam etmelidir. E¤itim çal›ﬂmalar›n süreklili¤ini sa¤lamal›d›rlar.
TÜRMOB'a neler yapmas› gerekli oldu¤u konusuna gelmeden önce bir teﬂekkürümü sunmak istiyorum. Üç y›ldan beri yak›ndan takip etti¤imiz üç meslek karar›n›n bir gün önce yay›nlanmas›ndan dolay›, eme¤i geçen tüm arkadaﬂlar›m› kutlamak istiyorum. De¤erli delegeler; bu üç meslek karar›n› burada tart›ﬂmam›z gerekiyor. Özellikle, haks›z rekabetle ilgili, odalar›n ücret tarifesi ç›kart›lmas›yla ilgili; buna benzer birçok konular yeni meslek kararlar›nda vard›r. Bu anlamda önemli olan
konu, bu meslek kararlar›na kendi ba¤›ms›zl›¤›m›z anlam›nda tüm meslektaﬂlar›m›z›n sahip ç›kmas› gerekiyor. Bu de¤erli çal›ﬂmalar›n yan› s›ra, TÜRMOB yönetimi
bugün de, gerek Say›n Bakan’›n, gerek Plan Bütçe Komisyon Baﬂkan›’n›n ifade etti¤i gibi, meslek yasas›n› yak›ndan takip etmeli, mutlaka ve mutlaka serbest muha-
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sebecili¤i bu dönem tarihin karanl›¤›na gömmek zorundad›rlar. Mesleki örgütlü¤ümüzün haz›rlam›ﬂ oldu¤u ücret tarifesinin tüm odalarda tart›ﬂmas›n› sa¤layarak,
2003 y›l›nda zorunlu olarak uygulanmas›na geçilmesi sa¤lanmal›d›r. Bilirkiﬂilik baﬂta olmak üzere, meslek içi e¤itim çal›ﬂmalar›na ülke genelinde devam etmelidir.
Mesleki kaliteyi art›r›c› birimler ve standartlar oluﬂturmal›, muhasebe mesle¤i kalite standartlar› merkezini hemen kurmal›d›rlar.
De¤erli delegeler; savaﬂ›n bir an evvel bitmesini, ekonomide istikrar sa¤lanmas›n›, ayd›nl›k ve bar›ﬂ dolu günlerin bizlerin olmas› dile¤iyle, hepinizi sayg› ve sevgiyle selaml›yorum.
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Toplumun tüm kesimleri yolsuzlukla-r›n sona ermesini, ﬂeffaf ve denetlenen
bir devleti, yat›r›mlar›n artmas›n›, iﬂsizli¤in azalmas›n›, milli gelirin adaletli da-¤›l›m›n›, e¤itimde ve sa¤l›kta f›rsat eﬂit-li¤ini istemektedirler.
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>>> TÜRMOB 13. Ola¤an Genel Kurulu
Say›n Divan, sayg›de¤er meslektaﬂlar›m; hepinizi ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir Odas› ad›na sayg› ve sevgiyle selaml›yor, hoﬂgeldiniz diyorum. Diliyorum ki, bu Genel Kurul’da mesle¤imizin ve ülkemizin sorunlar›n› enine boyuna
tart›ﬂarak, çözümler üreterek mesle¤imize ve ülkemize katk› sunmuﬂ oluruz.
De¤erli arkadaﬂlar›m, ilginç bir dönemi yaﬂ›yoruz. Bugün TÜRMOB seçimlerini
yap›yoruz, hemen arkas›ndan ülke seçimlerini yapaca¤›z. Baﬂta Say›n Mustafa Özyürek olmak üzere Say›n Masum Türker’e, Say›n R›fat Nalbanto¤lu’na, mesle¤imizin
sorunlar›n› bilen, içimizden aday olan arkadaﬂlar›m›za baﬂar› dileklerimizi sunuyoruz.
De¤erli meslektaﬂlar›m, ülkemizin ve mesle¤imizin sorunlar› devam etmektedir. Diliyoruz ki, hem ülkemizin hem de mesle¤imizin sorunlar› bir an evvel çözümlenir, hem insan›m›z, hem de meslektaﬂ›m›z hak etti¤i yere gelir. Bugün yat›r›mlar
durmuﬂ, iﬂsizlik artm›ﬂ, enflasyon kronik hale gelmiﬂ, milli gelirden al›nan pay daha
da adaletsiz bir konuma gelmiﬂtir. Toplumun tüm kesimleri yolsuzluklar›n sona ermesini, ﬂeffaf ve denetlenen bir devleti, yat›r›mlar›n artmas›n›, iﬂsizli¤in azalmas›n›,
milli gelirin adaletli da¤›l›m›n›, e¤itimde ve sa¤l›kta f›rsat eﬂitli¤ini istemektedirler.
K›saca, bu ülkede yaﬂayan insanlar insanca bir yaﬂam istiyorlar. Böyle bir yaﬂam
istemek hakk›m›z de¤il mi?
De¤erli meslektaﬂlar›m, Anayasa’da yap›lan olumlu de¤iﬂikliklerin yan› s›ra
vergi sistemimizin de anayasas›n› oluﬂturmak gerekmektedir. Bu konudaki önerilerimizi sizlerle paylaﬂmak istiyorum. Gelirin yeni tan›m›ndan asla vazgeçilmemelidir.
Vergi sistemi vergi adaletini gözetmek suretiyle üretim ve istihdam› engellemeyecek, hatta teﬂvik edecek tarzda oluﬂturulmal›d›r. Türk vergi sistemi hukukun üstünlü¤ünü, kiﬂi haklar›n› esas alan, hakkaniyet ilkelerine riayet eden bir yap›ya kavuﬂturulmal›d›r. Vergi konusunda yap›lacak yasal düzenlemelerde toplumsal uzlaﬂma ilke olarak benimsenmelidir. Vergi yasalar›nda s›k s›k de¤iﬂiklikler yap›lmamal›d›r. Vergi kimlik numaras› vatandaﬂl›k numaras›na dönüﬂtürülmesi sa¤lanmal›d›r.
Reﬂit olan herkes y›ll›k beyanname vermelidir. Gerçekte indirilmesi gereken, ancak
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kanunen kabul edilmeyen giderler olarak tan›mlanan giderler ekonomik gerçeklerle
ba¤daﬂacak ﬂekilde yeniden düzenlenmelidir. Geçmiﬂe yürüyen vergi yasalar› ç›kar›lmamal›d›r. Nakit harcamalara s›n›r getirilmeli, tüm harcamalar kredi kart›, çek,
banka, finans kurumlar› arac›l›¤›yla olmal›d›r. Ekonomide kullan›lan belgeler nama
yaz›l› hale getirilmelidir. Vergi yasalar› aras›nda paralellik ve bütünlük sa¤lanmal›d›r. Menkul sermaye iratlar›n›n vergilendirilmesine iliﬂkin düzenlemelerde istikrar
sa¤lanmal›d›r. Tahsil edilen KDV’den al›ﬂlar›n KDV indirildikten sonra devir KDV oluﬂuyorsa bu tutar o ay ilgili firmaya nakit olarak ödenmelidir.
Vergi SSK oran ve primleri azalt›lmal›, asgari ücretle SSK taban ve taban
çeliﬂkisi düzeltilmelidir. Ücretlilerin vergi iade sisteminden asla vazgeçilmemelidir.
Hayat standard› esas› tekrar geri getirilmemelidir. Halka güven veren ﬂeffaf bir
harcama ve bütçe reformu uygulanmal›d›r. Borçlanarak kalk›nma modelinden vazgeçilmelidir. Enflasyon tek haneye ininceye kadar enflasyon muhasebesi uygulanmal›d›r. Devlet muhasebe sisteminde ödeme sisteminden tahakkuk sistemine geçilmelidir. Denetimler yeni memur al›narak de¤il, 3568 say›l› yasa ile unvan alm›ﬂ
meslek mensuplar›m›zca yap›lmal›d›r. Sosyal güvenlik kurumlar› tek çat›da birleﬂtirilmelidir.
De¤erli meslektaﬂlar›m, mali milat konusunda beyaz bir sayfa aç›lmal›d›r. Parasal servetler beyan edilmeli, faturas›z stok ve demirbaﬂlar resmileﬂtirilmeli, geçmiﬂe yönelik inceleme yap›lmayaca¤›n›n garantisi verilmeli. Tüm bu iﬂlemlerden bir
kuruﬂ vergi almayaca¤›m denildi¤inde beyaz sayfa aç›lm›ﬂ olacakt›r. ‹ﬂte bu önerilerimiz hayata geçti¤inde istikrar sa¤lan›r, güven ortam› oluﬂur, kay›t d›ﬂ› ekonomi
azal›r, enflasyon tek haneye iner, vergi tabana yay›l›r, herkes mali gücüne göre vergi öder, vergide adalet sa¤lan›r, borçlar ödenir, milli gelirden herkes adilce pay›n›
al›r. Yeter ki bu camian›n sesine kulak versinler, yeter ki sorunlar› çözmede samimi
olsunlar.
De¤erli delegeler, mesleki örgütlülü¤ümüzün 12. y›l›n› geride b›rakt›k. Geldi¤imiz konumu son derece önemsiyoruz. Yap›lanlar› hiç bir zaman yeterli bulmuyoruz.
Ç›tay› daha da yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için bulundu¤umuz konumu, yapt›¤›m›z iﬂi gözden geçirmemiz gerekiyor. Yolsuzluklar›n, ﬂeffafl›¤›n tart›ﬂ›ld›¤› günümüzde kendi kap›m›z›n önünü deyim yerindeyse hiç çekinmeden, baﬂkalar›n düzeltmesini beklemeden temizlemek zorunday›z.
Bürolar›m›z› ça¤›n koﬂullar›na uygun teknoloji ile bütünleﬂtirmemiz gerekiyor.
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Mevcut müﬂterilerimizi korumak veya yeni müﬂteri edinebilmemiz için müﬂterilerimize fayda ve de¤er yaratmal›y›z. Güçlerimizi birleﬂtirerek ﬂirketleﬂmeliyiz. Yabanc›
dil ö¤renmeliyiz. Finansal, yönetsel, vergisel konularda uzmanlaﬂmal›y›z. ‹nsan kaynaklar›n› yeni bir iﬂ alan› olarak görmeliyiz. Internet gibi teknolojik geliﬂmelere uyum
sa¤lamal›y›z. E¤itim çal›ﬂmalar›na devam etmeliyiz.
De¤erli arkadaﬂlar›m, mesleki yaﬂant›m›z›n en temel sorunu haks›z rekabettir. Haks›z rekabetin temelinde neler yatt›¤›n› detayl› olarak anlatmak istemiyorum. Ama ﬂunu bilin ki, hepimiz kan kaybediyoruz, hepimiz ma¤dur oluyoruz. Diyoruz
ki, haks›z rekabet bitinceye kadar bu mücadeleye devam edilmelidir. Haks›z rekabetin çözümüne katk› sunaca¤›na inand›¤›m›z meslek kararlar›na iptal davas› açmak
yerine tüm odalar›m›z›n sahip ç›kmas›n› diliyoruz.
Dünyada ve ülkemizde yaﬂanan olumsuzluklardan sonra, baﬂta IFAC olmak
üzere meslek mensuplar›n›n yapabilece¤i iﬂ say›s›n›n s›n›rland›r›lmas›n›n zaman›
gelmiﬂtir. Yeminli mali müﬂavirler, meslek mensuplar›m›z› yard›mc› eleman olarak
görmemelidirler. Mesle¤i asla ve asla ast üst olarak görmemelidirler. Meslek mensuplar›m›zla bizzat görüﬂerek, birbirimize de¤er vererek, hem manevi hem de maddi
olarak verilen eme¤in karﬂ›l›¤› ödenerek meslek dayan›ﬂmas›n› bir an evvel oluﬂturmak zorunday›z.
De¤erli meslektaﬂlar›m, sözlerimi, bu dönem verece¤imiz iki ödülü ilan ederek
bitirmek istiyorum. ‹stanbul Odas› olarak bu dönem iki ödül verece¤iz. Birincisi, y›l›n
en baﬂar›l› genç muhasebe bilim adam› ödülü, ikincisi, y›l›n en baﬂar›l› ve kaliteli muhasebe bürosu ödülü.
Diliyoruz ki, bu ödüller hem tüm illerde, hem de TÜRMOB taraf›ndan verilsin.
Ekonomide istikrar›n sa¤lanmas›, mesleki sorunlar›n çözümlenmesi, ayd›nl›k ve bar›ﬂ dolu günlerin bizlerin olmas› dile¤iyle Genel Kurulumuzun mesle¤imiz ve ülkemize
katk› getirmesini diliyor tekrar sayg›lar sunuyorum.
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Bürolar›m›z› ça¤›n koﬂullar›na uygun
teknolojiyle bütünleﬂtirmemiz gerekiyor.
Mevcut müﬂterilerimizi korumak ve yeni
müﬂteri edinebilmemiz için müﬂterileri-mize fayda ve de¤er yaratmal›y›z.
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>>> TÜRMOB 14. Ola¤an Genel Kurulu
Say›n Divan, Say›n Genel Baﬂkan, TÜRMOB’un de¤erli yöneticileri, Say›n
Onursal Genel Baﬂkan›m, de¤erli oda baﬂkanlar›m, Türkiye’nin dört bir yan›ndan
gelen sevgili delege arkadaﬂlar›m; hepinizi ‹stanbul Mali Müﬂavirler Odas› ad›na
sayg› ve sevgiyle selaml›yor, hoﬂgeldiniz diyorum.
Diliyorum ki, bu Genel Kurul’da mesle¤imizin ve ülkemizin sorunlar›n› enine boyuna tart›ﬂarak, çözümler üreterek mesle¤imize ve ülkemize katk› sunmuﬂ oluruz.
De¤erli meslektaﬂlar›m, öncelikle ekonominin genel görüntüsünü hep birlikte gözden
geçirelim diyoruz. Ülkemiz dünya rekabet gücü s›ralamas›nda 1994 y›l›nda 47 ülke
içinde 31. s›rada iken, 2002 y›l›nda 46. s›raya düﬂmüﬂtür. ‹lk 6 ayl›k verilere göre
2003 y›l› gayri safi milli has›lan›n 238 milyar dolar olmas› bekleniyor. Kiﬂi baﬂ›na
gelir 3 bin 600 dolar seviyesinde olacak. Gayri safi büyüme oran› 2002 y›l›nda
yüzde 8.3 iken, 2003 y›l›nda yüzde 5’e gerilemesi beklenmektedir. Son 6 y›lda nüfusumuz 8 milyon artarken, istihdam 6 y›l önceki 20 milyon kiﬂi düzeyinde kalm›ﬂt›r. 2002 y›l›nda tar›m d›ﬂ› iﬂ gücüne 9 bin kiﬂi, iﬂsizlere de yar›m milyon kiﬂi eklenmiﬂtir. Son verilere göre ülkemizde aç›k iﬂsizler 2.4 milyondur. Düzenli ve yeterli iﬂi
olmayanlar›n say›s› 3 milyondur. 2003 y›l› sonunda d›ﬂ borcun 138,5 milyar dolar
ile gayri safi milli has›lan›n yüzde 65’e ulaﬂ›lmas› beklenmektedir.
‹hracat hacminin artmas›na ra¤men 2002 y›l›n›n ilk 5 ay›nda 1,5 mil yon dolar olan cari iﬂlemler aç›¤› 2003 y›l›n›n ayn› döneminde 3,5 milyar dolara ulaﬂm›ﬂt›r. ‹lk 6 ayl›k verilere göre toplanacak vergilerin y›l sonu hedefini yüzde 43 civar›nda tutturaca¤› görülmektedir. Toplam vergi gelirlerinin yüzde 70’i dolayl› vergilerden oluﬂmaktad›r. Toplam vergi gelirlerinin yüzde 94’ü faiz ödemelerine gitmektedir.
De¤erli delegeler, ülkemizde 1980’li y›llardan sonra geliﬂmek için, ilerlemek için
yanl›ﬂ bir yol izlenmiﬂtir. Hepinizin bildi¤i gibi bu yol, borçlanarak kalk›nmad›r. Bugün
ülkemizdeki istikrar IMF ile özdeﬂ bir konuma gelmiﬂtir. Döviz düﬂtü¤ü zaman, borsa endeksi yükseldi¤i zaman, IMF iyi not verdi¤i zaman ekonomi iyi olarak alg›lanmak tad›r. Peki sizlere soruyorum. Yat›r›mlar artt› m›, iﬂsizlik azald› m›, ihracat
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artt› m›, sat›n alma gücümüz artt› m›, müﬂteri say›m›z artt› m›, müﬂteri ücretlerimizi rahat tahsil edebiliyor muyuz, gerçekten enflasyon azald› m›?
ﬁimdi sizlere D‹E’nin aç›klad›¤› baz› kalemlerdeki fiyat art›ﬂlar›n› vermeye çal›ﬂaca¤›m. Hesaplamada yer alan bir kaç kalemden örnek verece¤im, 100’ün üstündeki kalemde hemen hemen ayn› mant›¤› hep birlikte görmüﬂ olaca¤›z.
2002 A¤ustos ay›yla 2003 A¤ustos ay›ndaki baz› temel maddelere bakal›m.
Et, 8 milyon 104 bin liradan, 11 milyon 748 bin liraya ç›km›ﬂ, yüzde 45 artm›ﬂ. Peynir, 4 milyon 175 bin liradan 7 milyon 18’e ç›km›ﬂ, yüzde 56 artm›ﬂ. Bir örnek daha.
Sigara 725 bin liradan 1 milyon 150 bin liraya ç›km›ﬂ, yüzde 58.6 artm›ﬂ. De¤erli
arkadaﬂlar, ayn› dönemle ilgili, yani 2002 A¤ustos ve 2003 A¤ustos aras›ndaki
D‹E’nin aç›klad›¤› enflasyon oran› yüzde 19’dur. Yani gerçekte gerçek enflasyon bunun üstünde oldu¤unu hepimiz görüyoruz, yaﬂ›yoruz ve her geçen de sat›n alma
gücümüz azalmaktad›r.
De¤erli delegeler, geliﬂmiﬂ ülkeler seviyesine ç›kabilmek için istihdama, ihracata, turizme, enflasyonun düﬂmesine ve de kay›t d›ﬂ› ekonomiye önem vermeliyiz.
Kay›t d›ﬂ› ekonomiyle ilgili nedenler konusuna zaman› iyi de¤erlendirmek aç›s›ndan
girmeyece¤im, ama inan›n hangi sivil toplum kuruluﬂu, hangi meslek örgütü olsun
bir araya gelelim bu nedenler üç aﬂa¤› beﬂ yukar› ayn›d›r. Burada önemli olan kay›t
d›ﬂ› ekonominin nas›l çözümlenmesidir.
Say›n Bakan’›n ifade etti¤i veya bugün ifade etti¤i bir yanl›ﬂ anlama var. Biz
meslek örgütü olarak kay›t d›ﬂ› ekonomiyi biz engelleriz gibi bir iddiam›z ve talebimiz hiçbir zaman olmad› de¤erli arkadaﬂlar. Biz sadece kay›t d›ﬂ› ekonominin ﬂu
ﬂekilde yap›l›rsa çözümlenir konusundaki görüﬂlerimizi dile getirdik. ‹zninizle bu konudaki görüﬂlerimizi sizlerle paylaﬂmak istiyorum. Önce tutarl› bir siyasi irade sa¤lanmal›d›r. Toplumun inanaca¤› ve destekleyece¤i sürekli bir eylem plan› haz›rlanmal›d›r. Fatura kullanmak cazip hale getirilmelidir, tüm harcamalar vergi matrah›
hesab›nda gider olarak kabul edilmelidir. Ücretlilere ve emeklilere özel gider indirimi
müessesesi vergi almay› özendirecek biçimde oluﬂturulmal›d›r. Vergi kimlik numaras›, vatandaﬂl›k numaras›na dönüﬂtürülmelidir. Reﬂit olan herkes y›ll›k beyanname
vermelidir. Enflasyon muhasebesi uygulamalar›na geçilmelidir. Vergi oranlar› ve
SSK primleri düﬂürülmelidir. Basit usul uygulamas› kald›r›lmas›, bütün mükellefler
bilanço esas›na göre defter tutmal›d›r. Nakit harcamalar› getiren s›n›r olumlu bir
geliﬂmedir, ancak bu s›n›r aﬂama aﬂama daha aﬂa¤›ya çekilmelidir. Ekonomi hamili-
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ne yaz›l› olmaktan ç›kar›l›p nama yaz›l› hale gelmelidir. Gelirin tan›m› tüm gelir unsurlar›n› içine alacak ﬂekildi yeniden düzenlenmelidir. Dolayl› vergilerin yaratt›¤›
adaletsizlik önlenmelidir. Vergi yarg›s› ve vergi idaresi etkin çal›ﬂmal›d›r. Vatandaﬂ›n vergi sistemine olan güveni sa¤lanmal›d›r. E¤itim sistemimize vergi bilinci ders
olarak konulmal›d›r. “Nereden buldun”dan asla vazgeçilmemelidir. Devlet muhasebe
sisteminde, ödeme sisteminden tahakkuk sistemine geçilmelidir. Denetimler yeni
memur alarak de¤il 3568 say›l› yasayla yetki alm›ﬂ meslek mensuplar›m›zca yap›lmal›d›r.
De¤erli delegeler, mesleki örgütlülü¤ümüzün 13 y›l›n› geride b›rakt›k, geldi¤imiz
konumu son derece önemsiyoruz, yap›lanlar› hiçbir zaman yeterli bulmuyoruz, ç›tay›
daha da yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için bulundu¤umuz konumu, yapt›¤›m›z› iﬂi
gözden geçirmemiz gere kiyor. Yolsuzluklar›n, ﬂeffafl›¤›n tart›ﬂ›ld›¤› günümüzde
kendi kap›m›z›n önünü deyim yerindeyse hiç çekinmeden, baﬂkalar›n›n düzenlemesini
beklemeden temizlemek zorunday›z.
Bürolar›m›z› ça¤›n koﬂullar›na uygun teknolojiyle bütünleﬂtirmemiz gerekiyor.
Mevcut müﬂterilerimizi korumak ve yeni müﬂteri edinebilmemiz için müﬂterilerimize
fayda ve de¤er yaratmal›y›z. Güçlerimizi birleﬂtirerek, ﬂirketleﬂmeliyiz, yabanc› dil
ö¤renmeliyiz, finansal, yönetsel, vergisel konularda uzmanlaﬂmal›y›z, insan kaynaklar›n› yeni bir iﬂ alan› olarak görmeliyiz, Internet gibi teknolojik geliﬂmelere uyum
sa¤lamal›y›z, e¤itim çal›ﬂmalar›na devam etmeliyiz.
De¤erli arkadaﬂlar›m, mesleki yaﬂant›m›z›n en temel sorunu haks›z rekabettir. Haks›z rekabetin temelinde neler yatmaktad›r, bunun detaylar›na inmeyece¤im
vakti iyi kullanmak aç›s›ndan. Bu konudaki görüﬂlerimizi tüm odalar›m›z, tüm delegelerimiz biliyorlar. Ancak bu sorun bitinceye kadar mücadeleye devam edilmelidir.
Haks›z rekabetin çözümüne katk› sunaca¤›m›z, inand›¤›m›z meslek kararlar›n›n iptali yerine, dava açmak yerine, tüm odalar›m›z›n sahip ç›kmas›n› diliyoruz. Dünyada
ve ülkemizdeki yaﬂanan olumsuzluklardan sonra, meslek mensuplar›n›n yapaca¤› iﬂ
say›s›n›n s›n›rland›rmas›n›n zaman› gelmiﬂtir. De¤erli arkadaﬂlar, Say›n Bakan hem
‹stanbul’da hem de bugün burada hep bir ça¤r›da bulunuyor. Diyor ki, sizler benim
yard›mc›ms›n›z. Biz hiçbir zaman Maliye Bakanl›¤›’n›n yard›mc› kadrolar› de¤iliz de¤erli arkadaﬂlar›m.
Bizler, Bat› standartlar›nda, geliﬂmiﬂ ülkelerde oldu¤u gibi mesle¤imizi ba¤›ms›z, tarafs›z, toplum ç›kar› için sürdürmek isteyen meslektaﬂlar grubuyuz. E¤er bi-
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ze bu gözle bak›ld›¤› takdirde, her zaman ifade etti¤imiz gibi herkes kendi aç›s›ndan
kendine düﬂen pay›n› alm›ﬂ olacaklard›r. Bu arada yeminli mali müﬂavirlere de bir
mesaj›m var. Meslek mensuplar›m›z› yard›mc› eleman olarak görmeden, bizzat gö
rüﬂerek, birbirimize de¤er vererek, verilen eme¤in karﬂ›l›¤›n› ödeyerek, mesleki dayan›ﬂmay› bir an evvel oluﬂturmak zorunday›z.
De¤erli delegeler, enflasyon muhasebesinin uygulanmas›n› gerekli gördük, y›llard›r dile getirdik. Bildi¤iniz gibi, Meclis’in gündeminde bu konuda bir yasa tasar›s›
var. Muhtemel bu tasar› k›sa sürede yasallaﬂacak ve 2004 y›l›nda uygulanacakt›r.
Peki bizler ve mali idare bu k›sa sürede gerek alt yap› çal›ﬂmalar›n›, gerekse e¤itimleri tamamlayabilecek miyiz? Çok önemsedi¤imiz ve uygulanmas›n› talep etti¤imiz
bu konunun bu k›sa sürede baﬂar›l› olarak uygulanaca¤›na inanmamaktay›z; çünkü
geç kal›nm›ﬂt›r. Bu nedenle t›pk› Tekdüzen Muhasebe Uygulama Tebli¤i’nde oldu¤u
gibi bir geçiﬂ süreci oluﬂmal›d›r. Diyoruz ki, bu konu önce hemen yasallaﬂs›n.
01.01.2004 tari hinden itibaren önce ek mali tablo verenler enflasyon muhasebesi
uygulans›n. 01.01.2005 tarihinden itibaren ise de tüm mükelleflere enflasyon muhasebesi uygulans›n diyoruz. Böylelikle bu süre içerisinde hem alt yap› çal›ﬂmalar›,
hem program çal›ﬂmalar›, hem de e¤itim çal›ﬂmalar›m›z› bitirmiﬂ oluruz.
De¤erli meslektaﬂlar›m, bizler sadece ekonomiyle ilgilenmemekteyiz, bizler
cumhuriyetimizin kuruluﬂunun temelini oluﬂturan demokratik, laik ve sosyal hukuk
devletine yönelik her türlü sald›r›ya ve siyasi kadrolaﬂmaya asla izin vermeyece¤iz.
Bizler ormanlar›n talan edilmesine, üniversitelerin siyasallaﬂt›r›lmas›na da izin vermeyece¤iz. Ayr›ca savaﬂlar› ve iﬂgalleri hiçbir gerekçe hakl› gösteremez. Bu nedenle
Irak’a asker gönderilmesini de onaylam›yoruz. Bugüne kadar meslek örgütümüzün
kamuoyunda sayg›n bir konuma gelmesinde emek vermiﬂ, ﬂu anda Onursal Genel
Baﬂkanl›¤›m›z› yapan Say›n Mustafa Özyürek’e bugüne kadarki yapt›¤› çal›ﬂmalardan dolay›, ‹stanbullu meslektaﬂlar›m ad›na teﬂekkürlerimi sunuyorum. Ve yeni Genel Baﬂkan›m›z Say›n Mehmet Timur ve arkadaﬂlar›na da hem çal›ﬂmalar›nda baﬂar›lar diliyoruz, hem de bugün gördü¤ünüz gibi çok önemli baﬂar›lar› bizlerin önümüze getirdikleri için bu çal›ﬂmalar›ndan dolay› da teﬂekkürlerimizi sunuyorum.
Genel Kurul’un baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle hepinize sevgi ve sayg› sunuyorum.
Teﬂekkür ederim.
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Özellikle son y›llarda yaﬂad›¤›m›z s›-k›nt›lar büyük, haks›z rekabet, sürekli kan
kaybeden bir meslek grubu... Diyoruz ki,
gelin bu Genel Kurul’dan sonra tüm oda-larda üyelerimize aç›k toplant›lar yapa-l›m, herkes elini taﬂ›n alt›na soksun.
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9 Ekim 2004

>>> TÜRMOB 15. Ola¤an Genel Kurulu
Say›n Divan Baﬂkan›, de¤erli Genel Baﬂkan›m, TÜRMOB’un de¤erli yöneticileri,
Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen de¤erli delegeler; hepinizi ‹stanbullu meslektaﬂlar›m ad›na sayg› ve sevgiyle selaml›yor, hoﬂgeldiniz diyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m, 14 y›lda bu meslek örgütü çok önemli bir yere geldi. Sabahleyin multivizyonda Türkiye’deki Odalar›m›z›n konumlar› sizlere anlat›ld›, aktar›ld›. Bu geldi¤imiz konumu kimsenin küçümsememesi gerekiyor. ‹ddia ediyorum bu
motivasyon, bu heyecan, bu dinamizm hiçbir meslek örgütünde yoktur. Ama, bir
gerçek var. Böyle bir Genel Kurul’da sabahtan akﬂama kadar de¤il, 2 gün, 3 gün, 4
gün bu mant›k içerisinde konuﬂursak buradan ayr›l›rken bir ﬂey götürmemiz söz konusu de¤ildir.
Bu nedenle diyorum ki, özellikle son y›llarda yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›lar, haks›z rekabet, sürekli kan kaybeden bir meslek grubu, diyoruz ki, gelin bu Genel Kurul’dan
sonra tüm odalarda üyelerimize aç›k toplant›lar yapal›m, herkes elini taﬂ›n alt›na
soksun, hem mesleki sorunlar›m›z›n güncelleﬂti¤i, hem toplumsal konulara yaklaﬂ›m›m›zla ilgili dosyalar›n oluﬂtu¤u, sonra bunlar› Türkiye platformuna getirelim.
SMMM oda baﬂkanlar›na, YMM oda baﬂkanlar›na sesleniyorum, mesle¤in önder
kadrolar›na sesleniyorum, gelin bu mesle¤i daha ileri boyuta götürmek için asgari
müﬂtereklerde bir araya gelelim, uzlaﬂal›m, birlikte üretelim, birlikte Türkiye’nin
gündemini belirleyelim. Biz bu meslek örgütünün Türkiye’nin gündemini belirleyece¤ine yü rekten inan›yoruz ve pazartesiden itibaren biraz önce anlatt›¤›m çer çevede
kavga etmeden, bir araya gelerek, birbirimize de¤er vererek, birlikte üreterek Türkiye’de bu mesle¤in daha iyi bir yere gelmesiyle ilgili büyük ad›mlar atmak üzere yola
ç›k›yoruz.
Hepinize sayg›lar sunuyor, teﬂekkür ediyorum.
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Türkiye’de iﬂler o kadar iyi gitmiyor.
Bize sunulan tablolar, rakamlar o kadar
gerçekçi de¤il, s›k›nt›l› günler hep önümüzde. Ülkede bir yandan böyle bir sü-reç varken son birkaç y›ld›r bizi bölmek
üzere birçok senaryolar üretiliyor.
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1 Ekim 2005

>>> TÜRMOB 16. Ola¤an Genel Kurulu
Say›n Divan, Say›n Genel Baﬂkan›m, de¤erli mesai arkadaﬂlar›m, Türkiye’nin
dört bir yan›ndan gelen sevgili delege arkadaﬂlar›m; hepinize hoﬂgeldiniz diyor, hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.
Sevgili arkadaﬂlar, Türkiye’de iﬂler o kadar iyi gitmiyor. Bize sunulan tablolar,
rakamlar o kadar gerçekçi de¤il, s›k›nt›l› günler hep önümüzde. Ülkede bir yandan
böyle bir süreç varken son birkaç y›ld›r bizi bölmek üzere birçok senaryolar üretiliyor. ‹çimizden baz›lar› ayr› birlikler, SPK’da ayr› birlikler, ROSC’ta ayr› birlikler. Peki,
bölünürsek acaba her ﬂey daha m› güzel olacak? Bence bu Genel Kurul’da bunun
ad›n› çok iyi koymam›z gerekiyor.
‹stanbullu arkadaﬂlar›m bilirler, bir örgütçü örgütlenmeyi ﬂöyle anlat›yor: Bir
pamuk tarlas› düﬂünün diyor, bu pamuklar› toplars›n›z diyor, tarlaya öbek öbek koyars›n›z diyor, bir küçük rüzgar gelir diyor sallar atar diyor. Ama, diyor bu toplad›¤›n›z pamuklar› balya yaparsan›z diyor de¤il rüzgar, de¤il büyük kas›rgalar dahi gelse yerinden oynatamaz diyor. Ya biz örgütlü güç olaca¤›z ya da darmada¤›n
olaca¤›z. Burada eleﬂtiri yapan arkadaﬂlar›m, katk› sunan arkadaﬂlar›m TÜRMOB
yönetimi olarak gerçekten birbirimizi incitmeden, mesle¤in gelece¤ine yönelik, ülkenin gelece¤ine yönelik önerilerin hepsini dikkate alacakt›r. Ama, söz alan arkadaﬂlar›mda bir eksiklik görüyorum, Nail arkadaﬂ›m k›smen anlatt›. Çok fazla okuma
al›ﬂkanl›¤› yok sevgili arkadaﬂlar›m ve TÜRMOB’un yeni yönetim anlay›ﬂ›n›n da ne
oldu¤unun fark›nda de¤ilsiniz.
Bak›n, bu Yönetim Kurulu göreve geldi¤inde ilk yapt›¤› ﬂudur: Odalara dedik ki,
toplant›lar yap›n, mesleki sorunlar›m›z› tespit edin, güncelleﬂtirin, bize gönderin,
biz de TÜRMOB yönetimi olarak önümüze bir yol haritas› çizelim. Web sayfam›zda
var TÜRMOB’un vizyon önerisi. 16 projeden oluﬂmakta sevgili arkadaﬂlar. ‹ﬂte, bence bu 16 proje konusunda örgüt tam deste¤ini verecek mi vermeyecek mi bunun
yan›t›n›n verilmesi gerekiyor.
Birkaç örnek verece¤im sevgili arkadaﬂlar›m. Çok konuﬂulan Türk Ticaret Kanunu konusunda odalar›m›za dedik ki, bu tasar›y› izleyin, irdeleyin, bize görüﬂlerinizi
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sunun. ﬁu anda Türkiye’nin gündeminde olan bir vergi yasalar› var, nas›l vergi yasalar›n› de¤iﬂtirmeliyiz, toplant›lar yap›n, bize görüﬂlerinizi sunun. Üzülerek söylüyorum sevgili arkadaﬂlar›m, 78 odam›z›n önemli bir bölümü bu konuda görüﬂ sunmuyor, bizler görüﬂ sunmad›¤›m›z sürece yol almam›z mümkün de¤il veya TÜRMOB yönetimini atlayarak, raporlar sunarak da yol almam›z mümkün de¤il.
Bak›n 16 No’lu projeyi sadece size onu anlataca¤›m, di¤erlerini döndükten
sonra lütfen irdeleyiniz, her türlü önerinize aç›k oldu¤umuzu belirtmek istiyorum. 16
No’lu proje toplumsal konular. Biraz önce bugün sabahtan beri ifade edilen özellikle
kendi alan›m›zla ilgili Türkiye’nin sorunlar›na yönelik dosya baﬂl›klar› var. ‹ﬂte 1
Ekim’den itibaren TÜRMOB yönetimi bugüne kadar bu çal›ﬂma gruplar›n›n oluﬂumuyla ilgili isimleri beklemekten dolay› ata¤a kalkamad›¤›m›z bu çal›ﬂma 1 Ekim’den
sonra hayata geçecektir.
Toplumsal konularda diyoruz ki, örne¤in Türkiye’de bir yolsuzluk sorunu varsa,
Türkiye’de bir kay›t d›ﬂ› ekonomi sorunu varsa TÜRMOB önce bunu bir uzmana haz›rlatt›racak, uzmana haz›rlatt›¤› bu görüﬂü odalar›na gönderecek, üyelerin görüﬂlerine açacak, üyelerin görüﬂünü ald›ktan sonra bu tüm örgütün görüﬂü olarak ayn›
anda, 78 ilde, TÜRMOB burada, di¤er odalar kendi ilinde bas›n toplant›s›yla kamu
oyuna bu raporlar› sunacak.
‹ﬂte o zaman sevgili arkadaﬂlar, bizi herkes farkl› bir ﬂekilde dinleyecek, önerimize farkl› bir ﬂekilde yaklaﬂacaklar. Diyoruz ki, gün ayr›lma günü de¤il, gün birbirimizle kavga etme günü de¤il, gün birbirimizi k›rma günü de¤il. Gün kenetlenme günü, baﬂta anlatt›¤›m o balya gibi birbirimize ba¤lanma günü, iﬂte o balyay› oluﬂturursak bizim önümüzde ne ROSC’u, ne Dünya Bankas›, ne IMF’si, hiçbiri duramaz
sevgili arkadaﬂlar.
Bu duygu düﬂünceyle, bu örgütlü gücümüzle önümüzdeki süreçte kenetlenmek
üzere bizi, TÜRMOB yönetimini 16 proje konusunda sürekli uyarman›z dile¤iyle hepinize sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ediyorum.
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En az›ndan mali müﬂavirlerin, muhasebecilerin, yeminli mali müﬂavirlerin mali tatil
özlemi için ilk ad›m at›lm›ﬂ oldu. Bir di¤er
konu, beyan süreleri. Bugün de söz verdiler.
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8 Ekim 2006

>>> TÜRMOB 17. Ola¤an Genel Kurulu
Say›n Divan, sayg›de¤er delege arkadaﬂlar›m; hepinizi sayg› ve sevgiyle selaml›yorum. Öncelikle saat 10.30’tan beri bu saate kadar bekleyen siz de¤erli delege arkadaﬂlar›m›za teﬂekkürlerimizi sunmak istiyorum. Tabii söz alan arkadaﬂlar›m›z mesle¤in gelece¤i ad›na özellikle önümüzdeki dönemle ilgili önemli önerilerde bulundular. Yeni yönetim bu önerileri mutlaka dikkate alacakt›r. Bize yol gösterecekleri için katk› sunan tüm arkadaﬂlar›ma teﬂekkür etmek istiyorum.
Sadece bir iki konunun alt›n› çizmek istiyorum. Özellikle mali tatil konusunda
bir arkadaﬂ›m›z›n hakl› bir eleﬂtirisi var. Böyle bir mali tatilin yutturmaca oldu¤u
konusu. Gerçekten biz de TÜRMOB yönetimi olarak böyle bir mali tatile kat›lmad›¤›m›z› belirtmek istiyorum. (Alk›ﬂlar) Çünkü, bizler hat›rlars›n›z bunu gündeme getirirken ﬂöyle hayal etmiﬂtik: ‹ﬂte temmuz ay› bir mali tatil olarak alg›lanmas›n› ve
bir sonraki ayda ilgili beyanlar›n verilmesi ﬂeklinde bir dile¤imiz vard›, hayalimiz vard›.
Tabii bugün de ifade ettiler. Kendi içimizde de çok tart›ﬂ›yoruz. Dünyan›n hiçbir yerinde de sevgili arkadaﬂlar mali tatil diye bir kavram yok. Türkiye’ye özgü bir
uygulama. Bir ay boyunca Türkiye’deki tüm ödemelerin, beyanlar›n ertelenmesi de
hakikaten bizim camia taraf›ndan düﬂünmemiz gereken bir konudur. Ama, burada
bizim arzu etmedi¤imiz bir mali tatil olmas›na ra¤men tam anlat›lmad›, ama ﬂöyle
bir boyutu var: 1 ay boyunca hiçbir vergi incelemesinin olmayaca¤›, vergi dairesinden hiçbir yaz›n›n gelmeyece¤i de bir dönem olaca¤›n› sizlerle paylaﬂmak istiyorum.
K›saca bunun bir baﬂlang›ç olarak görülmesini en az›ndan Türkiye’de mali müﬂavirlerin, muhasebecilerin, yeminli mali müﬂavirlerin böyle bir özlemini ilk ad›m olarak alg›lanmas› gerekiyor. Yine bir di¤er konu de¤erli arkadaﬂlar›m, beyan süreleri.
Bugün de söz verdiler. Ben, mali tatilin Plan Bütçe’de görüﬂülmesi s›ras›nda bir
güzelli¤i yaﬂad›m Say›n Genel Baﬂkan›mla birlikte. O da ﬂuydu: Gerek iktidardaki
meslekten gelen milletvekillerimiz, gerekse muhalefetteki milletvekillerimiz tam bir
tak›m çal›ﬂmas› içerisinde bu iﬂe sahip ç›kt›lar. ﬁimdi, ben ayn› ilgiyi, deste¤i beyan
sürelerinde de olmas›n› istiyorum. Yani, bunu bürokratlarla bir gün hesab› yap›lma-
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s›n› do¤ru görmüyoruz. Say›n Bakan, odalarla yapm›ﬂ oldu¤umuz, say›n baﬂkan
larla yapm›ﬂ oldu¤umuz bir toplant›da iﬂte 1 gün hesab› yap›larak 24 KDV, 14 geçici vergi olarak bunu ilan edilece¤ini ifade ettiler. Aradan 3 ay geçti her beyan dönemi geldi meslek mensubu hakl› olarak, bunlar uzuyor mu uzam›yor mu diye bize
geliyorlar ve biz TÜRMOB yönetimi olarak odalar›n da ﬂunu çok iyi biliyorum ki, beyan süresi uzat›ld› diye SMS çekmelerinden kimse mutluluk duymuyor.
Bu nedenle ald›¤›m›z bilgi ﬂu: Bayram nedeniyle hükümetin bu kanun teklifini
getirmeleri biraz zor gözüküyor. Son defa olmak üzere muhtemelen bayram süresi
nedeniyle KDV beyan süresi yine sirkülerle uzat›lacak, ama onda sonraki dönemde
art›k bu yasal bir ﬂekilde yoluna devam edecek. Ben, meslekten gelen milletvekillerine ﬂunu söyledim parlamentoda, 1 gün hesab›n› yapmay›n, KDV’yi 25 yapal›m, geçici vergiyi de 17’si yapal›m bu meslek camias› rahat bir nefes als›n dedik. Umut ediyorum Plan Bütçe görüﬂmesi aﬂamas›nda bu meslek dayan›ﬂmas›yla bu önerimiz
de hayata geçmiﬂ olacakt›r.
De¤erli arkadaﬂlar, üç konunun alt›n› çizmek istiyorum gelecekle ilgili. Çünkü,
2004-2006 döneminde bir süreci baﬂlatt›k sizlerle birlikte. Göreve geldi¤imizde
dedik ki, Odalar›m›zda toplant›lar yap›n, mesleki sorunlar›m›z› tespit edin, yeniden
otural›m bir yol haritas› çizelim dedik.
Ve bunun sonucunda yaklaﬂ›k Odalar›m›z›n büyük bir bölümü, say›ya girmek istemiyorum. Bize meslekle ilgili yaﬂanan sorunlar› ilettiler ve biz de TÜRMOB yönetimi olarak 13 baﬂl›k ad› alt›nda projelerimizi oluﬂturduk.
Bunlardan bir tanesi konuﬂmac› arkadaﬂlar›m ifade ettiler. TÜRMOB’un toplumsal konulardaki çözüm raporlar›d›r. Biz bunu önümüzdeki dönem gerçekten kendi alan›m›zla ilgili konular, baﬂta ekonomi olmak üzere, TÜRMOB 1990’dan beri, kuruldu¤u günden bu yana bu ülkenin ç›karlar› do¤rultusunda, do¤ru bildiklerini ortaya koymuﬂtur, önümüzdeki süreçte de bunlar› koymaya devam edecektir. O nedenle
ben tüm delege arkadaﬂlar›mdan, Oda yönetimlerinden, TÜRMOB projelerine sahip
ç›kmas›n› istiyorum. Özellikle üretti¤imiz aﬂamalar›, bunu bir eleﬂtiri olarak de¤il,
bir temenni olarak ele al›nmas›n› diliyorum, Genel Kurula 1 gün kala de¤il, çok önceden görüﬂleri bizlere iletin ki, biz de bu görüﬂleri toparlayal›m, harmanlayal›m ve
sizlerin önüne sunal›m. Birinci konu bu sevgili arkadaﬂlar›m.
‹kincisi, “Docuart” ad› adl› bir TÜRMOB’un e-birlik projesi vard›. Yani, 78 Odan›n elektronik ortamda bütünleﬂti¤i ve bu anlamda bir meslek mensubunun veya

462

1995-2006 TÜRMOB GENEL KURUL AÇIﬁ KONUﬁMALARI <<<

4 türmob genel kurul.qxp

10/3/08

11:07 PM

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

Page 463

YAHYA ARIKAN

stajyerin süreci elektronik ortamda izleyece¤i bir çal›ﬂma. Bunun çal›ﬂmas› tamamland›, zannediyorum y›l baﬂ›ndan itibaren tüm Türkiye’de bu projemiz de hayata geçmiﬂ olacakt›r. Yine burada söz alan arkadaﬂlar›mdan ﬂunu beklerdim: Sevgili
arkadaﬂlar, sizler de¤il miydiniz y›llarca yaz›l›m firmalar›ndan ﬂikayet eden, yaz›l›m
firmalar› eli cebimizde de¤il miydi sevgili arkadaﬂlar›m? Ben çok iyi hat›rl›yorum
herbirimiz kendi yaz›l›m›m›z olsun diye birçok toplant›larda, birçok süreçte dile getirmedik mi? Sadece bir örnek verece¤im. Enflasyon muhasebesi uygulamas›nda
yaz›l›m firmalar›n›n akl›m›z almayacak derecede bir kar mant›klar› vard›. Biz TÜRMOB olarak, Odalar›m›z olarak bu sürece müdahale etti¤imizi biliyorsunuz. O yüzden üçüncü olarak diyorum ki, gelin LUCA’ya sahip ç›k›n; LUCA bizim program›m›z
sevgili arkadaﬂlar›m.
Çünkü, TÜRMOB bu projeyi hayata geçirirken bir kar amac› yok, varsayal›m ki
gelir elde etti¤ini varsayal›m. Bu elde edilen gelir tekrar üyeye hizmet olarak, e¤itim olarak geri dönecektir. Bu üç konu, projeler, Docart, LUCA önümüzdeki dönemin
en yo¤un oldu¤u bir çal›ﬂma sürecini oluﬂturacakt›r. Ama, burada bir anlay›ﬂ› birlikte sürdürelim diliyoruz. Uzlaﬂma kültürü.
Sevgili arkadaﬂlar, bizim d›ﬂ›m›zda birçok kesim bizim ad›m›za kapal› kap›lar
ard›nda bir sürü versiyonlar, bir sürü projeler, bir sürü senaryolar üretiyorlar. Ama,
biz ﬂuna inan›yoruz ki, TÜRMOB 18 yaﬂ›na girerken özellikle hiçbir meslek örgütünde olmayan alt yap›yla birlikte kurumsal yap›lar›n› tamamlam›ﬂt›r ve art› bu örgüt
geçici kurulun 6 ayda ürettiklerini bu örgüt çok k›sa sürede hayata geçirebilecektir.
O yüzden benim dile¤im bu Genel Kurul’da bu uzlaﬂma kültürünün ilk ad›m›n›n
at›lm›ﬂ olmas›d›r. Biraz sonra yönetmeliklere geçirecek, ortakl›klar ilgili ﬂu söylendi
yeminli odalar› taraf›ndan. Bunun alt yap›s› haz›r de¤il, bir süre daha tart›ﬂal›m.
Gördünüz birçok SMMM Odalar›, hatta büyük ço¤unlu¤u bu Genel Kurul’da bu yönetmeli¤in geçmesi yönündeydi. Ama, madem bunun bir süreci gerekiyor, evet dedik
bu anlamda bunu geri çekelim. Ama, gelin di¤er yönet meliklerde ve 1 y›ldan beri
emek veren bizlerin gelecekle ilgili daha güzel ad›m atmak aç›s›ndan bugün buna
hep birlikte sahip ç›kal›m diyorum.
Bize verdi¤iniz destekten dolay›, güvenden dolay› tüm Yönetim Kurulu ad›na
teﬂekkürlerimi iletiyor, hepinize sayg›lar sunuyorum.
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Ö¤retmenlerimiz, ancak Atatürk ça¤›n›
yaﬂayanlar›n bilebilece¤i bir vicdan özgürlü¤ü ve laik anlay›ﬂ içinde, yeni bir ahlak,
Cumhuriyet ahlak›n› bize aﬂ›larlard›. Okul
marﬂlar›m›zda Cumhuriyet ﬂan demek, din
demek, vatan demek, derdik...
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>>> PANEL
ATATÜRK ve EKONOM‹
Tarih : 11.11.1990
Aç›ﬂ Konuﬂmas›
I. Oturum
Oturum Baﬂkan›
Panelistler

II. Oturum
Oturum Baﬂkan›
Panelistler

: Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baﬂkan›
: Atatürk ve Ekonomi
: Arslan Baﬂer KAFAO⁄LU
TÜRMOB Baﬂkan Yard›mc›s›
: Ord. Prof. Dr. Reﬂat KAYNAR
Eski Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Yüksel ÜLKEN
‹.Ü. ‹ktisat Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Doç. Dr. Öztin AKGÜÇ
‹.Ü. ‹ﬂletme Fakültesi Ö¤retim Üyesi
: 3568 Say›l› Yasa ve Uygulamadaki Yeri
: Yahya Ar›kan
: Erkin BALABAN
‹SMMMO Baﬂkan Yard›mc›s›
Prof. Dr. Kamil BÜYÜKM‹RZA
TÜRMOB Genel Baﬂkan›
Musa P‹ﬁK‹N
‹stanbul Defterdar Yard›mc›s›
Bülent SOYDAN
Yeminli Mali Müﬂavirler Odas› Temsilcisi
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>>> I. Oturum
“Atatürk ve Ekonomi”
Mehmet Eren
Bas›n›n güzide temsilcileri, de¤erli meslektaﬂlar›m. ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›'n›n düzenlemiﬂ oldu¤u panelimizin aç›ﬂ konuﬂmas›n›
yapmak üzere oda baﬂkan›m›z Say›n Yahya Ar›kan'› kürsüye davet ediyorum. Buyurun Say›n Baﬂkan›m.

Yahya Ar›kan
Sayg›de¤er bas›n ve TRT mensuplar›, sayg›de¤er konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m. ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›'n›n düzenlemiﬂ oldu¤u
panele hoﬂ geldiniz. Panelimizin birinci oturumu, “Atatürk ve Ekonomi” konusudur.
Ancak bilim adamlar›m›z›n laikli¤i savunduklar› için öldürüldü¤ü, meslek mensuplar›m›z›n savaﬂa hay›r dedikleri için tutukland›¤› bir dönemi yaﬂ›yoruz. Böyle bir dönemde Atatürk'ün düﬂünce ve ilkelerinden biri olan laiklik konusuna da de¤inmeden
geçemeyece¤iz. Atatürk laikli¤i anayasal güvenceye alm›ﬂ, demokrasinin vazgeçilmez bir ilkesi ve yaﬂam biçimi olarak belirlemiﬂtir. Laiklik din ile devlet iﬂlerinin birbirinden ayr›lmas›, dinin hukuksal, e¤itimsel ve kültürel yaﬂamdan soyutlanmas›
amac›n› taﬂ›r. E¤itimin birleﬂtirilmesi, medeni yasan›n kabulü, halifeli¤in kald›r›lmas› yaln›zca birkaç örnektir. Laiklik ilkesi dine karﬂ› bir ilke de¤ildir. Antiemperyalist
ulusal ba¤›ms›zl›k savaﬂ› verildikten sonra Atatürk, Türk toplumunu yeniden düzenlerken ilke ile ‹slam dininin ezilip yok edilmemesini de sa¤lam›ﬂt›r. K›sacas› laiklik,
ça¤daﬂ devlet kavram›n› tamamlayan siyasal, hukuksal ve toplumsal bir ilkedir.
Sayg›de¤er meslektaﬂlar›m panelimizin ikinci oturumunda ise 3568 say›l› yasa, meslek yasam›z›n uygulamadaki yeri tart›ﬂ›lacakt›r. Siz sayg›de¤er meslektaﬂlar›m›za, meslek yasam›z hakk›nda k›sa bir bilgi vermek istiyorum. Muhasebe mesle¤inin temel özelli¤i, iﬂletmelerden ve herhangi bir muhasebe biriminden gerçeklere
uygun bilanço ve kar zarar tablosunun ç›kmas›n› sa¤layan bir meslek olmas›d›r.
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Mesle¤imiz vergi denetimi de¤ildir. Gerçeklere uygun neticelerin ç›kmas›, sa¤l›kl›
bütçelerin haz›rlanmas›n› sa¤layacakt›r. Bütçelerin temel özelli¤i de ülkenin kalk›nmas›n› ve ülkede yaﬂayan insanlar›n milli gelirden adilce pay almas›n› sa¤layacakt›r. Böylesine önemli muhasebe mesle¤inin yasal statüye kavuﬂmas›, çeﬂitli nedenlerden dolay› sürüncemede kalm›ﬂt›r. 1932 y›l›ndan beri 12 kez yasa giriﬂimi yap›lm›ﬂ, 13. giriﬂimde de 13.06.1989 tarihinde 3568 yasa ile yürürlü¤e girmiﬂtir. Meslek yasas›n›n haz›rlanmas›nda uygulamac› olan biz meslek mensuplar›n›n görüﬂleri
ele al›nmad›¤›ndan eksik ve antidemokratik maddeleri olan bir yasa ç›km›ﬂt›r. Gerek yasadaki eksiklikler, gerek geçici kurulun ç›kard›¤› yürütmelikler, gerekse meslek
mensuplar›n›n izin belgelerinin haz›rlanmas›ndaki plans›zl›klar, odalar ve odalar birli¤inin örgütlenmesini geciktirmiﬂtir. Böylelikle 1990 y›l›, meslek mensuplar› için kay›p bir y›l olmuﬂtur. Hala ruhsat›n› alamam›ﬂ meslek mensuplar›, 3 bin civar›nda
itiraz› yap›lm›ﬂ, yan›tlanmam›ﬂ dosyalar mevcuttur. Bu boﬂlu¤u bilen, yetkisiz
çal›ﬂanlar da meydanlarda cirit atmaktad›rlar. Tüm olumsuzluklara ra¤men 3568
say›l› yasa bizim yasam›zd›r. Sivil toplumun vazgeçilmez kurumlar› olan meslek
odalar› ve onlar›n odalar birli¤i demokratik seçimlerle iﬂ baﬂ›na gelmiﬂlerdir. Meslek
mensuplar›, üniversiteler ve devlet kuruluﬂlar›n›n meslek odalar› ve odalar birli¤ine
verecekleri destek ve iﬂbirli¤i ile eksikliklerin düzeltilece¤i inanc›nday›z. Her ﬂey
meslek onuru için, herﬂey insan için. Hepinize sayg›lar sunar›m.
Panelimize telgraf gönderen ve ﬂu ana kadar kat›lan misafirlerimizi takdim
etmek istiyorum.
“‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› Baﬂkan› Say›n Yahya
Ar›kan, nazik davetinize en içten duygular›mla teﬂekkür ediyorum. En büyük ülküsü
Türkiye'yi ça¤daﬂ uygarl›k düzeyine yükseltmek olan yüce Atatürk'ün an›s›na düzenlenen panelin bu yoldaki çal›ﬂmalara ›ﬂ›k tutaca¤›na yürekten inan›yor, panelin
baﬂar›l› geçmesini diliyor, kat›lan seçkin konuklara sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum”.
Baﬂbakan Y›ld›r›m Akbulut.
Panelistlerimizi oturumda takdim edece¤im için onlar› misafir olarak kabul
etmiyoruz. Onlar panelimizin en de¤erli ﬂerefli konuklar›d›r. Oda temsilcilerini takdim ediyorum. Bülent Soylan, ‹stanbul Yeminli Mali Müﬂavirler Odas› Temsilcisi,
hoﬂ geldiniz. Hasan Güler, Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› Samsun
Oda Baﬂkan›, hoﬂ geldiniz. Necmettin Keleﬂ, ‹zmir Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› Baﬂkan Yard›mc›s›, hoﬂgeldiniz. Say›n Ziya Disanl›, Birlik Yönetim Ku-
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rulu Üyesi, Mali Müﬂavirler Muhasebeciler Birli¤i Genel Baﬂkan›, hoﬂgeldiniz. Say›n
Yücel Akdemir, birlik disiplin kurulu üyesi, hoﬂ geldiniz. Say›n Mehmet Y›lmaz birlik
disiplin kurulu üyemiz, hoﬂ geldiniz. Panelimizin birinci oturumunu yönetmek üzere
Say›n Arslan Baﬂer Kafao¤lu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler, Yeminli
Mali Müﬂavirler Odas› Birlik Baﬂkan Yard›mc›s›, buyurun say›n hocam. De¤erli hocam›z y›llar›n› bizlere emek vermiﬂ Ordinaryüs Prof. Dr. Reﬂat Kaynar. Buyurun Say›n Kaynar. Yine de¤erli hocam›z Prof. Dr. Yüksel Ülken. Buyurun say›n hocam. Yine
bizlere eme¤i geçen de¤erli hocam›z Doç. Dr. Öztin Akgüç, buyurun say›n hocam.
Teﬂekkür ediyorum.

Arslan Baﬂer Kafao¤lu
Say›n konuklar, bas›n›m›z›n seçkin temsilcileri, say›n meslektaﬂlar›m. Bugün
burada Atatürk hakk›nda konuﬂmalar yap›lacak. Onun ulusal devletimizi kurarken
koydu¤u ve yerleﬂtirdi¤i ekonomik kurum ve politikalar› de¤erlendirece¤iz. Ondan
yeniden esinlenece¤iz. Ve bu esinle halk›m›za ve insanl›¤a hizmetlerimizi sürdürece¤iz. Büyük insanlar› ancak büyük uluslar yetiﬂtirir. Ancak büyük uluslar zaman geçtikçe büyük insana yine ayn› sayg›y› gösterir. Ne var ki son y›llarda bu sayg› bizde
ifade edilse de Atatürk ilkeleri de ve onun devlet anlay›ﬂ›yla tam anlam›yla sahip
ç›k›ld›¤›n› herkes savunamaz. Say›n konuklar Atatürk'ü her 10 Kas›m'da bütün ulusumuz anar. Onun varl›¤›n›n ölümcül olan k›sm›n›n bu dünyadan ayr›l›ﬂ›n› ac› ile içinde duyar. Ancak, benim gibi, din kültür ve bilgilerini Atatürk yaﬂarken onun çok
önem verdi¤ini hep bildi¤imiz ö¤retim ordusundan alm›ﬂ bulunanlar için, Atatürk ve
onu anma ayr› bir anlam taﬂ›r. Bizim kuﬂa¤›m›z onun ça¤›nda coﬂkulu umutlu bir
ö¤rencilik y›llar› içindeydi. Okul marﬂlar›m›zda ona ﬂükranlar›m›z›, gelece¤e inanc›m›zla birlikte hayk›r›rd›k. Ö¤retmenlerimiz, ancak Atatürk ça¤›n› yaﬂayanlar›n bilebilece¤i bir vicdan özgürlü¤ü ve laik anlay›ﬂ içinde, yeni bir ahlak, Cumhuriyet ahlak›n› bize aﬂ›larlard›. Okul marﬂlar›m›zda Cumhuriyet ﬂan demek, din demek, vatan
demek, derdik. Buna inan›rd›k. Atatürk dönemini bu laik Cumhuriyet ahlak›, dini
içinde geçirenler Atatürk'ün kurdu¤u ideolojisini, onun verdi¤i ilkokullarda okuyan
lar›n say›s› belki azal›yor. Ama bu nedenle baz› kavramlar› ile Atatürk'ü eksik anlatan, ondan ayr› hüviyetle karﬂ›t davrananlar›n say›s› da azalm›yor. Bunu, onun döneminde dünyaya gelmiﬂ bir ö¤retmen çocu¤unun yüzünde görmekte, izlemekteyiz.
Say›n konuklar, Atatürk'ün devlet anlay›ﬂ› son derece ça¤daﬂ bir anlay›ﬂt›. Bunun
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en belirgin kan›t›, devletin yönetiminde koydu¤u ciddi bir hesap denetlemesi düzeninde görülür. Atatürk ça¤›nda devletin yurttaﬂlardan toplad›¤› paralarla yap›lan harcamalar nerede olursa olsun, niteli¤i ne olursa olsun ciddi bir ﬂekilde denetlenmiﬂtir.
Bugün özelleﬂtirilece¤i gerekçesi ile K‹T'lerdeki hazine hisseleri kamu ortakl›¤›
idaresine devroluyor. Kamu Ortakl›¤› ‹daresi'ne geçiﬂi de K‹T'lerin yönetimine ve denetimine K‹T'ler için konulmuﬂ kurallar iﬂleniyor. Bugün K‹T'lerin en büyükleri bu denetlemeden uzakt›r. Ve özel statüler içinde KO‹ gibi ciddiyetine bazen inanmad›¤›m
bu inançs›zl›¤›m son borsa olaylar›nda hatta görülmüﬂtür bir dairenin elindedir, yönetimindedir. Bunu da bir ba¤›ms›z denetçi olarak buradan kabul etmedi¤imi anlatmak istiyorum. Muhalefeti ve bas›n› bu konuda denetlemeye ça¤›r›yorum.
Say›n konuklar Atatürk'ün bir özelli¤i de Türk insan›n› di¤er insanlardan hele
meslek alan›nda geri oldu¤unu kabul etmeyiﬂidir. Bugün biz yeminli mali müﬂavirler
olarak, mali müﬂavirler olarak fevri bir anlay›ﬂ›n uyguland›¤›n› görüyoruz. Gerek, Kamu Ortakl›¤› ‹daresi'nce kamu kuruluﬂlar›nda yap›lan incelemelerde ve gerekse bankalarda ve sermaye piyasas› dolay›s›yla yap›lan incelemelerde yabanc›lar bizlerden,
bizim gibi denetçilerden önde tutulur. Biz Türk insan› olarak, denetçisi olarak, Türkiye'deki kuruluﬂlar›n, kamu olsun özel kuruluﬂ olsun en iyi ﬂekilde bizim taraf›m›zdan denetlenece¤ine inan›yoruz. Bu inançla bu uygulamay› k›n›yoruz.
Say›n konuklar, ﬂimdi say›n konuﬂmac›lar Atatürk'ün ekonomik ve laiklik anlay›ﬂ› üzerinde duracaklar. ‹lk sözü say›n hocam›z ﬂimdi ö¤retim gören kiﬂiler içinde
en k›demli olan Say›n Ordinaryüs Profesör Doktor Reﬂat Kaynar’a veriyorum. Buyurun say›n hocam.

Ord. Prof. Dr. Reﬂat Kaynar
Say›n baﬂkan, çok de¤erli ve benim öteden beri k›ymet verdi¤im büyük müessesenin de¤erli üyeleri, ben inan›yorum ki bu serbest mali müﬂavirlik düzenlenmedikçe memleketin zararlar› ak›p gidecektir. Ve bu süre içinde, yani bu ve düzenin düzenlenmesiyle bir müessese haline gelen, iﬂi için çal›ﬂanlar aras›nda bulundum. Tabiat›yla en ön safta bulunmad›m ama bütün kalbimle onu istedim. ﬁimdi bunlara
nail oldum. Bu itibarla sözlerime bu duydu¤um büyük bahtiyarl›k içinde baﬂl›yorum.
Baﬂkan›m›z›n söyledi¤i gibi Atatürkçülük ne yaz›k ki Türkiye’de henüz yerleﬂmemiﬂtir, kafalarda, dima¤larda yerleﬂmemiﬂtir. Bunun sebebi Atatürk’ün ölümünden sonra tamamen Atatürkçülü¤ü, “kurum Atatürkçülü¤ü” haline getirmek, Atatürk’ün s›rf bedeni üzerinde durmak, gözleri, saçlar›, iyi ama Atatürk öldü, kendisi-
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nin söyledi¤i gibi “Benim vücudum elbet bir gün toprak olacakt›r, fakat Türkiye
Cumhuriyeti fikriyat›yla payidar olacakt›r.”
Atatürk’ün dedi¤i kalmad› ama bir maden ﬂeklinde veya herhangi ﬂekilde bedeniyle alakal› telkinler yapaca¤›m›za onun fikriyat› üzerinde yeni kuﬂaklara gereken
ilmi bilgileri vermek gerekiyor. ‹ﬂte bunu yapamad›k. Ve bugünkü genç kuﬂaklar Atatürk’ün düﬂünce sistemi hakk›nda henüz bilgilere sahip olamam›ﬂlard›r ve bunun ›st› rab› içindeyiz. ﬁimdi, son zamanlarda gördük ki, ilmi kuﬂak bu. Buna mutlaka bilgiyi vereceksiniz veya o alacak. Nas›l olacakt›r? Veya do¤rudan do¤ruya ﬂeriatç›
olacakt›r, yani hem ‹slam teorisinden gidecektir veyahut Marksist olacakt›r.
Bu gençlik bizim gibi biri bunu bilelim. Biz, bir tabur asker geçerken coﬂku duyar›z, gözlerimiz yaﬂar›r. Neden? Biz iﬂgal facias›n› tatt›k, yani d›ﬂlarken sizler için
söylemiyorum. Ben 80 yaﬂ›nday›m, biz iﬂgal facias›n› tatt›k, bu ‹stanbul’dan ‹ngilizler ve Frans›zlar entellerinin nas›l geçtiklerini ve nas›l bize hücum ettiklerini biz
yaﬂad›k. Biz Anadolu’dan gelen o dedelerimizin nas›l bir hamasetle bu topraklar›
tekrar ele ald›klar›n› gördük. Biz Atatürk’ü gördük, biz Atatürk’le tan›ﬂt›k, Atatürk’ün bütün fikirlerini kendi a¤z›ndan duyduk. Ama bu ülkemiz bunlar› hiç bilmez.
Bugünkü nesil zanneder ki, bugünkü topraklar ve bu topraklar üzerinde olanlar çok
kolay oldu. Ne ›st›raplar çektik, ne kadar büyük s›k›nt›larla karﬂ›laﬂ›ld› de¤il mi? Bunu ö¤retmek gereklidir.
Bugün do¤rudan do¤ruya enflasyonun yaratm›ﬂ oldu¤u bu sebebi, enflasyonun yaratt›¤› ﬂeyler, s›k›nt›lar hocay› art›k fakir hale getirmiﬂ ve meslekten uzaklaﬂt›rm›ﬂt›r. ﬁimdi, hocalar›n k›ymeti anlaﬂ›lm›ﬂ, fakat çok da büyük zaman kaybedilmiﬂtir. Bundan dolay›d›r ki, Atatürkçü düﬂünce sisteminin, yani daha do¤rusu
Atatürkçü düﬂünce sisteminin ba¤l› bulundu¤u felsefenin devredilecek elemanlar›m›z çok bugün. Gençler bugün do¤rudan do¤ruya bunun özleyiﬂi içindedir. Bizim dedi¤imiz zaman art›k Atatürk ﬂöyleydi, böyleydi taraf›ndan birtak›m telkinler yapmak suretiyle onlar› tatmin edemiyorsun, edemezsiniz de. Büstler dikiyorsunuz,
heykeller yap›yorsunuz, onlar› tatmin edemeziniz. Yap›lmas› gereken Atatürkçü düﬂünce sisteminin donand›¤› felsefeyi verebilmek. Yani, Atatürkçü düﬂünce sistemini ilmi bir ﬂekilde icra edebilmek, o zaman gençli¤i kazanabilirsiniz.
Çok güç, çok zor da bir iﬂ. Ben size gerçekleri anlat›yorum. Bugünkü gençli¤in
dedesini okuttum ben, babas›n› okuttum, ﬂimdi bugünkü gençli¤i okutuyorum, üç
kuﬂak okutmuﬂum ben. Bugün nas›l? Bugün nasip Allah’›n, söylüyorum size, çok
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zor durumdas›n›z. Çok çal›ﬂmal› ve bu gençli¤i uyand›rabilmeli, kazanabilmeliyiz.
ﬁimdi, tabiat›yla size Atatürkçü düﬂünce sisteminin felsefesini icra edecek
de¤ilim, söyleyecek de¤ilim, ama size bir noktay› söyleyeyim. Yap›lan telkinler Atatürk’ün çok korktu¤u bir noktada yap›l›yor. 1932 y›l›nda Ankara’da Büyük Tarih Kurultay›’n›n 8 günden sonraki gününde Atatürk bizle içeride toplant› yapt›. 60 sene
geçmesine ra¤men bu 2.5 saatlik görüﬂme bugün hâlâ akl›mda, kulaklar›mda Atatürk’ün konuﬂmalar›. Ne hakk›nda konuﬂtuk? Din meselesini, ekonomik meseleleri,
bizim siyasi durumumuz nedir? 2,5 saat ve o s›rada o kadar serbest konuﬂtuk ki.
O gün gördük ki, Atatürk konuﬂurken tamam›yla ilmi konuﬂuyor, yani bütün
hadiseleri tarihe dayanmak suretiyle ifade ediyor. Tarihe dayanmadan mücevvet
konuﬂmak yok. ‹ﬂte devlet adam› nedir orada gördüm ben.
“Bu dini istismar edenler var, siyasi istismar edenler var, ﬂahsi menfaatlerini
sa¤lamak için hareket edenler var. Bunlar toplumu tembelli¤e, bunlar toplumu do¤rudan do¤ruya çal›ﬂmaktan yoksun bir hale getiriyor, bunlarla mücadele etmek lâz›m. Müslümanl›kta hiçbir zaman do¤rudan do¤ruya Tanr› ile kul aras›na kimse girmesin, ﬂeyh girmesin, mürit girmez, derviﬂ girmez. Bu memleketi ﬂefler yönetecek
haline getiriyorlar, bu memleketi müritler yönetecek hale getiriyorlar, bu memleketi
derviﬂler yönetir hale getiriyorlar. Bununla mücadele etmek mecburiyetindeyiz, bunu mutlaka yok etmek mecburiyetindeyiz. E¤er bunu yok edemezsek bu memlekete
büyük felaketler gelir.” dedi.
Diyorlar ki, “Paﬂam hem bu milleti felaketten kurtard›n›z, hem bu emperyalistlere karﬂ› en büyük mücadeleyi yapt›n›z, size bütün millet minnettard›r ve bütün
dünya size hayrand›r.” Cevap veriyor, verdi¤i cevap ﬂu: “Sadece düﬂman› topraklar›m›zdan kovduk, as›l harp bundan sonra olacakt›r.”
Ça¤daﬂlaﬂma, o zamanki ad› asrilikti, o zamanki ad› medenilik. O zaman anlad›k ki Atatürk’ün yapmak istedi¤i ﬂey budur. Bütün korktu¤u ﬂey bu. Türkiye iﬂgal
facias›na u¤rad›, ama ikinci bir defa iﬂgal facias›na u¤ramamal›d›r. ‹kinci bir iﬂgal
facias›na u¤rarsa memleketin kurtulmas› tehlikededir. Onun için bu memleketi ikinci bir iﬂgal facias›n› u¤ratmamak için ne yapal›m, ona göre medenileﬂmektir. ﬁimdi
hem bat›yla mücadele ediyorsun, hem ayn› zamanda bat›n›n ça¤daﬂ hareketini al›yorsun. ‹ﬂte bat›ya ra¤men Atatürk felsefesi.
Aynen ça¤daﬂlaﬂaca¤›z, gençli¤e bunu verece¤iz, yabanc›lardaki kafa neyse,
yabanc›lardaki çal›ﬂma h›z› neyse onu yapaca¤›z. ﬁimdi Atatürk’ün bu düﬂünce
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sistemine karﬂ› duranlar ve ayn› zamanda anti-laikler, laikli¤e karﬂ› duranlard›r.
Laiklik bir kavram, her toplumun kendi siyasi ﬂartlar›na göre de¤iﬂen sebepleri var.
ﬁimdi, devlet din iﬂine kar›ﬂmaz, din de devletin iﬂine kar›ﬂmaz. Diyanet ‹ﬂleri
Baﬂkanl›¤›’n›n kurulmas›n›n sebebi bu. Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n kurulmas›n›n sebebi din hizmetleri görülsün. Yani, Osmanl› Devleti’nin Türk halk›na veremedi¤i dini
e¤itimi, dini hizmetleri ça¤daﬂ bir ﬂekilde verebilsin.
Türkiye’de laiklik art›k Anayasal bir kavram olmuﬂtur. Yani, do¤rudan do¤ruya
bir hukuk kavram› olmuﬂtur. Anayasan›n 23’üncü maddesi, 24’üncü maddesi, Anayasan›n 42’nci maddesi, bir f›kra 24. maddede 3 f›kra 42.maddede bizdeki laikli¤in
temel esaslar›n› gösteriyor.
Efendim demek din ve vicdan birli¤i, efendim laiklik demek dinle devletin ayr›lmas› demektir. Din ve devletin ayr›lmas›d›r ama din ve vicdan hürriyeti seni tekrar
ﬂeriat devleti kurmaya do¤ru düﬂürmez. Çünkü Anayasa din devletinin kurulmamas› için sizi ba¤lam›ﬂt›r.
Bu itibarla 1961 Anayasas›n›n meydana getirmiﬂ oldu¤u büyük hareketi hiçbir
zaman inkâr etmemeli, hiçbir zaman küçük görmemeli, bunun üzerine fikriyat›m›z›
belirtmeliyiz. Çok sevgili arkadaﬂlar›m, daha fazla zaman›n›z› almak istemiyorum.
Çok derin sayg›y› hepinize ayr› ayr› arz etmek suretiyle konuﬂmama son veriyorum.
Sa¤olun.

Arslan Baﬂer Kafao¤lu
Say›n konuklar, say›n davetliler, sevgili hocam›z; benim ö¤rendi¤ime göre benim do¤du¤um y›l ö¤retmenli¤e baﬂlam›ﬂ, 1928’de. Tabii 62 y›l›n getirdi¤i birikim
bunu da herkes kolay kolay boy ölçüﬂemez, kimse boy ölçüﬂemez. Bize çok de¤erli
ö¤ütler verdiler, ayd›nlatt›lar, kendilerine çok teﬂekkür ederiz.
ﬁimdi Say›n Ülken alan›nda otorite oldu¤u Atatürk dönemi ekonomisi hakk›nda çok de¤erli bilgiler verecek, bizi ayd›nlatacak. Buyurun say›n hocam.

Prof. Dr. Yüksel Ülken
Teﬂekkür ederim say›n baﬂkan. Allah’tan Atatürk’ün baﬂka bir yönü üzerinde
duraca¤›m, yoksa say›n hocam›zla baﬂa ç›kmak mümkün de¤il. Onun için alan›m›z
ayr›, giderlerimiz ayr›, o bak›mdan kendimi biraz rahat hissediyorum.
Efendim, dünya tarihinde çok büyük insanlar yer alm›ﬂt›r, hiç ﬂüphesiz bunlardan biri de Atatürk’tür. Buna hiç kuﬂku yok. Ancak, ﬂunu belirtmekle sözüme
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baﬂl›yorum. Biz Atatürk’ün büyüklü¤ünü kabul etmemize ra¤men Atatürk neden
büyüktür? Lise, orta, ilkokullarda hep genelde Atatürk’ün âdeta fiziksel üstünlü¤ünden bahsedildi. ‹ﬂte sar› saçlar› var, bir bakt›¤› zaman bak›ﬂ› delip geçer, efendim bir kükredi mi ortal›k toz duman olur falan. Asl›nda Atatürk kendi büyüklü¤ünün de bir delili olarak bir sizin bizim gibi, benim gibi bir insan olarak yaﬂad›, öyle de
yaﬂamak istedi.
Ve Atatürk’ün, yani fiziksel özellikleri, boyu asl›nda ortaya yak›nd›. Duyuyorsunuz sesi ince say›lacak bir sese sahiptir. Yaln›z müthiﬂ bir fizyonomisi var, ama
onun d›ﬂ›nda böyle gayet normal bir insand› ve kendisi de hiç hoﬂlanmazd› dikleﬂmekten.
Onun için hem u¤raﬂ›m›z acaba Atatürk büyüktür de neden büyüktür? Azc›k
iﬂte bunu anlatmaya u¤raﬂ›yoruz. Say›n hocamla da birkaç kez beraber olma olana¤›na sahip olduk. Ta Van’lara gittik, üniversite d›ﬂ›nda, liselere, ortaokullara girdik hocamla, hep Atatürk’ün büyüklü¤ünü anlatmaya. Yeni genç, yeni yetiﬂen nesillere büyük ama neden büyük bu adam, onu anlatamazsak san›r›m ki bir yerde sona
daima mahkûm olaca¤›z.
Ben bugün size Atatürk’ün iktisadi kimli¤ini anlataca¤›m, iktisadi kiﬂili¤ini anlat›yorum, iktisadi görüﬂlerini toparlamaya çal›ﬂaca¤›m.
1978 y›l›nda Türkiye ‹ﬂ Bankas› çok uygar bir davran›ﬂla 1981 y›l› için, Atatürk’ün 100’üncü do¤um y›l› için Atatürk’ün iktisadi görüﬂleri hakk›nda bir çal›ﬂma
istedi, büyük mutluluk duydum, onur duydum ve kabul ettim. Yani, yumurta kap›ya
gelmeden bunu yap›nca, fakat bu iﬂin daha derinine girince etkili olacak ama bu konuda Atatürk’ün öksürü¤üne var›ncaya kadar belgelendirdim, okudum ve tespite
çal›ﬂt›m ve 300 sayfal›k Atatürk ve ‹ktisat adl› kitap ç›kt›.
Bu kitab› size iﬂte zaman›n elverdi¤i ölçüde ana hatlar›yla aç›klamaya çal›ﬂaca¤›m. O zaman gördüm, di¤er taraflar› bir yana, çünkü askeri taraf›, asker kökenli,
çok yay›n var Atatürk’ün hayat›n› anlatan. Fakat askeri yan›, devlet kuruculu¤u falan inceleniyor da, iktisadi kiﬂili¤i en az incelenmiﬂ. Bana sorarsan›z iktisatç› olmamdan de¤il, fakat ﬂunu çok rahatl›kla içtenlikle söylüyorum. Atatürk’ün iktisadi
kiﬂili¤i di¤er bütün kiﬂiliklerinden çok daha fazla ve çok daha ilginçtir.
Gençli¤inden beri bu iﬂe, sosyal ve iktisadi konulara merak sard›¤› tespit edilmiﬂtir. Okudu¤u kitaplar Çankaya’da daha ziyade tespit edildi. Bunlar›, hatta kitap halinde de sonra da ç›kar›ld›, ç›kard›k. Atatürk okurken de bir huyu vard›r, ya-
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n›na iﬂaretler koyuyor falan, o andaki görüﬂünü, tepkisini dile getiriyor, “Olmaz öyle
ﬂey” diyor, “Böyle ﬂeyler olur mu?” falan diye. Böyle okumak huyu var, not düﬂme
huyu var an›nda.
Atatürk dedi¤im gibi dünya büyükleri aras›nda yer al›r, fakat bana göre hakl›
bir özelli¤i var. Bu hakl› özellik Atatürk’ün gerçekten iktisada verdi¤i önemdir. “Bir
milletin bütün onuru, bir milletin lay›k oldu¤u yere ç›kmas›, bir milletin kendi ba¤›ms›zl›¤›n› korumas› hepsi iktisattan” geçer diyor.
ﬁimdi, Atatürk’ün bu iktisada verdi¤i önem hem düﬂünce plan›nda hem eylem
plan›nda çok görülmüﬂtür. Eylem plan›nda iki tanesini belirteyim, iktisada verdi¤i
önem. Bunlardan birincisi hepimizin bildi¤i, çok popüler olan ‹zmir ‹ktisat Kongresi’dir.
‹zmir ‹ktisat Kongresi çok önemli bir olayd›r. Tarihi 17 ﬁubat 1923’tür, ﬂimdi
iktisat modelleri konusunda ne karar ald›klar›n› söylemiyorum. Eylem olarak 17 ﬁubat 1923 tarihine dikkat buyurunuz. Bu tarihte henüz Cumhuriyet kurulmam›ﬂt›r,
henüz Lozan Anlaﬂmas› imzalanmam›ﬂt›r, Büyük zaferin üzerinden henüz 4,4.5 ay
geçmiﬂtir. Yani, daha devletin ne olaca¤›, toz duman, sadece bir zafer kazan›lm›ﬂ,
herkes böyle tarafs›zl›¤› içinde tükenmiﬂ bir toplumda efendim. ‹zmir ‹ktisat Kongresi ﬂubat ay›nda oluyor, 1500 kiﬂi davetli, o zaman›n ﬂartlar›n› düﬂünün, o zaman da bir k›ﬂ, ﬂiddetli bir k›ﬂ geçiyor. 1137 kiﬂi kat›labiliyor. Bunlar›n ço¤u da ﬂimdi
‹zmir’de ö¤le yeme¤ine arabaya binip gidenler. Bornova’da kal›yor, gelemiyorlar k›ﬂ›n
da. Band›rma’da kalanlar k›yamet kadar insan var. Ona ra¤men ‹zmir’de bu toplan›yor. “Yeni kurulacak devletin acaba iktisat politikas› nas›l olmal›d›r?” büyük kat›l›mla. Bu kat›l›m› hep merak ediyorum, zaten demokratik e¤ilimi de buradan kaynaklan›yor. Yani, ﬂimdi bu çok önemli bir olay, bunu herkes biliyor. Fakat tarihine
lütfen dikkat buyurun. O zaman böyle bir ﬂeyi düﬂünmek ve gerçekleﬂtirmek... Çünkü toplant›ya bir “rakam” ad›n› vermiﬂ, yani periyodik olacak. Ondan sonra ikincisi
ancak 60 y›l sonra büyük zorluklarla yapabilmiﬂ.
‹kincisi ise eylem plan›nda bu o kadar popüler de¤il ama o da çok dikkat çekici. ‹stiklâl Savaﬂ› s›ras›nda ünlü düﬂünür Ziya Gökalp’›n baﬂkanl›¤›nda 5 kiﬂilik bir
heyet kurar. Bu 5 kiﬂilik heyet, “Savaﬂ sonras› yeni ç›kacak bir memleketin iktisadi
kalk›nmas› nas›l gerçekleﬂecek, nas›l bir politika, iktisat politikas› uygulanmal›d›r?”
tespitlerini yapmaya çal›ﬂ›r. Kendisi savaﬂ alanlar›ndan f›rsat buldukça, Ankara’ya
geldi¤inde bu heyetin çal›ﬂmalar›na kat›l›yor. Bu heyet de çal›ﬂmalar›n› Ankara Ga-
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r›’n›n kör bir hatt›na konulmuﬂ bir römork içinde yap›yorlar.
ﬁimdi, bu çok popüler bir olay de¤il, bilinen bir ﬂey de¤il, ama tav›r olarak düﬂünün. Atatürk’ün iktisada verdi¤i önemin belirtilmesi aç›s›ndan son derece ilginç
bir olayd›r.
ﬁimdi burada ﬂöyle de bir yorum yap›labilir. ‹stiklâl Savaﬂ›’n›n sonucuna o kadar emin ki, daha o zaman›n, daha Sakarya Savaﬂ›’nda belli de¤il ne olaca¤›m›z,
ona ra¤men böyle bir çal›ﬂma yapt›rabiliyordu. Atatürk’ün çok önemli bir özelli¤i
var; gerçekçidir. Bütün gerçekçi olarak davran›ﬂlar› her zaman var. Bu gerçekçili¤ini
ben tan›mlamak için kitapta “zamanlama ustas›” dedim.
Kendi gücünün s›n›rlar›n› o kadar iyi tespit eder ki, kendi gücünün s›n›rlar›n›
taﬂmamaya o kadar dikkat eder ki, bu gerçekçili¤inin sonucu Atatürk’ün yaﬂam›nda baﬂar›s›zl›k yoktur. Çünkü, yapamayaca¤› iﬂleri hiçbir zaman göze almaz, yapabilece¤inin azamisi üzerinde daima durur. Hani halk aras›nda, babalar›m›z, dedelerimizin bir Atatürk imaj› vard›r. Efendim, çok iyi bir ikili, Tanr› bize lütfetti, Atatürk
ve ‹nönü. Atatürk at›lgan, tutan bir unsur böyle, ‹smet Paﬂa çok ihtiyatl›, o onu
frenliyor. ‹ﬂte biri at›lgan, biri çok korkunç biçimde ihtiyatl›, o ﬂekilde korkunç bir
denge, Türkiye’nin büyük ﬂans›. Bu imaj vard›.
Asl› böyle de¤il, ‹smet Paﬂa da söyler hat›ralar›nda. Atatürk asl›nda ad›m›n›
atmadan önce hiçbir ﬂekilde sürprize oynamam›ﬂt›r, hiçbir sürprize oynamam›ﬂt›r.
‹ﬂte lotoryo motoryo falan böyle ﬂeyi yoktu. ‹smet Paﬂa da ayn› ﬂekilde diyor, “Ben
bu kadar gerçekçi adam görmedim” diyor. Ya bir ﬂeyi meselâ erteliyor, görece¤iz
onlar›n örneklerini.
Bu 17 ﬁubat 1923’te ‹zmir ‹ktisat Kongresi’nde ilk çok önemli bir nutku vard›r,
o nutku okuman›z› tavsiye ederim. Çünkü burada Atatürk’ün iktisadi görüﬂlerinin
çok büyük bir k›sm› vard›r. O kongrede zaten iki önemli konuﬂma var, bir Atatürk’ün
aç›ﬂ konuﬂmas› bir de onu takiben o zaman›n ‹ktisat Vekili Mahmut Esat’›n yapt›¤›
konuﬂmad›r, üçüncü bir konuﬂma daha var ve Kongre Baﬂkan› Kaz›m Karabekir’di,
ama o biraz daha protokol konuﬂmayd›.
ﬁimdi, diyorum ki, daima bütün uluslar›n her ﬂeyinde iktisat yatar. Ayn› ﬂimdi
kendi sözlerine ba¤l› sözlerini nakledece¤im. Gerçekten Türk tarihi incelenirse, yükseliﬂ çöküﬂ nedenlerinin iktisat sorunlardan baﬂka bir ﬂey olmad›¤› derhal anlaﬂ›l›r.
Yeni Türkiye’mizi lay›k oldu¤u yüksek düzeye ulaﬂt›rabilmek için iktisad›m›za birinci
derecede ve en çok önem vermek zorunday›z. Zaman›m›z tamamen iktisat devrin-
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den baﬂka bir ﬂey de¤ildir. En çok önem verdi¤i, birinci derecede önem verdi¤i, tabii
etraf›ndakilerin çap›yla Atatürk’ün çap› bir de¤il. “Tamam, savaﬂ oldu ama as›l iﬂimiz bundan sonrad›r” diyor.
“Uygarl›k iktisattan geçer, hiçbir uygar devlet yoktur ki, ordu ve donanmas›ndan önce iktisad›n› düﬂünmüﬂ olsun. Çünkü ordu donanma da iktisada dayan›r”,
“Ba¤›ms›zl›k iktisattan geçer, tam ba¤›ms›zl›¤›m›z› sa¤layabilmek için yegâne hakiki
kuvvet en kuvvetli temel iktisatt›r”, “Düﬂmanlara karﬂ› en güçlü silah›m›z hep iktisat hayat›ndaki baﬂar›d›r” diyor. Bu zamana lütfen dikkat edin. “Yeni Türkiye devleti iktisadi bir devlet olacakt›r.” Birinci s›n›f bir iktisatç›n›n zor söyleyebilece¤i laflar onlar. Yeni Türkiye devleti temellerini süngüyle de¤il, süngünün dahi dayand›¤›
iktisatla oluﬂturacakt›r. Daha vurucu, daha öz, iktisat her ﬂey demektir. ﬁimdi “‹ktisat savaﬂ› uzun sürer” diyor.
ﬁimdi Atatürk, iktisadi ve sosyal olaylar› bir bütün içinde görür. O bak›mdan
iktisadi kalk›nma olay›, hedefledi¤i ana amaçt›r. ‹ktisadi kalk›nma karmaﬂ›k bir yap›ya sahiptir. Tabii bütün bunlar› çözerken ekonominin oluﬂturdu¤u çeﬂitli kesimlerin bir bütün içinde ele al›nmas›n› ileri sürer. Ulusal ekonomi bir bütündür, unsurlar›
vard›r. Bundan hareketle sadece ulusal ekonomi içinde kalmak dünya eko nomisine
bir bütün oldu¤u fikrine gider. Ulusal ekonominin olgular› içinde iﬂte çeﬂitli kesimler
vard›r, a¤›r kesimler, sanayi… Bunlar hepsi bir makinenin çarklar› gibi, diﬂlileri gibi
mutlaka birbirine uyum içinde, ahenk içinde olmal›d›r. O bak›mdan bunlara, birine
önem vermek di¤erini bir parça daha geriye atmak bu makinenin verimini düﬂürür,
diyor.
Bunun için bu çeﬂitli kesimlerden hareketle ulusal ekonominin düzgünlü¤üne
bak›n. Tar›m kesimi, Atatürk’te çok önemlidir. Hani ünlü “Köylümüz efendimizdir,
karﬂ›s›nda haz›r ol durmal›y›z” sözü kendisine aittir aynen, karﬂ›s›nda haz›r ola geçip, “Bu bizim gerçek efendimizdir, köylümüzdür” diyor. ﬁimdi, ayr›nt›ya girmeden
bu sözler baz› kiﬂiler taraf›ndan “Atatürk iktisadi kalk›nman›n temelini tar›ma dayad›.” ﬂeklinde yorumlanmas›na neden oluyor. Kesinlikle bu yanl›ﬂ. Hatta tar›ma
büyük önemi vermesine ra¤men tam tersi tar›msal sanayidir. ‹kinci kesim, çeﬂitli
kesimlerden oluﬂuyor ya, sanayi kesimi Atatürk için iktisadi kalk›nman›n en önemli
çekici gücüdür. Tar›m çok önemli, di¤er kesimler de önemli ama. Dengeli kalk›nmay›
yaratabilmek için.
Bak›n, tar›m çok önemli, ama ülke kalk›nmas› için sanayileﬂme, kendi tabiri ile
mecburiyettir, zorunluluktur. Çok aç›k ve dolay›s›yla bu sanayileﬂme için bunun izle-
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necek yolunu belirtelim. Devletin öncülük etmesi gere¤ini vurguluyor ve sanayileﬂme
için ilk defa planl› biçimde ele almak gere¤ini, ilk defa ileri sürer. Neden? Çünkü biliyorsunuz az geliﬂmiﬂ ülkelerin bu yoksulluk çemberini k›rabilmeleri çok zordur. Dolay›s›yla 5 y›ll›k sanayi planlar› haz›rlan›yor. Bu sanayi planlar›n›n bir tarihi, Birinci
Beﬂ Y›ll›k Sanayi Plan tarihi 1934. Burada da dikkatinizi çekece¤im bir özellik var.
Birinci Beﬂ Y›ll›k Sanayi Plan› 1934, ikincisi 1937 tarihinde baﬂlar. Bunun nedeni birinci ve beﬂ y›l sanayi plan›n›n zaman›ndan önce ve eksiksiz olarak bitirilmesidir.
Hem zaman›ndan önce bitirilmiﬂtir, hem eksiksiz bitirilmiﬂtir. Çünkü biz de biliyorsunuz “zaman maliyeti” kavram› pek zay›ft›r. Çok basit bir ﬂey söyleyeyim. Atatürk
Kültür Merkezi ben asistan oldu¤um zamanlar baﬂlad›, benim bir arkadaﬂ›m mimar
olmuﬂtu, o da orada iﬂe baﬂlad›. Oradan emekli oldum. O bitti, o da emekli oldu
oradan, bütün hayat› orada geçti. Yani, 3 sene, 5 senelik ﬂey 30 senede yap›lm›ﬂt›. Burada 5 y›ll›k sanayi plan›, zaman›nda biten eksiksizdir, dikkatlerinizi çekerim.
‹kinci bir özelli¤i daha var bu planlar›n, çok önemli. Az geliﬂmiﬂ ülkeler içinde
dünya tarihinde ilk pland›r. Akl›n›za gelebilir 1928 Sovyetler Birli¤i’nde uygulanan
plan, o ayr›d›r. Az geliﬂmiﬂ ülkeler, geliﬂmekte olan ülkelerden bahsediyorum. Sovyetler Birli¤i’nde uygulanan plan bir kere dedi¤im gibi bütün kesimleri kapsar, emredici niteliktedir ve ayr›ca geliﬂmiﬂ bir ülkedir. Çünkü Çarl›k Rusya’s›n›n miras b›rakt›¤› ekonomi çok büyüktür. Dünyan›n dördüncü büyük sanayi devletiydi Çarl›k Rusya’s›, onun için geliﬂmiﬂ bir ülkedir. Bu mirasla harekete geçmiﬂtir. Bu ise ayr›.
Onun için az geliﬂmiﬂ ülkelerde, geliﬂmekte olan ülkelerde, dünya tarihinde ilk uygulamaya konulan beﬂ y›ll›k planlar›n birincisidir, bu özelli¤i de vard›r.
Bunun d›ﬂ›nda Atatürk tabii di¤er kesimlere, alt yap›ya da önem veriyor “E¤itimsiz toplum, kendi ülkesinde dahi tutsak, esir olur” diyor. Kendi hat›ralar›n› tutuyor kitaplarda. Orada meselâ özlemini belirtir. “Efendim iﬂte ya cumhurbaﬂkan›
olmasayd›n›z, ne olmak isterdiniz?” deniliyor, “Hep ö¤retmen olmak isterdim.” diyor. “E¤itim, sosyal hayat›m›z›n gereksinmesine uygun olmal›d›r. Bizim sosyal hayat›m›za uygun olmal›. 100 y›l›n gereklerine, yaﬂad›¤›m›z ça¤›n gereklerine uygun olmal›” diyor.
Bir de ﬂuna çok merakl›d›r, çok da ›srar eder: “Bu e¤itimde hem k›zlar hem
erkekler okumal›d›r. Ülke nüfusunun yar›s› kad›nd›r, yar›s› erkektir. Eee, ﬂimdi yani
iki aya¤›n›z var bir aya¤›n›z› kullanmayacaks›n›z e¤er k›zlar› okutmazsan›z. ‹ki eliniz
var bir elinizi kullanmayacaks›n›z. O olacak ﬂey de¤il, bu insan olamaz” diyor, çok
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tepkileri var buna karﬂ›.
Ça¤daﬂ olmak amaç. Asl›nda 1925 y›l›nda söyledi¤i lafa bak›n. Bugünkü uygar
uluslar›n yaﬂam düzeyi ve araçlar›n› içerik ve biçim aç›s›ndan oldu¤u gibi kabul etmeye kesin olarak karar vermiﬂtir.
Gerek Atatürk’te gerek ‹nönü’de geliﬂigüzel laf yoktur. Bir yabanc› sermaye
konusunda, zihniyet konusunda, “halk›n zihniyeti de¤iﬂmeli” diyor. ‹ktisadi kalk›nma
devresine girmeli, halk›n kat›l›m› olmal›d›r. Savaﬂta da ayn› ﬂey var, hatt› müdafaa
yap›l›yor, hatt› müdafaa dedi¤i laf buradan geliyor. “‹çeridekiler de bu iﬂe girmelidir” diyor, ayn› ﬂekilde iktisadi kalk›nma için de söylüyor.
Dolay›s›yla, halk›n devlet önlemlerine karﬂ› güven duymas› gereklidir diyor,
coﬂku duymas› gerekir diyor. Ve bütün bunlarda ekonomi enflasyonsuz yürütülmelidir. Müthiﬂ bir alerji var enflasyona karﬂ›, ‹smet Paﬂa’da da vard›, Atatürk’te de
vard›. Gelecekte yapaca¤› hare ketleri, devrim hareketlerinin de asl›nda ilk ipuçlar›n› vermeye baﬂl›yor. Ve çok ilginç de¤erlerimiz vard›r, ama tekrarlamakta yarar görüyorum. Enflasyona karﬂ› bu alerjileri ‹stiklâl Savaﬂ›, ba¤›ms›zl›k savaﬂ› enflasyonsuz yürütülmüﬂtür.
ﬁimdi, ekonomi bir bütündür ve bütün bunlar bir dinamik süreç içinde gider ve
iktisadi kalk›nman›n gerçekleﬂmesi bütün bu kesimlerin oluﬂturaca¤› bütünün
ahenkli biçimde çal›ﬂmas›na ba¤l›d›r.
Amaç iktisadi kalk›nmay› gerçekleﬂtirmektir. Onun için bak›n ne diyor, aynen
kelimesini söylüyorum: “‹ktisadi kalk›nma, ba¤›ms›z ve özgür Türkiye’nin daima daha
güçlü, daima daha refahl› Türkiye idealinin belkemi¤idir.” Hem özgürlük, hem ba¤›ms›zl›k, hem refah Türkiye’nin belkemi¤i.
Onun için diyor: “Yeni Türkiye’de iktisat devrimi”. Bu arada ﬂunu da ilave edeyim, o kadar ileri gitmiﬂ ki görüyorsunuz yani… “Atatürk Marksist mi?” diyenler de
ç›kt›. Bu da onu hissetti¤i için “hay›r” diyor. “Biz ne o, ne bu. Kendi özelliklerimize
dayanan, kendi ihtiyaçlar›m›z› giderecek model peﬂindeyiz.” Bu cevab› hemen veriyor.
Onun için hatta getirdim makbuzu, ﬂimdi burada. Mistret diye bir Amerikal›
gazeteci Atatürk’e “Siz nereye benzeyeceksiniz?” diyor. “Amerika’ya m› benzeyeceksiniz, Avrupa’ya m› benzeyeceksiniz?”. O diyor ki, “Bizim sistemimiz tercüme
edilmiﬂ bir sistem de¤ildir. Türkiye’nin ihtiyaçlar›na do¤ru, Türkiye’ye has bir sistemdir.”
Gaze teci bu kez “Amerikal›laﬂmay› m› düﬂünüyorsunuz?” diyor. O zaman biraz k›zm›ﬂ
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ve diyor ki: “Türkiye bir maymun de¤ildir, hiçbir milleti taklit etmeyecektir. Türkiye, ne
Amerikal›laﬂacak, ne bat›l›laﬂacakt›r, o sadece özdeﬂecektir”
Zaman zaman baz›lar›n›n mizah konusu sayd›¤›, içeri¤ini bilmedi¤i için göremedi¤i,
ﬂimdi kalkt› o laf. “Biz bize benzeriz” laf› buradan geliyor, “özdeﬂece¤iz” diyor, özdeﬂleﬂmek anlam›nda biz bize benzeriz laf›n› ç›kartm›ﬂ. Ama sonra bu kayboldu efendim.
Ve bütün bunlar iktisadi kalk›nma, belkemi¤i tamam, peki bunlar nas›l olacak, bir
de bunun siyasi taraf› var, siyasi kadrosu, alt yap›s› var. Bu da insan haklar›na sayg›l›
biçimde, demokrasi içinde, aç›k rejim içinde gerçekleﬂecektir. ﬁimdi, tabii akla gelebilir,
arada baz› ask›ya almalar oluyor, ﬂu oluyor bu oluyor. Fakat dikkat ederseniz bütün bu
baﬂar›s›zl›klar, ask›ya almalardan sonra yine demokrasi do¤rultusunda gidiyor. Yani,
att›¤› temel bu do¤rultuda, kimseyi vazgeçirtemiyorlar. Bu konuda çok ünlü bir tarafs›z, bizim için tarafs›z ama söyledi¤i laf çok önemli. Ça¤›m›z›n ünlü düﬂünürü, filozofu
Foldi var biliyorsunuz. Foldi, Atatürk için ﬂöyle bir laf kullan›yor bak›n. Atatürk’ü tan›mlarken, “Bir insan ömrünün boyutlar› içinde Frans›z ‹htilâl› ve Sanayi ‹htilâl› çak›ﬂm›ﬂt›r”. Bu Foldi’nin laf›. Frans›z ‹htilâl› ve Sanayi ‹htilâl› çak›ﬂm›ﬂt›r derken, Frans›z ‹hti
lâl›’yla insan haklar›n›, özgürlü¤ünü kastediyor, yani demokrasiyi. Sanayi ‹htilal› ile de
iktisadi kalk›nmay› kastediyor.
Dünya ekonomisinin kesimleri ne; milletlerdir, millî ekonomi, ulusal ekonomilerde.
Dünya ekonomisi bir bütün olur ve bu bütün içinde her millî ekonomi, her ulusal ekonomi
bu dünya ekonomisinin bir unsurudur. Ve burada bir benzetmesi var, dünya ekonomisi.
ﬁimdi diyor ki, dünya ekonomisi bir insan vücuduna benzer, küçük parma¤›nda ç›kacak
bir iltihap veya küçük parmakta de¤il, evet küçük parmakta olacak bir iltihap, enfeksiyon diyor asl›nda bütün vücudu rahats›z eder, ateﬂler, direncini k›rar. Onun için bu dünya ekonomisi sak›n bana ne demeyin diyor ve herkes de bütün oldu¤u fikriyle ilgilen melidir.
Peki, ça¤daﬂlaﬂma, bu dünya uygarl›k, nas›l uygar bir dünya, ülkeler çeﬂitlidir,
ama uygarl›k birdir ve bir ulusun, bir ulusun ilerlemesi için bu uygarl›¤a kat›lmas›yla
mümkündür.
Ve burada bir yarg›s› var, kendi laf›. “Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun düﬂüﬂü, kendisini
Avrupa uluslar›na ba¤layan ba¤lar› kesti¤i gün baﬂlam›ﬂt›r. Bu hata idi, biz bu hatay›
tekrarlamayaca¤›z.” Diyor.
Peki uygar dünyadan ne bekliyorsun? Uygar dünyadan beklenen ﬂey uygarca
ve insanca muamele, eﬂitlik ilkesi. Birinci Dünya Savaﬂ›’ndan sonra Milletler Cemi-
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yeti kuruldu, ‹kinci Dünya Savaﬂ›’ndan sonra da Birleﬂmiﬂ Milletler kuruldu, Milletler Cemiyeti, Birleﬂmiﬂ Milletler oldu.
Bak›n, 1924 y›l›nda söyledi¤i lafa dikkat edin. “Milletler Cemiyeti güçlüler için
bir bask› arac› haline gelmeyerek uluslararas›nda uyum ve denge sa¤layacak bir kurum olarak geliﬂmesi gerekir.” diyor. Bunu 1924 y›l›nda Milletler Cemiyeti için söylüyor. Sonra kurulan Birleﬂmiﬂ Milletler’de biliyorsunuz 5 ülkenin veto hakk› var. Hâlbuki diyor ki o zaman ülkeler için “Sak›n bunu bir bask› arac› hale getirmeyin” diyor.
Ve uluslar›n ba¤›ms›zl›¤›n›n, uluslar›n özgürlü¤ünün ve uluslararas› dayan›ﬂman›n,
ça¤daﬂ bir dünyan›n, olmas› gereken bir dünyan›n temel niteli¤i ve sömürüsüz bir
uygarl›¤›n simgesi oldu¤unu belirtiyor.
ﬁimdi, bütün bu ﬂeylere bakt›¤›n›zda sadece kendiniz için de¤il, uzak taki ülke
için de, sadece bugünün insan› de¤il, gelece¤in insan› için de istemeliyiz derken
Atatürk’ün temel özelli¤i ç›kmaya baﬂl›yor. Atatürk bütün çabalar› insana yönelik,
Atatürk’ün benim içten kanaatimi söylüyorum evrenselli¤i, Atatürk’ü sadece Türkiye hudut lar› içine hapsetmek büyük israf olur, yaz›kt›r günaht›r, s›¤maz. Atatürk’ün evrenselli¤i insan sevgisinden kaynaklan›yor, oradan geli yor, insan sevgisi.
Hiçbir zaman bencil olmamal›y›z, hep insan, as›l olan insan›n mutlulu¤udur. Peki,
nas›l olacak bu? Daima bar›ﬂ içinde olmal›d›r, insanl›k savaﬂtan uzak durmal›d›r.
Devaml› bar›ﬂ isteni yorsa kitlelerin durumlar›n› iyileﬂtirecek uluslararas› önlemler
al›nmal›d›r. Kendi laflar› bunlar.
Böyle iﬂte, ﬂimdi ünlü sözüne geliyoruz, ünlü sözün içeri¤ine. Bütün bunlar özlem derecesinde bir koﬂulu gerçekleﬂtirmesine ba¤l› ve “Yurtta bar›ﬂ, dünyada bar›ﬂ” diyor. Böyle dört kelimeyle söylenen bütün bu laf›n içeri¤i bunlar. Onun için
Atatürk’ün kiﬂili¤inde en güçlü unsur, en güçlü ö¤e insanl›k sevgisidir, insan sevgisidir ve ben burada abart›lm›ﬂ bir yarg› da görmüyorum. ‹smet Paﬂa’n›n Atatürk’e
verdi¤i beyannameyi hat›rlayanlar bilir, orada geliﬂigüzel kullan›lmaz bunlar, insanl›k
idealini âﬂ›k ve mümtaz simas› derken hem geliﬂi güzel konuﬂmuyordu ve hem de
san›r›m ki Atatürk’ü en özlü biçimde tan›ml›yordu. Çünkü Türk ink›lab› asl›nda insan› temel alan, insan› yücelten öze sahip.
Baz›lar›, “Beﬂ alt› ilke var tamam anlad›k efendim devletçiyiz, cumhuriyetçiyiz tamam da bu ink›lapç›l›k ne oluyor, bunlar›n hepsi birer ink›lap, ayr›ca ink›lapç›
demenin biraz anlam› yok” diyorlar. Ona çok gülüyor, hatta “Vah vah, çocuklar bir
ﬂey anlamam›ﬂ” diyor. “Onlar›n hepsi tamam ama e¤er ink›lâpç›l›k, yani dinamik sü-
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reci koymazsan bir süre sonra t›kan›r kal›r. ‹nk›lapç›y›z derken hepsini dinamik süreç içinde geliﬂmeye aç›k oldu¤unu bir daha vurgulamak için ink›lapç›y›z demek hepsinin üstünde önem taﬂ›r”. Bu ﬂekilde Atatürk’ün çizdi¤i do¤rultu san›yorum ki,
Türk toplumunun iktisadi ve kalk›nma yolunda en temel do¤rultusudur.
Kitab›n sonunda bir cümlem var, onu söylemekten her zaman zevk duyuyorum
ve tekrarlamaktan da usanm›yorum: “Türkiye Cumhuriyeti’nin yaln›z geçmiﬂi de¤il,
gelece¤i de Atatürk’e ba¤l›d›r.”
Efendim çok teﬂekkür ediyorum dinledi¤iniz için.

Arslan Baﬂer Kafao¤lu
Say›n Profesör Doktor Yüksel Ülken’e çok teﬂekkür ederiz. Kendisi Atatürk’ün
ekonomik görüﬂleri konusunda gerçekten Türkiye’de de otoritedir, bizi ayd›nlatt›lar.
ﬁimdi, bir arkadaﬂ›m›z, benim çok eski bir arkadaﬂ›m, kendisine daima hayranl›k duydu¤um bir arkadaﬂ›m, kendisine ﬂimdi söz veriyorum. Buyurun Say›n Akgüç.

Doç. Dr. Öztin Akgüç
Say›n baﬂkan, çok teﬂekkür ederim, ama kendimi baﬂtan söyleyeyim Atatürk
konusunda yorum yapmada ne yetkili görüyorum ne yetkin görüyorum. Ama ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› bana bu görevi verdi, ben de yetene¤im kadar, becerim kadar Atatürk’ün ekonomi konusundaki görüﬂlerini, uygulamalar›n› size sunmaya gayret edece¤im.
Tabii Say›n Kaynar’dan, Say›n Ülken’den sonra konuﬂuyor olmam nedeniyle
baz› ﬂeyleri yinelemekten kaç›narak sözüme baﬂlamak istiyorum. Atatürk’te bir
ideal var, bir idealin simgesi var onda. Bu ideal de ba¤›ms›zl›k ve ulusal egemenliktir. Atatürk’ün bütün çabas› Türkiye’nin ba¤›ms›z bir ülke olmas› ve ulusal egemenli¤in olmas›. Belki iyi bir Türkçe olmad› ama bu iki ideali temsil ediyor Atatürk.
Atatürk’te daima ba¤›ms›zl›k için ve egemenlik için ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n temel oldu¤u fikri vard›r ve 1920’lerden itibaren Atatürk’te ekonomik kalk›nma fikri
vard›r.
Yunanl›lar›n ödeyecekleri tazminatla ‹stanbul’un ve Bo¤az’›n boﬂalt›lmas› konusunda ve Irak s›n›r›nda, yani Kerkük Musul, bugün hâlâ güncel konular. Bu konuda son derece ›srarl›yd›. Ve bu noktalarda Lozan Müzakereleri kesintiye u¤rad› ve
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Atatürk ‹zmir ‹ktisat Kongresi’ni toplayarak bir anlamda bat›l›lara mesaj verdi.
Atatürk’ün oradaki konuﬂmas›ndan bir pasaj almak istiyorum. Atatürk diyor ki
“Bu kadar kesin, yüksek baﬂar›l› bir askeri zaferden sonra tabîî bizi al›koyan neden
do¤rudan do¤ruya ekonomik sebeplerdir, çünkü bu devlet ekonomik egemenli¤ini
sa¤layacak olursa o kadar kuvvetli bir temel üzerine yerleﬂmiﬂ bir ülke haline gelecektir ki, art›k bunu yerinden kimse k›p›rdatamayacakt›r. ‹ﬂte düﬂmanlar›m›z›n onu
diyemedikleri, bir türlü kabul edemedikleri budur.”
Bu da gösteriyor ki, bir ülkenin siyasi olarak ba¤›ms›z yaﬂayabilmesi için ekonomik ba¤›ms›zl›k esast›r. Ekonomik olarak güçlü olmayan bir ülkede ne kadar askeri zafer kazan›rsan›z kazan›n bunun bar›ﬂ üzerinde bizim lehimize bir sonuç do¤urmas› ancak ekonomik aç›dan güçlendi¤imiz taktirde mümkün olabilir. Bu nedenle
Atatürk bu eksikli¤i görerek, büyük ölçüde ekonomik kalk›nma üzerine gitmiﬂtir.
Çünkü siyasi ba¤›ms›zl›¤›n ancak ekonomik ba¤›ms›zl›kla gerçekleﬂebilece¤inin düﬂüncesindeydi. Dikkat ederseniz Atatürk’ün döneminde birbirinden farkl› iki ekonomik yaklaﬂ›m içerisinde bulunulmuﬂtur. Bunlardan birincisi 1923-1930 aras›ndaki
dönemdir ki bu zannediyorum özel sektörü destekleyerek bir ekonomik kalk›nma
aray›ﬂ›d›r. Ama 1930’dan sonra Türkiye yeni bir model denemiﬂtir, K‹T’ler ara c›l›¤›yla ve iktisadi ekonomik planlama arac›l›¤›yla kalk›nma modelini uygulamaya çal›ﬂan bir kalk›nma.
1923-1930 dönemindeki izlenen ekonomi politikas›ndan ziyade 1930’larda uygulanmaya konulan Birinci Sanayi Plan› yahut Birinci Sanayi Program› önem taﬂ›yor. O günkü teknik anlam›yla meseleye bakt›¤›m›z zaman bu program dengeli bir
büyüme program›d›r. Yani, ﬂu anlamda dengeli büyüme program›d›r. Türkiye ayn›
anda çok alana yat›r›m yapacak. Program› inceledi¤iniz zaman Türkiye sadece sek
törde de¤il, kâ¤›t, demir çelik, kimya, çeﬂitli sektörlere ayn› anda yat›r›m yapmaya
baﬂlam›ﬂt›r.
Bu daha sonra geliﬂtirilmiﬂ olan kalk›nma, büyüme modellerine k› yasla ileri bir
görüﬂtür, yani dengeli büyüme. Bizim ekonominin büyüyebilmesi için, hele bizim gibi
bir ekonomiler için sanayinin, tar›m›n ve sanayinin alt kesimlerinin ayn› anda ve birlikte bir ivme sürecine girmesi önemlidir. Yine bu modelin tipik bir özelli¤i, ithal ikamesine dayanmas›d›r büyük ölçüde. Çünkü Türkiye o zamana kadar ithal etmiﬂ oldu¤u mallar› yurt içerisinde üretmekle iﬂe baﬂlam›ﬂt›r. Dikkat edilirse bu konuda
daha ileri bir görüﬂ var günümüze k›yasla. Çünkü bir ekonomide ithal ikamesi, en-
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düstrileri kurdu¤unuz zaman endüstriler zamanla ihracat endüstrisi ﬂekline de dönüﬂmektedir. Nitekim o gün kurdu¤umuz 1933-1938 aras› yap›ld› o tesisler, bugün
ihracat endüstrisi haline dönüﬂmüﬂtür. Tekstil olsun, cam sanayi olsun.
Atatürk’ün Birinci Sanayi Program›’n›n baﬂar›s›nda, Say›n Ülken vurgulad›,
bunun zaman›nda bitirilmesidir. Yani, öngörülmüﬂ olan bütün tesisler ufak gecikmeler d›ﬂ›nda 1933-1938 aras›nda tamamlanm›ﬂt›r. Atatürk enflasyonsuz bu iﬂi
baﬂarm›ﬂt›r. Yani, Türkiye’de 1930’lardan sonra, 1938 y›l›na kadar Türkiye’de enflasyon yaﬂanmam›ﬂt›r, fiyat art›ﬂ› olmam›ﬂt›r. Türkiye d›ﬂ ticaretinde fazla veren
bir bütçe olmuﬂtur. O dönemde Türkiye ortalama yüzde 6’n›n üzerinde büyüme h›z›na ulaﬂm›ﬂt›r ki, daha sonraki dönemlerde Türkiye üst üste yüzde 6’l›k büyüme h›z›na sürekli olarak ulaﬂamam›ﬂt›r.
Ve bunu yine yinelemek isterim. Bunu denk bütçe ve d›ﬂ ticaret fazlas›yla
sa¤lam›ﬂt›r. Daha sonra Say›n Ülken vurgulad›. Türkiye önemli alt›n rezervini de,
döviz rezervini de o dönemde sa¤layabilmiﬂtir. Tabii bir süre sonra, harp y›llar›nda
da Türkiye d›ﬂ ticaretinde fazla devam etmiﬂtir ve Türkiye 1950 y›l›na geldi¤i zaman o zamanki ölçülere göre oldukça büyük bir rakam olan 212 ton alt›n devretmiﬂtir 1950’de iktidara gelen hükümete.
Türkiye, Birinci Kalk›nma Plan›’yla daha çok tüketim mallar› ve aramallar›
üretmeye yönelirken, ‹kinci Sanayi Plan›’yla da a¤›r sanayi kurma hedefine gitmiﬂtir. Ama maalesef Türkiye ‹kinci Sanayi Plan›’n› gerçekleﬂtirememiﬂtir, harp y›llar›
daha sonraki y›llarda ‹kinci Sanayi Plan›’n›n gerçekleﬂmesini engellemiﬂtir. E¤er,
Türkiye ‹kinci Sanayi Plan›’n› gerçekleﬂtirebilseydi san›yorum ki, kalk›nma sorununu
büyük ölçüde çözebilecekti. Çünkü ‹kinci Sanayi Plan› 300’e yak›n projeyle desteklenen bir pland›. Bu projeler maalesef çok fazla gerçekleﬂtirilemedi. Daha sonraki iktidar de¤iﬂikli¤i, anlay›ﬂ de¤iﬂikli¤i buna engel oldu.
Türkiye 1930’l› y›llarda iktisatç› Rosto’nun ifadesiyle kalk›nmada yükseliﬂ safhas›na girdi, aﬂamas›na girdi. Bu böyle yorumland› kitaplarda, fakat maalesef Türkiye sonras›nda ﬂu uça¤›n h›zlanarak havalanmas› aﬂamas›ndan bir türlü uça¤›
havaland›r›p da kald›rm›ﬂ ülkeler içerisine giremedi.
ﬁöyle de demeye çal›ﬂay›m. Atatürk’te temel baz› fikirler var. Nedir bu temel
fikirler? Bir kere enflasyona karﬂ›, bunu Say›n Ülken vurgulad›. Türkiye para basmad› 1920’lerle 1938 aras›nda. Yani bir suçtur para basmak ve Türkiye bunu baﬂard›.
Yine bugün trilyonlarla bütçe aç›klar›ndan söz ederken Türkiye denk bütçe ile olay›
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götürdü. Yine Türkiye bugün 89 milyar dolar d›ﬂ ticaret aç›¤› verdi¤i bir dönemde o
zamanki dünya da büyük bir bunal›m içerisindeyken denk bir d›ﬂ ticaret ile d›ﬂ ticaretinde aç›k vermeden bu iﬂleri baﬂard›. Yani, bunlar san›yorum ki, küçümsenecek
olaylar de¤ildir. Bugün Atatürk dönemini zaman zaman küçümseyen ifadeler ortaya at›lmaktad›r, “Ekonomide ne yap›ld› o dönemde” diye. ﬁimdi o dönemdeki yap›
lanlarla daha sonra al›nan d›ﬂ borçlarla ve yap›lan enflasyon mukayese edildi¤inde
o 5 senede yap›lan iﬂlerin 50 senede yap›lanlarla mukayese edildi¤inde, bu zaman
boyutu içerisinde de olaya bakt›¤›m›zda olaylar›n küçümsenmemesi gerekti¤i kan›s›nday›z.
Atatürk gerçekten bir simgedir. Ben, bunu yabanc›larla da konuﬂma s›ras›nda hakikaten gözleme f›rsat›n› buldum. Atatürk ba¤›ms›zl›k ve egemenli¤in bir sembolüdür ve birçok sömürge ülkesinde, bu bak›mdan Atatürk bir simge olarak kabul
edilmiﬂtir. Yani ba¤›ms›zl›¤›n ve egemenli¤in bir simgesi olarak kabul edilmiﬂtir. San›yorum ki, Atatürk’ü benimseyenler, yani abartma olacak ama Afrika ülkelerinde,
özellikle, sömürge ülkelerinde en az bizim ülkemizde benim senmiﬂ kadar, belki de
daha fazlad›r. Çünkü Atatürk onlara emperyalistlere karﬂ› ilk defa ba¤›ms›zl›k, egemenlik mücadelesini veren bir kiﬂi olarak, bir simge olarak onlar›n belleklerinde yer
etmiﬂtir, onlara cesaret vermiﬂtir, onlara yol göstermiﬂtir. Atatürk’ü ülke s›n›rlar›na hapsetmemek laz›md›r. Atatürk bir simge olmuﬂtur.
Bundan sonra san›r›m ki yap›lacak ﬂey Atatürk’ün fiziki kiﬂili¤ini tart›ﬂmaktan ziyade Atatürk’ün öngörmüﬂ oldu¤u baz› idealleri gerçekleﬂtirmeliyiz. O idealler
nelerdir? Bunu yinelemeye çal›ﬂay›m. Ba¤›ms›zl›kt›r, ba¤›ms›z Türkiye’dir, ulusal
egemenlik, laik cumhuriyettir, sayg›n bir Türkiye’dir. San›r›m ki gerçek Atatürkçü bu
ideallere hizmet eden kiﬂidir. Çok teﬂekkür ederim beni dinledi¤iniz için.

Arslan Baﬂer Kafao¤lu
Say›n Akgüç’e teﬂekkür ediyoruz.
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>>> II. Oturum
“3568 Say›l› Yasa ve Uygulamadaki Yeri”
‹SMMMO Odas› Baﬂkan› Say›n Yahya Ar›kan, toplant›n›za kat›lamad›¤›m için
özür dilerim, ama toplant›n›zda sunulan tebli¤lerin de kopyas›n› okuyabilmem için
bana gönderebilirseniz memnun olurum. Bu ﬂekilde toplant›n›zda aç›klanan de¤erli
fikirlerinizden ve çal›ﬂmalar›n›zdan az da olsa yararlanabilirim. Tekrar toplant›n›z›n
baﬂar›l› geçmesini diler, sayg›lar›m› bildiririm. Adnan Kahveci, Maliye ve Gümrük
Bakan›.
Atatürk Haftas› dolay›s›yla düzenledi¤iniz panele kat›lmam yo¤un iﬂlerim dolay›s›yla mümkün olamayacakt›r. Toplant›n›z›n en iyi ﬂekil de geçmesi dile¤iyle ﬂahs›n›za ve meslektaﬂlar›m›za sayg›lar sunar›m. Mehmet Tuncer, Ankara Yeminli Malî
Müﬂavirler Odas› Baﬂkan›.
Atatürk Haftas› dolay›s›yla düzenlemiﬂ oldu¤unuz panele kat›lamayaca¤›m
için üzgünüm. Panelin tüm meslek mensuplar›m›za hay›rl› olmas›n› diler, sayg›lar
sunar›m. Yusuf Mahmuto¤lu, Sakarya Serbest Muhasebeciler Odas› Baﬂkan›.
Atatürk Haftas› dolay›s›yla düzenlemiﬂ oldu¤unuz panele daveti nizden dolay›
teﬂekkür eder, panelinizin baﬂar›l› geçmesini temenni ederim. Çorum Serbest Muhasebeciler ve Malî Müﬂavirler Odas› Yönetim Kurulu Baﬂkan›, ﬁükrü K›l›ç.
De¤erli arkadaﬂlar›m, panelimizin ikinci bölümünü yönetmek üzere ‹SMMMO
Baﬂkan› Say›n Yahya Ar›kan’› oturumu yönetmek için kürsüye davet ediyorum.
Aram›za yeni kat›lan, say›n baﬂkan›mdan özür diliyorum. Serbest Muhasebeci
Malî Müﬂavirler ve Yeminli Malî Müﬂavirler Odalar Birli¤i Genel Sekreteri Y›lmaz
Çak Bey, hoﬂgeldiniz efendim.
Türkiye Serbest Muhasebeci ve Malî Müﬂavirler ve Yeminli Malî Müﬂavirler
Odalar› Birli¤i Baﬂkan› Profesör Doktor Kamil Büyükmirza.
Maliye Baﬂmüfettiﬂi ‹stanbul Defterdar Yard›mc›s› Musa Piﬂkin.
Yeminli Odalar›n temsilcisi Sezai Onaral Bey kat›lam›yorlar, onun yerine Bülent Soydan Beyi davet ediyorum. Buyurun.
‹stanbul Serbest Muhasebeci Malî Müﬂavirler Odas› Baﬂkan Yard›mc›s› Erkin
Balaban.
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Buyurun say›n baﬂkan›m.

Yahya Ar›kan
De¤erli konuklar, sayg›de¤er meslektaﬂlar›m; öncelikle panele baﬂlamadan önce göstermiﬂ oldu¤unuz yak›n ilgiye teﬂekkür ediyorum ‹SMMMO ad›na.
Ben paneli nas›l yönetece¤im hakk›nda k›sa bir bilgi vermek istiyorum, bu yöntem do¤rultusunda devam edece¤iz. Önce panel hakk›nda k›sa bir bilgi verece¤im,
panelistler görüﬂlerini birer kez anlatacaklar, zaman yönünden 15-20 dakikal›k süre içerisinde görüﬂlerini aktarmalar›n› rica edece¤im. Panele kat›lan de¤erli konuﬂmac›lar› özgeçmiﬂleriyle tan›taca¤›m. Daha sonra panelistler görüﬂlerini aktaracaklar. Panelistlerimiz görüﬂlerini bitirdikten sonra içeri girerken da¤›tm›ﬂ oldu¤umuz soru ka¤›tlar›na yaz›lmak üzere sorular sorabileceksiniz. Zaman›m›z yetti¤i
oranda bu sorular› yan›tlamaya çal›ﬂaca¤›z. Yan›tlanmayan sorular ise sizlere yan›tlanarak adreslerinize gönderilecektir.
Daha sonra panelimizi özetlemeye çal›ﬂaca¤›m ve paneli bitirmeden önce küçük bir merasim törenimiz var. Bunu yapt›ktan sonra ve ﬂimdiden sab›rlar›n›za teﬂekkür ederek paneli bitirmeye çal›ﬂaca¤›m.
Sayg›de¤er meslektaﬂlar›m, 3568 Say›l› Serbest Muhasebeci Serbest Muhasebeci Malî Müﬂavirlik ve Yeminli Müﬂavirlik Yasas›, mesle¤i yasal statüye kavuﬂturmay› ve mesle¤i disipline etmeyi amaçlam›ﬂt›r.
Meslek yasam›zdaki düzeltilmesi gereken yasa maddeleri say›s› o kadar fazla
de¤ildir. Örgütlü gücümüz olan Odalar ve Odalar Birli ¤iyle bunlar›n düzeltilece¤ine
inanmaktay›m. Yönetmeliklerde düzeltilmesi gereken hususlar bilinmektedir, bunlar›n da önümüzdeki ﬂubat ay› içerisinde Birli¤imizin yapaca¤› ola¤anüstü genel kurulda düzeltilece¤ine inanmaktay›z.
Zaten bu konulara de¤erli panelist arkadaﬂlar›m gireceklerdir. Yaln›z ben birkaç ﬂeye de¤inmeden geçemeyece¤im. Yetkisiz çal›ﬂanlar yok edilmekçe, mesle¤in
e¤itimine a¤›rl›k verilmedikçe, muhasebe gelenekleri oluﬂturulmad›kça, topluluk ve
sorumluluk sigortas› sosyal güvence olarak ç›kar›lmad›kça, bu meslek halk›m›za
mal edilmedikçe muhasebe mesle¤inin sayg›n ve onurlu olaca¤›na inanmamaktay›m.
Bu panelde de¤erli konuﬂmac›lar› meslek yasam›zdaki bulunduklar› alanlara
göre tespit etmeye özen gösterdik. De¤erli konuﬂmac›lar Birli¤imizin örgütlenme
durumunu, yasa ve yönetmeliklerin eksiklikleri ve uygulamada yaﬂanan sorunlar,
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Maliye teﬂkilat›m›z›n meslek ve meslek mensuplar›na bak›ﬂ›, yasam›zdaki çifte standart getirmeye çal›ﬂ›lan SPK gibi kurumlara de¤inilecektir.
Ben, de¤erli panelistlere ﬂimdiden baﬂar›lar diliyorum. ﬁimdi de de¤erli konuﬂmac›lar› tan›tmaya çal›ﬂaca¤›m.
Say›n Profesör Doktor Kamil Büyükmirza. Say›n hocam›n, de¤erli birlik baﬂkan›m›n
özgeçmiﬂi bir hayli uzun, ben k›sa k›sa baﬂl›klarla tan›tmaya çal›ﬂaca¤›m.
Say›n Büyükmirza 1948 y›l›nda Ankara’da do¤du, 1968 y›l›nda ‹ktisadi ve Ticari
‹limler Akademisini bitirdi, yönetim muhasebesi, maliyet muhasebesi ve SPK muhasebe
sistemi konular›nda yay›nlanm›ﬂ kitaplar› ve çeﬂitli makaleleri mevcuttur. Hâlen Gazi
Üniversitesi ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Fakültesi’nde ö¤retim üyesi olup, Türkiye Serbest
Muhasebeci Malî Müﬂavirler Yeminli Malî Müﬂavirler Odalar Birli¤i Baﬂkan›d›r. Say›n
Büyükmirza ‹ngilizce ve Almanca bilmektedir.
Yine aram›zda Defterdar Yard›mc›m›z Say›n Musa Piﬂkin konuﬂmac› olarak kat›l›yorlar. Say›n Musa Piﬂkin 1957 y›l›nda Bor’un Çatak ilçesinde do¤du. ‹lk, orta ve lise
ö¤renimini Buca’da tamamlayan Musa Piﬂkin 1979 y›l›nda Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi ‹ktisat Maliye Bölümünden mezun oldu. Ayn› y›l Maliye Bakanl›¤› Maliye Teftiﬂ Kurulunda Malî Müfettiﬂ Muavini olarak göreve baﬂlad›. 1982 y›l›nda Maliye
Müfettiﬂli¤i, 1988 y›l›nda Maliye Baﬂmüfettiﬂli¤i’ne atanan Musa Piﬂkin 1986-1987
y›llar›nda Hollanda’da mesleki çal›ﬂmalarda bulundu. 11.8.1988 tarihinden bu yana ‹stanbul Defterdarl›¤›’nda görev yapan Musa Piﬂkin ‹ngilizce biliyor, evli ve 1 çocuk babas›d›r.
Di¤er panelistimiz Say›n Erkin Balaban, 1952 Silivri do¤umludur. Ortaö¤renimini
‹stanbul Kabataﬂ Erkek Lisesi’nde tamamlay›p 1977 y›l›nda ‹stanbul ‹ktisadi Ticari ‹limler Akademisi’nden mezun oldu. Malî Müﬂavirler Muhasebeciler Birli¤i Silivri ﬁubesi’nin
kurucu baﬂkan› ve baﬂkanl›¤›n› yapm›ﬂt›r. ‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Malî Müﬂavirler Odas›’n›n müteﬂebbis Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›l›¤›’n› yapm›ﬂ olup, hâlen
bu Odan›n bu görevini sürdürmektedir. Say›n Balaban evli ve 2 çocuk babas›d›r.
Yeminli Malî Müﬂavirler Odas› ad›na Say›n Sezai Onaral kat›lacaklard›, kendilerinin önemli bir mazeretinden dolay› bu panelimize iﬂtirak edemediler. Yerlerine Yeminli
Malî Müﬂavir Say›n Bülent Soydan iﬂtirak ediyorlar.
Say›n Soydan 1949 do¤umlu olup 1971 y›l›nda Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Maliye ve Gümrük Bakanl›¤›’nda hesap uzmanl›¤› görevlerini yapm›ﬂ olup aynen yeminli malî müﬂavirlik görevini sürdürmektedir.
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De¤erli panelistlerimizi tan›tt›ktan sonra ben ilk sözü Odalar Birli¤i Baﬂkan›m›z Say›n Profesör Doktor Kamil Büyükmirza’ya veriyorum. Say›n Büyükmirza buyurun.

Prof. Dr. Kamil Büyükmirza
Panelimizin de¤erli konuklar›, say›n meslektaﬂlar›m; öncelikle hepinize hoﬂ geldiniz diyor ve bizleri böyle güzel bir vesileyle burada bir araya getiren ‹stanbul Odam›za teﬂekkür ediyorum.
Spesifik olarak konuya bakt›¤›m›zda 3568 say›l› yasa neler getirmiﬂtir, bunlar› ﬂu ﬂekilde özetlemek mümkün: Bir kere muhasebecilik ve malî müﬂavirlik mesle¤i
yasal bir statüye kavuﬂturulmuﬂtur, bunu hepimiz biliyoruz.
Bunun d›ﬂ›nda önceki devrede baﬂ›m›z› kald›r›p çevremize bakt›¤›m›z zaman
birçok tabelalarda gördü¤ümüz muhasebeci, malî müﬂavir, hesap uzman›, serbest
hesap uzman›, muhasebeci ve benzeri gibi çeﬂitli unvanlar kalkm›ﬂ, yerine yasan›n
koydu¤u üç unvan gelmiﬂtir. Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müﬂavir ve yeminli malî müﬂavir.
Her bir unvan sahibinin yapabilece¤i iﬂler belirlenmiﬂ ve bu unvanlardan her birisinin elde edilebilmesi için gerekli e¤itim ve s›nav koﬂullar› getirilmek suretiyle belli
bir kalitenin tutturulmas›na özen gösterilmiﬂtir. Yeminli malî müﬂavirler için tasdik
yetkisi getirilerek kamu idaresinin denetim kapasitesini aﬂmakta olan alanlarda da
denetim yap›labilmesi olana¤› yarat›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Meslek mensuplar›n›n odalar ve odalar birli¤i ﬂeklinde örgütlenmeleri öngörülmüﬂ, böylelikle mesleki standartlar›n geliﬂtirilmesi, meslek ahlak›n›n korunmas›, meslek mensuplar›n›n e¤itim ve
di¤er ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›, mesle¤i bir bütün olarak, tek tek bireysel olarak
de¤il, bir bütün olarak d›ﬂar›ya karﬂ› temsil edilmesinin sa¤lanmas› ve sonuçta
mesle¤e sayg›nl›k kazand›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r.
Bir baﬂka nokta, meslek kurallar›na uymayan meslek mensuplar› için disiplin
cezalar›, yasa hükümlerine uymayan meslek mensuplar› için para ve hapis cezalar›
getirilmiﬂtir. Böylelikle muhasebecilerin çal›ﬂmalar›ndan sorumlu tutulmas› sa¤lanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
ﬁimdi, bunlar tabiat›yla amaçlanan ﬂeyler, yasan›n hedefleri ve içer di¤i hususlar. Ama acaba yasa bu hususlar› yeterince yerine getirebiliyor mu, hiçbir aksakl›¤› içermiyor mu? Bir de ters taraftan olaya bakmakta yarar var.
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Bu yönüyle bakarsak 3568 say›l› yasada birçok aksakl›k görüyoruz. ﬁunu hemen belirteyim, yasaya ba¤l› olarak bugüne kadar ç›kart›lm›ﬂ olan yönetmeliklerdeki
aksakl›klara ben burada girmeyece¤im. Belki di¤er say›n konuﬂmac›lar gireceklerdir.
Benim girmemek için çok sa¤lam bir nedenim var. O da bu hafta içerisinde bütün
yönetmeliklerin de¤iﬂtirilmesi için komisyonlar›n çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂ olmas›. Dolay›s›yla, de¤iﬂecek olan yönetmelikler hakk›nda konuﬂmak bence ﬂu anda vakit israf›
anlam›na gelecektir.
O nedenle as›l karﬂ›m›zda duran kal›c› nitelik taﬂ›yan yasayla s›n›rl› olarak
olay› ald›¤›m›zda ﬂunlar› görüyoruz, 3568 say›l› yasan›n aksak l›klar› olarak. Bir kere en baﬂtan meslek mensuplar› için öngörülmüﬂ olan unvanlar ki bu yasan›n ad›na
da geçmiﬂtir, kar›ﬂ›kl›k yaratacak niteliktedir. Bildi¤imiz kadar›yla ben 19 y›ll›k, 20
y›la yaklaﬂt›, 3 ay sonra 20 y›l doluyor, hatta 2 ay sonra ö¤retim üyesiyim, muhasebe ö¤retiyorum.Bildi¤imiz kadar›yla, ö¤retti¤imiz kadar›yla, Amerika’da e¤itim
gördüm, orada inceledi¤im kadar›yla bu alanda tek bir unvan vard›r, o da muhasebecidir. Yani, muhasebecinin mesle¤in defter tutma aﬂamas›ndan baﬂlay›p denetimine ve tasdikine kadar uzanan bütün çal›ﬂmalar› içeren genel bir deyimdir. Ama
yasa muhasebecili¤i böyle almam›ﬂt›r, muhasebecilik ve malî müﬂavirlik diye ikili bir
ay›r›m yapm›ﬂt›r, muhasebecili¤i malî müﬂavirli¤in alt›na koymuﬂtur ve bir bak›ma
muhasebecili¤i kâtiplikle eﬂde¤er görmüﬂtür.
Art› bir üst basamakta yer alan unvan sahipleri, yani serbest muhasebeci
malî müﬂavirler geçenlerde bizim birli¤in ad›n›, örne¤in ‹ngilizce’ye çevirsek nas›l bir
ﬂey ç›kar diye düﬂünüyorduk, gördük ki serbest muhasebeci malî müﬂavir ‹ngilizce’ye çevrilemiyor.
Çünkü dil bilgisi yönünden sakatt›. Dolay›s›yla, bu unvanlar› tekrar gözden geçirip gerçekten anlam taﬂ›yan, kar›ﬂ›kl›¤a yol açmayarak unvanlar ﬂekline dönüﬂtürmekte bence yarar vard›r. Yasan›n aksayan ikinci bir noktas›, Maliye ve Gümrük
Bakanl›¤›’n›n ihtiyaçlar›na gere¤inden fazla a¤›rl›k verilmiﬂ olmas›d›r. Bu durum kamuoyunda yasan›n sadece vergi muhasebesi ve denetimi için ç›kart›lm›ﬂ bir yasa
oldu¤u izleniminin do¤mas›na yol açmaktad›r. Böyle olunca da konuyla daha baﬂka
aç›lardan ilgilenen kesimlerin yasaya sayg›lar› azalmakta, yasay› ciddiye almamakta bu kesimler ve sonuçlar kendi yasalar›na muhasebe sistemlerinin ve denetimlerin kendileri aç›s›ndan yap›lmas›n› sa¤layacak, muhasebenin standartlar› da dâhil
olmak üzere her ﬂeyini belirleyecek birtak›m hükümleri koyarak yetki alma çabalar›-
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na girmeye sevk etmektedir. SPK tasar›s› buna en somut örnektir.
Maliye ve Gümrük Bakanl›¤› ihtiyaçlar› yan›nda denetimlere gere¤inden fazla
yer vermiﬂtir. Mesle¤imiz üzerideki denetimlere gere¤inden fazla yer verilmiﬂ ve
hatta bu nedenle baz› çeliﬂkilere de yol aç›lm›ﬂt›r. Örne¤in yasaya bak›yoruz 29’uncu maddenin “f” f›kras›nda odalar birli¤inin görevleri aras›nda milletler aras› mesleki toplant›lara kat›lmak diye bir hüküm var. Üye olmak ve kat›lmak diye biraz daha
geniﬂ, ben k›saltt›m.
ﬁimdi, bir görev izne tabi olur mu? ‹zne tabi olursa görev mi olur, lütuf mu
olur? Bak›yorsunuz yasaya 42’nci maddede “Milletler aras› toplant› ve kongrelere
kat›lmak bakanl›¤›n iznine tabidir” diyor. Hem bunu yapacaks›n diye görev veriyor
hem de bakanl›¤›n iznine tabidir, bakanl›k izin vermezse yapamazs›n diyor. O görev
de¤il o zaman.
Mesle¤in kapsad›¤› dallar çok geniﬂ tutulmuﬂtur, bu da bir baﬂka aksakl›k.
Her zaman söyledi¤im, örnek olarak devletler hukukunu verdim, isterseniz siz uluslararas› politikac›y› da verebilirsiniz. Bu kiﬂiler meslek unvanlar› almaya hak kazanm›ﬂlard›r. ﬁimdi uluslararas› politikayla muhasebe mesle¤i, muhasebecilik mesle¤inin ne ilgisi vard›r, ba¤lant› kurabiliyor musunuz?
Tabîî bu gibi kesimlere muhasebecilik, malî müﬂavirlik unvanlar›n da¤›t›lmas›
yasan›n sayg›nl›¤›n› biraz daha azaltmakta, dolay›s›yla demin de¤indi¤im kesimlerin
yasay› ciddiye almamak ﬂeklindeki tutumlar›n› desteklemektedir, onlara yeni bir gerekçe vermektedir. Bunlar›n de¤iﬂmesi bu gibi tutumlar›n ortadan kalkmas› için bir
ön koﬂul niteli¤ini taﬂ›maktad›r.
Meslek unvanlar› için bir baﬂka aksakl›k gerekli ö¤renim koﬂullar› sa¤l›kl› olarak belirlenmemiﬂtir. Serbest muhasebecilikte, ön lisans, ticaret lisesi veya maliye
meslek lisesi mezunu olmaktan söz edilmektedir. Ama lisans mezunlar› için hiçbir
hüküm yoktur. Onlar serbest muhasebeci olamayacaklar m› bu staj ﬂart›n› yerine
getirseler bile? Ters düﬂülüyor.
‹lgili dallar›n, yani hukuk iktisat iﬂletme muhasebe vs. ﬂeklinde say›lm›ﬂ olan
dallar›n d›ﬂ›nda kalan dallardan mezun olanlar›n, örne¤in bir mühendisin ilgili dallarda, bizim alan›m›za giren dallarda, yasada say›lm›ﬂ olan dallarda lisansüstü çal›ﬂma yapmas› halinde onlar›n mesle¤e girmesine olanak verilmektedir. Yani, bu gibi
kiﬂilere prim verilmektedir. Ama bizim kendi dallar›m›zda e¤itim görmüﬂ, muhasebe
e¤itimi görmüﬂ lisans derecesi olmuﬂ, ondan sonra muhasebede mast›r yapm›ﬂ,
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ondan sonra muhasebede doktora yapm›ﬂ kiﬂilere mast›r ve doktora çal›ﬂmalar›
karﬂ›l›¤›nda hiçbir ﬂey sa¤lanmamaktad›r, staj süresine bile say›lmamaktad›r. Bu
da çok büyük bir aksakl›kt›r.
Yasa ba¤›ml› çal›ﬂanlar› kapsamamaktad›r. Ba¤›ml› çal›ﬂanlar da kapsama
al›ns›n diye çeﬂitli yerlerde, çeﬂitli vesilelerle söyledik. Ama al›nmayabilir ve örne¤in
Amerika’da böyle bir ﬂey yoktur, ba¤›ml› çal›ﬂanlar vard›r. Yani unvan sahibi yetkili
muhasebecidir. Böyle de olabilir. Ama bundan kaynaklanabilecek bir sak›ncay› da
giderici önlemler al›nd›¤› takdirde bu sistem iﬂler. O da nedir? Bütün iﬂlet melerin,
kim olursa olsun finansal tablolar›n› ve o finansal tablolara yans›yan bilgilerin elde
edildi¤i muhasebe uygulamalar›n›n bir ba¤›ms›z denetçi taraf›ndan, nereden olursa
haz›rlanan tablolar›n denetlenmesi koﬂulunu getirir. Bu koﬂulu getirmediniz mi, örne¤in Sermaye Piyasas› Kurulu’na tabi olmayan bir ﬂirketin, halka aç›k olmayan,
ama ortak say›s› diyelim ki 80 kiﬂidir, böyle bir ﬂirkette ortaklar›n aldat›lmas›n›
nas›l önlersiniz? Çünkü Sermaye Piyasas› denetiminin d›ﬂ›nda, Maliye’ye verilecek
bilgiler d›ﬂ›nda bizim yasa bir denetim ve tasdik öngörmüyor zorunlu olarak. Dolay›s›yla, bu kiﬂileri istedi¤iniz bilgileri sa¤lay›p istedi¤iniz kadar istismar edebilirsiniz.
Bu gibi önlemlerin de mutlaka al›nmas› gerekir.
Ayr›ca bir baﬂka nokta var bu konuda. Ba¤›ml› çal›ﬂanlar yasan›n 2a bendinin
“a” ﬂ›kk›nda ve “b” ﬂ›kk›ndaki iﬂleri yaparken, yani defter tutmak, beyanname düzenlemek, finansal tablolar› düzenlemek, bunun d›ﬂ›nda iﬂte denetim yapmak, bunun d›ﬂ›nda muhasebe sistemlerini kurmak, dan›ﬂmanl›k yapmak vs. gibi hususlar
“b” ﬂ›kk›nda. Bunlar›n ikisini de ba¤›ms›z, ba¤›ml› çal›ﬂanlar yapabilirken serbest
muhasebeciler sadece birinciyi yapar deniyor. Yani, defter tutar, iﬂte bilanço, kâr
zarar tablosu düzenler, beyanname düzenler, bu iﬂlerle u¤raﬂ›r. Peki, bir serbest
muhasebeci gidip de bir ﬂirketin veya iﬂletmenin, herhangi bir iﬂletmenin muhasebe
sistemini kurarsa bunu nas›l ispatlayacaks›n›z? O ﬂirkette veya o iﬂ yerinde çal›ﬂan bir de ba¤›ml› muhasebeci varsa. Nas›l saptay›p da sen yetkini aﬂt›n diye bileceksiniz? Bunu önleyecek hiçbir önlem yok.
Bir baﬂka aksakl›k da staj sürelerinin çok uzun tutulmuﬂ olmas›d›r. Özellikle
de dikkati çeken uzunluk ticaret lisesi ve maliye meslek liselerinde gözüküyor. 6 y›l
boyunca serbest muhasebecilik, meselâ serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci malî müﬂavir yan›nda çal›ﬂarak bu kiﬂiler muhasebeyi ancak ö¤renirler deniyor. Ticaret lisesi mezunu hem 6 y›l›n› bu iﬂe verecek, ondan sonra ancak büro aça-
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bilecek. Bu çok uzun bir süre, 4 y›l da uzun bir süre, 2 y›l da uzun görülebilir. Dolay›s›yla, sürelerin hiç olmazsa yar›ya indirilmesi daha rasyonel bir davran›ﬂ olabilir.
ﬁimdi, asl›nda yasada aksayan pek çok nokta var. Bunlar birer fikir vermesi
için öncelikle dikkati çekti¤i için benim burada dile getirmek istedi¤im noktalard›.
Bunlar›n d›ﬂ›nda iﬂte Say›n Yahya Ar›kan belirtti. Topluluk sigortas› vs. falan gibi
birtak›m ﬂeylerin sa¤lanmas› tabiat›yla gerekiyor. Ama yasay› inceledi¤imiz zaman,
yasa içerisinde çeﬂitli olarak gördü¤ümüz noktalar örnek olsun diye onlar› sayd›m.
ﬁimdi, daha fazla uzatmayaca¤›m. Bir genel de¤erlendirme yaparak bitirmek
istiyorum. Genel de¤erlendirmede muhasebecilik ve malî müﬂavirlik mesle¤ini düzenleyip örgütleyen 3568 Say›l› Yasa’n›n bat› ülkelerinden 100 y›l sonra da olsa
ç›km›ﬂ bulunmas› bizler için sevindiricidir. Bunu bir kere idrak edelim. Hiç yasas›zl›ktan, ç›ks›n ç›ks›n diye ba¤›rd›¤›m›z günlerden bugünlere geldik. ﬁimdi de ﬂuras› aksakt›r bunu de¤iﬂtirsek diye u¤raﬂ›yoruz. Demin baﬂlang›çta belirtti¤im gibi yasayla mevcut yönetmelikler aras›ndaki çeliﬂkiler ve yönetmeliklerdeki aksakl›klar k›sa
bir süre içerisinde yeni haz›rlanan yönetmeliklerle giderilecektir. Bu konuda bir endiﬂeniz olmas›n ve zaten ço¤unuz da herhalde baz› komisyonlara kat›l›yorsunuz.
Çünkü komisyonlar› oluﬂtururken biz Türkiye’deki bütün odalar›n temsilcilerini ﬂu
veya bu komisyonda yer almas›na özel bir özen gösterdik. Böylelikle herkesin sesini
bir yerde duyal›m dedik.
Gönül isterdi ki, her komisyon bütün odalar›n temsilcilerinden oluﬂsun, ama
fiziki olarak 65 art› 6 eﬂittir 71 oda temsilcisinin sürekli olarak 5 komisyonda toplanmas›n›n fiziki olarak mümkün olmad›¤›n› takdir edersiniz san›yorum. Onun için
bir da¤›t›m yapmak zorunda kald›k.
Komisyonlar deyince bir de asgari ücret için tekrar iki komisyon oluﬂturduk,
yeri gelmiﬂken belirteyim. Biri yeminli malî müﬂavirlerin ücretleri konusunda, di¤eri
serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci malî müﬂavirlerin ücretleri konusunda.
Bunlarla ilgili toplant›larda, örne¤in dün serbest muhasebeci malî müﬂavirler Ankara’da topland›lar, burada da çal›ﬂmalar devam ediyor. K›sa bir süre içerisinde herkesin mümkün oldu¤unda, her birinizin yurdun dört bir yan›ndan gelenlerin görüﬂleri
al›nmak suretiyle asgari ücret tarifeleri yenilene cektir.
Bu yasadan kaynaklanan ve demin belirtmiﬂ bulundu¤um aksakl›klar›n giderilmesi konusunda gerçi Maliyecilerin kendileri de pek fazla ümitli de¤il. Biliyorsunuz
vergi yasalar›nda de¤iﬂiklik tasar›s› var, maliyeciler diyor ki, bundan önce çeﬂitli ke-
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reler ç›kmad›, bu kez de hiç ümit yok, geri dönecek bu. Ama, e¤er ç›karsa, ç›kmas›
mümkün olursa bizim yasam›zda gerekli temel de¤iﬂiklikleri, çok gerekli olan de¤iﬂiklikleri de bu vergi de¤iﬂiklikleriyle birlikte ç›kart›lmas›na çal›ﬂmak bizim için ﬂu
aﬂamada en mühim yol olarak gözüküyor. Bunun için de elimizden geleni birlik olarak yapaca¤›z.
Baﬂka yasalara konulmaya çal›ﬂ›lan hükümlerle meslek yasam›z›n delinmesine
ve meslek birli¤imizin bozulmas›na yönelik çabalar›n sonuçsuz kalmas› için elden gelen her ﬂeyi yapmak ise hepimiz için kutsal bir görev say›lmal›d›r. Burada bitiriyorum ve hepinize teﬂekkür ediyorum.

Yahya Ar›kan
Birlik Baﬂkan›m›z Büyükmirza’ya teﬂekkür ediyoruz, de¤erli aç›klamalar›ndan
dolay›. ‹kinci sözü Say›n Erkin Balaban’a veriyorum. Buyurun Say›n Balaban.

Erkin Balaban
Teﬂekkür ederim say›n baﬂkan. Say›n misafirler, de¤erli meslektaﬂlar›m; panelimizin konusu 3568 Say›l› Yasa’n›n uygulamadaki yeri. Ama yasam›z hukuken
ﬂu anda var. Uygulamada k›smen var. O bak›mdan uygulamadaki yerini gözlemlemede baz› s›k›nt›l› durumlar›m›z oldu¤unu söylerken s›k s›k tekrar etti¤imiz 1990 y›l›n›n kayboldu¤unu da bir daha vurgulamak istiyorum. Yasam›z›n konumunu irdelemeden önce müsaade ederseniz yasa öncesi bir tabloyu ﬂöyle bir gözlerinizin önüne tekrar getirmek istiyorum.
Bildi¤iniz gibi 13.06.1989 tarihinden, yani yasan›n yürürlük tarihinden önce
Türkiye’de bizleri de direkt ilgilendiren, içinde bulundu¤umuz muhasebe hizmeti dedi¤imiz, malî müﬂavirlik hizmeti dedi¤imiz ve bir önceki oturumdaki konuﬂmac›lar›m›z›n da özellikle üzerinde durduklar›, ülkelerin ekonomik geleceklerini direkt etkilenece¤i bu kadar hassas ve stratejik bir mesle¤i biz hiçbir yasa, kural, e¤itim gereksinmesi duymadan yapabiliyoruz. Bu ﬂu anda belgesi olan bizler için de geçerli. Hiçbir mesle¤i küçümsememek kayd›yla ﬂu sözleri çok söyledik. Bir berber, bir kasap,
vs. benzer meslek sahipleri ba¤l› olduklar› dernek gibi örgütlerden çeﬂitli belgeleri
veya çeﬂitli ruhsatlar› al›p ticari faaliyetlerini sürdürebilirken, yine bu ayn› meslek
gruplar› biraz çarp›c› olacak, belki bu iﬂi yapmam›ﬂlard›r ama bizim ﬂu anda sürdürmekte oldu¤umuz mesle¤i bir dilekçe ile müracaat ederek yapma ﬂans›na sa-
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hiplerdi. Yani, yasa öncesinde böyle bir kara tablo yaﬂ›yoruz. Bu bahsetti¤imiz kesimin içinde ﬂu anda vergi sistemimizin içinde çal›ﬂan büyük bir çapta memurlar›m›z, çeﬂitli kuruluﬂlardan emekli olan, eli kalem tutan emeklilerimiz rahatl›kla bu
mesle¤i çok rahatl›kla sürdürebiliyorlar. Yani ülkelerin hayat›nda o kadar önemli
dedi¤imiz, birinci derecede önemli dedi¤imiz, iktisadi konularda belirli yönlendirmeleri, yani bütçelerin yap›lmas›nda etkin roller üstleniyorlar.
‹ﬂte bu bak›mdan say›n birlik baﬂkan›m›z›n da belirtti¤i gibi yasa öncesi ve yasa sonras› bizler için çok önemli, yani ç›ks›n da nas›l ç›karsa ç›ks›n dedi¤i konuﬂmas›n› hat›rlad›m ve bizim bir arkadaﬂ›m›z çok söze de milat der. ﬁimdi, bu ﬂartlarda yasa büyük bir k›sm›m›z›n Avrupa Toplulu¤u’na uyum sa¤lamak amac›yla ç›kart›ld›¤›, yine biraz önce birlik baﬂkan›m›z›n da belirtti¤i gibi bütçe gelirlerini belirli
bir düzeye getirmek amac›yla ç›kart›ld›¤› denilmesine ra¤men, yani tam bir meslek
yasas› olarak kabul etmememize ra¤men yine de hepimiz dört elle bu yasaya sar›ld›k. Vekil ederken de sar›ld›k, yönetmeli¤ini konuﬂurken de sar›ld›k, her platformda
yasay› tart›ﬂt›k. Yasan›n zaten gerekçisinde de Maliye Bakanl›¤›’n›n gelirlerini artt›rman›n birinci hedef oldu¤unu hepimiz biliyoruz. Bu bak›mdan yasan›n tam bir
meslek yasas› hüviyetinde olmamas›na ra¤men iyileﬂtirilmesi için elimizden gelen
her ﬂeyi tüm meslek mensuplar› ve örgütlerimiz olarak yapaca¤›m›z inanc›n› ben
taﬂ›yorum.
Yasam›z› bölüm bölüm inceleyerek uygulamadaki konular› aç›klamaya çal›ﬂmak
istiyorum. Yasa birinci bölümü genel hükümler, ikinci ve üçüncü bölüm örgütlenme,
yani odalar ve birlik örgütlenmesi, dördüncü bölüm de çeﬂitli hükümler ve geçici
maddeleri ihtiva eden bir manzume ﬂeklindedir.
Yasan›n birinci bölümünde, yani genel hükümleri taﬂ›yan bölümünde meslek
mensuplar›m›z›n tarifi ve kimlerin bu tariflerin içinde yer alabilece¤i genel olarak anlat›lm›ﬂ, yani serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci malî müﬂavirlik, yeminli
malî müﬂavirlik gibi. Tabii bu kara tablo dedi¤imiz dönemde meslektaﬂlar›m›z, bizler
kendi kendimize zoraki unvanlar vermiﬂtik. Serbest muhasebeci malî müﬂavir unvanlar›n› kullan›yorduk, telaffuz ediyorduk da ﬂimdi yeni olarak bizim söyledi¤imize
yeminli malî müﬂavir eklendi.
K›saca bu bölümdeki geliﬂmeler hakk›nda çok fazla söz etmek istemiyorum,
uygulamadaki konumdan çok fazla söz etmek istemiyorum. Ancak, bu bölümde
hassas bir nokta var, yasan›n 6’nc› ve 7’nci maddeleri. 6’nc› maddesi bildi¤iniz gibi
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staj konusunu düzenleyen bir madde, 7’nci madde de s›navlarla ilgili.
Staj konusunda say›n baﬂkan›m›z›n sevindirici görüﬂlerini dinledik, sevindirici
diyorum, ben ﬂu anda ayn› zamanda bir oda yöneticisi olarak ve odam›z›n yaz›l› görüﬂleri içinde staj süresinin, son derece uzun oldu¤unu belirtti¤imiz staj süresinin
aynen say›n birlik baﬂkan›m›z taraf›ndan da düﬂünüldü¤ü bizleri sevindirdi. Gerçekten çok uzun bir süre. Ancak, süreden ziyade baﬂka s›k›nt›lar yaﬂan›yor uygulamada ve bu s›k›nt›lar›n en büyük bölümünü de serbest muhasebeci dostlar›m›z, meslektaﬂlar›m›z yaﬂ›yor.
ﬁöyle bir geliﬂme var uygulamada. Serbest muhasebeci meslektaﬂlar›m›z›n
yan›nda yasan›n e¤itim ﬂartlar›na uyup staj yaparak bu mesle¤e ad›m atmak isteyen, belge almak isteyen ve onlar›n yan›nda kilit personel diyebilece¤imiz meslek
mensubu adaylar›m›z çal›ﬂ›yor. Ama öyle bir duruma geldi ki, oradaki iﬂlerini terk
edip serbest muhasebeci malî müﬂavirin yan›nda staja gitmeleri gerekiyor. Art›
serbest muhasebeciler yan›ndaki elemanlar› baﬂka tarafa gönderme durumunda
kald›klar› gibi stajyerler bizler için gerçekten e¤itimli kiﬂilerdir. Onlar›n katk›lar›ndan
da yararlanamayacaklar, yani bürolarda staj yapamayacaklar› için. Bir enteresan
konu daha var serbest muhasebecilerle ve stajla ilgili. ﬁu anda aram›zda misafir
olan Samsun oda baﬂkan›m›z bir toplant›da bana anlatm›ﬂt›, bana çok enteresan
geldi. Dedi ki, Samsun’un Çarﬂamba ilçesinde serbest muhasebeci malî müﬂavir 1
meslektaﬂ›m›z var. Ancak ayn› ilçede 12 âdet, 12 kiﬂi meslek mensubu aday› tabir
etti¤imiz stajyer yapmak isteyen genç var.
ﬁimdi tabii bu biraz esprili olacak, o serbest muhasebeci malî müﬂavir meslektaﬂ›m›z ben okul açma niyetinde de¤ilim diye tepkisini gösteriyor, 12 kiﬂiyi yan›mda staj yapt›ramam diyor, Samsun’a gidip staj yaps›nlar diyor haliyle. Demek
ki stajda baz› k›staslar› koymak gerek. Uygulamada da baﬂka s›k›nt›lar yaﬂanabilece¤ini düﬂünmemiz gere kiyor.
Tabii bu yasayla ilgili konulardan bahsetmek istiyorum, say›n baﬂkan›m›z›n
dedi¤i gibi yönetmeliklere pek girmek istemiyorum, zaten yasan›n uygulamadaki yeri derken hemen tenkitlere baﬂl›yoruz, al›ﬂt›k art›k. Yönetmelikler de¤iﬂece¤i için o
konuya girmek istemiyorum ben de.
S›nav konusunda pek söylenecek ﬂu anda fazla bir ﬂey yok. Yaln›z anlad›¤›m
kadar›yla Yeminli Malî Müﬂavirlik s›nav›nda, s›nav› düzenleyen, yönetmeli¤e girmiyoruz derken yine de bunu belirtmek istiyorum. Öyle hükümler var ki, öyle bir yönet-
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melik ki, âdeta bu kadar yeminli malî müﬂavir bize yeter mant›¤›yla haz›rlanm›ﬂ ve
bu düﬂünceye birçok profesörlerimiz meslek konusunda e¤itim veren, ö¤retim veren
profesörlerimiz de çok samimi olarak kat›l›yorlar.
Yasan›n ikinci bölümü ve üçüncü bölümünü de bir araya al›yorum, bu örgütlenme ile ilgili oldu¤u için. Yani, odalarla ve birlikle ilgili. ﬁu anda herhalde bizleri en çok
ilgilendiren konular›ndan biri. Neden? Çünkü örgütlenme art›k tamamland›. Yani ne
olup ne olmad›¤›n› hepimiz gördük, uygulamadaki s›k›nt›lar›n› onun için rahatl›kla veya olumlu yönlerini tart›ﬂabiliriz. Örgütlenmeyi bir geniﬂ anlamda bir de dar anlamda incelemek istiyorum. Geniﬂ anlamda derken meslek taﬂlar›m›z art›k sadece
dört duvar aras›nda e¤itim görüp ald›¤› bu mesle¤i vermek için veyahut da vergi
dairelerine gidip gelmek için bu ülkede yaﬂamad›klar›n› anlad›lar. Bunu hayata geçirmek için örgütlenmenin ne kadar önemli oldu¤unu anlad›lar. Ayr›ca “ben” yerine
“biz” demeye baﬂlad›lar. ﬁimdi, sadece muhasebe mesle¤iyle ilgilen memeleri gerekti¤ini, ülkenin tüm toplumsal olaylar›n›n kendilerini ilgilendirdi¤ini anlad›lar derken
ﬂunu bahsetmek istiyorum. Bir önceki oturumda da gördü¤ümüz gibi, muhasebe
yoktu, defteri kebir de yoktu, ama ülkenin gerçekleri vard›.
‹ki gün, bundan iki gün önce yine bir mesleki derne¤imiz, ﬂu anda Türkiye’de
tahmin ediyorum bizim mesle¤imiz aç›s›ndan en büyük örgütlenmiﬂ bir dernek, Malî
Müﬂavirler Muhasebeciler Birli¤i, yine bu konuda bir panel düzenledi. Orada yine
toplumumuza bu anlamda mesajlar vermeye çal›ﬂt›k. Bu konular gündeme geldi¤inde baz› meslektaﬂlar›m›z çok âcizane ve safça konuﬂtuklar›na inan›yorum. Mesle¤e
hâkim, sahip olmak için söylediklerine inan›yorum. Ama siyaset yapmayal›m gibi bir
saplant› içindeler tabirimi hoﬂ görürseniz.
ﬁimdi bir önceki oturumdaki Atatürk’ün ilke ve devrimleri siyasal bir olayd›r
arkadaﬂlar ve biz de siyasal olaylar› tart›ﬂt›k. Yani, siyaset yapt›k. Bizim endiﬂemiz bu tip olaylar›n d›ﬂ›nda kalmak ﬂeklinde olmamal›. Bizim endiﬂemiz örgütlerimizin varl›klar› siyaset yapmak olan siyasi parti gibi kuruluﬂlar›n yörüngelerine girmemeleri ve yöneticilerimizden biz bunlar› istiyoruz, bunlar› da bekliyoruz. Ama meslektaﬂ›m›z Türkiye’nin toplumsal ve siyasal olaylar›ndan kendilerini ar›nd›rmayacakt›r ve bu da göstermiﬂtir ki bu konuda geliﬂmeler baﬂlam›ﬂt›r bile. Örgütlenmeyi bir
di¤er çerçeveden incelersek meslektaﬂlar›m›z kendi aralar›ndaki bu örgütlenmeler
sayesinde iletiﬂimin artt›¤›n› gördüler. Bu iletiﬂim onlara birbirlerinden bilgi al›ﬂveriﬂi almalar›n› sa¤lad› ve dedi¤im gibi, art›k meslektaﬂlar “ben” de¤il “biz” deme al›ﬂ-
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kanl›¤›na baﬂlad›lar.
Çok k›sa bir süre önce, baﬂkan›m›z öbür geçmiﬂ panelden önceki aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda da belirtti, bir meslektaﬂ›m›z›n durumunu. Biliyor musunuz Uﬂak’ta Banaz
ilçesinde bir meslektaﬂ›m›z çok büyük suç iﬂledi. Nedir o suç? “Savaﬂa hay›r” dedi.
Böyle büyük bir suç iﬂledi¤inden dolay› da kendisini apar topar al›p götürdüler. Ancak, iﬂte yaln›z olmad›¤›n› meslektaﬂ›m›z gördü, baﬂta odalar birli¤imiz olmak üzere tüm Türkiye’deki meslektaﬂlar›ndan ona el uzat›ld›. Belki de böyle bir suçu bir
daha iﬂleme cesareti olmuﬂtur o arkadaﬂ›n. Bunlar örgütlenmenin gerçekten olumlu yönleri. Bir olumlu yönünü daha vurgulamak istiyorum. ‹stanbul ilinde odam›zla
Defterdarl›k aras›nda gerçekten çok güzel bir diyalog baﬂlad›. Asl›nda vard›. Ama
ﬂimdi karﬂ›n›zda biriyle, bir grupla, bir meslek grubuyla diyalog kurmak isterseniz
bir temsilcisi gerekir sizlere. Ve bu konuda da gene çok olumlu geliﬂmeler oldu. Bu
örgütümüzün varl›¤›n› zaten öteden beri çok olumlu karﬂ›layan ve biraz önce birlik
baﬂkan›m›z›n tekrar de¤indi¤i gibi muhasebe ile Türkiye'nin ekonomisinin veya iktisad›n›n oluﬂtu¤unu, kayna¤›n›n oradan geldi¤ini ﬂu andaki Defterdarl›k yetkililerimiz
çok iyi bilmekteler. Tahmin ediyorum bu bütün Türkiye’de böyledir. Bu olumlu geliﬂme de yine belirli bir örgütün içinde olmam›zdan dolay› daha sa¤l›kl› geliﬂme evresine girmiﬂtir.
Yasan›n dördüncü bölümünde bahsetti¤im gibi çeﬂitli hükümler ve geçici maddeleri düzenleyen dördüncü bölümünde meslektaﬂlar›m›z›n uygulamada direkt olarak karﬂ›laﬂt›klar› baz› sorunlar veyahut düzen lemeler getirilmiﬂ. Örne¤in, kay›t
defteri, yasaklar, bildirim formlar›, tabela, ücret, disiplin cezalar› gibi. Yani, daha
önce, 1989’dan önce yabanc›s› oldu¤umuz baz› konular› getirmiﬂ ve bu konular üzerindeki yapt›r›mlar var.
Yasay› dedi¤im gibi tenkit etmeden duram›yoruz ama gerçekten bunun iyileﬂtirilece¤ine de inan›yoruz. En az›ndan yönetmeliklerle daha iyi uygulan›r hale getirilece¤ine inan›yoruz. Ben yapt›¤›m bir ﬂeyi tekrar burada vurgulamak istiyorum.
Özellikle serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müﬂavir dostlar›m›z›n örgütlenme konusunda çok büyük tepkilerini alan bir madde var. Bu maddeyi müsaade ederseniz ben tekrar gündeme getirmek istiyorum. Burada birlik baﬂkan›m›z getirmedi ama herhalde o da ayn› görüﬂtedir, çünkü bunlar› yaﬂad›k. 5’e 4 denen bir
olay var arkadaﬂlar. Biz yasay› fazla eksikleri yok derken fazlalar› oldu¤unu söylemek istiyorum. Bir fazlal›k da bu. Ben anayasa hukuku hocas› da de¤ilim, bu konu-
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da otorite de de¤ilim ama otorite falan olmaya gerek yok, herhalde kelimeleri tam
anlam›yla antidemokratik denebilecek iﬂte bir madde bu yasada. Bir de 4’üncü
madde var, ona da k›saca de¤inmek istiyorum. Yani, bir örgütü, bir mesle¤i bütün
kabul ediyorsunuz, ama bir yere gelince bütünlük bitiyor, buradan 5, buradan 4 veyahut da buradan 3, buradan 2 gibi mant›kla hareket edebiliyorsunuz. ‹ﬂte bu ve
buna benzer maddeleri ki buna benzer derken bir baﬂka daha antidemokratik diye
tabir etti¤imiz iki madde daha var, 4’üncü madde. Düﬂünce suçundan dolay› hüküm giyenlerin ﬂu anda bu mesle¤i yapamamas› gibi. Bunlar› düzenliyorsunuz, düzenleyebi liyorsunuz, ama bizler bu tip hükümleri içeren maddeleri veyahut bu maddelerin bütünü olan yasalar› herkes bilsin ki içimize sindirmekte güçlük çekiyoruz.
Daha aç›k söyleyeyim sindiremeyece¤iz. Sindiremedi¤imizi de çok k›sa bir süre önce
gösterdik.
Burada bir tart›ﬂma aç›lmas›n› istemiyorum. Asl›nda bizim di¤er gruplarla bir
iﬂimiz yok, yani bir yanl›ﬂ anlama olmas›n. Yeminli malî müﬂavir meslektaﬂlar›m›z,
dostlar›m›z yanl›ﬂ anlamas›n, yanl›ﬂ yo rumlamas›n, olay onlarla kesinlikle ilgili de¤il. Onlar bizim hedefimiz de¤il bu anlamda, bu 5’e 4 olay›nda. Kald› ki onlar da bu
konuyu, bu maddeyi, aksini söyleyenini dinlemeyip içlerine sindiremediklerini s›k s›k
tekrar etmiﬂlerdir.
Say›n baﬂkan süreyi bilmiyorum, biraz aﬂ›yor muyum? Ama müsaade ederseniz ba¤l›yorum. Sonuç olarak bu yasa meslektaﬂlar›m›za somut düﬂünebildi¤im,
toplayabildi¤im kadar neler getirmiﬂtir? Bu yasayla demin telaffuz etti¤imiz ücret
gibi konular, yani belirli bir yerde düzenlenip belirli bir plan içinde düzenlenmesi meslektaﬂlar›m›z›n do¤ald›r ki, ekonomik iyileﬂmelerine olanak sa¤layacakt›r; bu bir gerçektir.
Buna ba¤l› olarak bu ekonomik iyileﬂme ve örgütlenmenin verdi¤i iletiﬂim sayesinde sosyal ve kültürel iyileﬂmeleri gerçekleﬂecektir. Tekrar söylüyorum bu çok
önemli, ben yerine biz demeye al›ﬂacak lard›r. Ve mesle¤e ﬂu anda gördü¤ünüz gibi,
buradaki tabloda gördü¤ümüz gibi belirli bir heyecandan dolay› bir dinamizm gele
cektir ve gelmiﬂtir de. Meslektaﬂlar›m›z daha bir araﬂt›rmac› olmaya yönelmiﬂlerdir. Meslek odalar›n›n da katk›s›yla e¤er mesleki e¤itimi belirli bir seviyeye getirebilirsek meslek standard›m›z›n artaca¤›n› da burada vurgulamak istiyorum. Sonuçta
meslektaﬂ›m›z bu toplumda daha sayg›n olacakt›r, bu tenkit etti¤imiz yasadan
bunlar› ümit ediyoruz, çünkü uygulamada baz› düzeltmeler olaca¤›na inan›yoruz.
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‹ﬂ sahibi dedi¤imiz veya mükellef tabir etti¤imiz kitle üzerinde de meslektaﬂlar›m›zdaki olumlu geliﬂmenin yans›mas› görünecektir. Onlar da yapt›klar› ticari faaliyetin ciddî bir olay oldu¤unu, faturay› al›p, çantan›n alt›na, masan›n alt›na atmamalar› gerekti¤ini daha çok ö¤renmeye baﬂlayacaklar. Ayr›ca bu zaman içinde
elde edecekleri ﬂeffaf bilanço ve raporlar› kendilerine yaln›zca vergilerini artt›rmaya
yaramad›¤›n›, daha olumlu yat›r›mlara yönelik kendi reel gelirlerini de artt›rmalar›nda yard›mc› olacaklar›n› göreceklerdir.
Ayr›ca maliyemiz, maliye sistemimiz için de önemli geliﬂmeler olaca¤› kesin,
çünkü dedi¤imiz gibi yasan›n gerekçesi zaten o. Bütçe gelirleri artacakt›r, bu art›ﬂ
özellikle gelir vergisinde sa¤lanaca¤› için sosyal adalet ilkeleri daha çok gerçekleﬂecektir. Dolayl› vergilerin, yani kolay tahsil edilen vergilerin halk üzerindeki bunalt›c›
bask›lar› azalt›labilecektir.
Ayr›ca bundan çok ümit etmek istiyorum, ümitli olmak istiyorum. Hayat
standard› gibi gelir vergisi ruhuna tamamen ters oldu¤unu düﬂündü¤üm, farkl› oldu¤unu düﬂündü¤üm ve devletin aczini gösteren, böyle bir imaj veren ne al›rsam
kârd›r felsefesini içinde taﬂ›yan hayat standard› dedi¤imiz sistemin belki de yürürlükten kalkmas›n› sa¤layacakt›r. Say›n meslektaﬂlar›m, baﬂkan›m›z zaman› geçirdi¤imi belirtmek istiyor. Hepinize beni dinleme sabr›n› gösterdi¤iniz için çok teﬂekkür
ederim.

Yahya Ar›kan
De¤erli aç›klamalar›ndan dolay› teﬂekkür ediyorum. De¤erli arkadaﬂlar›m zaman› de¤erlendirmek aç›s›ndan daha önce paneldeki izlenecek yol k›sm›nda belirtti¤imiz gibi sorular›n›z› e¤er ﬂu anda yazarsan›z konuﬂmac›lar da cevaplamaktan
mutluluk duyacaklard›r.

Musa Piﬂkin
Muhasebeciler, malî müﬂavirler bir meslek yasas›na sahip oldular. 13.6.1989
tarihinde yay›nlanarak yürürlü¤e giren yasa gere¤ince 15.6.1989 tarihinde geçici
kurul de¤erlendirme komisyonlar› yönetmeli¤i yay›nland›, geçici kurul çal›ﬂmalara
baﬂlad›. 28.7.1989 tarihinde 3568 say›l› yasan›n geçici maddelerinin uygulanmas›na dair yönetmelik yay›nland›, geçici krediyle de¤erlendirme komisyonlar› çal›ﬂmalara baﬂlad›lar.

502

1990-2006 PANELLER <<<

1.qxp

10/3/08

11:08 PM

Page 503

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

20.09.1989 tarihli s›nav komisyonlar›n›n çal›ﬂma usulleri hakk›nda yönetmelik
yay›nland›. 24.11.1998 tarihinde staj yönetmeli¤i yay›nland›. 02.01.1990 tarihinde
serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müﬂavir, yeminli malî müﬂavir mükelleflerinin esaslar› hakk›nda yönetmelik yay›nland›. 02.01.1990 tarihinde yeminli müﬂavirlerin tatbik edecekleri belgeler, tatbik konular›, tatbike iliﬂkin usul ve esaslar
hakk›nda yönetmelik yay›nland›. 02.01.1990 tarihinde yine muhasebecilerin yeminli
müﬂavirler, muhasebecilerle, yeminli müﬂavirlerce tutulacak defter kay›tlar› ile meslek mensuplar›n›n bildirim mecburiyeti hakk›nda yönetmelik yay›nland›. 03.01.1990
tarihinde çal›ﬂma usul ve esaslar› hakk›nda yönetmelik yay›nland›. 21.02.1990 tarihinde Serbest Muhasebeci Malî Müﬂavirler Odalar› Yönetmeli¤i yay›nland›.
21.2.1990 tarihinde Yeminli Malî Müﬂavirler Odalar› Yönetmeli¤i yay›nland›.
Bu tarihten sonra seçimler yap›ld›, odalar oluﬂturuldu ve nihayet Odalar Birli¤i Genel Kurulu’ndan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler, Yeminli Malî
Müﬂavirler Odalar Birli¤i yönetimi oluﬂturuldu. 10.10.1990 tarihli Maliye Bakanl›¤›
onay› ile geçici kurul ve de¤erlendirme komisyonlar›ndaki dosyalar›n odalar birli¤ine
ve odalara birlik karara ba¤land›.
Bu arada Maliye ve Gümrük Bakanl›¤›nca yay›nlanan iki genel tebli¤de yeminli
malî müﬂavirlerin KDV iade ve mahsup incelemeleri ve düzenleyecekleri tahsis raporlar›na iliﬂkin esaslar ile yeniden de¤erleme iﬂlemlerinin yeminli müﬂavirlerce tasdikine iliﬂkin usul ve esaslar belirlendi.
Bu arada yasan›n geçici maddelerine yap›lan müracaatlar›n bir k›s m›n›n henüz neticelenemedi¤i ve dosyalar›n odalara intikali ile odalarca karara ba¤lanaca¤›na belirtmek istiyorum.
Say›n Baﬂkan, de¤erli konuklar; meslek yasas›n›n kurum ve kurallar›yla art›k
yaﬂama geçti¤ini ifade ettim. Bugüne kadar yap›lan toplant›larda, panellerde meslek yasas› tüm boyutlar›yla tart›ﬂ›lm›ﬂ, görüﬂler, öneriler ortaya konmuﬂtur. Bu
tart›ﬂmalar bugün de oldu¤u gibi elbette bundan sonraki dönemlerde de devam
edecek. Ancak bundan böyle tart›ﬂmalar›m›zda, konuﬂmalar›m›zda uygulama boyutu a¤›rl›kta kalacakt›r.
De¤erli konuklar, ben konuﬂmamda yasan›n baﬂar›yla uygulanabilmesinin
ﬂartlar›n› uygulamada kamu kesimine, mükelleflere, meslek mensuplar›na ve meslek
odalar›na düﬂen görev ve sorumluluklar üzerinde duraca¤›m. Art›k bir meslek yasas› var ve ﬂu anda bu meslek yasas›n›n belirledi¤i, tan›mlad›¤› manada mesle¤in
imar edilmesi zorunlulu¤u var. O halde bir taraftan eksiklikleri tart›ﬂaca¤›z, bir ta-
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raftan da art›k bu yasay› hayata geçirece¤iz hep birlikte. Bu arada de¤erli konuklar, malî idare olarak ‹stanbul Defterdarl›¤›n›n yaklaﬂ›m› ve uygulama sorunlar›yla
ilgili olarak almay› düﬂündü¤üm önlemler üzerinde duraca¤›m.
Bu yasa sadece muhasebecilere, malî müﬂavirlere bir meslek düzeni kurmay›
amaçlamam›ﬂt›r. Devletin ekonomik geliﬂmelere paralel olarak ekonomik yaﬂam
içindeki fonksiyonlar› artm›ﬂ, buna paralel olarak da vergilere olan ihtiyac› artm›ﬂt›r. Beyana dayanan gelir, kurumlar vergileri yan›nda 1985 y›l›nda yürürlü¤e giren
ve yine beyana dayanan KDV ve di¤er vergiler milyonlarca mükellef aras›nda yo¤un
ve karmaﬂ›k vergi iliﬂkilerinin do¤mas›na neden olmuﬂtur. Özellikle Katma De¤er
Vergisi gibi ça¤daﬂ bir vergi uygulamas›na geçilirken bu verginin ve buna ba¤l› olarak da gelir ve kurumlar vergisi hâs›lat›n›n gerçek boyutlar›yla kavranmas› amac›yla yeni bir belge düzeni do¤muﬂ, anlaﬂmal› matrah uygulamas› ve ödeme kaydedici
cihaz uygulamalar› ve kapama cezalar› gibi yeni müeyyideler uygulamaya konmuﬂtur.
Öte yandan ekonomik geliﬂmeyi sa¤lama maksad›na yönelik olarak baﬂta gelir, kurumlar ve katma de¤er vergileri olmak üzere vergi kanunlar›nda muafiyet ve
istisna uygulamalar› da gelmiﬂtir. Yasan›n gerekçesinde belirtildi¤i gibi bir yandan
vergi iliﬂkileri, di¤er yandan ticaret ve endüstride meydana gelen geliﬂmelerin yaratt›¤› malî ve ekonomik sorunlar karmaﬂ›k bir hâl alm›ﬂt›r.
Böylesine bir geliﬂme karﬂ›s›nda yasalarda yer alan hak ve men faatlerin ö¤renilip do¤ru bir biçimde uygulanmas›, getirilen yeni yükümlülük ve ödevlerin do¤ru
bir biçimde yerine getirilebilmesi için bu alanda yetiﬂmiﬂ meslek mensuplar›na olan
ihtiyaç daha bir artm›ﬂt›r.
Devlet mevzuat› bilen, mükellef hak ve hukuk ile Hazine hak ve hukukunu ayn›
düzeyde gözeten, ba¤›ms›z, dürüst, tarafs›z, yetkin meslek mensuplar›n›n yarat›larak vergi sisteminin yo¤unlaﬂmamas›n› kanunlar›n do¤ru bir biçimde tatbikiyle vergi
kay›p ve kaça¤›na neden olunmamas›n›, mükellefin hak ve yükümlülüklerini do¤ru bir
biçimde uygulayarak ceza uygulamalar›na muhatap kalmamalar›n› amaçla maktad›r. Özetle devlet yasan›n gerekçesinde yer alan ifadeyle Maliye ve Gümrük Bakanl›¤›’n›n vergi denetimi konusundaki a¤›r yükünü hafifletmek, Türk vergi sisteminin
yozlaﬂmas›na mani olmak, vergicilik ve iﬂletmecilik sahas›nda güven ve ahlak sorununun geliﬂmesini temin edebilmek, vergi kanunlar›n›n uygulanmas›ndan do¤acak
uyuﬂmazlar› en az düzeye indirebilmek amac›ndad›r. Bu amaçta bulunan devletin
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bu yasan›n etkin bir ﬂekilde uygulanmas›nda mükellef ve meslek mensuplar›yla iﬂbirli¤i içinde olaca¤› kesindir.
De¤erli konuklar, bu arada yasan›n mükellefler bak›m›ndan önemine de¤inmek
istiyorum. Biraz önce de de¤indi¤im gibi karmaﬂ›k ticari endüstriyel ve malî iliﬂkiler
içinde faaliyetini sürdüren mükellefin vergi mevzuat› gibi, sigorta mevzuat› gibi ihtisas gerektiren konularda yükümlülüklerini do¤ru bir biçimde yerine getirmesi de zorunludur. Belge ve kay›t türevinin Katma De¤er Vergisi uygulamas›yla daha bir
önem kazanmas› nedeniyle mükellef, vergi konusunda çok daha duyarl› olmak zorundad›r. Vergisel ödevlerin ve yükümlülüklerin zaman›nda ve eksiksiz bir biçimde
yerine getirilebilmesi ayr›ca mükelleflerin muvaffak olacaklar› cezai iﬂlemler günümüzde oldukça azlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Öte yandan mükellef lehine getirilen istisna, indirim ve muafiyet hükümlerinden istifade edebilmesi, yasal vergi avantajlar›n›n de¤erlendirilmesi mükellef aç›s›ndan çok önemlidir.
Karmaﬂ›k ekonomik ticari, malî iliﬂkiler içerisinde mükellefin ödevlerini ve yükümlülüklerini yerine getirmesinde bir muhasebeci ve malî müﬂavirin mesaisine duydu¤u ihtiyaç günümüzde daha bir artm›ﬂt›r.
De¤erli konuklar, bu arada uygulamadan baz› izlenimlerimi bu panel vesilesiyle
ortaya koyup muhasebecilik mesle¤inin mükellefler aç›s›ndan ne derece önemli oldu¤unu vurgulamaya çal›ﬂaca¤›m. Mükellef iﬂin ucuzuna kaçar. Bir kâtibe, bir ticaret lisesi mezununa defterini verir. Defterini o tutar, beyannamesini o verir, vergisini o öder. Bizim maalesef yayg›n uygulamam›z budur. Özellikle küçük iﬂletmelerde
bu böyle devam etmektedir.
ﬁimdi, böylesine çal›ﬂan bir mükellefin kald›¤› zor durumlar söz konusu. Özellikle icrai takibat iﬂlemlerinde kendisine ödeme emri ç›kar›lan ve büyük bir telaﬂ
içinde vergi dairesine koﬂan mükellef borcunu ödedi¤ini, paras›n› yat›rmak üzere iﬂte o muhasebecisi dedi¤i kiﬂiye verdi¤ini söylemekte, ancak muhasebecinin yat›rmad›¤›n› anlayarak kah›rlanmakta ve zor durumda kalmaktad›r.
De¤erli konuklar, de¤erli arkadaﬂlar›m, meslektaﬂlar›m; bu maalesef yayg›n
bir durum. Uzlaﬂma toplant›lar›nda karﬂ›laﬂt›¤›m›z olaylar çok daha üzücü olmaktad›r. Katma De¤er Vergisi ve muhtasar beyanna meleri verilmemesi nedeniyle dönem beyanlar›n›n takdiri sonucunda bir dizi ihbarname vergi mükellefine tebli¤ edilir,
mükellef ﬂaﬂ›r›r ve uzlaﬂma komisyonunda kendisine neden beyannamelerini verme-
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di¤ini sordu¤umuzda, efendim muhasebecinin hatas› der ve geçer.
ﬁimdi, soruyoruz kim muhasebeci? “‹ﬂte komﬂunun o¤lu, ticaret lisesine gidiyor” diyor. ﬁimdi, s›kl›kla karﬂ›laﬂt›¤›m›z bu olaylarda kusur mükellefin veya muhasebecisinin. Bunu tart›ﬂmak istemiyorum. Burada üzerinde durdu¤um konu özellikle küçük ve orta ölçekli iﬂletme sahiplerinin iﬂe baﬂlama bildiriminden mükellefiyet
telkinine kadar vergi idaresiyle olan tüm iﬂlevlerini bir muhasebeci arac›l›¤›yla yürütmesinin istenmesi. Bu do¤al ve gerekli, ancak do¤al olmayan s›kl›kla karﬂ›laﬂt›¤›m›z bu olaylar. Burada ulaﬂt›¤›m›z sonuç bu iﬂte, temel bir yanl›ﬂl›¤›n, hatan›n oldu¤u. Ya hata mükelleftedir, vergi gibi son derece ciddi bir konuda ehil olmayan,
yeterli mesleki bilgiye ve meslek sorumlulu¤una sahip olmayan bir kiﬂiye iﬂini emanet etmiﬂtir ve sonuç budur ya da hata sistemdedir. Muhasebe mesle¤i disiplin
alt›na al›nmam›ﬂt›r. Bu gibi durumlara düﬂüldü¤ünde muhasebeci olarak faaliyette
bulunan bu tür kiﬂiler mesle¤in bundan sonraki uygulamas›nda da, tahmin etmiyorum böyle durumlar›n olabilece¤ini. Ama olur ise mükellef aç›s›ndan ﬂimdi ortada
bir imkân vard›r.
Mükellef bu tür bir haks›zl›¤› u¤rad›¤›nda art›k muhasebecisini meslek odas›na ﬂikâyet edebilecektir. Meslek odas›n›n kararl› yapt›r›mlar›yla meslek mensuplar›n› da karalayan bu durum ortadan kalkacakt›r. Yani, ﬂimdi art›k meslek disiplin alt›na al›nm›ﬂt›r, bundan böyle mesleki faaliyet serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müﬂavir unvan›n› alm›ﬂ, odaya kayd›n› yapt›rm›ﬂ ve odan›n takip etti¤i
bilinci geliﬂtirme, ekip çal›ﬂmalar›na kat›lan, kendisini sürekli yenileyen, odan›n gözetim ve disiplini alt›nda faaliyet gösteren meslek mensuplar› taraf›ndan yap›labilecektir.
De¤erli konuklar, konuﬂmam›m bu aﬂamas›nda 3568 Say›l› Yasa’n›n uygulamas›ndan olumlu beklentileri olan kamu idaresinin bir görevlisi olarak mükelleflerinize sesleniyor ve diyorum ki, defterlerinizi bu kanun uyar›nca meslek unvan› alm›ﬂ,
odaya kayd›n› yap t›rm›ﬂ, ehil, meslek sorumlulu¤u olan, odan›n gözetim ve denetiminde bulunan muhasebecilere, muhasebeci malî müﬂavirlere sözleﬂme yaparak
tutturun. Odan›n çal›ﬂanlar listesine kay›tl› bir muhasebeci ve malî müﬂavirle çal›ﬂman›z halinde sürekli olarak dile getirilen bu kusurlar azalacak, bu hatalar azalacak, böyle bir durumla karﬂ›laﬂt›¤›n›zda da meslek odas›na koﬂabileceksiniz.
De¤erli konuklar, yasa ilk ç›kt›¤›nda ﬂöyle bir göz att›¤›m›zda henüz yönetmelikler odada yokken zannettik ki sadece ve sadece yeminli malî müﬂavirler sorumlu.
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Ancak sadece yeminli müﬂavirlere sorumluluk getirilmemiﬂtir. Çal›ﬂma Usul ve
Esaslar› Hakk›nda Yönetmelikte meslek mensuplar›n›n sorumluluklar› belirtilmiﬂtir.
Ona göre meslek mensuplar› mesle¤i ifa ederken toplum ve devlete karﬂ› sorumluluk taﬂ›rlar. ‹ﬂletme yöneticilerinin isabetle karar alabilmeleri için do¤ru ve güvenilir
bilgiler sa¤lamak ﬂeklinde meslek mensuplar›n›n sorumluluklar› vard›r. Meslek mensuplar› ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve mesleki e¤itimlerine birbirlerine her türlü
bilgiyi vermek ve aktarmak sorumlulu¤unu taﬂ›rlar. Mesle¤in geliﬂmesi ve sa¤lam
temellere oturtulmas› için aralar›nda gerekli dayan›ﬂmay› kurarlar.
De¤erli arkadaﬂlar›m, konuﬂmam›m bu aﬂamas›nda bir panel havas›ndan ziyade bir seminer izlenimi do¤uyor. Ben bunu bilinçli olarak yapt›m. Meslek mensuplar›n›n sorumluluklar›n›n neler oldu¤u, bu yolla düzenlenen yönetmeli¤in ne hükümler
amir oldu¤u belki meslek odalar›n›n baﬂl› baﬂ›na düzenleyece¤i bir e¤itim çal›ﬂmas›n›n konusudur. Ben buna öncülük etmek istedim. Meslek mensuplar› için bildirilen
bir hukuki sorumluluk kavram› var. Meslek mensuplar› verdikleri hizmet s›ras›nda
Vergi Usul Kanunu’nda yer alan iﬂtirak, teﬂvik ve yard›m hükümlerine uyan fiilleri
sebebiyle sorumludurlar.
Bu arada k›saca yeminli malî müﬂavirlerin sorumlulu¤una biraz de¤inmek istiyorum. Yeminli malî müﬂavirler bu sayd›¤›m sorumluluklar yan›nda yasalar, yönetmelikler ve tebli¤lere göre yapt›klar› tasdikin do¤rulu¤undan sorumludurlar. Yapt›klar› tasdikin do¤ru olmamas› halinde tasdikin kapsam›yla s›n›rl› olmak üzere ziyana
u¤rat›lan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müﬂtereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Bu arada tabii meslek mensuplar› için getirilen yeni bir kavram. Meslek mensuplar› görevleri s›ras›nda ve görevleri sebebiyle iﬂle dikleri suçlardan dolay› fiillerin
niteli¤ine göre Türk Ceza Kanunu’nun devlet memurlar›na ait hükümleri uyar›nca
cezaland›r›lacaklar› kanunda belirtilmiﬂtir. Devlet memurlar› için suçlar a¤›rlaﬂt›r›larak tatbik ediliyor, meslek mensuplar›na iﬂledikleri suçlarla ilgili olarak onlara verilecek ceza a¤›rlaﬂt›r›larak tatbik edilecektir; bu maddeye göre.
Bu arada 3568 Say›l› Yasa’n›n 48’inci maddesi, mesle¤in hata ve onuruna
ayk›r› fiil ve hareketlerde bulunanlarla görevini yapmayan veya kusurlu olarak yapan
yahut da görevinin gerekti¤i güveni sars›c› hareketlerde bulunan meslek mensuplar›
hakk›nda muhasebe ve müﬂavirlik hizmetlerinin gere¤i gibi yürütülmesi maksad›yla
durumun niteli¤ine göre uyarma, k›nama, geçici olarak mesleki faaliyetten al›koy-
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ma, yeminli s›fat›n› kald›rma, meslek ç›karma cezalar›n›n verilece¤ini öngörmüﬂtür.
Bu arada mükelleflerle birlikte kasten belge ziyan›na sebebiyet verdikleri mahkeme
karar›yla kesinleﬂen meslek mensuplar›na meslekten ç›karma cezas› verilece¤i kanunun 8’inci maddesinde hükme ba¤lanm›ﬂt›r. Böylece bu yasayla serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci malî müﬂavirlik ve yeminli malî müﬂavirlik mesle¤i belli disiplin kurallar›na ba¤lanm›ﬂ bulunmaktad›r. Hiç ﬂüphesiz yasan›n baﬂar›yla uygulanmas› ve kendisinden beklenen sonuçlar›n al›nmas› meslek mensuplar›n›n yasayla belirlenen çerçe vede sorumluluk duygusu ve meslek bilinciyle, çal›ﬂmalar›yla
mümkün bulunmaktad›r.
De¤erli konuklar, yasan›n uygulamas›nda ve mesle¤in sayg›nl›k için de geliﬂmesinde meslek odalar›na büyük görevler düﬂmektedir. Özellikle oda yönetimlerinin
tarihi bir görev ve sorumluluk üstlendiklerini de belirtmek istiyorum.
Kuruluﬂ çal›ﬂmalar›n›n a¤›r yükü yan›nda meslek mensuplar›n› geliﬂtirici e¤itimleri, mesleki sorunlar›n süratle çözüme kavuﬂturulmas› ve hepsinden önemlisi
meslek mensuplar›n›n birbirleriyle ve iﬂ sahipleriyle olan iliﬂkilerinde dürüstlü¤ü ve
güveni hâkim k›lmak üzere meslek disiplini, ahlak ve dayan›ﬂmay› korumak gibi görevleri bulunmaktad›r. Odalar mesle¤in sayg›nl›¤›n› koruma konusunda titiz ve kararl› olunca meslek geliﬂecek, yücelecektir.
De¤erli konuklar, bu meslek yasas›n›n di¤er meslek yasalar›ndan önemli bir
fark› var, bunu say›n birlik baﬂkan›m›z da konuﬂmalar›n›n bir k›sm›nda dile getirdiler. Bir di¤er grubun iddias› olarak ama bu aç›k. Bu yasay› devlet meslek unvan›n›
bir taraftan ihdas ederken, bir taraftan meslek mensuplar›n›n çal›ﬂma usul ve
esaslar›n› belirlerken, bir yandan da vergi yasalar›n›n do¤ru uygulanmas›yla Hazine
ve mükellef hukukunu korumay› amaçlam›ﬂt›r. Ehil ellere emanet edilen defterler
sorumlu meslek mensuplar›n›n düzenleyece¤i beyannameler, yasalara uygunlu¤unu
tasdik eden yeminli malî müﬂavir raporlar›yla, devlet vergi kay›p ve kaça¤›n›n azalt›lmas› yan›nda muafiyet bildirimi ve istisna uygulamalar›yla mükelleflere tan›d›¤›
haklar›n ve imkanlar›n yerini bulmas›n› amaçlam›ﬂt›r.
O halde mali idare bu yasan›n uygulanmas› kapsam›nda demin de söyledi¤im
gibi gerek yasa de¤iﬂiklikleri olmak üzere uygulamadaki sorunlar›n çözümü yolunda
mükellef ve meslek odalar›yla iﬂbirli¤i yapmak zorundad›r. De¤erli konuklar, ‹stanbul
Yeminli Müﬂavirler Odas› ve ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n uygulama sorunlar›yla ilgili talepleri Defterdarl›¤›m›zca de¤erlendirilmekte,
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olumlu bak›ﬂ içinde konulara yaklaﬂ›lmaktad›r. Bu çerçevede odalar›n hizmet binas›
yap›m› için gerekli arsan›n temini konusunda Defterdarl›¤›m›za yap›lan müracaat
ümit ediyorum en k›sa süre içerisinde olumlu bir ﬂekilde sonuçlanacakt›r.
Say›n Defterdar›m bu konuda son derece yap›c› ve son derece kibard›r. Ben
‹stanbul Serbest Muhasebeci Malî Müﬂavirler Odas› ile Defterdarl›¤›m›z›n iyi diyalo¤u bundan önceki dönemde de meslek yasas›n›n olmad›¤› dönemde de devam ediyordu. Sonra da örgüt leriyle örgütü temsil eden de¤erli yöneticileriyle Defterdarl›¤›n üst düzey yöneticileri, vergi müdürleri s›k s›k mesleki sorunlar› toplant›da tart›ﬂ›yorlard›, bundan sonra da mesleki sorunlar› toplan›p beraberce tart›ﬂaca¤›z.
Say›n Bakan›m›z›n talimatlar› gere¤i bir süredir uygulamaya koydu¤umuz ve her
ay›n ilk cumartesi, son cumartesi gününe rastlayan günde mükelleflerle, meslek örgütleriyle belirlenen yerlerde, belirlenen saatlerde vergi dairesi müdürlerimiz, gelir
müdürlerimiz, defterdar yard›mc›lar›, Say›n Defterdar›m›z ço¤u zaman toplant›lar
yapmaktad›r.
Bu toplant›lara bundan böyle bütün meslek mensubu arkadaﬂlar›m›, serbest
muhasebeci, serbest muhasebeci malî müﬂavir arkadaﬂlar›m› veya odalar›n görevlendirecekleri komiteleri, ekipleri davet ediyoruz, mesleki sorunlar›m›z› orada tart›ﬂaca¤›z, uygulamadaki s›k›nt›lar›m›z› orada tart›ﬂaca¤›z. Bu konuda her zaman
aç›¤›z, aç›k olmaya devam edece¤iz.
Efendim, bize intikal eden sorunlar›n önlenmesi konusunda ne gibi tedbirleri
mali idareyle müﬂtereken alabiliriz ﬂeklindeki ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müﬂavirler Odas› yöneticilerinin yaz›l› olarak müracaatlar› sonras›nda ne gibi tedbirler alaca¤›m›z› düﬂündük. En önemli sorun, gündemdeki sorun kaçak çal›ﬂanlar
meselesi. ﬁimdi kimler kaçak çal›ﬂ›yor, kimler kaçak çal›ﬂm›yor? Esasen yasa bu
konuyu pek yeterli tarif etmemiﬂ, yönetmelikler tarife kalk›ﬂm›ﬂ bu büyük bir sorun.
Yani bu sorunun içinden nas›l ç›kaca¤›z do¤rusu çok uzun tart›ﬂmalar olacak, yasa
de¤iﬂikli¤i bana göre gerekecek. Belki de¤iﬂiklik olmadan yönetmeliklerle odalar birli¤i, odalar bu iﬂi belli esaslara ba¤layacaklar. Ben o nedenle kimler kaçak çal›ﬂmayacak, kimler kaçak çal›ﬂabilecek konusuna girmek istiyorum.
Yasan›n 3’üncü maddesinde kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar taraf›ndan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müﬂavir, yeminli mali müﬂavir
unvanlar›n›n veya bu unvan veya kavramlara kar›ﬂacak veya onlara benzer her türlü
unvan ibarenin kullan›lmas› yasakt›r. Burada unvanlar›n kullan›lmas› yasaklanm›ﬂ-
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t›r, bu unvanlar› kullanmak suretiyle çal›ﬂma yapmak yasakland›, bu unvanlar› alma
yan kiﬂilerin bunlar› kullanarak çal›ﬂmalar›n› yasaklam›ﬂt›r.
Odalar yukar›daki yasaya ayk›r› davran›ﬂlar› ö¤rendiklerinde Cumhuriyet Savc›l›¤›na bildirmek mecburiyetindedir. Cumhuriyet Savc›l›¤›nca tahkikat›n sonucu
odaya bilgileri getirilir. Görüldü¤ü gibi ilk bak›ﬂta yasan›n sadece meslek unvan›n›n
haks›z kullan›m›n› yasaklad›¤› izlenimi var. Kanaatimce burada yasaklanan husus
unvan kullan›m› ile birlikte bu unvanlarla yürürlü¤e girecek faaliyetlerdir. Çünkü, unvan, yetki görev ve çal›ﬂma konular›n›n simgesidir. Nitekim yönetmelikler bu iﬂi bir
ﬂekilde halletmiﬂ. 03.01.1990 günlü serbest muhasebecilerin çal›ﬂma usul ve esaslar› hakk›ndaki yönetme li¤in meslek mensuplar›n›n yapabilece¤i iﬂler ve unvanlar›n
kullan›l mas› baﬂl›¤›n› taﬂ›yan 29’uncu maddesinde kanunun ikinci maddesindeki
mesle¤in konusuna giren kiﬂilerin serbest meslek faaliyeti olarak, yaln›z mesleki faaliyette bulunan meslek mensuplar› yapabilirler. Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yetkili olmayanlar meslek mensuplar›n›n çal›ﬂma kotalar›na giren iﬂleri
yapamazlar denilmekte.
Ayr›ca yine ayn› yönetmeli¤in 65’inci maddesinde kanunun ikinci maddesindeki “a” “b” ve “c” f›kralar›nda say›lan iﬂleri meslek mensubu unvan›n› kazanmaks›z›n
birden fazla müessese veya kuruluﬂta yapanlar›n faaliyetleri kanunun 3’üncü maddesinde hükme ba¤lanan meslek unvanlar›n›n haks›z kullan›m› say›l›r denilmek suretiyle bu konudaki tereddütleri ortadan kald›rm›ﬂt›r. Di¤er yandan yasan›n 45’inci
maddesi serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci malî müﬂavirlerin bu unvanlarla 2. maddede yaz›l› iﬂlerin yürütülmesi amac›yla gerçek ve tüzel kiﬂilere tabi ve
onlar›n iﬂ yerlerine ba¤l› olarak hizmet akdiyle çal›ﬂmalar›n› yasaklam›ﬂt›r.
Meslek mevzuat›na topluca tetkik ederek, kimler bu mesleki iﬂleri nas›l yapabilirler sorusunu cevapland›rmaya çal›ﬂt›¤›mda ben ﬂu sonuçlar› ç›kard›m: Serbest
muhasebecilik iﬂlerini serbest meslek faaliyeti olarak ancak yetki belgeli ve odaya
kay›tl› meslek mensuplar› yapabilirler. Serbest meslek sahibi olarak. Meslek unvan›
almaya hak kazanamayan kiﬂiler bu mesleki iﬂleri serbest meslek faaliyeti olarak
yapamazlar. Nas›l yapabilirler? Ücretli olarak yapabilirler. Meslek unvan› olmayan
kiﬂiler bu iﬂleri ancak bir mües sesede, bir müessesede veya kuruluﬂta ücretli olarak yapabilirler. Ben ﬂu ifadeyi kullanaca¤›m, ehliyetsiz olan bu kiﬂiler birden fazla
müessesede veya kuruluﬂta bu mesleki iﬂleri ücret akdiyle dahi olsa yapamazlar.
Serbest meslek faaliyeti olarak zaten yapamazlar. Çal›ﬂanlar listesinin kay›tl›
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meslek mensuplar› mesleki iﬂleri serbest meslek faaliyeti olarak yap›yor iken dükkan açm›ﬂ, büro açm›ﬂ, bu iﬂi belgeli yap›yorken ayr›ca bir baﬂka firman›n bordrosunda ücretli muhasiplik veya müﬂavirlik yapamazlar.
ﬁimdi bir boﬂluk var burada. Meslek unvan› alm›ﬂ, ancak mesle¤i serbest olarak yapmay› düﬂünmeyen kiﬂiler, yani çal›ﬂanlar listesine dahil olmayan ehliyetli kiﬂiler, yetkili kiﬂiler, yetki belgeli kiﬂiler, birden fazla iﬂ yerinde hizmet akdiyle bu
mesleki iﬂleri yapabileceklerdir. O zaman ne olacakt›r? O zaman ehliyetli bir meslek
mensubu alt› tane firman›n ücretlisi olup odan›n disiplinine tabi olmaz. Tabii çal›ﬂanlar listesine kaydolmad›¤› için çal›ﬂm›yor görünecektir. Burada kaçak ehliyetli
kiﬂi olarak çal›ﬂacak. Oda da onun çeﬂitli firmalarda ücretli olarak çal›ﬂ›p çal›ﬂmad›¤›n› bilmeyecek. Bu adam kaçak ehliyetli kiﬂi olarak çal›ﬂacak. Meslek mensubu olmayanlar›n, birden fazla iﬂyerinde ücretli olarak çal›ﬂmalar›n› yönetmelik suç say›yor. Ama meslek ehliyetli meslek mensuplar› birden fazla firmada ücretli olarak çal›ﬂacaklard›r. Bu boﬂluktur ve tart›ﬂ›lmas› icap eder. Tabii ben ﬂimdi burada malî
idarenin bir temsilcisi olarak odan›n tart›ﬂmas› gereken meslek meselelerine girmiﬂ
bulunmaktay›m, ama oda bize diyor ki, mali idare kaçak çal›ﬂanlar› önleyelim, mesle¤i ancak bu ﬂekilde kurtarabiliriz. ﬁimdi öteden beri vergi dairesine kay›tl› olarak
serbest muhasebecilik, müﬂavirlik, malî müﬂavirlik yapanlar›n durumu ne olacakt›r.
ﬁimdi, yasan›n yürürlü¤e girmesinden önce mesleki faaliyetlerde bulunan mükellefler, tabii olarak mükelleflerimiz, bunlar da istisnai durumlar d›ﬂ›nda belgelerini
ald›lar. Mükellef olduklar› için çok büyük ölçüde belgelerini ald›lar. Bu mükelleflerimize idari bir iﬂlem olarak yazar›z, deriz ki “Ehliyetli misin, odaya kayd›n› yapt›rd›n
m›? Bize ehliyetinin bir fotokopisi gerek, odadan alaca¤›n bir yaz›y› ibraz et”. Bunu
bilgi aç›s›ndan isteriz. ‹braz edemeyeni de odaya bildiririz. ‹smi çal›ﬂanlar listesinde
yoktur, ne yaparsan yap.
ﬁimdi, tabii bu konuda bir iﬂ birli¤i içerisinde olmak durumunday›z. Buraya, bu
yaz› bize geldikten sonra ben bir yard›m düﬂüncesiyle bilgisayar›m›za ﬂu anda ‹stanbul Vergi Dairelerine kay›tl› muhasebecilik, malî müﬂavirlik iﬂi olarak, tüzel kiﬂi
olarak yapanlar›n dökümünü istedim, bir kal›n döküm geldi bana, bunu odaya verece
¤im, adresler var. Tabii burada da ﬂu var: Eskiden insanlar bir taraftan meslek yap›yorlard›, mesleki faaliyet yap›yorlard›, bir taraftan belki bir spor toto bayili¤i yap›yorlard›, bir taraftan sigorta acentecili¤i yap›yordu, bir taraftan pazarlamac›l›k
yap›yordu, bir taraftan ticaretle u¤raﬂ›yordu, hepsini bir arada yap›yordu. Yasa
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yürürlü¤e girdi ve meslek mensuplar›n›n bundan böyle sadece mesleki iﬂlerle u¤raﬂaca¤› belirtiliyor. Ticaret yasa¤› var, yani art›k sigorta acenteli¤i yapamayacak.
ﬁimdi burada tabi bir tak›m kar›ﬂ›kl›klar olacakt›r. Bizim gönderdi¤imiz listelerde
bunu çok iyi tetkik edilmesi laz›m, çok iyi araﬂt›r›lmas› laz›m. Bir vakit, kuruluﬂ tüzü¤ü de uygun oldu¤u için her türlü iﬂi yapan, mali müﬂavirlik yapan, muhasebecilik
yapan, inﬂaatla u¤raﬂan, taahhüt iﬂi yapan kiﬂileri bilgisayardan ç›kan dokümanlar
bilecektir. Çok titiz bir de¤erlendirme yapmak icap eder. ‹nsanlar› incitmemek aç›s›ndan. Bundan sonra yeni kat›l›mlar olacakt›r. Biz size kay›t yapan insanlar› bildiririz. Böylesine bir mesleki al›ﬂveri ﬂimiz olur. Bilgi ak›ﬂ› sa¤lar›z. Bu konuda yard›mc› olmaya haz›r›z.
ﬁimdi mükellefiyet kayd› aﬂamas›nda al›nmas› mümkün olan tedbirler konusuna e¤ilmek istiyorum. Kiﬂilerin iﬂe baﬂlamay›, iﬂe baﬂlama bildirimi ile vergi dairesine bildirecekleri hususu, vergi daireleri iﬂlem yönergesi ile belirlenmiﬂ. ‹ﬂe baﬂlama
bildiriminde kiﬂilerin meslek mensubu olup olmad›klar› odaya kay›t yapt›r›p yapt›rmad›klar›na dair bir belgebilgi istenmedi¤ini görüyoruz. Mevzuat›m›z böyle. Buna
göre, vergi daireleri mükellef olmak isteyen kiﬂileri bu yolda zorla yamayacaklar.
Ancak biz idare olarak bunu aramaya çal›ﬂaca¤›z. ﬁimdi biz mükellef yapt›¤›m›z her
kiﬂiyi meslek odas›na bildirece¤iz. Bu ehil midir de¤il midir? Çal›ﬂanlar listesinde
kay›tl› m›d›r, de¤il midir? ‹fade etti¤im gibi mevzuat›m›z buna imkan vermemekle
birlikte, yani illa meslek mensubu olacaks›n, meslek odas›na kay›t yapt›racaks›n,
ben seni ondan sonra mükellef yapaca¤›m gibi bir zorunlulu¤un içine yasal olarak
giremeyiz. Ama mükellef yapt›ktan sonra bu insanlar› meslek odalar›na bildiririz,
meslek odalar› da bunlar›n ehliyetli olup olmad›klar›n› araﬂt›r›r, Cumhuriyet Savc›l›¤›'na 49. madde gere¤ince gereken iﬂlemi yapmak üzere gönderir. Efendim kaçak
çal›ﬂanlar›n, odan›n ve meslek örgütünün en büyük meselesi oldu¤u ifade edildi. Biz
bunlar› vergi denetimleri ile de tespite çal›ﬂ›r›z. Denetimler esnas›nda kaçak faaliyette bulundu¤unu anlad› ¤›m›z kiﬂileri tespit eder, bunlar›n kaçak faaliyetlerinden
elde ettikleri kazançlar› vergilemekle birlikte odaya bildiririz.
Bir baﬂka uygulamam›z ﬂöyle olabilir. Yoklama fiﬂleri, yayg›n ve yo¤un denetim
tutanaklar› ve inceleme tutanaklar›nda mükellefin muhasebecisinin oda kay›t numaras›, ehliyeti gibi bilgilere yer vermek suretiyle bilgilenmeye çal›ﬂ›r, de¤erlendirmelerimiz sonucu onlar› iptal ettiririz. Kaçak olup olmad›¤›n› araﬂt›rmak üzere. Bir baﬂka
tedbir hâlihaz›rda y›ll›k beyannamelere ek olarak verilen muhasebeci mali müﬂavir ve
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avukatlara yap›lan ödemelere ait bildirim uygulamas› yan›nda, odan›n önerdi¤i, bizim
uygun gördü¤ümüz, y›ll›k ve ayl›k beyannamelerin muhasebeciler taraf›ndan imzalanmas›, orada kaﬂelenmesi, orada oda kay›t numaras›n›n bulunmas› keyfiyeti. Bunu
sa¤l›yoruz, sa¤lamaya çal›ﬂ›yoruz. Bu sayd›¤›m tedbirler yan›nda meslek odalar›n›n
yarg› organlar› nezdinde giriﬂimlerde bulunarak ﬂu tedbirlerin al›nmas›n› sa¤lamaya
çal›ﬂmalar› yerinde olacakt›r kanaatindeyim. Vergi mahkemeleri, Dan›ﬂtay ve mesleki
konularda, di¤er mahkemelerce meslek mensubu olarak çal›ﬂan, odaya kay›tl› çal›ﬂanlar listesinde yer alan kiﬂilerin bilirkiﬂi olarak görevlendirilmesi sa¤lanmal›. Yani
vergi mahkemesi odaya kay›t yapt›rmayan kaçak çal›ﬂan insanlara itibar etmemeli.
Tabiat› ile baﬂka ﬂeyler de düﬂünülebilir. Ayr›ca Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer
378. maddesinde yer alan hükmü tatbikat›nda yarg› organlar›nca ehliyetli meslek
mensuplar›n›n dinlenmesi. Orada bir dinleme maddesi vard›r. Mesleki ehliyeti olmayan müﬂavir ve muhasebecilerin kabul edilmemesinin sa¤lanmas›.
Say›n baﬂkan meslek odalar›n›n dile getirmesi gereken konular› dile getirdim.
Mali idare olarak bu yasadan beklentilerimizi dile getirdim. Vaadettik, ‹stanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›'na uygun bir mekan, arsa verece¤iz.
Orada bir hizmet binas› yapacak oda. Ayr›ca Ankara Defterdar›m›z›n bir uygulamas›n› duydum. Ankara Defterdar›m›z üç vergi dairesinde yeminli mali müﬂavir,
mali müﬂavir, muhasebeci, mükellef odas› oluﬂturmuﬂ durumda. ‹stanbul’da biliyorsunuz vergi dairelerinin durumunu. Bizim uygun yerimiz yok maalesef. Bir pilot uygulama yapaca¤›z. Merter'de kurmakta oldu¤umuz vergi dairesinde bir odam›z›
meslektaﬂlar›m›za açaca¤›z. Say›n baﬂkan, de¤erli konuklar. Mali idare, mükellef ve
meslek odalar› iﬂbirli¤i ile baﬂar›yla uygulanacak bu yasan›n her kesime faydalar
sa¤layaca¤› inanc› içinde sözlerimi bitiriyor, teﬂekkür ediyor ve sayg›lar sunuyorum.

Yahya Ar›kan
De¤erli aç›klamalar›ndan dolay› teﬂekkür ediyorum. De¤erli arkadaﬂlar›m, art›k biz meslek odalar› her bir kesimle diyalo¤umuzu kurduk. Öncelikle uygulaman›n
birinci yeri olan defterdarl›k ve onun vergi dairelerindeki sorunlar›m›z›, bir meslek
mensubu olarak hep biliyoruz ve yaﬂ›yoruz. ‹nan›yorum ki önümüzdeki günlerde bu
sorunlar› hepbirlikte aﬂaca¤›z. Yaln›z ben son sözü vermeden önce, Say›n Musa
Piﬂkin'e getirmiﬂ oldu¤u ödeme emirlerinin ödenmemesinde veya beyannamelerin
verilmemesi konusunda, mükellefler muhasebecilere top at›yor, ﬂeklinde görüﬂ be-
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lirtti. Karﬂ›l›kl› görüﬂmelerimizde de bu kiﬂilerin odaya kay›tl› meslek mensubu olup
olmad›¤›n› sordu¤umda büyük ço¤unlu¤unun odaya kay›tl› meslek mensubu olmad›¤›n› vurgulad›lar. Ve baﬂ›ndan beri belirtti¤imiz ‹stanbul'da ortalama olarak bir muhasebe bürosuna 700 defter düﬂtü¤ünü varsayarsak yetkisiz çal›ﬂan insanlar›n
sorunu çözümlenmedi¤i sürece bu tür olaylar devam edecektir. Tabii bu konuda,
tart›ﬂma konular›n› görüﬂlerini son turda belirtece¤iz. Ben bu vesile ile son sözü
Yeminli Mali Müﬂavirler Odas› ad›na kat›lan Say›n Bülent Soylan'a veriyorum. Buyurun Say›n Soylan.

Bülent Soylan
Teﬂekkür ederim say›n baﬂkan. Pazar ﬂartlar›n›n geçerli oldu¤u bir ekonomi
esas al›nd›¤›nda tüm devletin parlamentolar›n› finanse etmenin sa¤l›kl› yolu vergi
toplamakt›r. E¤er bir devlet, üstelik bir de kalk›nma gayreti içinde ise bunu baﬂarmadaki dayana¤› kalk›nmay› da finanse edebilecek kadar çok vergi toplayabilmektir.
Vergi toplanma dan yap›lan harcaman›n karﬂ›l›¤› enflasyondur. ﬁüphesiz kamu harca malar› ile vergi has›lat› aras›nda her zaman birincil iliﬂki kurulmas› gereken kamu harcamas›n› vergisiz karﬂ›lamada belli toleranslar ve baz› finansman imkanlar›
vard›r. Bunlar iç borçlanmad›r, d›ﬂ borçlanmad›r, yard›md›r.
Devlet tekellerinde fiyatlar› art›rmak ve memur ücretlerini ve kamu giderlerini
bask› alt›nda tutmakt›r v.b. Ama bütün bunlar uzun vadeli ve sa¤l›kl› kaynaklar de¤ildir. Bunlarda belli tolerans›n üzerine ç›k›ld›¤› oranda enflasyon ve sosyal huzursuzluk, devleti tehdit etmeye baﬂlar. Nitekim bugün böyle bir tablo ile karﬂ› karﬂ›ya
gelinmiﬂtir. Bir durumu böyle de¤erlendirirken acaba gerçekte durum nas›ld›r? Bu
konuda resmi bilgiler nelerdir? Resmi bak›ﬂ aç›s›n›, dilerseniz bu konunun nabz›n›
tutmak durumunda olan Maliye ve Gümrük Bakanl›¤›'n›n 3568 say›l› yasa tasar›s›n› haz›rlarken ileri sürdü¤ü ve bugün de önemini koruyan gerekçelerinden izleyelim.
Gerekçede vergi denetimi konusundaki a¤›r yükü hafifletmek, tüm vergi sisteminin yozlaﬂmas›na mani olmak, vergicilik ve iﬂletmecilik sahas›nda güven ve ahlak
unsurunun geliﬂmesini temin edebilmekten söz ediliyor. Vergi kanunlar›n›n uygulanmas›ndan do¤acak uyuﬂmazl›klar› en az düzeye indirebilmek için mesle¤e ihtiyaç
duyuldu¤u söylenmekte. Devlet kadrolar›nda görevli vergi inceleme elemanlar› say›s›
ile milyonlar› aﬂan vergi beyannamelerinin etkin bir denetimden geçirilmesinden imkan yoktur, denilerek tasar›n›n yasalaﬂmas› o tarihlerde zaruri görülmektedir. Ser-
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best muhasebeci, serbest muhasebeci mali müﬂavirlik, yeminli mali müﬂavirlik mesle¤i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de Maliye Bakanl›¤›'n›n gerekçesi yönündeki görüﬂ ve kararlar›yla bundan 16 ay kadar önce yasalaﬂm›ﬂt›r. O halde tasar› sahibi
olan Maliye ve Gümrük Bakanl›¤› taraf›ndan tespit edildi¤i ve tasar›dan aynen yukar›ya aktard›¤›m ifadede yer ald›¤› gibi bir Türk vergi sistemi yozlaﬂmas› sürmekte. ‹ki, vergi denetiminin a¤›r yükü devletteki denetmen kadrolar› taraf›ndan kald›r›lamamakta. Üç, say›lar› milyonlar› aﬂan vergi beyannameleri etkin bir denetimden
geçmemekte. Dört, iﬂletmecilik sahas›nda güven ve ahlak unsurlar›n›n geliﬂmesi
temyiz edilememekte. Beﬂ, vergi kanunlar›n›n uygulanmas›ndan do¤an uyuﬂmazl›klar azalt›lamamaktad›r. ﬁimdi bütün bunlar›n ›ﬂ›¤›nda 3568 say›l› meslek yasam›z›n uygulamadaki yerini söylemek gerekirse, Türkiye'de yeni bir vergileme ihtiyac›
vard›r. Vergi dairesi bu ihtiyac› tek baﬂ›na kald›ramamaktad›r. 3568 say›l› yasa bu
duruma en az›ndan vergicili¤i sa¤lam bir zemine oturtabilmek için müdahale etmek
üzere ç›kar›lm›ﬂt›r: Aksi halde iﬂ kötüye gitmektedir. Kimse verginin bir ba¤›ﬂ gibi
verilebilece¤ini ya da istenebilece¤ini kabul edemeyece¤ine göre kazanç ve bunun
vergisi konusunda iﬂletme sahibini bekletip karﬂ›l›kl› mutab›k kalaca¤› bir hesab›n
ç›kar›lmas›, hesab›n kâ¤›da dökülmesi laz›md›r. Kâ¤›da dökülen bu hesap bir iﬂletmenin muhasebesidir. Bununla ﬂuraya geliyoruz. Verginin gündeme gelmesi, ödenecek verginin hesap edilmesine imkan verecek olan muhasebecili¤in ve bu hesaplamalar› mevzuata göre yorumlayacak olan mali müﬂavirli¤in gündeme gelmesi demektir.
Meslek yasas›n›n Türk ekonomisi, maliyesi ya da k›saca devlet hayat› yönünden ne kadar gerekli ve gündemde oldu¤unu kabul ettikten sonra s›ra bu yasan›n
iﬂletilmesine geliyor. Yani meslektaﬂlar›n, kamu kurumlar›n›n ve bu kanunda yaz›l›
oldu¤u ﬂekilde kanun koyucunun istedi¤i düzende çal›ﬂmalar›na. Olaya ﬂimdi bir de
o yönden bakal›m. Bir ekonomide iyi mal iyi fiyat iliﬂkisi ne ise iyi hizmet iyi ücret
iliﬂkisi de ayn›d›r. Bunlar bir tabloya dökülecek ya da grafikleri ç›kar›lacak olursa
aç›kça görülür ki ücret yükseldikçe hizmet kalitesi de yükselir. Hizmet kalitesi düﬂerse ücret de düﬂer. Serbest ekonomilerde iﬂ piyasa ﬂartlar›na döküldü mü kimin
neyi kaça alaca¤› kimin ne kadar ucuzu tercih edece¤i asl›nda kimseyi ilgilendirmez.
Çünkü insan›n kendi ç›kar›n› gözetebilen yarat›l›ﬂta oldu¤u ve do¤ruyu bulabilece¤i
düﬂünülür. Ancak baz› al›ﬂveriﬂler vard›r ki piyasa koﬂullar›na b›rak›lmalar› halinde
arz ve talebin kesiﬂme noktalar› yukarda sözünü etti¤imiz tablolar›n baya¤› alt dü-
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zeylerinde kal›r. ‹stenmeyen bir denge kurulur.
Oysa di¤er taraftan toplumda baz› düzey araçlar› vard›r. ‹ster statü konun
korunmas› ister daha üst düzeylerdeki denge noktalar›na ulaﬂmak için olsun, baﬂta devlet olmak üzere çeﬂitli kurum ve kuruluﬂlar bu serbest piyasa dengelerine
kar›ﬂarak onlar›n kendi istedikleri noktalar›n oluﬂmas›na gayret ederler. Buna çeﬂitli örnekler verelim. Devlet bir k›s›m tar›m üreticisini piyasadaki tüccarla karﬂ›
karﬂ›ya b›rak›rsa ve baz› ödemelerde üreticinin pazarl›k gücü zay›f ise her kaliteli
mala verilen fiyat beklenenin çok alt›nda oluﬂarak üreticiyi üzer. Devlet, vatandaﬂ›n
yaﬂam düzeyini korumak, üretimin devaml›l›¤›n› sa¤lamakla yükümlü oldu¤undan
buna izin vermez ve piyasaya kar›ﬂ›r. Taban fiyat› budur, ben en az›ndan bu fiyattan alaca¤›m, kimseyi bu fiyatlar›n alt›nda sat›ﬂa raz› olmaya mahkum edemem
der. Ve dengeler de az›c›k yükselir. Ayn› ﬂey kimi mesleklerin birlik oda gibi kuruluﬂlar›nda da yap›l›r. Meslek standard›n›n belli noktadan aﬂa¤›da oluﬂmas›na r›za
göstermeyen kuruluﬂlar var. Kendi mesleklerine ve meslek mensuplar›na hangi
standard› uygun görüyorlarsa o standard› oluﬂturacak koﬂullar› empoze ederler.
Böylece meslek üyelerinin haklar›n› korurken mal ya da hizmet üretiminin kalitesini
de yukar›ya çekerler. Rekabetin sefalet ücretleri ve sefalet kalitesinden de¤il, medeni ücret ve medeni standartlardan itibaren baﬂlamas›n› sa¤larlar.
Olay bugünlerde kendi dengelerini kurmaya gayret eden meslek mensuplar›m›z
için aynen geçerlidir. Asl›nda çok büyük bir kamu yarar› bulunmas›na ra¤men 3568
say›l› kanun ç›kar›lana kadar yap›lamayan müdahale sonucu, bu meslek, devletin
belli bir hizmet standart aramamas› nedeniyle tamamen serbest piyasa koﬂullar›na terk edil miﬂtir. Ve iyi hizmet ve kötü hizmet aras›nda fark kalmam›ﬂt›r. ‹yi ve
ciddi hizmetin de¤eri bilinmez olmuﬂtur. Bunun bir yerde sona erdirilmesi ﬂartt›r.
‹ﬂte hizmet piyasam›z›n yeni ve büyük aktörü devlet bunun için araya girdi. Girer
girmez de ﬂartlar› oluﬂturacak iki faktörü tayin etti. Bir, istedi¤i hizmete standart belirledi. ‹ki, bu standard›, seçimi taban ücretlerini tayin etti. Böylece eski
haliyle vergi cemiyetinde oluﬂan "kötü meslek düﬂük ücret" noktas›nda oluﬂan denge “modern hizmet medeni ücret” noktas›nda oluﬂturulmak istendi. Sonra bir yanl›ﬂ yap›ld›. Ve piyasa bunu kald›rmaz diye taban ücretleri düﬂürüldü. Ve böylece yeni dengeyi oluﬂturacak iki faktör, istenen kalite ile bunun karﬂ›l›¤›n› teﬂvik edecek
ücret ikilisinden biri zaafa u¤rat›larak art›k bir üst noktada denge sa¤lama ﬂans›
azald›.
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Hâlbuki eski kay›t düzeninden farkl› bir yere gelmek gerekti¤inde eskisinden
farkl› bir ücret ödemekten baﬂka bir yol var m›yd›? Di¤er baﬂka örne¤i verelim. Devletin verdi¤i taban fiyat› tuttu¤u dengeden sonra bu taban fiyat› düﬂürülürse üreticinin korunabilmesi, ürün kalitesinin muhafaza edilmesine imkan var m›d›r? Böylece ﬂimdi uygulanmakta olan asgari tarife ile öyle bir yere gelindi ki, fiyatlar serbest, yani piyasan›n insaf›na b›rak›l›rken mesleki standard›n tan›m› ayn› kald›. Yani
denge bozuldu. ﬁimdi iki ihtimal var. Ya düﬂük ücret fark›n› meslek standard›ndaki
düzeyine düﬂürecek, ya meslek standard›ndan taviz verilmeyip düﬂük ücretler onun
gerektirdi¤i seviyeye çekilecek. Mesle¤in uygulan›p uygulanamayaca¤›n› belirleyecek
maddi ve en temel koﬂul budur.
‹kinci sorun Türkiye piyasas›nda kök salm›ﬂ yabanc› denetim ﬂirketleridir. Ne
yaz›k ki büyük sermayenin de ve onlar yönündeki tercihin de ba¤›ms›z d›ﬂ denetim
iﬂleri daha çok yabanc› kuruluﬂlara yapt›r›lmakta, bizim meslektaﬂlar›m›z devre d›ﬂ›
kalmaktad›rlar. Meslek yasam›z›n y›llarca ihmal edilmesi dolay›s›yla bugün yaﬂamak zorunda kald›¤›m›z ticari zaaf sanki Türk meslektaﬂlar›n beceri zaaf›ym›ﬂ gibi
karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Yabanc› denetim ﬂirketlerinin yapt›¤› iﬂ bizim muhasebeci
meslektaﬂlar›m›z›n iﬂidir. Bir ﬂirketin muhasebe kay›tlar›n›n kontrol edilmesinde bizim muhasebecilerimizin yapamayaca¤› bir ﬂey yoktur. Yani bu nas›l ﬂeydir ki defterler yaz›l›rken hep bizim muhasebecilerimiz yazar, mali bilançolar›n alt›na imzas›n› atarken onlar›n kontrolüne gelince yapamaz. Bizce sorun bizim büyük sermayemizin 3568 say›l› kanunun ç›kmas›na ra¤men kendisini buna haz›rl›kl› hissetmemesidir. Kendi tercihlerine göre hakl›d›rlar. Kimse kendi r›zas› olmadan s›k› denetim
alt›na girmek istemez. Siz e¤er büyük ﬂirketlerimizi 3568 say›l› kanunun imzalad›¤›
her ﬂeyden firma kadar sorumlu tuttu¤u, yeminli mali müﬂavirlerine denetletmek
yerine kendi tercihlerine b›rak›rsan›z, onlar da gider Türk mali mercilerine karﬂ›n
hiçbir yasal sorumlulu¤u olmayan denetim ticarethanelerinin denetiminden geçerler. Bu yanl›ﬂ onlar›n yanl›ﬂ› de¤ildir. Bu yanl›ﬂ o ticari raporlarla yetinip 3568 say›l› kanunun gereklerini yerine getirmeyenlerin yanl›ﬂ›d›r.
Sonuç olarak yukar›da belirtti¤imiz ve Maliye ve Gümrük Bakanl›¤› taraf›ndan
dile getirilen ihtiyaçlar o 16 ayda ortadan kalkmad›¤›na göre vergi denetiminin a¤›r
yükü devletteki denetmen katmanlar› taraf›ndan kald›r›lamamaktad›r. Say›lar› milyonlar› aﬂan vergi beyannameleri etkin bir denetimden geçmemektedir. ‹ﬂletmecilik
sahas›nda güven ve ahlak unsurlar›n›n geliﬂmesi temin edilmemekte olan bu ekono-
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mide, yukar›da say›lan yabanc› denetleme ﬂirketlerinin, düzenleyenlerin hiçbir mali
sorumluluk yüklenemeyen raporlar›yla birﬂeylerin çözümlenece¤ine mi inan›lmaktad›r? 3568’in uygulamadaki yeri de sonucu da buradad›r. Teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
Teﬂekkür ediyorum. Sayg›de¤er arkadaﬂlar›m zaman bir hayli ilerledi. ‹lginize
çok teﬂekkür ediyorum. Yar›m saat içerisinde toplant›y› kapataca¤›z. ‹kinci tura
geçmeden önce baﬂtan da belirtti¤im gibi sorular›n›z›n muhakkak yan›tlar› gelecektir. Gerek panelist arkadaﬂlar›m›z›n bildirilerini, gerek sorular›n›z›, çözüm önerileri
ile birlikte oda olarak bir kitap halinde ç›kar›p sizlere gönderece¤iz. De¤erli konuﬂmac›lar sorular› yan›tlamaya geçmeden önce birkaç aç›klama yapmak istiyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m bizler sorunlar› çok iyi biliyoruz. Ve bu sorunlar›n, sizlerin
de deste¤i ile belli bir süre içinde çözümlenece¤ine inan›yoruz. Oda olarak bildi¤iniz
gibi 23 ilçede ilçe temsilcileri oluﬂturduk. Bu 23 ilçe temsilcilerinin ayn› zamanda
ilçenin büyüklü¤üne göre yeteri kadar yard›mc›lar› vard›r. Gelen sorulara bakt›¤›mda mesle¤in büyük ço¤unlu¤unda uygulanmad›¤›n› dile getiriyorlar. Ve inan›yoruz ki
bu temsilciler ve yard›mc›lar› ile birlikte, tabelas›nda meslek ünvan› al›p almamas›na var›ncaya kadar tek tek bürolar› denetleyecektir. Ve inan›n belli bir süre sonra
bu ruhsat› almayan ve meslek mensubu olarak geçinen insanlar piyasadan yok olup
gideceklerdir. En ufak bir endiﬂeniz olmas›n. Ben son tur olarak bu sefer tersten
baﬂlayaca¤›m. Say›n Soylan sizden baﬂlayal›m. Say›n Bülent Soylan'a soru var m›d›r? Sadece bir soru ve k›sa bir de¤erlendirme ile panelimizi noktalayal›m.

Bülent Soylan
Say›n Naz›m Öz'ün bir sorusu var. Yeminli mali müﬂavir olarak KDV incelemesi
ve defter incelemesi yapabiliyor musunuz? Vergi idaresinin yeminli mali müﬂavir raporunu hala kabul etmedi¤i söylenmektedir. Bir yeminli mali müﬂavir olarak vergi
dairemizden mükellef dosyas›n› inceleyebiliyor musunuz? Bir ikinci soru, Sermaye
Piyasas› Kurulu (SPK) yönünden yap›lacak denetlemede firmalar›n ve SPK'nin bak›ﬂ
aç›lar›n› nas›l görüyorsunuz?
San›r›m ikinci sorunun cevab›n› ben okudu¤um metinde Yeminli Mali Müﬂavirler Odas› ad›na okudu¤um metinde verdim. SPK konusu hassas bir konu. Orada
özellikle yabanc› ﬂirketlerin etkinli¤ini azaltmak aç›s›ndan bir mücadele veriliyor. Bi-
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rinci soru iyi bir soru oldu. Çünkü yeminli mali müﬂavirli¤i arkadaﬂlar›m›z maalesef
bir imtiyaz olarak al›yorlar. Ama öyle bir imtiyaz ki bu, KDV incelemesini daha ben
yapamad›m, çok arkadaﬂ›m da yapamad›. Bu defter incelemesini yapam›yorlar.
Çünkü firmalar defter inceleme imkan›n› bize sa¤lam›yor. Yani bir grubunuz yoksa
bunu yapamazs›n›z. ‹ki, e¤er üzerinde bu kadar çok müeyyide olan bir ﬂey varsa zaten yapmazs›n›z. Yani bir vergi denetim eleman› kadar ince bir denetim yapt›ktan
sonra sizin fark edemeyece¤iniz bir yanl›ﬂ yüzünden, siz, mükellefin kaç›rd›¤› verginin asl›n›n üç kat cezas›n› sonra da olay ortaya ç›kana kadar geçici bir süre için
gecikme faizini de üstlenecekseniz. Oradan alaca¤›n›z ücretin hiçbir manas› yoktur.
Zaten bunu karﬂ›layacak hiçbir maddi gücünüz de yoktur. Yani yüz tane inceleme
yapars›n›z, bunun bir tanesi nas›l olsa problemli ç›kar. O problem bizim meslek hayat›m›z› karartacaksa bu iﬂi yapmay›z daha iyi olur. Teﬂekkür ediyorum.

Yahya Ar›kan
Say›n Bülent Soydan'a teﬂekkür ediyorum. Say›n Piﬂkin bir soru ve genelde
k›sa bir de¤erlendirme ile tamamlarsan›z çok teﬂekkür edece¤im.

Musa Piﬂkin
Efendim bana yöneltilen sorular› zannediyorum cevaplar›n› detayl› konuﬂmamda arzettim ben. Bunlara girmeyece¤im. Baz› sorular bu panelin konusu d›ﬂ›nda. ‹zin verirseniz onlara da girmeyeyim. ‹lk yapaca¤›m toplant›da, ilk cumartesi
toplant›s›nda bu sorunlar› hep birlikte tart›ﬂal›m. ‹ﬂte yabanc› bir ﬂirketin Türkiye'de fatura bast›r›p bast›ramayaca¤›, defter tasdik ettirip ettiremeyece¤i gibi bu
panelin konusu d›ﬂ›nda. Bir ikincisi yine bu ödemeler konusunda. Verginin çekle veya
nakitle muhasebeci kanal›yla veya mükellefçe do¤rudan ödenmesi konusu tertip
edilecek bir panelde tart›ﬂ›labilecek bir konu boyutlar›nda. ﬁu kadar›n› söyleyelim.
Özellikle soygun hadiselerinin yayg›nlaﬂmas› nedeniyle mali idare, ödemelerin çekle
yap›lmas› konusunda bir çal›ﬂma içinde.

Yahya Ar›kan
Çek konusunda k›sa bir aç›klama yapmak istiyorum. Biz oda olarak gerçek
anlamda mesle¤in yap›lmas›ndan yanay›z. Yani muhasebecilerin emanet usulü dedi¤imiz para toplama olay›n› b›rakmalar› gerekiyor. Ve bu konuda olgu olarak da
ciddi önerilerim var. Gerekli mercilere sonuna kadar ulaﬂt›raca¤›z ve sizi o yükler-
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den de kurtara ca¤›z. Bir soru k›sa bir de¤erlendirme buyurun Say›n Balaban. Teﬂekkür ederim.

Erkin Balaban
Teﬂekkür ederim say›n baﬂkan. Sizlerin de gördü¤ünüz gibi mesleki sorunlar›n
nihai muhatab› burada. Birlik baﬂkan›m›z bilemiyorum ne zaman cevaplayacak? Soru sahibi arkadaﬂ›m›z “3568 say›l› yasaya ayk›r› olarak faaliyet gösteren, izin belgesi almayan maliyeye kayd› olan veya olmayan kiﬂi ve bürolar için neler düﬂünülmektedir” diyor.
ﬁimdi maliyeye kayd› olmayanlar için zaten maliye teﬂkilat› düﬂünecektir. Biz,
baﬂkan›m›z›n bahsetti¤i gibi ilçe temsilcilerimiz ve yard›mc›lar› arac›l›¤› ile tüm bürolar› tararken tabii ki bu konumda olan kiﬂileri göremeyebiliriz. ‹lk aç›ﬂ konuﬂmas›nda say›n baﬂkan›m›z›n dedi¤i gibi mesle¤e hepimiz birden sahip ç›karsak, uygulamada bir ﬂeyler olabilir. O bak›mdan bu sorunun muhatab›na teﬂekkür ederim. Yeri
gelmiﬂken bir oda yöneticisi olarak sizden rica ediyoruz. Bu durumda olan bu ﬂekilde faaliyet gösteren kiﬂileri lütfen odam›za veya yak›n›n›zdaki temsilciliklerimize bildirin. Yasan›n bu konuda çok aç›k hükümleri var. Savc›l›¤a hemen yaz›n›z› yaz›n. Konuﬂmam›n baﬂ›nda söyledi¤im gibi yasa hukuken var ama fiilen tam uygulamada
de¤il, derken buna benzer konulara iﬂaret etmek istiyordum. ﬁimdi düﬂünün meslek
mensubu olmak için müracaat eden bir arkadaﬂ›m›z çeﬂitli sebeplerle reddedilmiﬂ
de¤erlendirme komisyonunda. Belki bu da bu mesle¤i yapma konusunda kazanacakt›r. ﬁimdi onun bu meslekten men edilmesi tabii ki olanaks›z. Demek ki bu yasal
hakk›n›n neticelendirilmesini bekleme durumunday›z. Tabii ki birli¤imiz bunu neticelendirdikten sonra hemen gerekli iﬂlem yap›lacakt›r. Bu durumda olan veya bu durumda olanlar, “nas›lsa bu iﬂ bir karmaﬂad›r gidiyor” diye cesaretlenmesin.
“Yasaya ayk›r› reklam ve tabelalar için ne düﬂünülmektedir?” diyor arkadaﬂ›m›z. Burada çok uzatmak istemiyorum. Çok aç›k olay, cezai maddeleri var yasan›n.
48. madde uyarma, k›nama, meslekten men etme. Bir baﬂka soruda, “Mali dan›ﬂmanl›k ünvan›n› kullanan ﬂirketler hakk›nda düﬂünceleriniz nedir?” deniyor. E¤er o
ﬂirketler yasada belirtilen, yani ayn› meslek ünvan›na sahip olan kiﬂiler taraf›ndan
oluﬂturulmuﬂ, müﬂavirlik hizmeti vermek üzere oluﬂturulmuﬂ ﬂirketlerse onlar›n hemen buna benzer bir ünvan kullanmas›nda tabii ki sak›nca yok. Ama takdir edersiniz bu faaliyeti d›ﬂ›nda baﬂka bir faaliyeti de bulanan veya daha baﬂka faaliyeti bu-
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lunan ﬂirketlerin böyle bir ünvan kullanmas› tabii ki mümkün de¤il. Bunlar›n odam›za
bildirilmesini istiyorum ve bildirdikten sonra süratle gerekli iﬂlemin yap›laca¤›n› bilmenizi istiyorum. Çok teﬂekkür ederim.

Yahya Ar›kan
Say›n Balaban'a teﬂekkür ediyoruz. Son sözü birlik baﬂkan›m›z Say›n Büyükmirza’ya vermeden önce kendisine birkaç hususu izah etmek istiyorum. Say›n baﬂkan›m görüyorsunuz ‹stanbul'un ilgisini. Önünüze bir sürü sorular geldi. Birçok çözülmesi gereken konu var. Ve meslek mensuplar› bir anlamda sorunlar›n›n çözümünü sizin a¤z›n›zdan duymak isteyecekler. Buyurun son söz sizin say›n baﬂkan›m.

Kamil Büyükmirza
Evet teﬂekkür ederim. ﬁimdi sorunlar gerçekten çok. Say›n oturum baﬂkan›m›z sözü vermeden önce kendisi de söz almadan önce, bir iki noktaya de¤inin kapatal›m diye beni uyar›yordu. Sonra da size baﬂka türlü bir aç›klama yapt›. ﬁimdi
hangisine inanaca¤›m› ben de ﬂaﬂ›rd›m.
ﬁimdi gerçekten ﬂunu söyleyeyim. Bu sorular›n hepsini okuyamad›m daha.
Yani ﬂöyle bir göz gezdirdim. Ortak olan noktalar› saptamaya çal›ﬂt›m. Onlar› da
bir elemeye tabi tutmak gerekecek san›yorum. ﬁimdi ilginç bir soru var. Bu, yar›n
düzenleyece¤im bas›n toplan t›s›n›n da konusu oldu¤u için önce ondan baﬂlamakta
yarar var san›yorum. “Sermaye Piyasas› Kurulu yasam›za ne gözle bakmaktad›r?”
diye bir soru. Benim konuﬂmamda de¤indi¤im bir husustan yola ç›k›lm›ﬂ san›yorum.
Önce konu hakk›nda yeterli bilgisi olmayanlar olabilece¤ini düﬂünerek çok k›sa bir
giriﬂ yapay›m. Bir de¤iﬂiklik tasar›s›n› sevketmiﬂtim. Bir sürü süreçten geçti. En
son Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Komisyonu'ndan geçti. Plan Bütçe Komisyonu'nun
gündemine geldi. Bütçe görüﬂmeleri biter bitmez, SPK'n›n de¤iﬂiklik tasar›s› ele al›nacak ve TBMM Genel Kurulu’na sevk edilmeye çal›ﬂ›lacak.
ﬁimdi o tasar›da iki tane önemli hüküm var bizi ilgilendiren. Bunlardan bir tanesinde deniyor ki muhasebe ilke kavram ve standartlar›n› saptamak kurulun görevidir. Biliyorsunuz muhasebe ilke ve kavramlar› muhasebenin anayasas›d›r. O zaman biz mesle¤i b›rakal›m, SPK muhasebeci olsun. Biz buna ﬂiddetle karﬂ› ç›k›yoruz. Bir meslek oluﬂmuﬂsa, bu mesle¤in gerçek sahipleri belirlenmiﬂse, o meslek bu
gerçek sahipleri taraf›ndan yönlendirilir. Standartlar›, anayasas› her ﬂeyi o meslek
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sahipleri taraf›ndan oluﬂturulur. O nedenle karﬂ› ç›k›yoruz. ‹kincisi denetim. Ba¤›ms›z denetim kuruluﬂlar› diye bir kavram getirilmiﬂ SPK taraf›ndan yine ayn› tasar›da. ‹ﬂte Sermaye Piyasas› Kurulu'na tabi ﬂirketlerin denetimini bunlar yapacakt›r. Bu ba¤›ms›z denetleme kuruluﬂlar› yapacakt›r, deniliyor. Tabii ba¤›ms›z denetleme kuruluﬂlar›n›n kimlerden oluﬂaca¤›, nas›l oluﬂaca¤› ve hangi kuruluﬂlara bu
gibi izinlerin verilece¤i konusunda da bütün yetkiler SPK'ya b›rak›lm›ﬂ durumda. Listeler halinde yay›nlar, deniyor ba¤›ms›z denetleme. Denetleme, denetim tektir. Zaten bizim yapt›¤›m›z denetim de ba¤›ms›z denetimdir. Bir yere ba¤l› olarak denetim
yapm›yoruz ki yasa ile bize denetim yetkisi verilmiﬂ. Do¤rudan do¤ruya verilmiﬂ.
Kalk›p bir de ba¤›ms›z denetim diye baﬂka bir ﬂey düzenleyip. Ondan sonra bu meslek mensuplar›n›n bir k›sm›n› eleyerek veya bu meslek mensuplar› d›ﬂ›nda kalan bir
gruba ba¤›ms›z denetim yapt›rmak bize yine ters geliyor. Onun için bu iki maddeye
karﬂ› ç›kt›k. Hatta Ankara'da bir bas›n toplant›s› düzenledik hemen ertesi gün, komisyondan geçti¤i gün. Komisyondaki arkadaﬂlar›m›z öncelikle gittiler, son dakikada haber ald›klar› halde. Fakat Komisyon Baﬂkan›, nas›lsa Bütçe Plan Komisyonu'nda görüﬂülecek diye aynen geçirmek taraftar›ym›ﬂ. O nedenle konuﬂulanlar› hiç
dinlemeden geçirmiﬂ. Ondan sonra bas›n toplant›s› düzenledik. Ondan sonra SPK
bizle temasa geçti, görüﬂelim diye. Görüﬂme yapt›k ve iﬂte orada nas›l bakt›¤›n›,
ne gözle bakt›¤›n› anlamak f›rsat›n› bulduk. Bu nedenle ben konuﬂmamda de¤indim
bu konuya k›saca.
ﬁimdi SPK diyor ki, siz belki burada çok mühim kiﬂiler olabilirsiniz, ama diyor
sizin yasan›zda öyle hükümler var ki bu hükümler uyar›nca ünvan alm›ﬂ kiﬂilerin bizim anlad›¤›m›z anlamda denetim yapmas› mümkün de¤il. ﬁimdi bir yerde hakl› olabilirler. Geçici maddeler vs. ile bu yasan›n, yelpazenin geliﬂti¤i nedeni ile. Ama ﬂimdi
ﬂöyle de düﬂünelim. Verdi¤im o uç örnekler. Devletler hukukçusu kalk›p da acaba
gerçekten bir iﬂyeri kurup da denetim yap›p tasdik etmeye kalkacak m›d›r? Yapabilir mi? O halde fiiliyatta o gerekçe bir ölçüde ortadan kalkm›ﬂ oluyor mu? Geçici
maddelerle tan›nan haklar var. Zaten geçici maddelerle ilgili de birçok ﬂey geldi.
Onu da ikinci bir konu olarak yazm›ﬂ›m. Geçici maddelerde bir sürü kiﬂilere bir tak›m haklar verilmiﬂ. Baz› haks›zl›klar da yap›lm›ﬂ bu arada. ﬁimdi çok uç bir örnek
gelmiﬂti kula¤›ma. Tabi ben kendim yaﬂamad›¤›m için do¤ruluk derecesini bilemiyorum. Ama yasan›n hükümleri çerçevesi içinde okuma yazma bilmeyen imzas›n› atamayan sadece parma¤›n› basabilen bir kad›n, serbest muhasebeci ünvan›n› alm›ﬂ.
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Mümkündür. Nas›l mümkündür? Eﬂi çal›ﬂ›yordur, memurdur. Onun ad›na bir büro
açm›ﬂt›r vaktiyle. Yasa ç›kt›¤› tarihte onun ad›na bir büro oldu¤u için serbest muhasebeci olmuﬂtur. ﬁimdi bu gibi durumlar tabiat› ile bizim mesle¤in sayg›nl›¤›n›
gerçekten azalt›yor. Bunlar›n önlenmesi laz›m.
ﬁu getirilebilir geçici maddeler konusunda. Geçici maddeler geçici olmal›d›r. Geçici bir süre için uygulanmal›d›r. O süre içinde durumlar›n› yasan›n asli maddelerine intibak ettiremeyenler o sürenin sonunda faaliyetlerini durdurmal›d›r. Yani örne¤in, bu
örne¤ini verdi¤imiz kad›n en az›ndan bir ticaret lisesi mezunu olam›yorsa, belli bir süre
içinde. Beﬂ sene diyelim. Beﬂ senenin sonunda art›k faaliyetine devam etmemelidir.
Ömür boyu böyle bir hak verilmemeli. Meslek bu ﬂekilde yozlaﬂt›r›lmamal›d›r.
ﬁimdi bu ikinci derece imza yetkisi, birinci derece imza yetkisi olaylar› var biliyorsunuz. Birinci derece imza yetkisi koﬂulu geldi¤i için yasada, birçok kiﬂi maalesef ma¤dur olmak durumunda kald›. Yine Antalya'daki sempozyumda de¤inmiﬂtim
bir örne¤e. Üç dört hafta kadar önce bir sempozyum vard› Kuﬂadas›'nda. Bir kamu
kurumundaki birisi geldi. ‹ﬂte semineri izleyenlerden birisi, bana dedi, ünvan vermeniz gerekiyor. Çünkü ben birinci dereceden imza yetkisine sahibim. Peki ne iﬂ yap›yorsunuz dedim? Ben dedi, bölge müdürüyüm. ﬁimdi bu ﬂekilde anlaﬂ›labiliyor olay.
Onun arkas›ndan beﬂ alt› kiﬂi geldi dedi ki, biz y›llard›r ikinci dereceden imza yetkisi
ile maliyet muhasebesi ﬂefli¤inden baﬂlad›k, ﬂimdi muhasebe müdür yard›mc›l›¤›n›
devam ettiriyoruz. Y›llard›r bu konunun içerisinde çal›ﬂ›yoruz. Ama biz alam›yoruz.
Tabiat› ile bu bir haks›zl›k. Birinci derece olmas› ﬂart de¤il. Ço¤u kuruluﬂ zaten birinci dereceden imza yetkisini muhasebecisine vermez ki. Verir mi, kendine tutmay›
tercih eder. ‹ﬂletmenin sahibi olursan›z o zaten ayr› bir mesele. O zaman zaten her
sahibin ayr› bir ünvan almas› sorunu ç›k›yor. O da sak›ncal›.
S›nava gerek yok diye bir tak›m ﬂeyler gelmiﬂ. S›navdan hoﬂlanm›yoruz de¤il
mi, toplum olarak hoﬂlanm›yoruz. Napolyon da hoﬂlanm›yormuﬂ. Ama bir mesle¤in
gerçekten sayg›n bir meslek olmas› için s›nav bence ﬂart. Birisi çok s›k› bir stajdan
geçer, öbür taraftaki hiç u¤ramadan, devam etmiﬂ gibi gösterir. SSK'dan emekli
olanlar› bilirsiniz de¤il mi? Çal›ﬂ›yor görünmek sureti ile hiç devam etmeden staj›n›
yap›yor gösterir ve ünvan›n› al›r. Dolay›s›yla mutlaka objektif s›nav yap›lmal›d›r. Yine s›navlar konusunda bir baﬂka ﬂey vard›. S›navlarda Maliye Bakanl›¤›'n›n standartlar›na göre cevap verilmesi gerekiyor diye bir ﬂey duymuﬂ bir arkadaﬂ›m›z. S›nav komisyonunun kimlerden oluﬂaca¤› yasada yaz›l›d›r. Bu 30 Kas›m 2 Aral›k
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aras›nda s›nav yapaca¤›z. YÖK'e yazd›k. YÖK'ten beﬂ tane isim istedik. Beﬂ isim
geldi. Biz de dört tane isim belirledik. Bu beﬂ isimden üçü seçilecek. Dört isimden
ikisi seçilecek. Art› Maliye Bakanl›¤› iki tane kendi aday›n›, kendi üyesini belirleyecek. Dolay›s›yla dokuz kiﬂilik bir komisyon s›nav› yapacak. Maliye Bakanl›¤›'n›n buradaki a¤›rl›¤› iki bölü dokuzdur sadece. Onun için Maliye Bakanl›¤›'na göre cevap verilmesi gerekiyormuﬂ diye yanl›ﬂ izlenimlere lütfen kap›lmayal›m. Ve ço¤unlukla üniversite ö¤renimine göre haz›rlanm›ﬂ sorular olacakt›r. Çünkü a¤›rl›k YÖK'te, üç kiﬂi.
Hatta bu sefer bizden de bir profesör aday›m›z var, yönetim kurulumuzdan. Dolay›s› ile dört kiﬂi oluyor e¤er seçilirse.
‹lginç bir ﬂey vard›. Bu baz› protokol ziyaretlerinden bahsediliyor. Bu Kanarya
Sevenler Derne¤i bile Cumhurbaﬂkan›'n› ziyaret ediyor, televizyona ç›k›yor, bizi kabul
mu etmiyorlar, yoksa yönetimimiz mi böyle bir talepte bulunmuyor? ﬁimdi ﬂu durumu anlatmak laz›m öncelikle. Biz Ankara'da çok zor günler yaﬂ›yoruz. Bütün iﬂleri
görüyoruz. Bütün iﬂleri kendimiz görmek durumunday›z. Her iﬂe kendimiz koﬂturmak durumunday›z. Ben dün sabaha karﬂ› alt›da yatt›m, sekizde kalkt›m buraya
geldim. Yar›n burada bir bas›n toplant›s› yapaca¤›z. Ö¤leden sonra gidece¤iz Ankara'da komisyon toplant›s› yapaca¤›z. Akﬂamüstü bir yerde seminer vermeye gidece¤im. ﬁimdi böyle bir tempo içerisinde, birli¤in fiziksel düzenini oluﬂturmak, kadrolar›n› oluﬂturmak, bütün bunlar hepsi bir arada yürüdü¤ü için her ﬂeyi bir anda beklememiz çok iyimserlik oluyor san›yorum. Ama hemen ﬂunu da ekleyeyim. Say›n
Cumhurbaﬂkan›m›za protokol ziyareti için baﬂvuruldu. Kesin tarihini hat›rlam›yorum.
Genel sekreterimiz yaz›y› göndermiﬂti. Hala yan›t bekliyoruz. Baﬂtan baﬂlayal›m, aﬂa¤›ya do¤ru gidelim dedik. Ama bir süre daha yan›t gelmezse bu sefer aﬂa¤›dan baﬂlay›p
yukar›ya do¤ru ç›kmay› tercih edece¤iz. Herhalde o daha kolay olacak.
Yüksekokul mezunlar› için staj zorunlu mudur serbest muhasebecilikte, diye bir
soru varm›ﬂ. Baﬂka sorular da var onunla ilgili. Yüksekokul mezunlar›n›n serbest muhasebecilikle ilgisi yok gibi görünüyor yasada, belirtmiﬂtim. Sanki hiç yüksekokul mezunlar›
direk serbest muhasebeci mali müﬂavir olmaktan baﬂlayacaklar gibi bir durum var.
Onun için iki y›l staj yapacaklar, bir de s›nava girecekler deniyor. ﬁimdi o iki y›ll›k staj›n
sonunda ne olacak? Ötekilere dört y›ll›k, alt› y›ll›k staj›n sonunda serbest muhasebeci
ünvan›n› veriyorsa bunlara da otomatikman iki y›ll›k staj›n sonunda serbest muhasebeci ünvan›n›n verilmesi laz›m. Asl›nda bu yasa ilk ç›kt›¤› zaman çok tart›ﬂm›ﬂt›k. Bu tart›ﬂmalar s›ras›nda da, o zaman daha özgürdük. ﬁimdi biraz ba¤lanm›ﬂ hissediyoruz. O
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zaman sadece üniversite ö¤retim üyesi olarak bu tür toplant›lara kat›l›yorduk. Rahatça istedi¤imiz ﬂeyleri söyleyebiliyorduk. Yani ba¤›ms›zl›k, bilimsel ba¤›ms›zl›k vard›. O
zaman s›k›ﬂt›rd›¤›m›zda dediler ki asl›nda bu yasa böyle de¤ildi. Biz üç ayr› yasa haz›rlam›ﬂt›k. Serbest Muhasebeciler Yasas›, Serbest Mali Müﬂavirlik Yasas› ve Yeminli
Mali Müﬂavirlik Yasas›. Sonra bunlar birleﬂtirildi tek yasa olsun istendi. Birleﬂtirilince
de içinden böyle bir ﬂey ç›kt›. Hem de böyle yasada ister istemez baz› boﬂluklar do¤du.
ﬁimdi onlar› iﬂte düzeltmeye çal›ﬂmak için elimizden geleni yapaca¤›z.
Bir soru, ortakl›k bürosu veya ﬂirketlerin ayn› ünvanlara sahip kiﬂilerden oluﬂmas›
yasada yok demiﬂ. Yönetmelikte var. Bu de¤iﬂti rilecek mi diye soruyor. ﬁimdi yasada
var. Yasada ﬂöyle var. Ortak olarak çal›ﬂan bir ortakl›k veya ﬂirket ﬂeklinde çal›ﬂabilirler, birleﬂebi lirler, iﬂlerini birleﬂtirebilirler deniyor. Ve serbest muhasebecilik, serbest
muhasebeci mali müﬂavirlik veya yeminli mali müﬂavirlik ortakl›k bürosu ﬂeklinde ortakl›k bürosu. Yeminli mali müﬂavirlik ortakl›k bürosunda herhalde serbest muhasebeci
mali müﬂavir olmayacak. Ya da serbest muhasebecilik ortakl›k bürosunda serbest muhasebeci mali müﬂavir veya yeminli mali müﬂavir olamayacak. O otomatikman ortaya
ç›k›yor. En çok sorulan konulardan birisi de topluluk sigortas›yla ilgili. Topluluk sigortas›
bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Bunu ç›kartabilmek için elimizden geleni yapaca¤›z. Ama belli bir s›ra içinde faaliyetleri sürdürmek zorunda oldu¤umuz için ﬂu anda ilk s›rada de¤il.
Evet, ﬂimdi ancak bu kadar toparlayabildim kusara bakmay›n. Daha geride bir sürü sorular vard›. Bu bakt›klar›m içerisinde de bir sürü ﬂeyler vard›, ama hepsini burada
ç›karmak mümkün de¤il, bir sürü soru geldi. Bunlar›n hepsini dikkate alaca¤›z, tek tek
inceleyece¤iz. E¤er çözüm gerektiren ve çözümü mümkün olan sorunlar varsa onlar›
mutlaka yapaca¤›z. Ama çözümü mümkün olmayan, yanl›ﬂ anla madan kaynaklanan
ﬂeyler varsa onlara da elden geldi¤ince yan›t vermeye çal›ﬂaca¤›m, adresleriniz burada
var zaten.
Say›n baﬂkan bana bak›yor sürekli. Sabr›n›zdan dolay› hepinize teﬂekkür ediyorum, sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duydu¤umu bir kez daha belirtmek istiyorum.
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ANAYASADA EKONOM‹K VE SOSYAL HAYATIN DÜZEN‹
Tarih

: 01.06.1991

Aç›ﬂ Konuﬂmas›

: Yahya ARIKAN
‹SMMMO Baﬂkan›

Oturum Baﬂkan›

: Arslan Baﬂer KAFAO⁄LU
TÜRMOB Baﬂkan Yard›mc›s›

Panelistler

: Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER
Prof. Dr. Ayd›n AYBAY
Prof. Dr. Bülent TANÖR
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>>> ANAYASADA EKONOM‹K VE SOSYAL
HAYATIN DÜZEN‹
Birinci oturum

Ülkü Sönmez
De¤erli arkadaﬂlar, Muhasebe Haftas› nedeniyle, ‹stanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müﬂavirler Odas›'nca düzenlenen panelin aç›ﬂ konuﬂmas›n› yapmak üzere oda
baﬂkan›m›z Say›n Yahya Ar›kan'› davet ediyorum.

Yahya Ar›kan
Sayg›de¤er bas›n mensuplar›, sayg›de¤er TRT yetkilileri, sayg›de¤er misafirler,
sayg›de¤er meslektaﬂlar›m, hoﬂ geldiniz. 3568 Say›l› Muhasebe Meslek Yasas›,
01.03.1989 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi¤inde bizleri büyük bir
sevinç ve üzüntü sarm›ﬂt›. Sevinç diyoruz, y›llarca süren bir mücadele sonucunda
mesle¤imiz yasal statüye kavuﬂmuﬂtu. Üzüntümüz, y›llarca bekledi¤imiz yasan›n eksik ve anti demokratik maddelerle dolu olmas›ndan geliyordu.
Meslek yasas› 01.06.1989 tarihinde de¤iﬂikliklerden sonra TBMM'de kabul edilmiﬂ ve 13.06.1989 tarihinde Resmi Gazete'de yay›nlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. Bugün odalar ve odalar birli¤i kurulu olarak meslek örgütleri çal›ﬂmalar›n› tamamlam›ﬂt›r. Bir ülkede; halk partileri, çal›ﬂanlar sendikalar›, tüccarlar, sanayiciler ve esnaflar
oda ve dernekleri özgürce oluﬂturabiliyorsa o ülkede gerçek demokrasi var demektir.
Meslek odalar› mesleki politikalar üreterek, bir yandan toplumun menfaatlerini di¤er
yandan meslektaﬂlar›n menfaatlerini savundu¤u oranda toplumda sayg›n yerini alacaklard›r. Bu anlamda muhasebe meslek odalar›na di¤er odalar gibi büyük sorumluluklar düﬂmektedir. Enflasyon, vergi yasalar›ndaki eksiklikler, milli gelirin adilce payla
ﬂ›lmas› gibi konularda odalar›m›z topluma önemli çözümler üretmek zorundad›rlar.
Mesle¤imizi ve örgütümüzü toplumla bütünleﬂtirmek için yasan›n kabul edildi¤i
01.06.1989 tarihli haftay› Muhasebe Haftas› olarak kutlamaya karar verdik. Haftay›
panel, müzik, ﬂöleni ve kokteyl gibi etkinliklerle sürdürece¤iz.
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“Anayasada Ekonomik Ve Sosyal Hayat›n Düzeni” konulu panelin amac›, özgür bir ortamda hepimizi yak›ndan ilgilendiren anayasa tasla¤›n›n bilim adamlar›yla
tart›ﬂ›lmas›n› sa¤layarak mesle¤imize ülkemize katk› sa¤lamakt›r. Muhasebe Haftas›'n›n düzenlenmesinde eme¤i geçen etkinlikler komitesindeki Say›n Mehmet
Atik'e, Say›n Cenap Gündüz'e, Say›n Hüseyin Y›lmaz'a, Say›n Metin Boz'a ve Say›n
Fikret Soysal'a sonsuz teﬂekkür ediyorum. Muhasebe Haftas› kutlu olsun. Her ﬂey
insan için, her ﬂey meslek onuru için. Sayg›lar sunar›m.

Ülkü Sönmez
Say›n misafirler, "Anayasada Ekonomi ve Sosyal Hayat›n Düzenli" isimli panelimizi yönetmek üzere TÜRMOB Baﬂkan Yard›mc›m›z Say›n Arslan Baﬂer Kafao¤lu'nu davet ediyorum, buyurun efendim. Panelimize panelist olarak kat›lan say›n
konuﬂmac›lar› da davet etmek istiyorum. Prof. Dr. Say›n Sulhi Dönmezer, buyurun
efendim. Prof. Dr. Ayd›n Aybay, buyurun efendim. Doç. Dr. Bülent Tanör, buyurun
efendim.

Arslan Baﬂer Kafao¤lu
Say›n hocalar›m, de¤erli konuklar. Say›n meslektaﬂlar›m, Muhasebe Haftas›
hepimize kutlu olsun. Ayr›ca buraya muhasebeci ve mali müﬂavir veyahut yeminli
müﬂavirlik mesle¤i d›ﬂ›ndan gelen arkadaﬂlar›m›za da panelimize sunduklar› ilgi için
teﬂekkürlerimi sunmay› bir borçbilirim. Konumuz çok önemli. Anayasan›n önemini
anlatmaya gerek yok. Ben yaln›z bu panele gelirken 12 Eylül'den bir kaç hafta önce
Say›n Aybay'›n da bulundu¤u bir aç›k oturumu hat›rl›yorum. Orada da konuﬂmac›
olarak haz›r bulunuyordum. Orada ﬂunu söylemiﬂtim. Anayasalar›n as›l gerekçeleri
tarihten gelen gerekçelerdir. Anayasalar içinde bulunduklar› anlay›ﬂ içinde veya siyasi iktidar›n içinde bulundu¤u anlay›ﬂ içinde yap›l›r. Yoksa hukuki gerekçeleri çok
önemli de¤ildir. 12 Eylül Anayasas›’n›n veya ﬂimdiki ad›yla 1982 Anayasas›'n›n çerçevesini de bu siyasal gerekçe çizmiﬂtir. Bu siyasal gerekçenin özetlenecek bir kaç
çizgisi vard›r. Bu çizginin birisi insana insan›n özgürlükleri do¤ru kullanaca¤›na
inanmamakt›r. Anayasalar asl›nda özgürlükleri kollamak korumak için yap›ld›klar›
halde, 1982 Anayasas›’na egemen olan siyasi güçler, "halk haklar›n› nas›l y›k›c› ﬂekilde kullanamaz" sorusuna yan›t aram›ﬂlar ve ona göre bir anayasa haz›rlam›ﬂlard›r. Yani insanlar›n fikirle hüriyyetlerini kullanmas›na al›ﬂ›k de¤ildirler. Bu tabii çok
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iyi sonuçlar getirmemiﬂtir. 1982 Ana yasas›’n› haz›rlayanlardan olan bir hocam›z
bile art›k bu Anayasa’y›, hele bu ﬂekliyle bu uygulan›ﬂ›yla hiç onaylam›yor. Anayasalar kendi içindeki ruhu, yanl›ﬂlar› topluma da enjekte ediyor, aﬂ›l›yor. Yani anayasalarda daha de¤erli çerçeveler gelmesine, hukuk çerçeveleri gelmesine hiç ﬂaﬂmay›n. Önde anayasa böyle bir zihniyetle gelince arkas›nda o anayasaya göre ç›kar›lmas› gereken kanunlar anayasadan daha dar çerçeveler içinde ç›km›ﬂt›r. Mesela
Sendikalar Kanunu, mesela Dernekler Kanunu. Mesela polis vazifesi yetkilerini gösteren kanunlar. Üstelik bunlar anayasada geçici bir madde ile bu kanunlar›n de¤iﬂtirilemeyece¤i bir gerekçe ile geçici maddelerle belki anayasadan da güçlü hukuk kurallar› haline gelmiﬂtir.
Do¤rusu aç›k konuﬂmak laz›m, meslek odalar›m›z›n statülerini belir leyen
3568 say›l› yasa da ayn› zihniyet içinde yap›lm›ﬂt›r. Bu insanlar›n, hele baz› gruplar›n ço¤unlu¤u teﬂkil eden meslek sahiplerinin kendi kendilerini özgürce yönetemeyece¤i, bir vesayet alt›na verilmesi gerekti¤i ﬂeklinde belirlenmiﬂtir. Birinci vesayet
olarak Maliye Bakanl›¤›, ikinci vesayet formülü 5'e 4 ilkesi. Bu muhasebeci mali müﬂavirlerin falan biraz bilgileri görgüleri azd›r. Bunlar›n baﬂ›na 5'e 4'lü yeminli bir hesap uzman› koyal›m, bunuda alt›na koysun. Derneklerinin veya odalar›n›n verdi¤i
yetkileri iyi kullanamas›n. Geçenlerde ç›kt›, Esnaf Dayan›ﬂma Federasyonu Yasas›’na bakt›m ben. 17 May›s yay›nlan›ﬂ tarihi, o da öyle. Demek ki anayasalar bir
geçmiﬂe dayan›yorlar. Geçmiﬂin siyasi gerekçeleri içinde yer al›yorlar. Ne kadar sevilmeseler, ne kadar az siyasi bir nesne de olsalar gelece¤i de etkiliyorlar. Ben bu
biraz çizmeyi aﬂan, bu kadar hukukçu varken fazla gibi görünen aç›klamamdan sonra panelistlere s›ra ile söz vermek için müsaadenizi rica edece¤im. Burada üç say›n
profesör var. Birisi anayasa, birisi ceza, di¤eri medeni hukuk konusunda ö¤retim
üyesi. Mevzu konusu olmas› itibariyle önce anayasa konusunda konuﬂacak ö¤retim
görevlisi arkadaﬂ›ma söz vermek istiyorum. Say›n Bülent Tanör, ilk olarak bu konuda sizlere söz veriyorum. Teﬂekkür ediyorum.

Bülent Tanör
Türkiye'nin anayasa sorunu müzminleﬂen bir sorun niteli¤inde görünüyor. Bu,
ilk bak›ﬂta bir ülke için pek de hay›rl› bir tablo teﬂkil etmeyebilir. Yani bir ülkenin çok
daha hayati meseleleri varken, anayasa sorunu ile bu kadar iç içe yaﬂamas› ve bunun sürüp gitmesi, aﬂa¤› yukar› 1946'lardan beri, çok partili hayata geçti¤imizden
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beri hala bu sorunu çözememiﬂ olmam›z, büyük bir dezavantaj, bir handikap gibi görülebilir. Di¤er sorunlara s›ra gelmedi¤i ileri sürülebilir. Fakat bana öyle geliyor ki
Türkiye'nin bu ilk bak›ﬂta fuzuli gibi görülen bir sorunla çok iç içe yaﬂamas›n›n bir de
olumlu, hatta hay›rl› bir taraf vard›r. Bence Türkiye'nin siyasi bilincinin mevcut anayasa içine art›k s›¤mayacak kadar geliﬂti¤ini göstermesi bak›m›ndan olumlu bir yönü vard›r. Bu çerçeve içinden ben 1982 Anayasas›'na bakmak istiyorum. Bir kere
bu anayasan›n içimize sindi¤ini söylemek mümkün. Baz› kiﬂilerin, baz› çevrelerin baz›
iktidar gruplar›n›n içine sinmiﬂ olabilir. Ama yönetilenlerin içine sinmedi¤ini günlük
yaﬂant›da her an anlamaktay›z. Hayat›n, siyasi hayat›n canl› organizmalar› olan
siyasi partilere bakt›¤›m›zda, bütün muhalefet partileri, özellikle iki muhalefet partisi baﬂta olmak üzere Türkiye'nin bir anayasa sorunu ile karﬂ› karﬂ›ya oldu¤unu
kabul etmiﬂlerdir. Ve ikisi de anayasada de¤iﬂiklik ve yeni anayasa tasar›lar›n› haz›rlamaya koyulmuﬂlard›r. Parlamento d›ﬂ›ndaki muhalefet odaklar›na bakt›¤›m›zda
Bas›n Konseyi'nden sendikalara kadar pek çok çevrede yeni bir anayasa çal›ﬂmalar›
vard›r. Dolay›s›yla 1982 Anayasas›'n›n adeta düzeltilmesi imkâns›z bir ana yasa
oldu¤unu fikri bunlar›n alt›nda yatmaktad›r. Yeni bir anayasa ihtiyac› kendisini kabul ettirmiﬂtir. Bu durum 1982 Anayasas› aç›s›ndan ciddi bir baﬂar›s›zl›kt›r. Bunun nedenlerini k›saca gözden geçirmezsek bugün sorunlar›m›z›, anayasa sorunumuzu anlamak zorlaﬂ›r.
Bence iki sebepten ötürü bu anayasa tam bir fiyasko ile sonuçlanm›ﬂt›r. Birincisi yap›l›ﬂ biçimi itibariyle. Bu anayasa, Türkiye'nin yapt›¤› anayasalar›n aﬂa¤›
yukar› en tepeden inmesi olmuﬂtur. En tek tarafl›s› olmuﬂtur. Hiç bir temsilcilik niteli¤i olmayan, dan›ﬂmanlara haz›rlat›lm›ﬂ ve daha sonra da askeri darbenin komitesi olan Milli Güvenlik Konseyi taraf›ndan son ﬂekli verilmiﬂtir. ‹çinde hiç bir kat›l›m, gerçek bir halk temsilcisi olmayan bir anayasad›r. ‹kinci nokta, anayasan›n haz›rlan›ﬂ›nda bu tür aksakl›klara ra¤men, içeri¤i itibariyle anayasalar toplumun
ﬂartlar›na ayak uydurabilirlerse o zaaflar› biraz örtebilirler. Örne¤in 1961 Anayasas› da tam demokratik bir ortamda haz›rlanm›ﬂ de¤ildir. 1980-82'den farkl› olarak
kurucular› büyük çapta seçilmiﬂ unsurlardan meydana gelmekteydi. Siyasi partilerin bir k›sm› oradan temsil görmüﬂtü, Cumhuriyet Halk Partisi baﬂta olmak üzere.
Ama bir kanat siyasi hayattan d›ﬂlanm›ﬂt›; Demokrat Parti. Yani 1961 de tam bir
demokratik ortamda yap›lm›ﬂ say›lmazd›. Ama 1961 Anayasas›, içeri¤i itibariyle
Türkiye'de nefes al›ﬂveriﬂleri kolaylaﬂt›racak bir anayasa durumundayd›. O yüzden
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siyasi hayatta, 1961'den itibaren 1980'e kadar bir sürü hakl› haks›z eleﬂtirilere konu olmakla birlikte ilk günden k›nanan, rafa kald›r›lmas› gerekti¤inden söz edilen bir
anayasa olmam›ﬂt›r. Hatta o kadar ki bu anayasa yap›l›rken Demokrat Parti d›ﬂlanm›ﬂ oldu¤u halde, o Demokrat Parti'nin devam› olan Adalet Partisi bir süre koalisyonda yer ald›¤›, bir süre sonra da tek baﬂ›na iktidar oldu¤u halde, benim bildi¤im kadar›yla 1970'lere kadar 1961 Anayasas›'na karﬂ› kesin bir cephe alm›ﬂ de¤ildir. Eleﬂtirileri olmuﬂtur. Ama 1961 Anayasas› ile ülkenin yönetileme yece¤ini söylemek için mesela 1970'lere gelmesi gerekmiﬂtir. Yani tam 9 sene, 1961 Anayasas›'na iyi niyetle, bu anayasan›n ba¤l›l›¤›na say›lan bir siyasi parti taraf›ndan yap›c›
bir gözle bile bak›labilmiﬂtir.
Oysa 1982 Anayasas›, daha ilk günden itibaren bütün muhalefet, parlamento
içi parlamento d›ﬂ› muhalefet taraf›ndan adeta iﬂlemezli¤e mahkûm edilmiﬂtir. Ve
1982 Anayasas›'n›n çok garip bir tecellisi olmuﬂtur. Dünyada bütün anayasalar az
önce Say›n Kafao¤lu'nun belirtti¤i gibi özgürlü¤ü demokrasiyi güvence alt›na almak
için yap›lm›ﬂlard›r, ya da yap›lmaktad›rlar. Dolay›s›yla anayasalar daha çok muhalefettekilerin ya da yönetilenlerin vatandaﬂlar›n elinde birer kalkand›r, birer güvencedir. Oysa Türkiye'de, 1982 Anayasas› yürürlü¤e kondu¤undan bu yana bir paradoksla karﬂ› karﬂ›ya bulunmaktay›z. Anayasaya en çok s›¤›nan ya da bel ba¤layan
muhalefetteki vatandaﬂlar, bizler, yurttaﬂlar yönetilenler de¤iliz. Daha çok iktidar
partisi olmuﬂ oluyor. Buna ﬂu aç›dan önem vermek gerekiyor. Bir anayasa yönetilenlerin de¤il de yönetenlerin elinde bir s›¤›nak teﬂkil ediyorsa bu anayasan›n anayasal›¤›ndan biraz kuﬂku duymak gerekir. Gerçekten de iktidar›n normal ﬂartlarda
ya da parlamento ço¤unlu¤unda k›s›tlayamaca¤› ne kadar özgürlük varsa, anayasada bunlar daha kaynaktan k›s›lm›ﬂ durumdad›rlar. Örne¤in sendikalarla ilgili k›s›tlamalar. E¤er Anayasa’da sendikalarla ilgili hiçbir hüküm bulunmasayd›, bu k›s›tlamalar yasa ile getirilmiﬂ olsayd›, belki Anayasa Mahkemesi hukukun genel ilkelerine ayk›r› bulup bunlar›n baz›lar›n› iptal edebilirdi. Belki günlük hayatta baz› mahkemeler, bunlar›n esnetilmesi durumunda baz› imkânlar bulabilirlerdi. Ama anayasa o
kadar dar çemberler içinde tutmuﬂtur ki sendikal özgürlükleri, siyasi parti özgürlüklerini, dernekleﬂmeyi, odalarla ilgili statüleri. Bu dar çemberler etraf›nda ne
Anayasa Mahkemesi, ne yarg› organlar›, ne de idare birimleri özgürlü¤e sahip de¤ildirler. Vatandaﬂlar hiç de¤ildirler. O bak›mdan anayasa adeta haklar›n ve demokrasinin meﬂrulaﬂt›r›lmas› için de¤il, haks›zl›¤›n hukuksuzlu¤un ve otokrasinin meﬂ-
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rulaﬂt›r›lmas› için yap›lm›ﬂa benzemektedir. O yüzden baﬂ›ndan itibaren bir iﬂlev
sapmas› içindedir. Demokrasinin kurumsallaﬂmas›n› de¤il, antidemokrasinin kurumsallaﬂmas›n› sa¤lamak için dayat›lm›ﬂ bir anayasad›r. Bu yüzden yaln›z yap›l›ﬂ› itibariyle içe sinmemiﬂ de¤ildir, ayn› zamanda içeri¤i itibariyle de art›k geliﬂen vücuda
dar gelen bir elbise durumundad›r. O yüzdendir ki bugün bu elbisenin dikiﬂleri her
gün atmaktad›r.
ﬁimdi karﬂ›m›zdaki sorun ﬂudur. Elbiseyi terziye gönderip tamir ettirmek mi,
yenisini almak m›? Bu konu bir seçim konusudur. Ama ben çok teknik ayr›nt›lara
girmek istemedi¤im için bu ﬂekilde geçiﬂtiriyorum. S›rf kendi fikrimi söyleyeyim.
Anayasa bir bütündür, kendi içinde bir tutarl›l›¤› vard›r, bir sistemati¤i vard›r. Otoriterdir, hatta yer yer antidemokratiktir ama bir tutarl› bütünlü¤ü vard›r. O bak›mdan bunda yap›lacak en ufak bir makyaj, en ufak bir rötuﬂ bütünlü¤ü bozacak ve
içinden ç›k›lmaz daha büyük sorunlar›n ç›kmas›na yol açacakt›r. Ve as›l yük anayasal keﬂmekeﬂ. Anayasan›n makyajla, kozmetik müdahalelerle düzeltilerek iflah olabilece¤i san›lmaktad›r. O bak›mdan bu anayasan›n yenisini yapmak kendisini düzeltmekten çok daha kolayd›r ve Türkiye'nin anayasal kültürü, birikimi, siyasi kadrolar› itibariyle baﬂta olmak üzere böyle bir anayasay› yapacak k›vama kesinlikle gelmiﬂtir. SHP'nin haz›rlam›ﬂ oldu¤u henüz kamuoyuna tam olarak aç›klanmayan
maddeleﬂmiﬂ taslak, DYP'nin çok ayr›nt›l› ilkeler haline getirdi¤i yeni anayasa önerileri bunun tipik göstergeleridir. Ve bu iki büyük muhalefet partisinin anayasal rötuﬂlar› aras›nda da ciddi mutabakat noktalar› vard›r. Ve Türkiye'nin tarihinden süzülen tecrübelerinin de bu metine yans›d›¤›n› görmekteyiz. O bak›mdan bugün Türkiye'nin sürekli bir anayasa krizi içinde yaﬂam›ﬂ olmas›n›n bence olumlu bir yönü de
vard›r. Ve Türkiye, art›k bütün canl› organizmalar›yla ben bu dar elbise içinde yaﬂayamam demektedir. Ve bana öyle geliyor ki, önümüzdeki seçimlerden sonra, belki de
zaman›nda yap›lacak seçimlerden sonra oluﬂacak meclis, art›k kurucu meclis olmasa bile niteli¤i itibariyle öyle bir meclis olacakt›r. Çünkü en az›ndan bu iki büyük parti bu seçimlere aç›kça yeni anayasa programlar›yla gireceklerdir. Ve seçmenlerden
yeni anayasa için de oy alacaklard›r. Dolay›s›yla oluﬂacak meclis ad› kurucu meclis
olmasa bile anayasay› yeni baﬂtan yapmaya yetkili bir meclis olacakt›r. Yeni anayasa yapmak için mutlaka kurucu meclis ya da baz› kurucular›n ileri sürdü¤ü gibi
mutlaka iktidar, mutlaka darbe gibi bir ortam gerekli de¤ildir. Birçok anayasa normal meclisler taraf›ndan, normal koﬂullar içinde yap›lm›ﬂt›r. Yeter ki gereken biçim
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koﬂullar›na uyulmuﬂ olsun. 1992'den sonra Türkiye bir kaç y›l içinde yeni bir anayasaya kavuﬂacakt›r ve bu bana kaç›n›lmaz görünmektedir.
ﬁimdi bana ayr›lan sürenin galiba yar›s›n› geçtim. ‹kinci yar›s›n› bu panelin
esas baﬂl›¤›n› oluﬂturan bir konuya ay›rmak istiyorum. ‹tiraf edeyim ki burada ileri
sürece¤im düﬂünceler henüz çok ham vaziyettedir ve bunlar› daha çok tart›ﬂmak
için ortaya sürmekteyim. Kesinleﬂmiﬂ anlamda de¤ildir. Ben 1960'dan itibaren
anayasa hukukunun içinde say›yorum kendimi ve o tarihten bu yana da hatta ö¤rencili¤imden bu yana da 1961 Anayasas›'n›n ekonomik ve sosyal hükümlerinin
olumlu, yararl› oldu¤u kan›s›ndayd›m. ﬁimdi do¤rusunu isterseniz bu çerçevenin
tart›ﬂ›lmaya de¤er bir çerçeve oldu¤unu düﬂünmeye baﬂlad›m. Ve sorular›m, "ekonomik ve sosyal biçimler acaba anayasada bunca ayr›nt›l› bir biçimde yer almal›
m›d›r, yer almamal› m›d›r" ﬂeklinde ortaya ç›k›yor. 1961 Anayasas› ekonomik ve
sosyal hayatla ilgili ayr›nt›l› düzenlemeler getirmiﬂti bize ve daha do¤rusu iktidara
baz› ödevler yüklemiﬂti ekonomik hayatla ilgili, tam istihdamla ilgili. ﬁimdi yeni anayasada bunlar›n listesinin daha da artt›¤›n› görüyoruz. Tüketicinin korunmas›,
yurtd›ﬂ›nda çal›ﬂan iﬂçilerin korunmas›, esnaf›n korunmas›, dul ve yetimlerin, ailelerin korunmas›, konut hakk› sosyal haklar vs.
ﬁimdi bütün bu devlete yüklenen ödevlerin, anayasada yer alm›ﬂ olmas› pratikte ne sa¤lad›? Benim hat›rlayabildi¤im kadar›yla anayasan›n, devletin, bu tip
ekonomik ya da sosyal ödevler vermesi, yönler çizmesi pratikte çok önemli bir hatt›
sa¤lam›ﬂ de¤ildir. Devlet bu ödevlerini yerine getirmedi¤i için ya da iktidar bu ödevlerini yerine getirmedi¤i için bunlar› yerine getirmeye mahkemeler taraf›ndan zorlanmam›ﬂt›r, Anayasa Mahkemesi taraf›ndan zorlanmam›ﬂt›r. Bir iki istisnai karar
d›ﬂ›nda. Zorlamamas› da oldukça mant›kl›d›r. Çünkü bu iki anayasan›n zaten kendi
yükümlülükleri bile, 1961’in 53, 1982'nin 65 maddesi adeta bir yandan bu ödevleri
yüklerken, öbür yandan bunlar›n gerçeklerle uzlaﬂmayabilece¤ini varsayarak ﬂu s›fatlar› getirmiﬂtir. Devlet, ekonomik ve sosyal hükümlerle ilgili bölümlerde kendisine
yüklenen ödevleri mali kaynaklar› ve ülkenin iktisadi geliﬂme düzeyi ile orant›l› bir
ﬂekilde yerine getirir. Yani yerine getiremiyorsa bunun mazeretleri olabilir. Bundan
ötürü de iktidarlar, hükümetler, meclis ço¤unluklar›n›n k›nanmamas›, yasalar›n iptale mahkûm olmamas› gerekir. Bu da mant›kl› bir s›fatt›r bence. Ama sonuçta
devletin iktisadi ve sosyal alandaki ödevlerini yerine getirmesi ya da getirmemesi
gene siyasi hayat›n kendi çalkant›lar›nda kalm›ﬂt›r.
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ﬁimdi acaba devletin anayasas›yla ekonomiye belli bir yön çizmesi, karma
ekonomi ya da ﬂu ekonomi bu ekonomiyi seçmeye hakk› var m›d›r yok mudur? Biraz
geriye gidece¤im. 1924 Anayasas› devletin ilkeleri aras›nda devletçilik ilkesine de
yer vermiﬂtir. 1924 Anayasas› 1960'a kadar yürürlükte kald›. E¤er saf mant›k aç›s›ndan bakacak olursak 1924 anayasas› döneminde devletçilik hâkim bir devlet ilkesi ve karakterlerinden bir tanesi. “Devletçili¤e karﬂ› olan bir parti kurulmas›n, kurulmuﬂsa kapat›ls›n, hele hele iktidar hiç olamas›n”, mant›k bunu gerektirirdi. Ama
çok mant›ks›z bir mant›k olurdu. Çünkü ço¤ulculuk, çok partili bir hayat içinde bir
partinin devletçili¤i benimsemesi ne kadar ola¤ansa buna karﬂ› olmas›, aﬂ›r› liberal
politikaya taraf olmas› da o kadar do¤al ﬂeydi. Öyle oldu¤u içindir ki zaten Demokrat Parti de liberal bir parti olarak devletçili¤i benimsemiﬂ olsun olmas›n 1960'a
kadar iktidarda olabilmiﬂtir. Bu bir anayasa sorunu yaratmam›ﬂt›r. Bugün
1961'den bu yana, devletin karma ekonomiyi korumak ya da tam istihdam› gerçekleﬂtirmek ya da iﬂsizli¤i azaltmak ya da özel teﬂebbüsü kollamak ya da sosyal olmak ﬂeklindeki görevleri bana do¤rusunu isterseniz, bugün ulaﬂt›¤›m ço¤ulculuk
perspektifi içinde çok da gerekli hükümler gibi gelmiyor. Anayasa devleti sosyal olmak gibi gerekir. Ben bir iktidar partisi olarak aﬂ›r› liberal politikalar güdebilecek
miyim? Anayasa Mahkemesi'ne düﬂtü¤ümde iktidar partisi olarak bundan ötürü
mahkeme önünde hesap vermek zorunda kalabilirim. Baz› yasalar anti sosyal görülürse iptale mahkûm olabilir. Oysa bana öyle geliyor ki bugün ça¤›m›zda art›k sosyallik de, antisosyallik de, liberallik de, kapitalistlik de, kollektivist ekonomiden yana
olmak da birer devlet politikas›d›r. Siyasi partiler, ekonomik ve sosyal alanda en
sa¤›ndan en soluna kadar tüm politikalar› serbestçe uygulama imkân›na sahip olmal›lar. Ve hukukun ya da anayasan›n duvar›na, Anayasa Mahkemesi'nin duvar›na
ya da baﬂka mahkemelerin duvar›na çarpmadan politikalar›n› serbestçe uygulayabilmeliler diye düﬂünmeye baﬂl›yorum.
Bunun bir parças› da ﬂu olabilir mi acaba? Biz galiba anayasalara biraz fazla
yükleniyoruz. Yani 1961'de epey yükleme yap›ld›, 1961 öncesi bozukluklara karﬂ› bir
tepki olarak. 1982 bir baﬂka tepkiyi dile getirdi, otoriter bir tepkiyi. Daha da yükledi anayasay›. Anayasalar gittikçe geniﬂlediler ﬂiﬂkinleﬂtiler. Ve dolay›s›yla biz belki
politikan›n ya da sosyal hayat›n ya da ekonomik hayat›n tabii çal›ﬂmalar› içinde
çözüle bilecek ya da çözülmeyebilecek sorunlar›, hukuka, kamu hukukuna, anayasa
hukukuna ve anayasaya fazla ciro etmeye baﬂlad›k. Dolay›s›yla acaba ﬂu kelimeler
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do¤ru mu? Biz günlük iktisadi ve sosyal hayat›m›zda iﬂçiler olarak, iﬂverenler olarak, emekçiler olarak, kapitalistler olarak kendi kozlar›m›z› karﬂ›l›kl› olarak ama bar›ﬂç›l bir ﬂekilde paylaﬂmal›y›z. Sendikalar toplu sözleﬂmeler, grev yöntemleri yerine, acaba çok mu fazla hukukun, çok mu fazla devletin çok mu fazla anayasan›n
kap›s›n› çalmaya baﬂlad›k? Acaba hukuku sosyal ve ekonomik konularla hafifletmek,
anayasay› ekonomik ve sosyal hükümler bak›m›ndan en aza indirmek acaba ﬂu kolayl›¤› sa¤lar m›? Hukukun hakk› hukuka, siyasetin hakk› siyasete. Bir anlamda bütün görüﬂler ço¤ulculuk içinde serbestçe yar›ﬂmak koﬂuluyla, ekonomik ve sosyal
alanda da hiçbir anayasal engele çarpmadan serbestçe yar›ﬂma imkân›na sahip
olabilsinler diyebilir miyiz? Benim sesli düﬂünceler olarak söyleyeceklerim burada
kal›yor. Ve san›r›m 20 dakikan›n sonuna yaklaﬂt›m. Bu aç›dan ben ileriki anayasan›n biraz daha radikal bir gözle ele al›nmas› gerekti¤i fikrindeyim. Her ne kadar
mevcut parti taslaklar›nda eski al›ﬂkanl›klar›n devam etti¤ini görüyorsam da. Yani
gerek SHP tasla¤›nda, gerekse ayn› ölçüde olmasa bile DYP'nin a¤›rl›kl› anayasa
maketinde yine sosyal ve ekonomik sorunlar› anayasaya, hukuka, mahkemeye çözdürme zihniyetinin izlerinin gizli bir ﬂekilde devam etti¤ini hissediyorum. Acaba
dünyan›n de¤iﬂen koﬂullar› karﬂ›s›nda, bu konularda biz bir hafifletmeye gidebilir
miyiz? Ve önce zihinlerimizi hafifletmemiz gerekir mi gerekmez mi sorusunu sorarak
konuﬂmam›n ilk turunu tamamlamak istiyorum.

Arslan Baﬂer Kafao¤lu
Çok teﬂekkür ediyorum Say›n Tanör. Say›n Tanör süresini çok güzel kulland›lar. Ve önemli iki noktay› alt›n› çizerek belirttiler. Birincisi 1982 Anayasas› de¤iﬂti¤inde yerine ancak yenisini yapmak suretiyle çözüme var›labilece¤ini. Bu konuda diyece¤im ﬂey çok az olur. Yaln›z ekonomik ve sosyal haklarda söyledikleri üzerinde
konuﬂmak istiyorum. Bir kaç cümlede ben söylemek istiyorum. Dediklerine tamamen kat›l›yorum, anayasa bir hükümet program› ﬂekline sokulmamal›d›r. Sonra sokulsada bir ﬂeyler söylense de 1961 Anayasas›'nda oldu¤u gibi, ﬂimdi 1982 Anayasas›'nda oldu¤u gibi devletin imkânlar› diye bir madde konup onlar›n hepsi s›f›ra veya yak›n düzeye indirilebiliyor. 1961 Anayasas›'ndaki mali kaynaklarla s›n›rl› ekonomik ve sosyal haklara, 1982 Anayasas›'nda 65. madde karﬂ›l›k düﬂüyor, tekabül
edi yor. Devlet, sosyal ekonomik alanlarda anayasa ile belirlenen görevlerini, ekonomik istikrar›n korunmas›n› göstererek mali kaynaklar›n›n yeterlili¤i ölçüsünde yerine
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getirir. Burada bir ﬂey daha koyuyor, mali kaynaklar›n› ekonomik istikrar› bozmamak üzere sa¤layacaks›n gibi de kay›t var. Her anayasada geniﬂ ekonomik mali
haklar, sosyal haklar verdi¤iniz zaman böyle bir s›n›rlama geldi¤i düﬂünülebilir. Yaln›z baz› anayasalarda san›r›m baz› ekonomik sosyal haklar anayasan›n içinde zikrediliyor. O da hocalar›m›z konuﬂunca anlaﬂ›lacak. Yaln›z söyledi¤i çok önemli nokta, bir iktidar›n ve anayasan›n ba¤lay›ﬂ biçimi. ﬁimdi asl›nda anayasa yönünden
baksak, ﬂimdiki ANAP iktidar› Anayasa d›ﬂ›na ç›km›ﬂ say›l›r. Nas›l, ne deniyor?
Serbest piyasa ekonomisi esas budur. Hâlbuki Anayasa’n›n 166. maddesi var.
Planlama uzun bir madde, sonunu okuyorum: “Yat›r›mlarda toplum yararlar› ve gerekleri gözetilir”. Hâlbuki ﬂimdiki hükümet program› böyle demiyor. Piyasan›n esaslar› belirlenir. Kaynaklar›n belli ﬂekilde kullan›lmas› hedeftir. Kalk›nma giriﬂimleri bu
plana göre gerçekleﬂir. Hâlbuki bu hükümetin plan anlay›ﬂ› hakl›d›r da yani siyasi
aç›dan bir planda, ekonomi taraflar› ile ba¤daﬂ›r bir ﬂey de¤ildir. Sonra baﬂka bir
ﬂey, piyasalar›n denetimleri ve siyasi düzenlenmesi konusu. Burada da tamamen
korumac› bir ekonomi politikas›na uygun direktifler verir. Teﬂekkür ediyorum Say›n
Tanör'e. ﬁimdi Say›n Ayd›n Aybay da ayn› süre için de fikirlerini aç›klayacaklard›r.

Ayd›n Aybay
Teﬂekkür ediyorum say›n baﬂkan. Say›n dinleyiciler, ben önce Bülent Tanör
meslektaﬂ›m›n söylediklerinin ilk k›sm›nda yer alanlara kat›ld›¤›m› aç›klayarak söze
baﬂlamak istiyorum. 1982 Anayasas›'na iliﬂkin temel eleﬂtirileri dile getirdi. Gerçekten ben de bunlar› tekrarlamak istemiyorum. Sorun ﬂu, bu palyaço giysisini
at›p, yeni bir model giysi almak laz›m. ‹ﬂin özü esas› da bir benzetme ile aç›klamak
gerekirse budur. 1961 Anayasas›'n›n karikatürleﬂtirilmiﬂ bir kopyas›ndan ibarettir.
Onun do¤ru dürüst hükümleri de al›nm›ﬂt›r ama hemen ard›na yap›lan eklemelerle
dedi¤im gibi bir palyaço giysisine dönüﬂtürülmüﬂtür. Yak›ﬂ›ks›z anayasa, yanl›ﬂ
anayasa. Çok hafif tabirlerle bunlar› söyleyebiliriz. Birinci s›n›f Türk ulusuna yak›ﬂ›r,
birinci s›n›f bir anayasa de¤ildir dedim ben. ‹kinci s›n›f m›d›r diye sordular. Ve ondan
bir kuﬂkum var. Ayr›ca bunu yapanlar›n ki baﬂlang›ç bölümüne göre Türk milletinin
meﬂru temsilcileri olan Dan›ﬂma Meclisi haz›rlam›ﬂ bu anayasay›, bu meﬂruiyet,
yani Türk milletinin meﬂru temsilcileri laf› nereden geliyor o belli de¤il. Üstelik meﬂru temsilcileri olan Dan›ﬂma Meclisi de¤il. Evet, bu meﬂru temsilci say›lan Dan›ﬂma
Meclisi'ni tertip eden zevat›n da Türkiye'de uzmanl›k ve kapasiteleri aç›s›ndan böyle

538

1990-2006 PANELLER <<<

1.qxp

10/3/08

11:08 PM

Page 539

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

bir iﬂi yapmak için birinci s›n›f kiﬂiler olmad›klar› da malumdur. Bunu savunmak için
son zamanlarda en son basamak olarak dayan›lan gerekçe bunun bir halk oylamas›ndan geçmiﬂ oldu¤udur. Bundan baﬂka bir gerekçe ortal›kta gözükmüyor. O zaman ﬂunu söylemek gerekir. Bu son gerekçeyi kullananlara halk ne dese ki karabasan bir dönemden kurtulman›n tek ﬂans› bu anayasaya evet demek idiyse ve öyleydi hay›r m› deseydik? Hay›r dedi¤i taktirde eh madem ki be¤enmediniz, biz devam
ediyoruz denmesi karﬂ›s›nda ne yapacakt›k? ‹ﬂte bu çarp›kl›k içinde halk, o zamanki
oylama koﬂullar›n› da göz önünde tutarsan›z, denize düﬂen y›lana sar›l›r kabilinde
bu anayasaya evet demiﬂtir.
Bu arada kuluçka tavu¤un alt›na konulan kaz yumurtalar›ndan da kazlar ç›km›ﬂt›r. Biliyorsunuz bu Anayasa’n›n kabul edilmesiyle bir de Cumhurbaﬂkan› seçtik.
E¤er seçim denirse buna. Evet denmesi dolay›s›yla bir de tek adayl› Cumhurbaﬂkan› seçimi gibi 21. yüzy›l›n bir antikal›¤›n› da gerçekleﬂtirdik. ﬁimdi bu 1961 Anayasas›'n›n kötü bir kopyas› olan 1982 Anayasas›'ndaki düzgün say›lacak hükümler, yani
ondan devral›nm›ﬂ düzgün say›lacak hükümlere dayanmak suretiyle, daha ziyade
hukuki düzeyde bir tak›m meseleleri dile getirmek istiyorum. Bunlar Anayasa’n›n
temel haklar ve ödevler k›sm›nda yer alm›ﬂ sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlere
iliﬂkin hükümler. Burada özellikle hak ve ödevler sorununa de¤inece¤im. Niçin yaln›z
haklar de¤il de, ödevlerle belirleniyor? Bunu ilk bak›ﬂta anlayam›yoruz. Ekonomik ve
sosyal haklar ve ödevler. Acaba öteki bölümlerde de bunu yapsak sosyal haklar da
de¤il, mesela kiﬂinin haklar› ve ödevleri gibi. Yine bunun gibi, dördüncü bölümde siyasi haklar ve ödevlerden söz ediliyor. Buna de¤inmemin nedeni ﬂu. Bizim anaya
sam›za benzeyen anayasalar›n yürürlükte oldu¤u öteki ülkelerde bu tarza baﬂvurulmam›ﬂ. Sadece haklardan bahsediliyor. Alman, Belçika, Finlandiya, Portekiz, ‹rlanda, benim gördü¤üm anayasalar bunlar. Bunlarda haklar, temel haklar, teﬂrif haklar› vs. deniliyor. Bizimkine tek benzeyen anayasa, ‹talyan Anayasas›. Orada da
haklar ve ödevler deniyor, ama yurttaﬂlar›n hak ve ödevleri. Acaba bizim anayasam›zda da bununla kastedilen, yurttaﬂlar›n haklar› ve ödevleri mi, yoksa bunu da
aﬂan devlete ait ödevler de mi kastediliyor?
Bu sosyal ve ekonomik haklar bölümünü gözden geçirirseniz, yurttaﬂlar›nki bir
yana, asl›nda burada devletin sosyal ve ekonomik ödevlerinin anlat›ld›¤› ortaya ç›k›yor. Demek ki anayasa yap›l›rken sadece son bölümdeki ekonomi ile iliﬂkin hükümlerden de¤il, burada da devletin sosyal ve ekonomik alandaki ödevlerinden, mükelle-
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fiyetinden, görevlerinden bahsedilmiﬂ. Nitekim 42. maddede e¤itim ve ö¤retim hizmeti verme ödevi var devletin. 44. maddeye göre topra¤›n korunmas›n› sa¤layacak
devlet. Ve kamu yarar› gerektiriyorsa kamulaﬂt›rma ve devletleﬂtirme iﬂlemlerine
baﬂvurma ödevi ya da görevi var devletin 46. ve 47. maddelerde. Çal›ﬂma hayat›n›
düzenleme ödevi var. Böyle olunca devletin sosyal ve ekonomik alandaki bu görevlerini veya bu konudaki düzeni belirleme ödevine, bu hükümlerle bakmak gerekti¤i de
ortaya ç›k›yor. Nedir bu ödevler? Kimi görevdir, kimi ödevdir, kimi hükümdür. Tabii
bunun için devletin amac›, devletin iﬂlevi gibi daha yüksekteki kavramlardan hareket etmek gerekebilir. Devletin amac› toplumsal düzeni sa¤lamakt›r, adaleti gerçekleﬂtirmektir, özgürlük ortam›n› yaratmakt›r vs. denebilir. Ama bunlar›n somutlaﬂt›r›lmas› gereklili¤i de do¤rudur. Toplumsal düzeni sa¤layacak, nas›l sa¤layacak?
Nas›l somutlaﬂacak bu, ya da adaleti gerçekleﬂtirecek? Hangi araçlar› kullanmak
suretiyle gerçekleﬂtirecek? ‹ﬂte burada ﬂu söyledi¤imiz ekonomik ve sosyal haklar
bölümündeki devlete verilmiﬂ ödevlerden belli baﬂl› olanlar› gözden geçirirsek bu somutlaﬂmay› yapabiliriz. ﬁimdi sosyal yaﬂamda birey aç›s›ndan en baﬂta gelen hak
ya da özgürlük, yaﬂama hakk›d›r. Ve maddi ve manevi varl›¤›n› koruyup geliﬂtirme
özgürlü¤ü veya hakk›d›r. Devletin varoluﬂ nedeni de bir aç›dan budur. ‹ﬂte bunun
karﬂ›s›nda devlet acaba kiﬂinin varl›¤›n› koruma, geliﬂtirme, hayat hakk›n› sa¤lama
aç›s›ndan hangi ödevlerle yükümlüdür? Evvela sa¤l›k sorunuyla ilgili ödevleri vard›r.
Herkesin hayat›n› beden ve ruh sa¤l›¤› içinde sürdürmesini sa¤lamak ödevi vermiﬂ
Anayasa 56. maddesinde. Bunun için de sa¤l›k kuruluﬂu oluﬂturmak ve bunlarla ilgili her türlü önlemi almak. Ayr›ca devlet, bireyin sa¤l›k ve dengeli bir çevrede yaﬂamas›n› da sa¤lamakla mükelleftir. Yine bunun gibi bireyin geliﬂmesini sa¤lamak
aç›s›ndan temel koﬂullardan biri olan düzgün bir aile yap›s›na sahip olmas› gerekiyor ve bunu da devlet sa¤layacak. Devlet toplumun temeli oldu¤u kabul edilen ailenin huzurunu sa¤layacak ve bununla ilgilenecek ve özellikle çocuklar›n korunmas› ile
ilgili de önlemleri alacak. Bunun gibi e¤itim ve ö¤retim yine burada kiﬂili¤in geliﬂmesi aç›s›ndan en önemli haklardan birini teﬂkil ediyor. ‹ﬂte bunu sa¤lamak da devletin görevidir. Veya devlet anayasaya göre herkese gerekli deste¤i sa¤layarak bu
ödevini yerine getirecektir. ‹lgili maddede say›lm›ﬂ bu konular devletin neler yapaca¤›. Bu arada örne¤in ilkö¤retim mecburidir. K›z-erkek fark› gözetmeksizin herkes ilkö¤retimden geçer. Ve bu ö¤retim devlet okullar›nda paras›z olarak gerçekleﬂtirilir.
Demek ki devlet ilkö¤retim alan›nda paras›z bir hizmeti gerçekleﬂtirmek mecburiye-
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tindedir.
Çal›ﬂma hakk›, bireyin yaﬂamas›n› sürdürmesinin ve güvenlik içinde geliﬂmesinin vazgeçilmez bir koﬂuludur. Bunun için de kiﬂiye çal›ﬂmak için bir iﬂ bulmak, çal›ﬂma s›ras›nda iﬂ güvenli¤ini sa¤lamak, çal›ﬂan insan›n eme¤inin karﬂ›l›¤›n› almas›n› temin etmek, iﬂsiz ya da hasta oldu¤u zaman bireyi korumak, kollamak, bu hakk›n karﬂ›s›na tekabül eden ﬂeyleri anlat›yor. Bunlar› da Anayasa söyledi¤imiz bölümde 49. ve 55. maddelerde uzun uzun yazm›ﬂ. Yine somut bir örnek, konut hakk›na iliﬂkin maddedir ve en önemli ö¤elerden biridir. Anayasa onu bir hak olarak, bireyin bir hakk› olarak ön görmüﬂ. Ve devletin konut ihtiyac›n› karﬂ›layacak tedbirlerini alaca¤›n› belirtmiﬂ. Bu toplu konut faaliyeti de dâhil olmak üzere bunlar›n hepsi
de devletin ödevidir. ﬁimdi çok k›sa ve özetle baﬂl›calar›n› sayarak aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m bu tablo karﬂ›s›nda, tabii buna baﬂka çeﬂitli hükümlerle ödevleri de ekleyebiliriz.
Ayr›nt›ya girmeden, devlete ait olan bu ödevlerin yerine getirilmesi için hangi
mekanizmalardan hangi vas›talardan, araçlardan yararlan›lmas› gerekti¤ini de
tespit etmemiz laz›m. Tabi bu araçlar›n hepsi birer hizmet ﬂeklinde anlat›ld›¤›na
göre ekonomik araçlar ve mekanizmalard›r. Devlet ekonomi alan›ndaki bütün imkânlar›n› kullanmak suretiyle bu ödevlerini yerine getirmek durumundad›r. Tabii burada
bunlar› yerine getirirken hangi önceliklerden yararlanacakt›r veya hangi önce likleri
kullanacakt›r? Hangi derinlikte, hangi boyutta, bu ödevi ve gerekleri yerine getirecektir? Bunlar ayr› birer tart›ﬂma konusu olabilir. Fakat herhalde sosyal devlet
kavram› Anayasa’n›n 2. maddesinde bu ifadesini bulmuﬂtur, “Türkiye Cumhuriyeti
sosyal hukuk devletidir” denilmiﬂtir. Bu hüküm uyar›nca devletin, ﬂu sayd›¤›m›z
sosyal ödevleri yerine getirmesi kaç›n›lmaz bir mecburiyetidir. Bunlar› mutlaka yapacakt›r. Benim kanaatimce bu sosyal devlet kavram› sadece bir ideal at›ftan, ideal bir kavramdan ibaret de¤ildir. Bunun içeri¤i de vard›r. ﬁu demin sayd›¤›m›z ﬂeyler hep bunun içeri¤ini oluﬂturan unsurlard›r. Ve devlet bu ödevlerini yerine getirirken sosyal devletin gereklerine de uygun hareket etmiﬂ olacakt›r. Konut sa¤layacakt›r, yurttaﬂa konut tedarik edecek veya konutunu yapmas›na destek olacak ya
da çevreyi koruyacakt›r, sa¤l›k hizmeti verecektir. Bedava, ilkokullar düzeyinde e¤itim hizmeti verecektir. Veya hasta çocuklar›n veya özürlü kiﬂilerin bak›m›n› terbiyesini sa¤layacak tedbirler alacakt›r.
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Bütün bunlar sosyal görevlerdir ve devletin bunlar› yerine getirmesinin toptan
ad› da devletin sosyal devlet olmas›d›r. Hatta yine Anayasa’da devletin özel giriﬂimlerinin, milli ekonominin, sosyal amaçlara uygun çal›ﬂmas›n› temin eden ödevi de
vard›r. Yine Say›n Kafao¤lu'nun iﬂaret etti¤i gibi ekonomik hükümler içinde ekonominin planlanmas›, piyasa denetimi, do¤al servetlerin iﬂletilmesi, tüketicinin korunmas› ile ilgili ödevleri de vard›r. Bunlardan hepsini bir arada gözlemlersek ﬂu sonuç
ç›kar. Devlet sosyal devlet olman›n gerektirdi¤i ödevleri gerçekleﬂtirmek için ekonomiyi, ekonomik yaﬂam› ve ekonomik iliﬂkileri hiçbir suretle baﬂ›boﬂ b›rakamaz. Tam
tersine bu konularda her türlü müdahalelerde bulunmaya ve gerekli tedbirleri almaya mecburdur. Çok sözü edildi¤i için tekrarlamaya gerek duymuyorum. Mesela bu
sosyal ödevler aras›nda say›lan toprak bütünlü¤ü ile ilgili tedbirleri düﬂünece¤im.
Toprak reformunu düﬂünece¤im. Bu da gene sosyal devlet yap›s›n›n veya kavram›n›n bir sonucunu belirleyen toprak reformu yapmay› zorunlu k›l›yor. ﬁu veya bu ﬂekilde zorunlu k›l›yor. Buradan ç›kard›¤›m sonuçlar› da k›saca özetleyeyim. Bir kere
baﬂta söyledi¤im gibi sosyal ve ekonomik haklar, anayasa düzeninde belli bir düzene ba¤lanm›ﬂt›r. Ve bireylerin de sosyal haklar›na tekabül etmek üzere devletin belirli ve somut görevleri ödevleri vard›r. Bunlar anayasa ile devlete yüklenmiﬂtir. Bu
ödevler devletin çok kapsaml› bir biçimde müdahalesini gerektirecek boyutta ve derinliktedir. Devlet bu ödev ve yükümlülükleri ihmal edemez, savsaklayamaz. Tabii
savsaklarsa ne olur boyutu ile ilgilenmiyoruz. Ama anayasan›n bir buyru¤u olarak
savsaklayamaz ihmal etmez. Gecikmeler olursa bu mahzur görülebilir ama asl›nda
anayasan›n durumu kesindir. Mali kaynak imkân› olursa bu görevler bu ödevler yerine getirilmelidir.
Say›n Tanör'le asl›nda tabii bunu tart›ﬂmam›z laz›m. ‹ktidarlar, anayasa de¤iﬂmedikçe serbest pazar ekonomisi gibi uygulama bahaneleriyle anayasal ödevlerini ihmal ve ihlal etme hakk›, yetkisine sahip de¤ildirler. Siyasal ortam ne olursa olsun, e¤er bu anayasaya dayan›larak bir siyasal iktidar olmuﬂsa o zaman, “Ben
serbest pazar ekonomisi uyguluyorum onun için ne sa¤l›k hizmeti, ne e¤itim hizmeti, ne toprak reformu beni ilgilendirmez” denilemez. “Ben serbest pazar ekonomisinin gerekleri neyse elimde hüküm, bir hakem gibi ortada dolaﬂan bir iktidardan ibaret sayar›m kendimi, herkes istedi¤ini yaps›n, b›rak›n›z geçsinler, b›rak›n›z yaps›nlar” diyemez. Benim kanaatimce Anayasa’da sosyal devlet kavram›ndan, ça¤daﬂ
sosyal devlet kavram›ndan kaynaklanm›ﬂ olan bu ödevler mevcut oldu¤u sürece
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hiç bir siyasal iktidar›n, kendi siyasal parti program›nda iktidara geliﬂ program›nda ne olursa olsun bu gerekçelere uymas› zorunludur. E¤er aksine hareket ederse o
zaman kendi dayana¤›n› kendi siyasal iktidar›n›n dayana¤›n› teﬂkil eden anayasay›
çi¤nemiﬂ olur. Teﬂekkür ederim.

Arslan Baﬂer Kafao¤lu
Çok teﬂekkürler Say›n Aybay. ﬁimdi size Anayasa’dan bir madde daha okuyaca¤›m, 161. madde. Devletin ve kamu teﬂebbüsleri d›ﬂ›ndaki kamu tüzel kiﬂilerinin
harcamalar› y›ll›k bütçelerle yap›l›r. Y›ll›k bütçelerde bizim anayasam›z metnine göre iki türlü harcama usulü var, kamu kesiminde. Biri K‹T olacak, Kamu ‹ktisadi Teﬂebbüsü. Kamu ‹ktisadi Teﬂebbüsü de¤ilse, ad› ne olursa olsun, bütçesi olacak. Tabii akl›m›za formlar geliyor, bu formlar bu Anayasa’ya nas›l s›¤›yor? Yani Anayasa’da kötü kullan›mlar› önleyecek hükümler de var. Say›n Aybay'› dinledikçe, o konuda düﬂünme imkân› buldum. Ve çok baﬂka hükümler de var kesin hesapta. Bütçelerde özel teﬂebbüsü düzenlemek konular›nda epeyce müdahaleci, epeyce kamu yarar›na müdahaleci hükümler de var. Demek ki ﬂimdiki uygulamalar bu Anayasa’n›n
bile ön görmedi¤i ﬂekilde kamu yarar›ndan sapm›ﬂ oluyor. E¤er kamu yarar› planla,
bütçe ile sa¤lanacak ise. Evet ﬂimdi say›n hocalar›n hocas› diyebilece¤im, Say›n
Sulhi Dönmezer'e sözü b›rak›yorum.

Sulhi Dönmezer
Say›n baﬂkan ve dinleyiciler, hemen söze baﬂlarken ifade edeyim ki ben bir
anayasa hukukçusu de¤ilim. Ama hukukçu olup da anayasa hukuku ile meﬂgul olmamak da ayr›ca mümkün de¤ildir. Elbette ben de anayasa hukuku, temel haklar
konusu ile ilgilenmekteyim. Hasbelkader 1961 Anayasas›'n›n baz› hükümlerinin meydana getiriliﬂinde rol ald›m. ‹stanbul'da S›dd›k Sami Onar baﬂkanl›¤›nda komisyon
oluﬂturulmuﬂtu. 1961 Anayasas›'ndaki bas›n özgürlü¤üne ve yarg› tarafs›zl›¤›na
iliﬂkin, ceza hukukuna iliﬂkin hükümleri benim baﬂkanl›¤›mda kurulan bir komisyon
haz›rlad›. Sonra ‹stanbul Komisyonu bunlar› aynen kabul etti. Ben san›yorum ki
Dan›ﬂma Meclisi'nin temsilcilerini birbirlerine kar›ﬂt›r›yor olabilir. Neyse ki o zamanki heyetin ad› neydiyse ‹stanbul Komisyonu'nun birçok hükümlerini de¤iﬂtirmiﬂtir
baﬂtan aﬂa¤›ya. Ama bizim getirdi¤imiz bu hükümler 1961 Anayasas›'na aynen girdi. Sonra 1982 Anayasas› yap›l›rken iﬂte yeni bir Dan›ﬂma Meclisi kuruldu. Ona da
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davet ettiler, rica ettiler, istirham ettiler. Efendim sonuna kadar hay›r dedim. Son
gün Bayramo¤lu'na adam gönderdiler evrak› ald›rd›lar. Sonra nedense bizler giremedik bu komisyona. O zamanlarda öyle söylüyordum, seçilirsek ah derim, seçilmezsek oh derim. Bunu arkadaﬂlara hala söylerim. ﬁimdi 1982 Anayasas› da yap›l›rken ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yine bir komisyon kuruldu. Benim
baﬂkanl›¤›mda ve büyük bir komisyon, 15 kiﬂilik. Yap›lmas› gereken anayasada ne
gibi hususlar nas›l yer almal›, o konuda da adeta küçük bir kitap haz›rlam›ﬂt› fakülte. Ama bunlar›n hiçbiri nazara al›nmam›ﬂt›r.
Evet, ﬂimdi 1982 Anayasas›'n›n esas niteli¤i konusunda her iki arkadaﬂa kat›lmamak mümkün de¤il. Her ﬂeyden önce Türkçesi bozuktur, yani belirli hükümlerden mana ç›karmak mümkün de¤ildir. Türkçesi’nde bir sistem yoktur. Bazen ﬂu kelimeyi, bazen bu kelimeyi, bazen o kelimeyi kullan›r. Bilhassa geçen süre içinde de
her hükümet mütemadiyen ihtilaf ç›karm›ﬂt›r. ‹ﬂte istifa eden milletvekillerinin durumundan tutunuz, ne yap›lacak vs. Anayasa Mahkemesi'nin, Dan›ﬂtay'›n kararlar›
Anayasa ile mutabakat konular› vs. bir sürü mesele ç›karm›ﬂt›r.
ﬁimdi burada bence arkadaﬂlar›n üzerine durduklar› bir konu var. Bu anayasan›n de¤iﬂtirilmesi, mevcut ﬂartlara uydurulmas› hususunda en az›ndan memleketin büyük kitlesi ne düﬂünür bilmiyoruz ama her halde siyasi partiler, siyasi partileri idare edenler, akademik kurumlar çevresinde bir mutabakat var. Bir, bu anayasan›n baz› hükümlerinin de¤iﬂtirilmesi konusunda bir mutabakat oldu¤u aﬂikâr.
ﬁimdi nas›l de¤iﬂmedi? Say›n Tanör o konuya da de¤indi ve anlad›¤›m kadar›yla bu
o kadar kötüdür ki bunu baﬂtanbaﬂa de¤iﬂtirmek laz›m. Yeni bir ﬂey yapmak laz›m.
E¤er Anayasa’n›n belirli hükümlerini de¤iﬂtirirseniz, bunun da kendine göre bir sistemi var, o sistem de bozulabilir. Evet, bu bir düﬂünce tarz›d›r.
Benim kanaatimce Anayasa’da hemen yap›lmas› gereken de¤iﬂiklikler var. Yani yeni bir seçim yap›lacak. Bu yeni seçim yap›ld›ktan sonra yeni iktidarlar tesis
edilecek. Türkiye'de uzun boylu tart›ﬂmalar olacak. Yeni bir uzlaﬂma yeni bir konsensüs teﬂekkül edecek. Esaslar belirlenecek, bu esaslar formüle edilecek, metinler
haline getirilecek. Bu öyle kolay bir iﬂ de¤il. Uzun zaman alacak bir iﬂtir. Uzun zaman için de de Türkiye idare olacakt›r. Elbette ki iktidar de¤iﬂir mi de¤iﬂmez mi
onu bilemem. Halk›n verece¤i oylarla teﬂekkül edecektir. Ama manzara öyle gözüküyor ki bir koalisyon bekleniyor ortada, öyle gözüküyor. Bunlar do¤ru mu yanl›ﬂ m›?
Ama o koalisyon çevresinde yap›lacak bütün bu iﬂler. Dedi¤im bu iﬂ tabii koalisyon
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taraf›ndan yap›lacak, bunun çok güç bir iﬂ oldu¤unu hemen önceden kabul edelim.
Böyle olunca da ﬂimdi yap›lmas› laz›m gelen bir tak›m ﬂeyler var. Mesela ﬂimdi 141,
142, 163'ü de¤iﬂtirmiﬂiz. Hâlbuki bu gibi hükümlerin mutlaka mevzuatta yer almas›n› emreden direktifler anayasada, onlar› ç›kartmak laz›m. Hemen yapmak laz›m, bu
bir. ‹kincisi çok tart›ﬂ›lan ﬂu af konusu. Biliyorsunuz aff›n konusu birdenbire ortaya
ç›kt›. Af yerine ortaya çok acayip bir kanun ç›kt›. Anlaﬂ›lmaz hükümleri ihtiva eden
bir ﬂartl› sal›verilme, geçici ﬂartla sal›verilme diyorum ben buna. Geçici ﬂartla sal›verilme ceza hukukunun çok önemli konusundan birisidir. Bu geçici ﬂartla sal›verilme bu hukukla olacak ﬂey de¤ildir. Sonra içinde baz› hükümler var ki anayasaya ayk›r› m› de¤il mi o konuda hiç konuﬂmak istemiyorum. Öteden beri meﬂrebim yarg›
mercilerine intikal etmiﬂ konular hakk›nda kesinlikle mütalaa beyan etmemektir,
ﬂimdiye kadar hiç yapmad›m. Ama baz› hükümler var ki meﬂruten sal›verilmenin niteli¤ine ayk›r›. Yani ceza hukukunda yer alm›ﬂ ﬂartla sal›verilmenin mahiyeti var. O
mahiyete ayk›r› hükümler var. Neden bu yola gidildi? Neden bir af yap›lamad›? Yap›lamad› çünkü anayasa, siyasi ve ideolojik suçlar bak›m›ndan af yap›lmas›na imkân
vermiyor, sebebi bu. Yani Türkiye'de bir af ihtiyac› var bana sorarsan›z, mutlaka
var. Efendim 10 senede bir af olur mu? Ben cevaben diyorum ki 12 sene süren dava
da olabilir, 13 sene süren dava da olabilir. 13 sene süren dava olabilirse 10 senede
af da olur, aff› do¤ru dürüst gerçekleﬂtirmek laz›m. Bunun için de gene bir defa
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerinden bahseden 14. maddedeki fiiller hariç
kelimelerini ç›karmak laz›m bu anayasadan. O ç›kt› m› af yap›labilir. Her nevi suçtan
af yap›labilir. Bugünkü manzaras› anayasan›n o ki, adi suçlardan dolay› af yapabiliyorsunuz, siyasi suçlardan dolay› af yapam›yorsunuz. Hâlbuki bunun tam tersi
olur. Dünyadaki doktrine göre siyasi suçtan dolay› af olur.
Yani özetle Anayasa’da hemen yap›lmas› gereken temel de¤iﬂikliklerden bir
tanesini daha söyleyeyim. Bak›n radyo televizyon konusuna. ﬁimdi anayasa bang›r
bang›r diyor ki, "Türkiye'de radyo ve televizyon yay›n› yapmak bir kamu tüzel kiﬂili¤i
taraf›ndan gerçekleﬂtirilecektir, bir tekeldir" diyor. Kanun da ona göre ama görüyorsunuz özel radyo ç›km›ﬂ, futbol maçlar› da veriyor, devletin radyosu ile rekabete
giriyor. Ve anayasan›n yürürlükte oldu¤u s›rada oluyor bu. Anayasa hükmüne ra¤men olabiliyor. Efendim iﬂte bunu buradan biz Almanya'ya veriyoruz, Almanya'dan
tekrar ülkeye veriliyor falan filan gibi lak›rd›lar, bunlar kanuna karﬂ›d›r. Efendim laz›m m›? Özel televizyon yay›n› laz›m. Nitekim benim de bir üyesi oldu¤um Radyo Te-
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levizyon Kurulu bir rapor haz›rlad›k. Evet, yap›lmal› ama ﬂartlar› tabii olarak yerine
getirilmek suretiyle, özel televizyonlar›n mesela bu hükmü bence hiç vakit geçirmeden de¤iﬂtirilmeli. Aziz dinleyiciler bir memlekette bir anayasa varken, o anayasan›n hükümleri ihlal edilirse, bu ülkede insanlar›n kanunlara karﬂ› olan sayg›s› kaybolur. O sayg› kaybolursa düzeni sa¤layamazs›n›z. Onun için bu defa da benim arka
daﬂlardan ayr›ld›¤›m nokta budur. Acil yap›lmas› gereken de¤iﬂiklikler var. Siyasi
partiler bu konularda mutlaka el ele vermeli ve bu acil de¤iﬂikli¤i yapmal›. Çünkü bütün bir anayasan›n de¤iﬂmesi beklenirse bunlar çok gecikmiﬂ olur. Benim birinci düﬂüncem budur, bunu bir defa ifade etmek istedim size.
‹kinci bir konu, yine zannederim burada söz konusu olmakla birlikte anayasa
yap›l›rken bunun ekonomisi nas›l olmal›, bunun yap›s› iskeleti nas›l olmal› konusu. ‹ﬂte biliyorsunuz, Say›n Cumhurbaﬂkan› da birkaç defa bunu ifade etti. Diyor ki, anayasa 25 maddelik muhtasar bir anayasa olmal›d›r. Ve dolay›s›yla kanun koyucuya
istedi¤i gibi hareket etmek imkân› sa¤lamal›d›r. Yani bu muhtasar anayasan›n, eski deyimiyle ayr›nt›l› anayasa m› yoksa ne diyece¤iz, yoksa dengeli anayasa m› olmal›, ne çok tahsilâtl› ne çok k›salt›lm›ﬂ yani dengeli. Yani vatandaﬂlar›n hak ve
hürriyetlerini ifade edebilen, onlar› teminat alt›na alabilen ve devletin iﬂlemesini de
düzenleyen bu teﬂkilat›n yetkilerini gösteren bir anayasa. ﬁimdi arkadaﬂlar iki anayasay›, yani 1961'le 1982 anayasalar›n› karﬂ›laﬂt›r›rsan›z göreceksiniz ki bu iki anayasadaki baz› hükümler ayn›d›r, hiç de¤iﬂmemiﬂtir. Maddelerle ifade edilmiﬂtir.
Ama bu maddelere bir tak›m küçük ilaveler eklenmiﬂtir. Binaenaleyh bu küçük ilaveler iﬂi bozmuﬂtur. Demek ki yeni bir anayasa da yapsak ﬂu 1961, 1982 Anayasas›'n›n yüzde 80'ini gene alaca¤›z. Türkiye Büyük Millet Meclisi de olacak, yetkileri de
olacak. Cumhurbaﬂkan› da olacak, yetkileri de olacak. Efendim yasama dokunulmazl›¤› da olacak. Olacak yani, birçok ﬂeyleri aynen oraya nakledeceksiniz. Nitekim
o hükümlerin bizdeki tarihçesi 1876'dan geliyor. O kadar da yeni hükümler de¤il onlar. Taa ilk Kanuni Esasi'den menﬂeini alan hükümler. Bir defa onlar kalacak, onlar›n kalmas› laz›m. Acaba diyorum, ﬂimdi biraz evvel Say›n Tanör düﬂündü, ﬂimdi
ben de düﬂünüyorum. Acaba yeni bir anayasa yap›l›rken bu devletin teﬂkilat›n›, devletin yetkilerini, sorumluluklar›n›, bunlar›n meydana getiriliﬂini, devletin esas vasf›n›
bildiren hükümler meydana getirsek, ondan sonra temel hak ve hürriyetleri ve sosyal haklar› belirleyen ayr› bir kanun yapsak. Hani Amerikan Anayasas›, Frans›z
Anaya sas›'ndaki haklar beyannamesi gibi. ‹sveçliler Bas›n Kanunu yapm›ﬂlar, Ba-
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s›n Kanunu'na Anayasal Kanun diyorlar. Bu suretle, bütünüyle Bas›n Kanunu anayasal nitelikte bir kanun mahiyetinde al›yor. Acaba böyle bir ﬂey yap›lamaz m›? Yani ﬂu temel hak ve hürriyetleri bir ayr›m içinde ifade etmek belirlemek, içerikleriyle
ondan sonra da ikinci metni de böyle yapmak. Böyle olur mu, uygun olur mu bunu
düﬂünüyorum.
Temel hak ve hürriyetlerin içeri¤i ne olacakt›r? Geçenlerde onu yazd›m teﬂhir
de edilecek. ﬁimdi temel hak ve hürriyetlerin içeri¤i bak›m›ndan bugün art›k
1960'lardan itibaren dünyada modeller teﬂekkül etti. Yani ‹kinci Dünya Savaﬂ›'ndan sonra modeller teﬂekkül etti. Ondan evvel bu modeller yoktu. Onun içindir ki
taa Russo'nun söyledi¤i, kitab›nda ikinci fasl›n›n baﬂlang›c›nda ifade etti¤i bir düﬂünce vard›r. ‹nsan hür do¤ar, fakat zincirler içinde yaﬂar, zincirlenmiﬂ olarak yaﬂar. ﬁu temel hak ve hürriyetler dedi¤imiz ﬂey, insanlar› zincirlerden kurtarmakt›r.
Yani zincirlerden kurtar›p hür do¤up hür yaﬂamas›n› sa¤lamak amac›n› güden ﬂeylerdir. Dedi¤im gibi öteden beri noktay› nazar ﬂu olmuﬂtur. Her memleketin yap›s›
baﬂka, tabii kültürü baﬂkad›r. Binaenaleyh toplumda asayiﬂi sa¤lamak için, o toplumda asayiﬂ düzenini sa¤lamak için insanlara hürriyetlerinden baz› k›s›tlamalar
yapmak mecburiyetleri vard›r. Nitekim Russo da böyle söylemiﬂ zaman›nda. Vatandaﬂ hür do¤ar ama haklar›n›n bir k›sm›n› devlete emanet eder. Niçin? ‹ﬂte di¤er
haklar›n güvencesini sa¤lamak için. Ceza vermek hakk›n›n da temeli de iﬂte budur.
ﬁimdi bu konu de¤iﬂmiﬂ, yani bu mesele bitmiﬂ dünyada aﬂa¤› yukar›. Çünkü dedi¤im gibi modeller ortaya ç›km›ﬂ. Avrupa Konseyi'nce meydana getirilmiﬂ olan hak
bildirileri, Birleﬂmiﬂ Milletler hak bildirileri, kad›n haklar› bildirisi, siyasi haklar bildirisi, medeni haklar bildirisi, kültürel haklar bildirisi, çocuk haklar› bildirisi, arka arkaya böyle bildiriler. Yani medeni toplumlar için modeller teﬂekkül etmiﬂ. Dolay›s›yla o
dedi¤im tip haklar beyannamesini yapabilmek için önümüzde modeller var. Yani evrensel nitelik alm›ﬂ olan modeller de var. Art›k pek fazla zorluk olmaz gibi düﬂünüyorum. ﬁimdi ikinci konu buydu. ﬁimdi efendim 3. konu ﬂu. Anlad›¤›m kadar›yla Say›n Tanör ile Say›n Aybay aras›nda da galiba o bak›mdan biraz görüﬂ fark› var. Say›n Tanör'ün görüﬂ tarz› ﬂu: Yani e¤er demokrasi isek, iktidarlar da halk›n serbest
oyu ile teﬂekkül edecekse, o halde çok çeﬂitli siyasi görüﬂler, siyasi partiler halinde
organize olup halk›n önüne ç›kabilmelidir. Ve bunlar halk›n o ekseriyetinin oyunu ald›klar› taktirde kendi programlar›n› da tatbik edebilmelidirler. Binaenaleyh, siz anayasada ekonomik konular›, sosyal konular› bu derecede tahsilat›yla düzenleyecek

>>> 1990-2006 PANELLER

547

1.qxp

10/3/08

11:08 PM

Page 548

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

olursan›z, o zaman olmaz. O zaman her siyasi parti kendi program›n› tatbik etme
hakk› bulamaz. Anayasan›n program›n› tatbik etmek mecburiyetinde kal›r, e¤er
anayasaya uygun hareket etmeyi içine geçirmiﬂse. O zaman anayasan›n program›n› tatbik etmek, o zamanda muhtelif siyasi görüﬂlerin ortaya ç›kmas› mümkün olmaz. Galiba ilk görüﬂ bu.
‹kinci görüﬂ ise bunun tam tersi de¤il ama yumuﬂat›lm›ﬂ›. Yani evet öyledir,
ama yine de devlete belirli vazifeler yerine getirme mecburiyeti verilmelidir. ‹ﬂte
sosyal devlet denilen nesnenin içeri¤i bir defa tayin olunmal›. Zannediyorum onun
içeri¤i pek Türkiye'de tayin edilmiﬂ de¤il. Onun içeri¤i belirlenmeli, ondan sonra devlete o görev olarak verilmeli.
ﬁimdi ben bir argüman daha ekleyeyim isterseniz. Yani ne diyecek? ﬁimdi biz
bütün bu haklar› anayasada ifade etmedi¤imiz taktirde, esaslar› ifade etmedi¤imiz
taktirde devletin görevi asl›nda ne olacak? Ülkede asayiﬂi korumak, d›ﬂa karﬂ› savunmay› korumak. Peki, içeride bütün bu o yat›r›m iﬂleri ﬂunlar bunlar ve halk›n ihtiyaçlar›n› sa¤lamak iﬂleri ne olacak? Bunlar için aran›zda rekabet edin. 55 milyon
insans›n›z, aran›zda rekabet edin savaﬂ›n. Bu rekabet ay›klanmay› sa¤lar, istifa
denilen olay› sa¤lar. En güçlüler ortaya ç›kar, o en güçlülerin faaliyetleri de topluma, devlete büyük fayda sa¤lar. Ben rekabette üstün geleni kazan›r›m, ondan sonra vergi al›r›m, di¤er iﬂleri yapar›m. Zannederim ki bu iki görüﬂ de bence biraz abart›lm›ﬂt›r, orta yolu bulmak laz›m. Bugünkü ça¤daﬂ, medeni devlette, ideolojik nitelik
olmayan hizmetler vard›r. O hizmetlerin yerine getirilmesi için her hangi bir ideolojiye ba¤lanmak mecburiyeti yoktur. Bütün ideoloji lerde o söz konusudur, o yap›lmal›d›r. Devletimiz ister sosyalist, ister komünist, ister kapitalist olsun, mutlaka sanayileﬂmek laz›md›r. Mutlaka halk›n belirli bir refah seviyesine gelmesini temin etmek, onun için gerekli olanlar› yapmak laz›md›r. Yani insanlar›n bir yoksulluk çizgisi
alt›na düﬂmemelerini sa¤lamak laz›md›r. Yukarda istedi¤imiz gibi rekabet etsin,
onun alt›na düﬂmesin. Yani belki burada böyle bir ölçü bulunabilir. Öyle bir ölçü bulunabilirse o zaman zannediyorum ki de mokrasi prensibine uyulmuﬂ olur. Demokrasi prensibi Say›n Tanör'ün söyledi¤i istikamette gibi geliyor bana. Hem ona uyulmuﬂ olur, hem de di¤er arkadaﬂ›m›z›n ifade etti¤i devlet görevleri temin edilmiﬂ
olur. Öteden beri söylemiﬂimdir, demokratik bir devlette, düzeni demokrasi olan bir
devlette, devletin ideolojisi olmaz. ‹deoloji, demokratik olmayan bir devlet bak›m›ndan söz konusu olur. Bu itibardan bir orta yol bulunabilir ve orta yol üzerinden ça-
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l›ﬂ›labilir. Ve sözlerimi özetleyecek olursam, benim temel düﬂüncem ﬂudur. Acilen
yap›lmas› gerekenleri hemen yapmal› ve as›l yap›lacak olan ﬂey için de uzun uzun
çal›ﬂmal›, rahat çal›ﬂmal›. Bak›n ben bir tak›m arkadaﬂlar›n gönderdi¤i ﬂeyleri, mesela SHP'nin bir ﬂeyi var burada gayet dikkatli okudum. Birçok görüﬂlerine kat›l›yorum. Ama bak›n bu görüﬂleri oturup kâ¤›da döküp formüle etmeye çal›ﬂ›n ne kadar
güçlük ç›kar. As›l mesele bir kanun yaparken onlar› formüle etmek meselesidir.
Onun formülünü gayet iyi biliyorum. Çünkü bütün uzun meslek ve hocal›k hayat›mda
birçok kanun projelerinin yap›lmas›na kat›ld›m. En son Türk Ceza Kanunu ön tasar›s›n›n yap›lmas› konusundaki çal›ﬂmalar› üç sene süreyle idare ettim. Fevkalade güç
bir ﬂeydir. Ana yasalar›n yap›lmas›na iktisatç›lar, sosyologlar, sosyal bilimciler,
hatta hatta fen adamlar› onlar da kat›lacaklar. E¤er tam ihtiyaçlar› karﬂ›layacak
ve 10 senede bir de¤iﬂtirilmeyecek, Türkiye'yi ﬂöyle 50 sene götürecek, ufak tefek
ilavelerle belki 100 sene, 200 sene götürecek bir anayasa yapmak istiyorsan. Teﬂekkür ediyorum.

Arslan Baﬂer Kafao¤lu
Çok teﬂekkür ediyorum. Say›n hocam çok aç›k anlatt›lar. Benim akl›ma ﬂimdi
ﬂöyle bir ﬂey geldi. Anayasa yap›l›nca bizde hocalar, ö¤retim görevlileri sonra siyaset hukuku hocas› oluyorlar. Mesela hocam›z Tar›k Zafer Tunaya anayasadan çok
siyaset hukuku hocas›yd›. Yani anayasa; hukuk kadar, belki ondan biraz daha fazla
siyasi bilimin konusu. Onu çok güzel belirttiler say›n hocam›z. ﬁimdi vaktinden evvel
bitirmiﬂ olduk ve birbiriyle çok uyuﬂmalar olmasa da çok da farkl› olmayan fikirler
ortaya at›ld›. Bir ikinci tur yapaca¤›z ve sorular›n›z› alaca¤›z. Ondan önce 10 dakika bir mola verece¤iz say›n dinleyiciler.
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‹kinci oturum

Arslan Baﬂer Kafao¤lu
Say›n konuﬂmac›lar, eksik b›rakt›klar› veya hüküme vard›klar›, yarg›ya vard›klar› kanaat ve fikirlerini söylemek üzere bu ikinci turda 15'er dakika konuﬂacaklar.
Yaln›z sizlerden de soru sormak isteyenler yaz›l› soru sormak isteyebilirler. ‹lk olarak Say›n Bülent Tanör'ü yine rica edece¤im.

Bülent Tanör
Efendim ben, Say›n Dönmezer'in yapm›ﬂ olduklar› güçlü ayr›m› izlemeye çal›ﬂaca¤›m. Bence fikirlerin geliﬂmesi bak›m›ndan çok elveriﬂli bir çerçeve oluﬂturuyor.
Birinci nokta, anayasan›n yenisini beklemeden bugünkü anayasa ile ilgili acil düzeltmeler ihtiyac›. Buna tamam›yla kat›l›yorum. Ben konuﬂmam s›ras›nda hiç de¤inmedim. Say›n Dönmezer'in verdi¤i örneklere de kat›l›yorum. Yani TRT ile ilgili hükümler
derhal de¤iﬂtirilmelidir. 141, 142, 163'ün kald›r›lmas›ndan do¤an bir sorun vard›r.
Anayasada bu maddelerin karﬂ›l›¤› olan hükümlerin de¤iﬂtirilmesi ya da kald›r›lmas›
gerekir. Bu noktay› biraz derinleﬂtirmek istiyorum. Ve Say›n Dönmezer’in bu konudaki fikrini ö¤renmekten çok zevk duyaca¤›m. 141, 142 ve 163 fikir suçlar› getirmekteydiler ve 12 Nisan'da yay›nlanan bir yasa ile bunlar kald›r›ld›. Diyoruz ki bu yasalar›n ya da bu hükümlerin kald›r›lm›ﬂ olmas› anayasada da bunlar›n karﬂ›l›¤› olan
hükümlerin kald›r›lmas›n› gerektirir. Birinci iﬂaret etmek istedi¤im nokta ﬂu. Bir ülkede fikir suçlu lar›yla ilgili yasalar›n hükümlerinin kald›r›lmas› niçin anayasada bir
de¤iﬂikli¤i gerektiriyor? Fikir suçunun olmas› kötü bir ﬂey, olmamas› iyi bir ﬂeydir.
Fikir suçlar›n› öngören yasa hükümlerinin kald›r›lmas› niçin anayasada da bir de¤iﬂiklik gerektirsin? Bu anayasa, demokrasiyi de¤il antidemokrasiyi, özgürlü¤ü de¤il
otoriteyi meﬂrulaﬂt›ran bir anayasad›r. Çünkü anayasan›n kendisi büyük ihtimalle
141, 142, 163'ü zorunlu k›lan hükümler getirmektedirler. O bak›mdan bu de¤iﬂiklik
hem gereklidir, hem de bu anayasan›n iﬂlevinin ne kadar bozuk oldu¤unu göstermesi bak›m›ndan bir kere daha anlaml›d›r.
ﬁimdi say›n hocam›zdan ö¤renmeyi arzu etti¤im husus ﬂu. Her zaman için
akl›m› kurcalam›ﬂt›r, 163'le ilgili olarak konuﬂmam gerekiyor. Türk Ceza Kanunu'nda
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163 mevzuat› aﬂa¤› yukar› 3 paketten oluﬂmaktayd›. Bir, antilaik ve ﬂeriatç›y›, düﬂünceyi yasakl›yordu. ‹ki dernekleﬂmeyi yasakl›yordu. Üç, dinin ve dini de¤erlerin kiﬂisel ç›kar ya da siyasal nüfus say›lmak için istismar›n› yasakl›yordu. Bu üçlü paket tam bu kadar uymayabilir ama esas olarak bu üç unsuru yasakl›yordu. ﬁimdi
1961 ve 1982 Anayasas›’na bakt›¤›m›zda üçüncü paketi görüyoruz. Yani dinin ve dini duygular›n kiﬂisel ç›kar sa¤lamak ya da siyasal nüfus sa¤lamak amac›yla istismar›n› hem 1961 hem de 1982 yasakl›yordu. Fakat ne 1961'de, ne 1982'de ﬂeriatç›
düﬂüncenin savunmas›n› yasaklayan ya da bu konuda dernekleﬂmeyi yasaklayan
aç›k hükümler yoktu. ﬁimdi ortaya ç›kan anayasal sorun ﬂu. ﬁu anda Anayasa’da
istismar› yasaklayan hüküm var. 163 toptan kald›r›lm›ﬂt›r. 163'ün bence ilk iki paketinin kald›r›lmas› olumlu ve Anayasa’ya ayk›r›l›k yaratmaz. Yani düﬂünceyi cezaland›ran k›sm› kald›r›lm›ﬂt›r. Bence olumludur.
ﬁeriatç› düﬂünceye karﬂ› en ufak bir sempatim olmam›ﬂt›r. Dernekleﬂmeyi yasaklayan yük kald›r›lm›ﬂt›r, bence bu da Anayasa’ya uygundur. Fakat acaba siyasi
istismar› yasaklayan üçüncü paketi, yani maddenin bütününü de kald›rd›¤› için bugün siyasi istismar› yasaklayan hükmünün kald›r›lmas› nas›l bir sorun yaratmaktad›r? Bu konudaki görüﬂlerimi bilmiyorum aç›klayabildim mi?
ﬁimdi hocam›z›n ikinci bölümüne geçmek istiyorum, anayasadaki adil de¤iﬂikliklerden sonra, ikinci bölümde ﬂu fikri ortaya att›lar. Ama kendi deyimiyle de bir
sesli düﬂünme tarz›ndayd›. Anayasada devletin örgütlenmesine yer verilsin, ama
temel hak ve özgürlükler ayr› bir bildirge ﬂeklinde, belki ayr› metin ﬂeklinde ki organik yasa belki anayasal yasa içinde ayr› düzenlenebilir dendi. Ve hakikaten baz› örnekleri de var, Fransa baﬂta olmak üzere. Türkiye için ben bunun yararl› olamayaca¤›ndan korkuyorum. Hatta zararl› olaca¤›ndan korkuyorum. ﬁu aç›dan; Avrupa
ve ABD'nin geçmiﬂlerinde bizden farkl› noktalar› var. Önemli bir anayasal birikim,
gelenekler var. Zaten bu bildirgeler onlar›n eseri. Frans›z 1789 bildirgesi gerçektir.
1876 bildirisi ABD'den do¤muﬂtur. Bizim özgürlük demokrasi ve hukuk devleti geçmiﬂimiz onlar›nki kadar zengin de¤ildir. Bir gelenek noksanl›¤›m›z var. O bak›mdan
biz yaz›l› hukuka biraz daha fazla önem vermek, temel haklar›n garantisi bak›m›ndan anayasan›n metnine biraz daha fazla önem vermek durumunday›z. Anayasadan ayr› hak bildirgeleri, bizde hukuki de¤eri var m›, yok mu gibilerden gereksiz tart›ﬂmalara yol açabilir. Bu konuda hiçbir ﬂeye yer b›rakmayacak ﬂekilde, bence haklar ve özgürlükleri anayasan›n gölgesi içinde tutmam›zda yarar var. Bir ikinci farkl›
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oldu¤umuz nokta bu ülkelerden, buna ‹ngiltere'yi de almak gerekir. Bizde zay›f olan
bir baﬂka gelenek de yarg› ya da yarg›ç gelene¤idir. Avrupa’da ve bat› hukuklar›n›n
geliﬂiminde yaz›l› hukuklarda da, anayasalar yasalar kadar, hatta zaman zaman
bunlardan daha fazla yarg›ç kararlar› mahkeme iﬂtirakleri çok önemli rol oynam›ﬂt›r. Örne¤in ABD'de yüksek mahkemenin, yasalar›n anayasaya uygunlu¤unu denetlemek konusunda anayasadan do¤an bir yetkisi olmad›¤› halde, 1804 y›l›nda yüksek mahkeme yarg›çlar›, bu yetkiyi hukukun genel ilkelerinden kendileri ç›kartabilmiﬂlerdir. Evet o gün bugün Amerikan Yüksek Mahkemesi bu alanda esasl› bir denetçilik rolü oynamaktad›r. K›ta Avrupas›'nda birçok ülkede ne grev kanunu, ne sendikalar kanunu varken, ne siyasi partilerle ilgili kanun varken mahkeme içtihatlar›yla bu özgürlükler, bu serbestlikler ad›m ad›m güvence alt›na al›nm›ﬂt›r ve adeta yasa ile kurulmuﬂças›na yarg› taraf›ndan korunabilmiﬂlerdir. Biz bu aç›dan çok zay›f›z
Yarg›, yarg›ç kültürü, içtihat hukuku aç›s›ndan da zay›f›z. Böyle bir gelene¤imiz de
yok. O bak›mdan ben yaz›l› hukuku, anayasaya ve yasalara ama özellikle anayasaya
temel hak ve özgürlüklerin ayr›nt›l›, güvenceli bir biçimde konmas›n› uygun buluyorum.
Üçüncü bölüm, hocam›z›n s›ras›n› izlersek, anayasan›n ekonomik ve sosyal konularda tav›r al›p almamas› meselesi. Hocam›z son olarak ﬂu ifadeyi kulland›lar:
‹deolojik olmayan hizmetler yap›lmal›, yani bu konularda art›k partilerin bir tercih
pay› olmamal›. Örnek olarak da sanayileﬂme ve refah toplumunu verdiler. ﬁimdi bana öyle geliyor ki e¤er bu iki örnekten yola ç›kacak olursak soru iﬂaretleri oluﬂabilir.
ﬁimdi sanayileﬂme, her partinin program›nda olmak zorunda de¤ildir. Diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz, demememiz gerekir. ﬁimdi günümüzde baz› partiler var ki sanayileﬂmeye karﬂ› ç›k›yorlar. Kimisi tar›m politikalar›na, sanayileﬂmenin kötülüklerine inanarak, dünya kapitalist iﬂbölümü aç›s›ndan da konuya yaklaﬂanlar var. Türkiye'nin sa¤da ya da solda tar›m ülkesini olmas›n› savunanlar var. Sanayileﬂmeye
ikinci, hatta üçüncü plandan bakmay› savunan görüﬂler de var. Onlar›n da anayasa
duvar›na çarpmadan serbestçe geliﬂebilmesi, iktidar olabilmesi, programlar›n› uygulayabilmeleri gerekli. Giderek sanayi toplumu biçimi aﬂ›lm›ﬂt›r. Art›k dünya post
endüstriyel sanayi toplumuna geçmektedir. Biz sanayi devrimi yaﬂamad›k, yaﬂamak zorunda da de¤iliz. Bilgisayar ça¤›na k›sa devreden geçebiliriz, geçmeliyiz diye,
yine sanayileﬂmeyi çok tali plana atan görüﬂler de var. Hatta bugünkü iktidarda
da bu görüﬂler oldukça etkilidir. O bak›mdan sanayileﬂme hareketi aç›s›ndan yine
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belki anayasay› ferahlatmak, serbestleﬂtirmekte yarar var. Bu bir parti program›
olabilir, olmayabilir de. Ama anayasaya uygun olmas› ya da ortak vazgeçilmez de¤er olmas› bence düﬂünülmemeli. Ayn› ﬂekilde refah toplumu. Refah kelimesinin çok
de¤iﬂik anlamlar› oldu¤unu hesaba katarsak e¤er, bütün partilerin refah toplumu,
refah devleti, yani Amerikal›lardan ‹ngilizlerden bize gelen bir deyimle sosyal devlet
anlay›ﬂ›n› benimsemelerini de istemeyebiliriz, istemememiz gerekir. Bu anlamda
sosyal devletçi de¤ildir. Ama ayk›r› olmas› bence anayasan›n bir sorunudur. Anayasadan do¤an bir usulsüzlük sorunudur. Bence o politikalar bize ayk›r›d›r. Ve onun
hesab›n› bugünkü iktidar ya da bir baﬂka ultra liberal iktidar seçmen sand›¤›nda,
seçmen karﬂ›s›nda versin. Yani biz Özal'›n politikalar› anayasaya ayk›r›d›r demekten ziyade, onu mahkemelik yapmaktan, Anayasa Mahkemesi'nin kap›s›na göndermekten ziyade seçmen sand›¤›na çekersek siyasetteki roller daha keskinleﬂir. Kimse de anayasan›n hükümlerine s›¤›nma ya da orada mazeret arama ya da orayla
temasta bulunmak gibi gereksiz yollara gitmek ihtiyac›n› duymaz. Her ﬂey hodri
meydan politika sahnesinde, yar›ﬂma sahnesinde ortaya ç›kabilir. O bak›mdan ilk
turdaki düﬂüncelerim hep soru iﬂareti ﬂeklindeydi ve bunlar› geri al›yor de¤ilim. Hala soru iﬂaretleri ﬂeklinde konuﬂuyorum. Kesinleﬂmiﬂ bir ﬂeyler yok, ama bana bu
verilen örnekler aç›s›ndan bile biraz hukukun iﬂini hafifletmek, anayasalar›n iﬂini hafifletmek, politikay› tam anlam›yla ço¤ulculu¤a uymas› koﬂuluyla sa¤ ve sol bütün
iktisadi programlara tam açmak gerekiyor düﬂüncesine biraz daha fazla geliyorum.
Benim bu konuda söyleyeceklerim bundan ibarettir.

Arslan Baﬂer Kafao¤lu
Teﬂekkür ediyorum. Say›n Tanör çok önemli sorular sordular say›n hocam›za.
Benim de bir sorum olacak say›n hocama. Amerikan veya ‹ngiliz yarg›ç hukuk yapar,
yani o konuda bir hukuk kural› yoksa, kanun olsayd› nas›l yarg›da bulunacaksa ona
göre bir kural koyar, karar verir ve o kural tutard› ço¤u zaman ve bir hukuk olur.
Anglo Sakson hukukunun bir sonucu mu bu? Yoksa Avrupa'da böyle hâkimin hukuk
koymak iﬂlevi var m›, onu da ben Say›n Tanör'e sormak istiyorum. ﬁimdi ikinci söz
say›n hocam›z Ayd›n Aybay'›n, buyurun.

Ayd›n Aybay
Teﬂekkürler say›n baﬂkan. ﬁimdi önce müsaade ederseniz, bu k›sa anayasa,
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uzun anayasa ile ilgili bir iki söz söyleyeyim. Daha önce de birkaç defa söyledim ve
yazd›m. Bu k›sa anayasa laf› ortaya at›l›nca, siyasal gündemi hakl› ya da haks›z
olarak iﬂgal edilmeye baﬂlay›nca, bir külliyat buldum. Özellikle 20. yüzy›lda haz›rlanm›ﬂ anayasalar› inceledim. Anayasalar›n içeriklerini de¤il de hacmini inceledim.
Aﬂa¤› yukar› ‹talyan, Alman, Frans›z, Danimarka, Portekiz daha bir kaç tane daha
sayabilirim, bütün bu anayasalar›n hacmi üç aﬂa¤› beﬂ yukar› bizim anayasam›z›n
hacmi. Hatta zannediyorum iﬂte çok ça¤daﬂ say›lan Alman Anayasas› bizimkinden
de uzun, maddeleri itibariyle daha hacimli. Onun için bu k›sa anayasa sözünün alt›nda baﬂka bir ﬂey yat›yor. Bir tane k›sa anayasa tespit ettim: Çin Halk Cumhuriyeti Anayasas›. 30 maddeden ibaret, ama bu bizim bildi¤imiz anayasaya da benzemiyor. ‹ﬂte çal›ﬂmayana ekmek yok, hainler as›l›r gibi hükümler içeriyor. Demek ki
ça¤daﬂ anayasa tekni¤i, esas itibariyle böyle çok k›sa telgraf üslubuyla yaz›lm›ﬂ
bir kaç maddeden oluﬂan bir metin meydana getirmekten ibaret de¤il. Bir kere devlet örgütlenmesinde özellikle 19. yüzy›l sonunda itibaren ortaya ç›kan geliﬂme. Devleti örgütlüyorsunuz. Eskiden çok basit bir iki yasa ve yürütme ile ilgili hükümler
getirilirken bugün bunlar› tahsil etmek zorundas›n›z. 1961'de bizim yapt›¤›m›z gibi.
Anayasa Mahkemesi ile ilgili bir kaç tane hüküm yazmak laz›m. ‹dare yarg›s› ayr›
bir yarg› olarak düzenlenecekse bununla ilgili hükümler yazmak laz›m.
Meslek teﬂekkülleri ile ilgili 1900'lerde hatta daha öncesinde yap›lm›ﬂ anayasalara bakarsan›z öyle meslek örgütlerine falan hak veren hükümler yoktu. Ama
ça¤daﬂ bir anayasa yap›yorsan›z, ço¤ulcu demokratik bir sisteme geçiyorsan›z,
mutlaka meslek örgütleriyle ilgili hükümler de koyacaks›n›z anayasaya. Ayr›ca daha
önemlisi, eskiden anayasa düzenlemeleri sadece devletin teﬂkilatlanmas› ile ilgili
iken, ça¤daﬂ anayasalarda çok daha önemli bir bölüm, haklara ve özgürlüklere ayr›lan bölümdür. Onlar› devlete karﬂ› kamu gücünü kullananlara karﬂ› hem teyit edeceksiniz, hem de güvenceye ba¤layacaks›n›z. Bunun için de bunlar› uzun tahsilâtl›
bir ﬂekilde anlatmak, aç›klamak laz›m. Hatta çok ilginç, Alman Anayasas›'nda, ﬂimdi yürürlükte olan Federal Almanya Anayasas› diye bilinen anayasada hemen ilk
maddeden itibaren bu temel hak ve özgürlüklere yer verilmiﬂtir. Bir baﬂlang›ç vard›r
bizim anayasam›zda oldu¤u gibi temel esaslara daha geçilmeden, do¤rudan do¤ruya esaslar›, yani Alman yurttaﬂlar›n›n temel hak ve özgürlükleri düzenlenmiﬂtir burada. Bütün anayasan›n ruhu budur bunun için bir anayasal düzen vard›r. Onun için
önce bunlar› düzenlemek ve garantiye ba¤lamak laz›md›r, denmiﬂtir. Bu aç›dan ta-
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bii bir tak›m fazlal›klar ç›kart›labilir. Bizim anayasam›zda uzun uzun idareyi düzenleyen kurallardan falan pekâlâ vazgeçilebilir. En üst örgüt gibi faaliyet gösteren
baz› kurumlar anayasan›n d›ﬂ›nda ya da bir tek cümle ile bahsetmek suretiyle geçebilir. Milli Güvenlik Kurulu gibi kurullardan bahsediyorum. Ama onun d›ﬂ›nda özellikle temel hak ve özgürlükler bölümünde fazla bir tasarruf imkân› oldu¤unu zannetmiyorum.
‹kinci bir sorun, yine say›n hocam›z›n gündemine uyal›m, acil düzeltmeler konusu. Evet ben de taraftar›m. Bu palyaço elbisesini de¤iﬂtirip ciddi elbise dikmek laz›m. Ama evvela onun sa¤›n› solunu, püskülünü bir ortadan kald›rsak da ondan
sonra tamam›n› düzeltme evresine geçsek denilebilir. Yaln›z burada ﬂu tehlike var.
Zannediyorum ﬂimdiki siyasal partilerin hepsi de kolay uzlaﬂabilir gibi gözüküyorsa
da Türkiye’de öyle ak›mlar, öyle odaklar, öyle cereyanlar var ki bu cereyanlar t›pk›
1982 Anayasas›'nda oldu¤u gibi kuluçka tavu¤un alt›na tavuk yumurtas›n› koyma
becerisini gösterebilirler. Bundan çekiniliyor. Bir anayasadaki k›sm› düzeltmeler suretini bast›racaks›n›z, ondan sonra olmad›k, efendim ﬂu mevkideki sürenin ﬂu süreye iddia veya ç›kar›lmas›, beriki taraftan ﬂu yetkilerin de filan kimseye verilmesi ya
da ﬂu makama gelecek olan kimselerin halkoyu ile seçilmesi gibi asli amac›n d›ﬂ›nda
bir tak›m öneriler ortaya ç›k›yor. Hem de hiçbir çözüm sa¤lamayacak, ortal›¤› kar›ﬂt›racak bir tehlike bu. Yoksa herkesin üzerinde kolayl›kla uzlaﬂabilece¤i konular
olsayd›, say›n hocam›z›n söyledi¤i konular, hiç sorun yok. Düzeltme ile gerçekten
TRT tekelinin kald›r›lmas› konusu, örne¤in üzerinde uzlaﬂ›lmas› suretiyle çare bulunacak bir konudur. Evet, ben yine kanaatimi tekrar ediyorum. E¤er siyasal ortam
itibariyle elveriﬂli bir durum varsa, 1982 Anayasas› de¤iﬂtirilebilir, olabilir. Oldu¤u
gibi de¤iﬂtirilerek anayasa ﬂekline sokulabilir.
Üçüncü nokta, Say›n Tanör'le zannediyorum bu konuda biraz görüﬂ fark›m›z
var. ﬁimdi sosyal devlet kavram› neye tekabül ediyor, onu bir kere daha düﬂünmek
laz›m. Bu sosyal devlet kavram› bizim icad›m›z de¤il. ‹ﬂte bat›daki devlet biçiminin
fonksiyonunun bir karﬂ›l›¤› olarak bizim anayasam›za girmiﬂ. Ayn› tabirle Alman
Anayasas›’nda da var, sosyal devlet kavram›. Hat›rlayacaks›n›z, 1961 Anayasas›
s›ras›nda da bir tart›ﬂma oldu. Anayasa sosyalizme aç›k m›d›r kapal› m›d›r ﬂeklinde. O zaman kimi aç›kt›r, kimi kapal›d›r dedi. Ayn› tart›ﬂma, Alman Anayasas› için
de yap›lm›ﬂt›. Acaba Alman Anayasas› sosyal devleti tan›mlarken bir sosyalist
ideoloji ya da sosyalist bir devlet kavram›na m› yak›nlaﬂm›ﬂ olarak bu haklar› ve
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devletin görevlerini ifade etmiﬂtir? Buna hay›r yan›t› verilmiﬂtir, do¤rusu da odur.
T›pk› bizimkinde oldu¤u gibi. Demin sayd›¤›m sosyal haklara tekabül eden, sosyal
devlet kavram›n›n somutlaﬂmas›nda düzenlenen ﬂey nedir? Temel hak ve özgürlükler olacak m›d›r? Olacakt›r mutlaka. Peki, temel hak ve özgürlükler yaln›z siyasal
özgürlükler mi olacakt›r? Haks›z suçlamaya karﬂ› koyma özgürlü¤ü mü olacakt›r?
Ya da tutuklama bak›m›ndan ﬂartlar teﬂekkül etmediyse vatandaﬂ›n özgürlük olarak ileri sürmesi mi olacakt›r? Kanunsuz suç olmaz ilkesi mi olacakt›r? Bunlardan
nas›l vazgeçemezsek bugün öyle sosyal içerikli haklar› yurttaﬂlara veya bireylere
vermek laz›m ki bunlar anayasal düzeyde garanti alt›na al›nm›ﬂ olsun. Çal›ﬂma hayat›n›n düzenlenmesi diyoruz, herkese iﬂ güvencesi, asgari geçimini sa¤lay›c› araçlar›n ekonomik araçlar›n temin edilmesi. Bunu yurttaﬂa vereceksiniz, bunlar sosyal
haklard›r. Bunun baﬂ›nda da devletin mutlaka ekonomik bir tak›m yükümlülükleri
olacakt›r. Toprak reformunu falan kar›ﬂt›rmayal›m, bunlar belki baﬂka türlü tart›ﬂmaya aç›k konulard›r. Ama bu bilumum mükellefiyetlerin, bilumum haklar›n karﬂ›lanmas› için devlet denilen yap›n›n bir tak›m ekonomik yükümlülükleri de olacakt›r.
Bunlar› da anayasaya tekrar yazmak laz›m. Say›n Tanör sanayileﬂme ile ilgili örne¤i verdi. Benim tespitime göre Anayasa’da bu manada ideolojik bir yaklaﬂ›m yok.
Sanayileﬂme aç›s›ndan öyle. Ekonomik hükümler, planlama, piyasan›n denetimi, d›ﬂ
ticaret düzenlenmesi ile ilgili hükümler aras›nda bakt›m böyle bir ﬂey yok. Ama mesela tabii servetlerin devletin hüküm ve tasarrufu alt›nda olmas› ve o suretle iﬂletilmesi hükmü var. Bundan k›smen veya tamamen vazgeçilebilir. Ben plans›z olarak
bir ekonomi kuraca¤›m diye bir siyasal partinin iktidara talip olmas› zaten kanuni
tasarruf de¤ildir. Efendim anayasadaki hükmü kald›ral›m, nas›l isterse öyle yapal›m demek de caiz de¤il. Çünkü bunlar mutlaka bir sosyal hakka tekabül eden bir
devlet ya da kamu hükmü, devleti teﬂkil ediyor veya dize getiriyor. Evet, ben laf›
fazla uzatmayay›m. Teﬂekkür ederim.

Arslan Baﬂer Kafao¤lu
Çok teﬂekkürler Say›n Aybay. ﬁimdi bu planlama konusunda, ben konuﬂmak
isterim biraz. Türkiye'nin planlama konusunda da di¤er konularda oldu¤u gibi kültürü az olmakla birlikte, bilgiler az olmakla birlikte planlama en az›ndan ﬂunu sa¤lar.
Ekonomik politikalara aç›kl›k getirir. Her partinin görüﬂleri o plan tart›ﬂmalar› s›ras›nda bir berrakl›k kazan›yor. Halk›n huzurunda veya en az›ndan tutanaklara geçiﬂ
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s›ra s›nda. Her partinin iktisadi meﬂrebi tabiriyle yine iktisadi mesle¤i yani doktrini
daha iyi ﬂekilde belirleniyor. Demokrasiye bir hizmeti oluyor. Yoksa tan›m› çok de¤iﬂik bir tan›md›r. Frans›zlar bundan baﬂka ﬂey anlar. Çekoslovaklar baﬂka bir ﬂey
anlar. Say›n Özal baﬂka türlü ﬂey anlar. Ve örne¤in bir Çin planc›s› ayr› bir ﬂey anlar. Planlama bir ekonomik tart›ﬂmay› gerekli k›ld›¤› için demokratik bir taraf› var.
Yoksa illa bir belirli ﬂekilde plan yap›lmas› anlam›n› taﬂ›maz. Evet, ﬂimdi son sözü
say›n hocam›za veriyorum. Ancak sorular da var.

Sulhi Dönmezer
Say›n baﬂkan aziz dinleyiciler, ﬂimdi böyle üç kiﬂiden oluﬂmuﬂ bir panel oldu¤u
zaman ben mutlaka tart›ﬂma isterim. Baﬂkanl›k etti¤im zaman da mahsus tart›ﬂma ç›kar›r›m. Herkes ayr› ayr› konuﬂur, üç tane mini konferans bitti, o panel olmaz
o zaman. Çok inan›yorum ki idaremiz alt›nda böyle benim gönlüme uygun bir panel
tart›ﬂmas› yap›ls›n. ﬁimdi ilk önce ﬂu 163. madde konusundan baﬂlayal›m. Bir defa
müsaade ederseniz ﬂu 163. maddenin tarihçesinden baﬂlayal›m. 163. madde 1936
y›l›nda Türk Ceza Kanununa eklenmiﬂtir. Bu tarihe kadar öyle bir madde yok Türk
Ceza Kanunu'nda. Yani Atatürk hayattayken ve zannediyorum onun istek ve iradesiyle Türk Ceza Kanu nu’na konulmuﬂtur. Sonra ihmal edilmiﬂtir muhtelif tarihlerde. Baz› hükümleri de¤iﬂtirilmiﬂtir, baz› f›kralar eklenmiﬂtir. Sonra yanl›ﬂ hat›rlam›yorsam 1950 senesinde ayr› bir kanun ç›kar›ld›. Orada bu siyasi istismar konusu,
yani dinen mukaddes say›lan ﬂeylerin siyasi amaçla veya ﬂahsi menfaat deyimi
amac›yla istismar edilememesi için ayr› bir kanun da yap›ld›. Sonra 163. madde yeniden de¤iﬂtirildi. Bu hüküm 163. maddenin içine al›nd›. Z›mnen ihlal etmiﬂ oldu.
Aç›kça de¤il de z›mnen ihlal etmiﬂ oldu. Bu suretle o hüküm de 163'ün içine girmiﬂ
oldu. Dedi¤iniz gibi bir ﬂeriatç› propaganda, iki ﬂeriatç› devlet kurmak amac›yla vak›f kurma, üç siyasi veya ﬂahsi menfaat temin etmek üzere dinin veya dinle kurumsal say›lan ﬂeyleri istismar edilmesi. Böylece üçe ayr›lm›ﬂ oldu.
ﬁimdi bir de çok k›sa olmak üzere ﬂunu da söyleyeyim. Anayasa’daki hükmü
de bir okuyal›m müsaade ederseniz: “Kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya
hukuki temel düzenini, k›smen de olsa din kurallar›na dayand›rmak veya siyasi veya
kiﬂisel ç›kar yahut nüfus sa¤lamak amac›yla her ne suretle olursa olsun dini veya
din duygu lar›n› yahut dince kutsal say›lan ﬂeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.” Bu hüküm anayasaya konulmuﬂtur. Bu hüküm aynen 1961'de de var. Ora-
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dan aynen buraya intikal etmiﬂtir. 1961'e nas›l girdi? Bir gün üniversitede oturuyorum. 27 May›s'›n lideri Cemal Paﬂa üniversiteye geldi. Bir tak›m ﬂeylerden bahsettikten sonra dedi ki hocalar bize bir hüküm getirin. Öyle bir hüküm getirin ki bunu
anayasaya koyal›m. Ve bundan sonra bu memlekette din siyasi amaçla istismar
edilmesin. Böyle bir hükmü koyun. ﬁimdi o dedi¤i, ona tekabül eden günlerde bir tak›m olaylar olmuﬂtu arkadaﬂlar. 1950 senesinde iktidar de¤iﬂti¤inde, bilmem ne
tarikat› mensuplar› ortaya ç›kt›. Bir gün bir tanesi, Ankara'n›n tam ortas›nda
Atatürk Bulvar›'n›n ortas›nda böyle güzel bir Atatürk heykeli vard›r. Ayakta durur
k›l›c›na dayanm›ﬂ durumda. Elinde balyozla onu k›rmaya kalkt›. Herkesin gözü önünde gündüz saat 12.00 -13.00 gibi. Sonra oradan geçen bir general müdahale etti,
tabancas›n› çekti. Zorla heykelin k›r›lmas›n› önledi. ‹ﬂte ondan sonra efendim, Atatürk'ün hat›ras›n› koruyan kanun da bundan sonra ç›kar›lm›ﬂt›r. Onun için ilk konuﬂmamda söyledim. Anayasan›n yap›lmas›nda mutlaka sosyal bilimcilerin, de¤iﬂik
meslek mensuplar›n›n da görev almas› laz›m. Bu hükümler gökten düﬂmüyor ki. Bizim hukuk telakkilerimiz falan da sadece amir olmuyor. Bir tak›m bunlar› getiren
vesileler ç›k›yor ortaya, hukuki vesileler ç›k›yor. Onlardan geliyor. Sonra bunu deyince ‹stanbul'da kurulan Anayasa Komisyonu, S›dd›k Sami Beyin baﬂkanl›¤›ndaki komisyon, Hukuk Fakültesi'ndeki bütün hocalara bir anket formu gönderdi. Hat›rl›yor
musunuz? Bu anayasada ne gibi hükümler yer almas›n› istiyorsunuz? Özellikle ﬂu
dini istismar nas›l engellenir? Buna ait teklifi getirin, denildi. Onun üzerine, itiraf
edeyim. Ben dedim ki, 163. maddeyi anayasaya koyun, dedim. 163. maddeyi anayasaya koyarsan›z, iﬂte o Cemal Paﬂa'n›n dedi¤i de olur. ‹lmi sebeple siyasetin dinin istismar edilmemesi mümkün olur. Hatta bunu biz böyle kaleme ald›k. Bu formülü de
biz kaleme ald›k. Efendim Cenab› Hak, Kuran› Kerim'de faizi yasaklam›ﬂt›r. Böyle kanun yapamazs›n›z, yapmaman›z gerekir, falan derseniz ﬂimdi yakalar›z. Yakal›yoruz
adam› 163. maddeye nazaran. Ama bugün bitti bunlar. Rahatl›kla bunlar› söyleyebiliriz. Böyle de yapabilir. Diyebilir ki bütün Türk hukuk sisteminin Kuran› Kerim'e uygun
hale getirilmesi amac›yla bu derne¤i kurduk, diyebilir. Dernek de kurabilir. Nitekim en
son kanun, Dernekler Kanunu'nda da o yasaklar› kald›rm›ﬂt›r, hükümleri de kald›rm›ﬂt›r. Yani bu da bugün tamam›yla serbest. ﬁimdi kald› ﬂu istismar. Ben istismarla di¤erleri aras›nda bir fark görmüyorum ki yani düﬂünce ve fikir bak›m›ndan. Ayr›ca
ﬂunu da söyleyeyim size. Türkiye'deki dinci gruplar›n en çok ﬂikâyet ettikleri hüküm
budur. Yani onlar devletin hukuki düzeninin ‹slam'a, genel olarak dine uydurulmas›
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konusunda de¤illerdir. Dernek konusunda de¤illerdir. Çünkü o ihtiyaçlar› Türkiye'de
sa¤layabiliyor mu, zaten sa¤layabiliyor. Bir tak›m vak›flar kuruyorlar, bir tak›m baﬂka maksatl› dernekler kuruyorlar. Derneklere de tabii olarak kendi kafalar›ndaki
adamlar› al›yorlar. Nerede bir aç›k maksat var, kapal› maksat var, yani orada bir
zorluklar› yok. Zorluklar ﬂöyle ki, bak›n iﬂtahlar var bu konuda iﬂtahlar› var.
Bunlar›n bilirkiﬂili¤ini yapt›m arkadaﬂlar 40 sene. Belki yüzlerce, binlerce hadise üzerinde mütalaa verdim. ﬁöyle oluyor, ﬂimdi 163. madde yürürlükteyken bir
gazete dese ki biz filanca partiyi tutuyoruz, bütün Müslümanlar onu tutmaktad›r.
Gelin bize abone olun ki gücümüz arts›n. Propaganda gücümüz arts›n. Müslüman
olan bu gazeteyi als›n. ﬁimdi 163'ün sözü geçen f›kras›na göre bu suçtur. Bunu
yazmak da suçtur ve cezaland›r›l›r. A¤›r da cezas› vard›r. Bilmem adam ç›k›yor, vatandaﬂ bu kitab› al, e¤er Müslümansan bunu al. Müslüman bunu al›r. Geliyor, çünkü dini alet ederek menfaat elde etmek durumuna geliyor. Yani bu 163. maddenin
bütünüyle kalkmas›n›n sonuçlar›n›n ne olaca¤›n› görece¤iz hep beraber. Bekliyorum
ben bakal›m. ‹nﬂallah hiçbir ﬂey olmaz. Görece¤iz, bekleyerek görece¤iz. Benim bu
konudaki görüﬂüm bu.
ﬁimdi ﬂu haklar beyannamesi konusuna gelince, ben onu böyle mutlak bir teklif olarak falan ifade etmedim zaten. Hatta bir gün burada otururken akl›ma geldi
itiraf edeyim. Önceden de piﬂirilmiﬂ geliﬂtirilmiﬂ bir düﬂünce de¤il. ﬁimdi düﬂündükçe de sevmeye baﬂlad›m. Yani üzerinde durdukça daha çok hoﬂuma gitmeye baﬂlad›. ﬁimdi teklifiniz ve ifade etti¤iniz sak›ncalar hepsi güçlü sak›ncalar. Bunlar›n
hepsi güçlü sak›ncalar. Do¤rusu evet bizde anayasaya ayk›r›l›k belirleyecek bir yarg›
gelene¤i yok. Anayasa Mahkemesi çal›ﬂ›yor, epey güzel kararlar› da var. Ama dikkat edin art›k böyle kararlar› da hep formül ﬂeklindedir. Daha böyle bir meselenin
esas›na girerek felsefi noktalara de¤inerek bir aç›klama çok kere rastlam›yoruz.
Daima hukukçu kafa s›yla meseleler çözümleniyor. Hukukçu kafas›, bizim kafalar
hukukçu kafas›d›r, ama ben ayn› zamanda sosyal bilimci kafas› olmas› için çok çal›ﬂt›m ﬂahsen. Öyle olmal›. Do¤rudur ama bir de ﬂu var. Bak›n Türkiye bu Avrupa
Konseyi ve Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan ç›kar›lm›ﬂ olan sözleﬂmelerin ihtiva etti¤i
listelere kat›ld› m›, kat›lmad› m›? Bu listeler bugün Türk hukuku bak›m›ndan kaynak
m› de¤il mi? ﬁimdi kat›ld›ysa kaynak, e¤er kat›lmakla beraber bunlar kaynak olmuyorsa o zaman anlam› kalm›yor. Nitekim bak›n Fransa'dayd›m geçen hafta. Orada
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun yeni bir bask›s› yap›lm›ﬂ. Bunu ald›m, bir pro-
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fesör tertiplemiﬂ. ﬁimdi ilk önce adam tutmuﬂ diyor ki Frans›z Ceza Muhakemeleri
Usulü Hukuku üç kaynakl›d›r. Bir, birinci kaynak kanundur. ‹kinci kaynak bu sözleﬂmelerdir. Bunlar diyor, Fransa'da uygulanmas› laz›m gelen hukuk kaynaklar›d›r.
Baﬂka kaynaklar da var. Yani ﬂunu demek istiyorum ki zaten bu milletleraras› metinleri benimsemek suretiyle zaten girmiﬂiz. Yani art›k bu bize yabanc› bir ﬂey olmaktan zaten ç›km›ﬂ. Acaba böyle ayr› bir hacimde, bir tak›m vatandaﬂ senin haklar›n vard›r, diye böyle kurgularsak bunlar›n manevi gücü daha fazla olmaz m› diye
düﬂünüyorum. Benim öteden beri görüﬂüm ﬂudur. Vatandaﬂ bu özgürlükleri bu haklar› ve özgürlükleri özümseyecek bir seviyede olursa siyasi gelecek demokrasinin
ﬂartlar› içinde devam eder gider. Biz hukukçular olarak dünyan›n en uygun anayasalar›n› yapsak da bunun esas bekçisi millettir. Millette bu arzuyu bu iste¤i uyand›rmazsak, ﬂahane anayasalar da yapsak, yine korkar›m ki amaca ulaﬂt›¤›m›z› ispat edemeyiz. Ama yine de sadece düﬂüncedir. Üzerinde çok düﬂünmedim. Onun
için biraz evvel söyledim. O anayasa bütünüyle de¤iﬂmeli. Ama bak›n bu anayasan›n
bütünüyle de¤iﬂmesi çok uzun bir iﬂtir göreceksiniz. Ve çok zor bir iﬂtir. Çünkü bu
anayasay› bütünüyle de¤iﬂtirecek bir iktidar, bütünüyle o ekseriyet sahibi bir iktidar ufukta pek gözükmüyor, benim görüﬂüm böyle. O iktidar ç›ksa bile bu defa yine
muhalefettekiler, onun yapt›¤›na itiraz edecek.
Milli bir uzlaﬂma, bir konsensüs yine olabilecek. Yani bu sürecek, biz bunu piﬂirece¤iz. Yani bu düﬂüncelerin böyle topluma yay›lmas›n› sa¤layaca¤›z. Bunun çaresi bu. Bu da zaman al›r. Dolay›s›yla ﬂu kolay iﬂleri önceden yapmak iyi olur zannediyorum. ﬁimdi Say›n Aybay dedi ki, bu yol olur. Can›m bu yol olursa ötekinde de olur.
Yani sizin yapt›¤›n›z bu anda anayasay› de¤iﬂtirirsek o an bak›m›ndan da bir de¤iﬂiklik olur. Yine yol olur. Yani o zannederim ki bir sak›nca olarak ifade edilemez.
Ama bunlar› düzeltmek gerekti¤ine kesinlikle inan›yorum.
Say›n baﬂkan›n sordu¤u soru. Tabii ‹ngiliz hukukunun yap›s› baﬂka. Orada kamu yol sistemi var. Hukukun kayna¤› mahkeme kararlar›d›r. As›rlard›r teessüs etmiﬂ olan mahkeme kararlar›, hukuka kaynak olarak teﬂekkül etmiﬂ. Ayn› gelenek
Amerika'ya da intikal etmiﬂ, oldu¤u gibi. Dolay›s›yla orada da arkadaﬂlar›n da söyledi¤i gibi yarg›ç hukuk yapm›ﬂ, mesela hukuku inﬂa etmiﬂ. Nerede kaç as›rd›r inﬂa
etmiﬂ? Zannederim sebebi budur. Söyleyeceklerim bundan ibaret say›n baﬂkan.
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Arslan Baﬂer Kafao¤lu
Çok teﬂekkür ederim. Ben de bir kaç cümle sarf etmek istiyorum. Hem hukuk
hem uygulama meydana kondu¤unda kendi müdafilerini de yarat›r. Yani 1982 Anayasas› karﬂ›s›nda söylenenleri biliyoruz, duyuyoruz, kendimiz de yap›yoruz. Ama bu
anayasa uygulanmaya baﬂlad›¤› andan itibaren, kendi savunmac›lar›n› da yaratm›ﬂt›r. Her hukuk kural›nda oldu¤u gibi. Her siyasi belgede veya her siyasi icraatta
oldu¤u gibi. Bunu savunanlar da çok olacakt›r, de¤iﬂmesin diyenler de çok olacakt›r. O bak›mdan çok hakl›s›n›z. Mesela bunu ben ekonomide söylerim. ‹sraf› kald›rmak denir, israf› kald›rmak asl›nda o kadar kolay de¤ildir. Çünkü her israf bir gelirdir. O geliri alan, o israf› müdafaa eder, savunur. O sebeple buyurdu¤unuz, yani bu
iﬂin çok çabuk olma yaca¤› hususuna ben de kat›l›yorum. Bu k›sa kat›lmayla beraber bizim buradaki konuﬂmalar sona ermiﬂ oluyor.
ﬁimdi dinleyicilerden soru sormak isteyenler, buraya gelip de sora bilirler.
Yaln›z buraya yaz›lm›ﬂ, ama kime sormak istediklerinizi bundan sonra belirtirseniz
iyi olur. ﬁimdi Ali ‹hsan imzal› bir soru, kime soruldu¤u belli de¤il. Ben üç arkadaﬂ›m›za buradaki üç konuﬂmac›m›za buradaki üç soruyu taksim ediyorum. Say›n Aybay'dan baﬂlayal›m bu kez.

Ayd›n Aybay
Evet, Say›n Cengiz Kazanc›'n›n sorusu. 1982 Anayasas›'n› haz›rlayanlar, birinci s›n›f insan de¤ildir, o yüzden yasa güdük oldu dediniz, diyor. Bu yasa 1961 Anayasas›'ndan büyük bir bölümü al›narak haz›rland›¤›na göre bu 1961 ve 1982 Anayasas›'n› haz›rlayanlar kaç›nc› s›n›f insanlard›r diyor. Bir kere küçük bir eklemeyi okuyay›m, insan demedim ben. Uzman de¤ildir, dedim. Bir kere bu söyledi¤im Dan›ﬂma
Meclisi ad› verilen meclisin teﬂekkül tarz›yla ilgili bir gözlem. Yani muhtar ilmuhaberi ile baﬂvurup, savc›l›ktan temiz kâ¤›d› al›p ondan sonra da 5 kiﬂilik bir komite taraf›ndan uygundur ya da de¤ildir diye nitelenilen insanlardan oluﬂtu Dan›ﬂma Meclisi. Onun için uygun nitelikli kimseler o meclise giremediler. Bu aç›dan örne¤in o tarihte, 1982 y›l›ndan önceki dönemde Türkiye'de gerek üniversite çevrelerinde, gerekse entellektüel çevrelerde konunun uzman› oldu¤u parmakla gösterilebilecek birçok
kimse bu sürecin d›ﬂ›nda kald›. Bu onla da bitmedi. Birçok kimse, gerek anayasan›n
haz›rlanmas› aﬂamas›nda, gerekse kamuoyuna sunulmas› aﬂamas›nda düﬂüncelerini aç›k seçik bildikleri gibi ortaya koymak imkân›ndan da yoksun b›rak›ld›lar. Ç›ka
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ç›ka da bu ç›kt› ortaya. Tabi 1961 Anayasas›, dedi¤im gibi birçok maddesi zaten
baﬂka türlü düﬂünülmeyecek ﬂeklide düzenlenmiﬂtir. Fakat o yap›l›rken Say›n Tanör
de iﬂaret etti. Birçok ilaveler, eklemeler vs. yap›ld›. Çok ilginçtir bu birçok ilave eklemelerde bir sürü gramer yanl›ﬂl›¤› vard›r. Uzman diyorsunuz, Türkçe yazmada bile
uzman olmayanlar›n elinden geçmiﬂtir bu anayasa. Çok e¤lenceli bir örne¤i size
söyleyeyim. Yani bu önemli de say›labilir. Temel hak ve hürriyetlerin s›n›rlanmas› ile
ilgili hükmün 3. f›kras› temel hak ve hürriyetlerle ilgilidir. Genel ve özel s›n›rlamalar
demokratik toplum düzeninin gereklerine ayk›r› olamaz. Buraya kadar güzel. Ve öngö rüldükleri amaç d›ﬂ›nda kullan›lamaz. Ne kullan›lamaz? S›n›rlamalar kullan›lamaz. Bu laf m› yani, ﬂimdi Türkçe mi bu? Ben ilk bas›ld›¤› zaman gazetede ç›kt›¤›nda metni okudum yukar›dan aﬂa¤›ya. Burada bir matbaa yanl›ﬂ› var herhalde dedim. Ama bakt›m, iﬂte elimdeki resmi metinden okuyorum.
Bir örnek daha vereyim size. 1961 Anayasas›'n›n çevrilmesi s›ras›nda kullan›lan bir maddenin ald›¤› ﬂekil. Anayasa’ya göre kurulan TBMM'nin çal›ﬂmalar› ve
toplant›lar› için kendi iç tüzükleri yap›l›ncaya kadar TBMM’nin 12 Eylül 1980 tarihinden önce uygulanan Anayasa’ya ayk›r› olan hükümleri uygulan›yor. ﬁimdi burada
dikkatinizi bir sözcü¤e çekeyim. Anayasa’ya göre kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani 1982 Anayasas›'na göre, TBMM'nin toplant› ve çal›ﬂmalar› için kendi iç
tüzükleri yap›l›ncaya kadar diyor. Bu hüküm 1961 Anayasas›'nda da vard›r. Ço¤ul
olarak iç tüzükleri denmesinin sebebi, 1961 Anayasas›'na göre kurulan parlamentonun iki meclisli olmas›d›r. Hâlbuki 1982 Anayasas›'na göre bir tek meclis vard›r.
Onun için iç tüzükleri de¤il iç tüzük olur. Hani bu kadar özensiz, imtihanda kopya
çeken ö¤rencinin, önündeki ö¤renciden alelacele bak›p kopya eden ö¤rencinin yapt›¤›
yanl›ﬂlar gibi. Bunu söylemek istiyorum. Sonuçta da bu ç›km›ﬂ. Birinci s›n›f eser
de¤ildir. Sebebi de yapanlar›n yetersizli¤inden kaynaklan›yor. Tabii siyasi sebepleri
falan bir tarafa b›rak›yoruz. Ben bu s›n›flamay› da buna göre yapt›¤›m› belirtmiﬂ
oluyorum.
Bir ülkede kanunlar›n çoklu¤unun özgürlük teﬂkil etti¤i söylendi. Öyle bir ﬂey
yok. Kanunlar›n çoklu¤u özgürlük teﬂkil etmez. Say›n hocam›n söyledi¤i ‹ngiliz sisteminde bizim bildi¤imiz 6570 say›l› kanunun belki bir yüz misli tutar›nda bir mevzuatlar› vard›r yaz›l›. Onun için böyle çokluk özgürlük teﬂkil eder demek do¤ru de¤ildir. Do¤ru olan çokluk olunca onu birbirine iyi monte etmektir. Bir kanun ç›kar›yorlar, bu kanun böyle derler, bunu yapmamak laz›md›r. ‹kisini yan yana getirdi¤iniz
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zaman birbirlerine tam uyan bir sistem oluﬂmal›d›r. Öz, anlaﬂ›labilir ama en önemlisi uygulanan kanunlarla yönetilen ülkeler kalk›nma sürecini h›zla yaﬂarlar. Evet, bu
da olabilir. Ama dedi¤im gibi ça¤daﬂ devlet kendi yap›s›n› oluﬂturacak ve toplumu
yönetecek kurallar› mutlaka yaz›l› ve ayr›nt›l› ﬂekilde yapmak mecburiyetindedir.
Hiçbir ﬂeyi boﬂlukta b›rakmamak laz›md›r. Geliﬂmiﬂ bir toplumun bütün ihtiyaçlar›n›, tabii her ﬂeyini karﬂ›layamazs›n›z. Mutlaka toplumsal temel ihtiyaçlar› karﬂ›layacak, ayr›nt›l› esnek düzgün ve ferdi koﬂullara uygun kanunlar yapmak laz›md›r.

Arslan Baﬂer Kafao¤lu
Teﬂekkür ederiz. ﬁimdi burada di¤er bir soru daha var. “Devlet ﬂah›slar›n ekonomik haklar›n› korur, kural› anayasaya girmelidir, bu düﬂünceye kat›l›r m›s›n›z?” diye soruluyor. Bu soruya ben yan›t verece¤im. ‹kinci bir soru Say›n Tanör'e, Kadir
Çingil taraf›ndan geliyor, sözlü aç›klamak istiyor. Onu en son olarak yapal›m. Zaten
iki tane sözlü soru var. Buyurun Say›n Tanör.

Bülent Tanör
Bir say›n dinleyicimiz diyorlar ki bana yönelik sorusunda, bir ülkenin ekonomik
ba¤›ms›zl›¤› siyasi ba¤›ms›zl›¤› ile yak›ndan ilgilidir ki ﬂüphe yok. Ekonomik ba¤›ms›zl›k kayb›na yol açan politikalar anayasal suç oluﬂturmaz m›? ﬁimdi bak›n benim
sesli düﬂünerek dile getirmeye çal›ﬂt›¤›m endiﬂelerin iﬂte en somut tezahürü. ﬁimdi aç›k konuﬂal›m her halde bu soru Amerika ile ya da Thatcher ‹ngiltere’si ile ilgili
de¤il, bugünkü Türkiye ile ilgili. Ben üsteliyorum, Özal'›n politikas› ile ilgili. Ve bana
da öyle geliyor ki, bugünkü ekonomik politika, ba¤›ml›laﬂmaya yol açan bir politika
ve ben buna karﬂ›y›m. Bunun beraberinde bir siyasal ba¤›ml›l›k sorunlar› yaratmas›
da önemlidir. Yaratt›¤› da söylenebilir, ben yaratt›¤› kan›s›nday›m. Fakat bütün
bunlardan hareketle bunlar›n bir anayasal suç oluﬂturdu¤unu ileri sürmek, iﬂte yap›lmamas› gereken muhakeme bence bu. Bu bir suç teﬂkil etmez bence. Bu bir hatal› politikad›r bana göre. Bunun müeyyidesi siyasidir. Onun için insanlar ekonomi
politikalar›n› rahat seçebilmelidirler ve iﬂin sonunda ola¤an ya da ola¤anüstü herhangi bir mahkemenin önüne ç›kmak korkusu duymadan siyasetlerini yürütme lidirler. Dolay›s›yla milletin egemenli¤ini araya baﬂka organlar, müdahaleler girmeden
iktidara getirerek, iktidardan düﬂürerek o ﬂekilde seçim sand›¤›nda görebiliriz.
ﬁüphesiz ki ekonomik ba¤›ml›l›¤a yol açan politikalar siyasal ba¤›ms›zl›¤› zedeler.
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Ama bu bir tespit düzeyinde ne kadar do¤ru olabilirse olsun, hukuki düzeyde biz bu
mant›¤› yürütemeyiz. Yani sen iktisadi bak›mdan ba¤›ml›l›¤a yol aç›yorsun, ülkenin
siyasi ba¤›ms›zl›¤›n› da bozuyorsun. Bu mant›¤› hukukta benimseyemeyiz. Bu konuda da ben siyasi, sosyal ekonomik seçenekleri hukukun ambargosundan kurtaral›m
derken cezan›n ambargosundan anayasal suçu kastediyorum, haydi haydi kurtarmak gerekir düﬂüncesinde oldu¤umu ifade etmek istiyorum.
Ayn› say›n soru sahibi devletin sa¤l›k, e¤itim gibi temel görevlerini yapmamas›
anayasal suç oluﬂturmaz m›, diyor. Oluﬂturmamas› gerekir. Anayasaya ayk›r›l›k
sorunu oluﬂtursa bile mecliste vard›r, diyor. Bu mecliste yoktur. Yani Anayasa
Mahkemesi vard›r. Fakat Anayasa Mahkemesi 1961'den bu yana devletin bu gibi
ekonomik, sa¤l›k, hizmetler, okullar, ö¤retim, konut, sosyal güvenlik gibi konularda
yapmad›¤› ﬂeyleri ona yapt›rtacak bir yapt›r›m gücüne sahip olmam›ﬂt›r, olamaz.
Anayasa Mahkemesi, sen devlet olarak ﬂu kadar okul aç, daha fazla aç, diyemez,
diyememiﬂtir. Bir iki c›l›z karar d›ﬂ›nda. Onlar›n da çok büyük ayr› özellikleri vard›r.
O zaman bu hükümlerin de¤eri nedir, diyor say›n arkadaﬂ›m›z. ‹ﬂte açmaz›m›z buradad›r. Program hükümler olarak kalmaya mahkûm. Ve bunlar devaml› olarak kafam›z› anayasaya ayk›r›l›k ya da anayasal suç gibi endiﬂelerle doldurdu¤u sürece bir
de ﬂu sak›nca do¤uyor. Bu kadar çok anayasaya ayk›r›l›k söylemi kulland›¤›m›z zaman anayasa da biraz de¤erden düﬂüyor. Ve as›l anayasaya ayk›r›l›¤›n ciddi sorunlar do¤uraca¤› alanlarda anayasa de¤erini kaybetmiﬂ oldu¤u için anayasaya ayk›r›l›k iddialar› da ciddiyetini muhafaza edemiyor. Yani sonuçta yine kaybeden anayasa oluyor. Fazla ﬂiﬂirilen bir anayasa, her ﬂeyi kendisine ayk›r› düﬂece¤i bir anayasa sonuçta kendi kendine bir ﬂekilde harakiri yapm›ﬂ oluyor. Bugünkü anayasas›zlaﬂma, de¤ersizleﬂmenin içinde biraz da bunun pay› olabilir diye düﬂünüyorum.
Hemen bunun ba¤lant›s›nda bir baﬂka soru sahibi Ahmet T›¤l› diyor ki, sizin
konuﬂmalar›n›zda muhtasar özlü k›sa bir anayasadan yana oldu¤unuz sonucu ç›k›yor galiba, bu temel hak ve özgürlüklerin korunmas› aç›s›ndan bir sak›nca yaratmaz m›? Soru çok yerinde fakat ben muhtasar bir anayasay› savunmad›m. Ben sadece bu çerçevede ekonomik ve sosyal hükümler konusunda biraz eksiltmelerin yap›l mas› gerekti¤i fikrini serbestçe dile getirdim. Anayasa muhtasar olsun, ayr›nt›l›
olsun, demedim. Ama mademki soru geldi, aç›kl›¤a kavuﬂturay›m. K›sa hükümlü bir
anayasa Özal'›n isteklerinden birisidir. Ve özelli¤i ABD Anayasas› modeli olmas›d›r.
Çok aç›k, bir gün sonra bunu aç›klam›ﬂt›r. Özal bunu ne zaman ortaya atm›ﬂt›r,
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Anayasa Mahkemesi ile baﬂ› derde girdi¤i bir tarihte. Yani k›sa ve özlü bir anayasadan onun arzu etti¤i ﬂekli ile belki baﬂkalar›n›n, e¤er savunan varsa k›sa ve özlü
anayasa isterken amaçlar› ayn› ﬂey de¤ildir. Özal belki gelene¤i, görgüsü, itilaf› olmas›n›n da verdi¤i rollerde, anayasa k›sa olsun, ayak ba¤› olmas›n gibi bir düﬂünceyle k›sa bir anayasa istemektedir. K›saltaca¤› yerler de yarg› denetimleridir. Hukuka uygunluk denetimleridir, hükümleridir. O anlamda muhtasar bir anayasaya kesinlikle karﬂ›y›m. Anayasa, demokrasinin, devletin temel kuruluﬂunun, temel özgürlüklerin ve yarg› güvencelerinin bütün azami bentlerini, setlerini oluﬂturmal›d›r. Orada ekonomi yap›lmaz, yapmamak gerekir. Anayasada ekonomi yap›lacak yerler vard›r. Çok kaba taslak içerisinde ﬂu çerçeve içinde baz›lar›na de¤indim. Di¤erlerine
buradan yer vermek istemiyorum. O bak›mdan temel hak ve özgürlükler demin ikinci
turda konuﬂurken say›n hocam›z›n görüﬂlerini geçici olarak da aç›klam›ﬂ oldum gibi.
Temel hak ve özgürlükleri anayasan›n içerisinde, yarg› güvenlikleri anayasan›n içerisinde, ayr›nt›l› bir ﬂekilde güvenceye kavuﬂturulmal›d›r.
O aç›dan bir üçüncü soruya, anayasa yukar›dan aﬂa¤›ya hükmedici mi olmal›,
yoksa toplumun haklar›na uymas› gereken usul ve esaslar› ön plana ç›karmal› m›
sorusuna geçiyorum. Ben kesinlikle ikincisinden yanay›m. ‹ktidar› s›n›rlamal›d›r.
Anayasan›n esas iﬂlevi budur. Fakat toplumun kendi inisiyatiflerini, ço¤ulculuk kurallar› içerisinde azami geliﬂtirmelidir. ‹ﬂte ilk turdan beri yapt›¤›m›z konuﬂmalara
dönecek olursam, biraz bunlar› kastediyorum. Yani iktisadi alternatifler de ana yasal devletten de¤il, toplumun kendisinden üremedir. Hak talepleri, iﬂçinin, iﬂverenin
karﬂ›l›kl› iliﬂkileri, toplu sözleﬂmeyi kastediyorum. Oradan üremelidir. Toplum inisiyatifleri geliﬂti¤i sürece her iki taraf için de, iﬂveren için de iﬂçi için de daha kal›c›
sonuçlar elde etme ﬂans› vard›r. Çünkü toplum inisiyatifinin geliﬂtirdi¤i ve ald›¤›
haklar, ana yasal haklardan daha güvenceli oluyor. Birçok yerde Türkiye'de böyle
olabilir. O bak›mdan da ben anayasan›n çok ayr›nt›l› olmayan ama Özal'›n kastetti¤i anlamda muhtasar da olmayan makul boyutlarda olan›n› tercih ederim. 1961
Anayasas›, makul boyutlarda bir anaya sayd›, o tarz bir anayasayd›. Ve toplum
inisiyatiflerini geliﬂtiren bir anayasa olmas›n› arzu ediyorum.
Son soru, sanki bunlarla ilgili de¤ilmiﬂ gibi görünüyor. Fakat ben bir köprü kurmaya çal›ﬂaca¤›m. Bugünkü siyasi partiler içinde, parti içinde demokrasi var m›d›r?
1982 Anayasas› buna imkan veriyor mu? Bence çok hayati bir nokta. Yani demokrasi ve özgürlük sorunu anayasa sorunu oldu¤u kadar bu sorunla da ilgili bir so-
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rundur. Partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlar›d›r, temel direkleridir. Parti
içinde demokrasi yoksa o ülkede demokrasi kolay kolay yeﬂeremez. Bugün Türkiye'de parti içi demokrasiye yer veren partiler olabilir, ama genellikle iktidar›ndan
parlamento d›ﬂ›ndaki muhalefetine kadar ﬂöyle bir gözden geçirdi¤imde Türkiye'de
parti içi demokrasi yoktur. Türkiye’de demokrasinin en büyük zaaf› belki de budur.
Partilerin adlar›n› ve somut örnekleri vermek ﬂu anda bana düﬂmez, ama aﬂa¤› yukar› ça¤r›ﬂ›mlar›m›z üç aﬂa¤› beﬂ yukar› ayn›d›r zannediyorum. Ama Anayasa’n›n
burada bir pay› var m›d›r? Anayasa’n›n bunda hem pay› vard›r hem yoktur bence.
Anayasa’n›n siyasi partilere dar elbise giydiren maddesi, “Siyasi partiler demokratik siyasal hayat›n vazge çilmez unsurlar›d›r” diye birinci f›krada baﬂlam›ﬂ bir sat›rd›r. Geriye kalan 10-12 paragraf s›n›rlarla ilgilidir. Siyasi partilerin gençlik kollar›
kuramayacaklar›, kad›n kollar› kuramayacaklar›, uluslararas› derneklerle iﬂbirli¤i yapamayacaklar›, sendikalarla, derneklerle, vak›flarla iﬂbirli¤i yapamayacaklar› tarz›nda, Anayasa’n›n 13. maddesindeki, 14. maddesindeki ve 2. ve 3. maddesindeki
esaslara ayk›r› amaçlar güdemeyecekleri ﬂeklindeki o büyük paragraf. O s›n›rlamalar, parti içi de mokrasiyi de körelten unsurlard›r. Ama do¤rusunu isterseniz, bir
anayasa, parti içi demokrasiyi köreltebilir buradaki örnekte oldu¤u gibi. Ama parti
içi demokrasiyi bir anayasan›n sa¤layabilmesi de kolay de¤ildir. Bu bir siyasal kültür ve kat›l›m iﬂidir. Anayasan›n ayak ba¤› oldu¤u bir noktad›r.
Ama anayasa nas›l olsayd› parti içi demokrasiyi sa¤layabilirdi? Do¤rusunu
isterseniz bu sorunun cevab›n› ben veremem. Bu siyasi kültür meselesidir. Ama
1987 seçimlerine giderken, ANAP iktidar› ön seçim yap›lmaz hükmünü getirdi¤i zaman, kendisi ön seçim yapmayacakt›. Di¤er partilerin de ön seçim yapmas›n› engellemek için son anda süzme, tedarik bir yasa de¤iﬂikli¤i yapt›. “Partiler ön seçim yapa mazlar bu seçim için” dedi. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Yani ön seçim
yap›lmaz hükmünü iptal etti. Ön seçim isteyen yapar, istemeyen yapmaz. Do¤rusu
da buydu. Evet, burada bu Anayasa’ya da yanabildi. Bu Anayasa’ya dayanabilmiﬂ
olmas› da parti içi demokrasinin sa¤lanabilmesi noktas›nda bu somut konuda
olumlu bir dayanak teﬂkil etmiﬂtir. ﬁimdi di¤erleriyle ilgisiz gibi görünebilen bu soru
yu niçin di¤erleriyle ba¤l›yaca¤›ma geliyorum son olarak. Bu soruda anayasa ile yap›labilecek ve yap›lamayacak iﬂler konusunda belki de bir fikir veriyorum. Anayasa
ile Türkiye’nin tahrip edilmesi kolay olabilir, ihya edilmesi çok daha zor. Bence 1982
Anayasas› Türk demokrasisinin ve Türkiye’nin gelece¤ini çok geriletti. Her ﬂeyiyle
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çok geriletti. Ama çok iyi bir anayasa çok ihya edebilirmiydi, ondan da çok emin de¤ilim. Terbiye edilebilir yan› vard›r, ama güllük gülistanl›k yapma ﬂans›, bozmak ﬂans›ndan daha düﬂüktür. Siyasi partiler içi demokrasi ile ilgili hükümler de buna benziyor. Bunu zorlayabilirsiniz, bugünkü anayasada oldu¤u gibi. Ama mükemmelleﬂtirebilmeniz için elinizde fazla anayasal alet yoktur. Bu iﬂte bir kere daha anayasadan çok ﬂeyler beklememek gerçe¤ini bize hat›rlatan bir nokta.

Arslan Baﬂer Kafao¤lu
Say›n Kadir Çingil, ﬂimdi benim de yapaca¤›m k›sa bir konuﬂmadan sonra söz
hakk› istedi¤iniz için size soraca¤›m. ﬁimdi ﬂu aç›klamalardan anlayaca¤›m›z, anayasa en önemli yasad›r, ama en güçsüz yasad›r. Anayasa ile bir hâkim bir adam›
hapse sokamaz. O yasalar›n sadece s›n›r›n› çizer, o s›n›rlar›n gözetilmesi de siyasi
dengelere ba¤l›d›r. Bunu anl›yorum ben. Bu izahattan sonra konuﬂmak, sorunuzu
sözlü olarak izahat etmek istiyor musunuz?

Kadir Çingil
Say›n baﬂkan, ben önce ﬂahs›n›zda de¤erli hocalar›m›n bize verdikleri bilgilere
ve mesajlara teﬂekkür ederek sözlerime baﬂlamak istiyorum. Evet son yap›lan
aç›klamalar benim sorumu biraz hafifletti. Ancak buraya ç›km›ﬂken ben yine de¤erli
meslektaﬂlar›m›n huzurunda size ve bas›n arac›l›¤›yla kamuoyunun bir iki konuda
dikkatini çekmek istiyorum. Bu çok özel, biz muhasebecileri ilgilendiriyor. Bizim
3568 say›l› meslek yasam›z 13 Haziran 1989'da kabul edilip, 1 Ocak 1990 tarihinde malumunuz yürürlü¤e girdi. Bu tarihe kadar bu mesle¤in içine kim girecek, o
mesle¤i kim icra edecek o belirlenmemiﬂti. Di¤er yönde ise bir baﬂ›bozukluk var. Tabii biz bunun sonucunu Türkiye’nin ekonomik yap›s›n da görmekteyiz, sonuçlar›n›
hep beraber çekmekteyiz. O yazm›ﬂ oldu¤um, günah›na ve vebal›na ra¤men 3568'le
beraber giderilmeye çal›ﬂ›lacakt›r. Buna da inanmaktay›z.
Bu özel durumdan, biraz tabii bize do¤ru gelip, genelde de ﬂunlar› ifade etmek
istiyorum. Yer yer say›n panelistlerin de ifade etti¤i gibi toplumumuzda bireylerin
üzerinde ekonomik ve sosyal, özellikle siyasal bask›lar olmuﬂtur, ﬂimdi de olmaktad›r. Bunlar›n sonucunda toplumda kabullenicilik öngörülmüﬂtür. Tabii ki burada bir
baﬂka pencere daha açmak gerekiyor. Ço¤u yerde izlenmek yoksa bize karﬂ› m›, zihniyetleri ile kitlelerde bölünmeyi artt›rmakta, kat›l›mc›l›¤› azaltmaktad›r. Neden
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derseniz? “Gemisini kurtaran kaptand›r” diye bir atasözü var. Ama zannediyorum
bir kaptan taraf›ndan söylenmiﬂ olmal›. Bu sözü bir tayfa söylemiﬂ olamaz. Böylesine safsatalarla da toplumda bu kat›l›mc›l›klar kesinlikle önlenmektedir. Bizi üzen,
bu salonda 8 bin üyelik bir odan›n 100 üyesinin burada bulunmas›. ‹ﬂte az önce
söyledi¤im safsata, sözüm ona ak›l sözlerinin bir sonucu. Teﬂekkür ederim.
Say›n Tanör’ün “sesli düﬂüncemdir” diye ifade ettikleri ve sayg› ile karﬂ›lad›¤›m bu düﬂüncesinden biraz daha aç›lmas›n› istedi¤im konu, toplumumuzun kültürel seviyesi, ekonomik yetersizli¤inin nedeni, adaletsiz bölüﬂümün mü sonucudur?
Ekonomik ve sosyal konular›n anayasada hiç geçmemesi sonucu iktidara gelenler,
çeﬂitli vaatlerle kitlelerden oy al›rlar. Ama daha sonra bunu yapmay›nca sizin deyi
minizle 5 y›l sonra cevab›n› al›r. ‹yi ama de¤erli hocam ça¤›m›z çok h›zl› ilerliyor. Büyük bir de¤iﬂim var, büyük bir geliﬂim var. Bu kaybolan beﬂ y›llar›n hesab›n› nas›l
bizden sonraki kuﬂaklara verebiliriz? Bu sorular aç›kt›r. Buna bir çare ben de sesli
düﬂünüyorum. Sesli düﬂüncelerimizi üretip burada bir çare, bir çözüm, bir mesaj›
bekle mekteyiz. Teﬂekkür ederim.

Arslan Baﬂer Kafao¤lu
Say›n konuﬂmac›ya teﬂekkür ederiz. Buyurun, soru size Say›n Tanör.

Bülent Tanör
Teﬂekkür ederim. ﬁimdi, hiçbir parti ça¤›m›zda anayasada mecburiyet olsun
olmas›n uçlarda dolaﬂamaz. En özel teﬂebbüsçüyüm diyen bile, en ultra liberalim
diyen bile asgari bir sosyal politika gütmek zorundad›r. Keza en kolektivistim diyen
bile, asgari bir özel teﬂebbüse, piyasa ekonomisine bir sayg› göstermek zorundad›r.
Bütün bat›daki komünist partilerin durumu da bunu gösteriyor. O bak›mdan bir kere uçlarda gezmek bence söz konusu de¤ildir. Seçmen oyu her zaman partileri merkeze çekmektedir. Ve o beﬂ y›lda de¤il, beﬂ y›l her ülkenin hissetti¤i bir a¤›rl›kt›r. Bir
de rey sadece sand›ktan ibaret de¤ildir. Mesela kitle örgütlerinin gösterileri, toplant›lar›, hareketleri vs. Bütün bunlar, bask› grubu, beﬂ y›l, her gün çal›ﬂan demokrasi seçim sand›¤› kadar etkili bir araçt›r. ‹ﬂte Türkiye'nin anayasas›n›n iﬂlemez
hale getirdi¤i bir ﬂey de budur. Anayasa, demokrasiyi beﬂ y›lda bir güne hapsetmiﬂtir. Oysa do¤rusu her gün demokrasidir. Çünkü sizin oda olarak bir kere siyasette iﬂtigal yasa¤›n›z vard›r. Ne anlama geldi¤i de pek belli de¤ildir. Di¤er kuruluﬂ-
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larla, sendikalarla, derneklerle, vak›flarla siyasi partilerle dirsek temas› yasa¤›n›z
vard›r. Birlikte iﬂ, faaliyet yasa¤›n›z vard›r. Siz beﬂ y›l›n her gün nas›l politika üretip de iktidara yetki almay› söyleyebilirsiniz? Oysa as›l müeyyide sivil toplum canl›l›¤›n›n iktidar› her gün denetlemesidir. Meclis’teki siyasi partilerin, muhalefetin yarataca¤› dengeden çok daha etkili olan budur. Ama 1982 Anayasas› kamuoyu rejimini ve bask› gruplar› demokrasisini öldürmüﬂtür. Kas›tl› olarak, isteyerek, bilerek
felsefesi icab›. ‹ﬂte yeni anayasa yap›l›rken beﬂ y›lda bir de¤il, her gün demokrasiyi
sa¤layacak, kat›l›mc› modeller üretmek durumunday›z. San›r›m o taktirde iktidarlar bile seçim sand›¤›na kadar beﬂ y›l bildikleri gibi davranma özgürlü¤ünü zaten
bulamayacaklard›r. Beﬂ y›l› tamamlamadan demokratik yollardan düﬂen iktidarlar
tarihi pek çoktur. Örne¤i pek çoktur. Türkiye'de bile biliyorsunuz, birkaç defa erken
seçim yap›lm›ﬂt›r. Ve erken seçimler muhalefetten gelen bask›lar yüzünden ortaya
ç›km›ﬂt›r. Bütün mesele bu. T›kanm›ﬂ kanallar›, suni bir ﬂekilde t›kanm›ﬂ olan kanallar› yeniden açmak, demokrasiyi normal hayat›na yeniden kavuﬂturmakt›r, diye düﬂünüyorum.

Arslan Baﬂer Kafao¤lu
Teﬂekkür ederiz Say›n Tanör. ﬁimdi söz say›n hocam›z›n, buyurun.

Sulhi Dönmezer
Say›n baﬂkan, aziz dinleyiciler. ﬁimdi bana sorulan sorulara geçmeden önce
bir iki noktaya k›saca dokunmak istiyorum. Bir defa hemen ﬂu “anayasay› ihlal”,
“anayasaya ayk›r›” kavramlar›n› birbirinden ay›ral›m. Bu ikisinin kar›ﬂt›r›ld›¤›n› görüyorum. Anayasay› ihlal suçtur. Anayasaya ayk›r›l›k ise suç de¤ildir. Anayasaya ayk›r›l›¤›n müeyyidesi Anayasa Mahkemesi’nin o ayk›r› olan düzenlemeyi iptal etme sidir, o kadar. Anayasay› ihlal ise suçtur. Suç ne demektir? Suç, bir kanun taraf›ndan faili, eylemi, kusuru, hukuka ayk›r›l›k unsuru ve cezas› gösterilmiﬂ olan eylem,
hareket demektir. ‹ktidar› elinde bulunduranlar›n, anayasa ayk›r› olan, anayasa ile
ba¤daﬂmayan fiilleri, hareketleri di¤er biraz önce söyledi¤im tarife uygun olarak
özel mahsus bir kanun taraf›ndan cezaland›r›lm›ﬂsa o zaman suçtur. Onun d›ﬂ›nda
suç olmaz. Yani ayk›r›l›¤›n müeyyidesi, sadece onu Anayasa Mahkemesi’nin iptal
etmesinden ibarettir. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi bulunmad›¤› s›ralarda böyle
bir müeyyide uygulamas› da mümkün de¤ildi. Anayasaya ayk›r› olarak ç›kar›lan ka-
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nun yürürlükte kal›p gidecekti. Dolay›s›yla Anayasa Mahkemesi’nin teﬂkil edilmesi,
görevlendirilmesi, Türk hukuku, Türk siyaseti bak›m›ndan çok büyük ilerleme olarak
mütalaa edilmelidir. Baz›lar›, efendim Anayasa Mahkemesi ne demek, bu milli egemenli¤in orta¤› m› diyor? Nas›l olur, bu Meclis’in kararlarlar›n› iptal eder diyor. Ama
tabii bunlar safsatad›r. Bu sözler safsatad›r. Ama asl›nda dedi¤im gibi zaten
Anayasa Mahkemesi’nin varl›¤› iktidarlar bak›m›ndan da teminatt›r. 27 May›s'taki
hadisenin baﬂlar›na gelmemesini sa¤layacak esasl› teminatlardan birisini oluﬂturmaktad›r. Buna böylecene iﬂaret etmek istedim.
Bir de iﬂte biraz evvel konuﬂan muhterem arkadaﬂ›m›z ifade etti. Peki, yani
beﬂ sene çekecek miyiz bunu? ﬁimdi öyle zannediyorum ki e¤er devlet, bu bir devletse, belirli bir anayasas› varsa, belirli bir hukuki düzeni varsa, bunun baﬂ›ndaki iktidar›n istedi¤i gibi hareket edip beﬂ sene bütün kanunlar› çi¤nemesi söz konusu olmaz. Size küçük bir f›kra anlatay›m. Bizim S›dd›k Sami Onar hocam›z, ‹stanbul Üniversitesi'nde, iﬂte yeni üniversite kanunu ç›kt›ktan sonra 1946'da ‹ngiltere'ye resmi
bir ziyaret için gider. Yan›nda da Vakur Versan arkadaﬂ›m›z tercümanl›¤›n› yap›yor.
Efendim Prof. Laski ile konuﬂur. Prof. Laski kamu hukuku hocas› zannediyorum,
Londra Üniversitesi'nde olacak. Der ki kendisine, peki sizde idari tasarruflar aleyhine nas›l davalar aç›l›r? Laski der ki Kraliçe’ye müracaat eder, Kraliçe’den izin al›r.
‹zin ald›ktan sonra daval› gider normal mahkemede davas›n› açar. Bunun üzerine
S›dd›k Sami hocam›z da der ki, peki Kraliçe izin vermezse ne olur? Adam durmuﬂ,
yahu demiﬂ ben bunu hiç düﬂünmedim. Böyle ﬂey olmaz. Kraliçe izin verir. ﬁimdi
S›dd›k Sami bir kere daha ›srar eder, ya vermezse. Can›m öyle saçma ﬂeyler sorup
benim vaktimi iﬂgal etmesene demiﬂ. Meﬂhur olayd›r, yani ben rahmetliden bizzat
kendisinden dinledim.
ﬁimdi ne demek bu? ﬁu iﬂte, biraz evvel deminden beri söylenen konular. Bütün bu hukuki esaslar›n, anayasalar›n arkas›nda bir inanç sistemi laz›m. Vatandaﬂ›n da, idare edenin de, muhalefetin de bir inanç sistemi, bir kültürel temele dayanan bir inanç sistemi olmad›kça dünyan›n en güzel anayasalar›n› yapsak istedi¤imiz hedefe ulaﬂamay›z. Anayasalarla e¤er istenen rejimlere ulaﬂ›lsayd› çok kolay
olurdu bu iﬂ. Olurdu, her yerde olurdu. Bunun esas›, bu dedi¤im gibi biraz evvel de
söyledi¤im gibi, beﬂ sene yapamazsa bin türlü bask› grubunun, kendi partisinin
bask›s› var. Adam mebus, akﬂamüzeri eve gitti¤i zaman kar›s›n›n kendisine söyledi¤i sözler var. K›z›n›n o¤lunun söyledi¤i sözler var, öyle bombard›man alt›nda. Evet,
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efendim biraz evvel çözümü ideolojik ba¤lant›lara ba¤l› olmayan hususlarda bir misal vermiﬂtir. Öyle ifade ederken onu kösteklemek için yanl›ﬂ misal verirseniz iﬂte
ak›ll› adamlar hemen yap›ﬂ›rlar. Baﬂka misal da kendisi verdi biraz evvel Say›n Tanör. E¤itim, bütün vatandaﬂlara belirli ölçüde bir e¤itim verilmesi mecburidir. Devletin mecburiyeti. Bunu iktidarda bulunanlar›n, ideolojik e¤ilimi ne olursa olsun, yapmas› laz›m. Yani bütün çocuklara ilkokul, ortaokul, lise, belirli bir miktarda e¤itim
verme mecburiyeti. Mesela, bir misal olarak sanayileﬂme yerine bunu veriyorum.
Bak›n o yüzden ideolojik bir ba¤lant›ya ba¤l› olmadan yer alabilecek bir husus.
ﬁimdi bir de ﬂu ayr›nt›l› özel anayasa konusu. Bu da farz etti¤im gibi teorik
konu de¤il bana sorarsan›z. Çünkü birçok hükümler var. Bak›n 1961 Anayasas›’na
cevap hakk› var. Bas›nda cevap hakk›na ait hükmü biz koydurduk. 1961 Anayasas›’na ispat hakk›ndaki hükmü biz koyduk. Üniversitelerin düzeni hakk›ndaki hüküm
yine bizim üniversitelerimiz taraf›ndan konuldu. ‹spat hakk›n›n ne oldu¤unu biliyoruz
de¤il mi efendim? Hakaret davalar›nda, bas›n yoluyla baz› hakaret davalar›nda, iddiada bulunan do¤rulu¤unu ispat ederse sorumluluktan kurtulur, ceza almaz. Bunun ad›na ispat hakk› derler. Ve bas›n özgürlü¤ünün temel unsurlar›ndan birisidir.
Mesela biz bunu 1961’de anayasaya koydurduk. Çünkü o zaman›n ortam› bunu gerektiriyordu. Yarg›tay öyle yanl›ﬂ kararlar vermiﬂti ki onu bertaraf etmek istemiﬂtik. Affedersiniz bunlar› genel olarak ifade ettim.
ﬁimdi bir soru ﬂu: “Türkiye’de bir anayasa olmas› gerekli midir? Oldu¤una göre
bu özgürlükleri k›s›tlam›yor mu? Sizce aﬂ›r› özgürlük zararl› m›d›r de¤il midir?” Aﬂ›r›
özgürlükten ne anlad›¤›m›za ba¤l› tabii. E¤er belirli fikir ve düﬂünceler, ﬂiddete baﬂvurmak suretiyle dehﬂet metotlar› uygulamak suretiyle kabul ettirilmek isteniyorsa tabii aﬂ›r› özgürlüktür ve tabii aﬂ›r›l›¤›n niteli¤ine ba¤l›d›r.
Yine baﬂka bir soru: “Halk anayasaya evet diyerek ayr›ca bir karar m› verdi?
Yoksa demokrasiye geçiﬂin zaman sürecini mi k›saltt›?” ﬁimdi bak›n arkadaﬂlar
ben size söyleyeyim, buna Ayd›n Aybay da de¤indi. Bu bir sosyolojik araﬂt›rma konusudur. Ben sosyolojik konularda araﬂt›rmac› zihniyeti taﬂ›yan bir kimseyim. Bugün Türkiye'de kimse, hiçbir araﬂt›rmac› 1982 y›l›nda Türk halk›n›n bu anayasaya
ne düﬂünerek yüzde 92 oy verdi¤ini bilimsel olarak tespit etmedi. Bildi¤im kadar›yla yok. Dolay›s›yla niçin buna yüzde 92 oy verdi? Bir de 1961 anayasas› var, ona da
oy verdi. Ona yüzde 62 oy verdi. Yüzde 38 hay›r dedi. Ben 1982 Anayasas›’na hay›r diyenler aras›nday›m, ﬂahsen ilk defa itiraf ediyorum. 1961’e evet diyenler ara-
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s›nday›m. Hatta ona evet dedirtmek için komisyonlar teﬂkil ettik. Ben baﬂkanl›k
ettim. Böyle muhtelif yerleri dolaﬂt›k. ‹lkokullara gittik, okul aile birliklerine gittik,
teﬂvik ettik bu anayasaya evet deyin diye. Ona niye yüzde 38 hay›r dedi, buna neden yüzde 8 hay›r dedi? Bunlar›n cevaplar›n› bulmak laz›m. Efendim burada bask›
vard› da orada yoktu. Hay›r, orada da bask› vard›. 1961'de de ayn› bask› vard›.
1961'de de öyle, 1982'de de öyle. Bask› ise her ikisinde de vard›. Ama orada öyle
dedi, burada böyle dedi. Demek ki bunun bir tak›m sosyopsikolojik sebepleri var.
Hiçbir ülke, Amerika dâhil, halk›n büyük ço¤unlu¤u, önüne sunulan anayasay› tümüyle tetkik ederek, inceleyerek, analiz ederek, buna evet veya hay›r demez, böyle
ﬂey olmaz. Nerede insanlar alacak da, okuyacak da o anayasay›, 170-180 maddeyi.
Ondan sonra tamam bu bizim ihtiyac›m›za tekabül ediyor, diyecekler. Hay›r, bak›n
propagandada da kap›lar vard›r. ‹nsanlar o kap›lardan ald›klar› iﬂarete göre fikir
sahibi olurlar ve oy kullan›rlar. Türkiye'de de kap›lar var. Mesela bas›n kap›lard›r, o
f›kra yazarlar› kap›lard›r. Kamuoyunu o istikamete götüren kap›lar vard›r. Mesela
televizyon, bugünün en büyük kap›s› televizyondur. Bunlara bu kap›lardan gelen itibarlarla insanlar oy veriyor. ‹ﬂte 1982'de de halk oyunu anayasay› inceleyip tetkik
etti¤i, analiz etti¤i için vermedi.
Bak›n›z bir noktaya daha iﬂaret edeyim müsaadenizle. ‹nsanlar istikrar isterler. Sokaktaki insan istikrar ister, sokaktaki insan güvenlik ister, özgürlük de ister.
‹kisini birlikte ister. Zaten güvenlik ve istikrar olmadan özgürlü¤ünü kullanamaz ki.
‹kisini beraber, bir arada ister. Hatta bazen özgürlük ihtiyac› o kadar güçlenir ki insan özgürlü¤ünden bile vazgeçemez. S›rf o istikrar› elde etmek için, onu temin etmek için. Ben kendi etraf›mdan bilirim. 1980'de birçok insan yarabbi ne olursa olsun, benim çocu¤um akﬂamüstü okuldan çabuk gelsin diyordu. Ne olursa, kim el koyarsa koysun bunu demeye baﬂlam›ﬂt›. Gerçekleri görelim. O ne? O iﬂte özgürlük
ihtiyac›. Dolay›s›yla anayasalar›n kabul veya reddinde bu gibi unsurlar etkili olur.
Çeﬂitli unsurlar aras›nda ama hakiki sebebi bulmak için elbette ki dedi¤im gibi
araﬂt›rma yapmak çok daha iyi olur.
Baﬂka bir soruda “1980'den sonra konsey taraf›ndan ç›kar›lan ekonomik ve
sosyal hayatla ilgili kanunlar›n durumu nedir? Anayasaya bunlarla ilgili bir madde
konulmuﬂsa bu kanunlar›n geçerlili¤i hakk›nda pozitif hukuk aç›s›ndan görüﬂünüz
nedir” deniliyor.. Acaba bununla ﬂunu mu ifade etmek istiyorsunuz? 1982 Anayasas›’nda sorumlulu¤u bertaraf eden maddeden mi bahsediyorsunuz? Evet efendim.
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1980'den sonra baz› kanunlar var, konsey taraf›ndan ç›kar›lan. Bu kanunlar›n ﬂu
anda geçerlili¤i var. Bunlar› anayasa bertaraf m› etmiﬂtir? Yani ana yasaya bu
madde mi konmuﬂtur? Bunlar geçerlidir. Hay›r, öyle de¤il. Bu konuda Say›n Tanör
daha iyi cevap verir. Çünkü bunlar teknik. O teknik mesele. ﬁimdi bu konsey taraf›ndan ç›kar›lan kanunlar yürürlükte. Ve uygulanan kaç tane böyle kanun var? Mesela
radyo televizyonu düzenleyen kanun, konsey taraf›ndan ç›kar›lm›ﬂt›r. Bugün uygulanmaya devam diyor. Yani uygulanan kanunlar var. Mesela YÖK Kanunu o kanunlardand›r. Bunlar›n anayasaya ayk›r›l›¤›n›n iddia edilip edilememesi konusu de¤il mi?
‹ﬂte geçici 15. madde. O yani Anayasa Mahkemesi’ni, bu konudaki yetkisini ne yapm›ﬂ takip etmiﬂ. Ama meclis isterse bunlar› de¤iﬂtirir.

Ülkü Sönmez
Efendim benim sorum ﬂu. Bu kanunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan
ç›kar›lmam›ﬂt›r. Yeniden mi ele al›nmal›d›r?

Sulhi Dönmezer
ﬁimdi bana teknik hukukçu olarak soruyorsan›z, bunlar kanundur. Yürürlü¤e
konulmuﬂ, uygulanan kanunlard›r. Anayasa da bu ç›kar›lan kanunlar›n meﬂruiyetini
kabul etmiﬂtir. Bunlar uygulan›r. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi isterse bunlar›
ortadan kald›rabilir. Cevab› bu. ﬁimdi sorunun ikinci k›sm› da ﬂudur. Hani efendim
iﬂte solcular 146’nc› maddeden mahkûm ediliyor. Buna karﬂ› sa¤c›lar 313’üncü
maddeden mahkûm ediliyor. 146’nc› maddeden mahkum edilenler için ﬂartl› sal›verilme süresi, cezan›n üçte birini çekme ﬂart› konulmuﬂ. Hâlbuki bütün di¤er suçlarda 5’te birini çekme ﬂart› konulmuﬂ. Bu bir eﬂitsizlik ortaya ç›karm›yor mu tarz›nda düﬂünceler var. Anayasa Mahkemesi’ne de gitti. Anayasa Mahkemesi tabii nas›l karar verecek bilmiyoruz. ﬁimdi benim cevab›m ﬂu. Böyle bir hüküm, ﬂartl› sal›verilmenin niteli¤ine ayk›r›. Anayasa’ya eﬂitlik kural›n› falan filan b›rak›n. Buna benzer
kurallar Fransa'da da var. Ama niteli¤ine ayk›r›.
Ama biraz evvel de size söyledi¤im gibi as›l büyük hata af yapmamakt›r. A¤z›
burnu yerinde bir af yapamamakt›r. Otursalard› 87. maddedeki üç kelimeyi de¤iﬂtirselerdi, kald›rsalard›, do¤ru dürüst af yap›l›rd›. Ve bu herkesi tatmin ederdi. Bugün tatmin etmiyor arkadaﬂlar. Bana ne mektuplar geliyor cezaevlerinden. Biliyorum insanlar› tatmin etmiyor. ﬁimdi Hukuk Fakültesi’nde ö¤renciymiﬂ. Hukuk Fa-
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kültesi’ndeyken, ö¤renciyken, iﬂte belli bir suç iﬂledi¤i iddias›yla, 1980'de hakk›nda
S›k›yönetim Mahkemesi’nde takibata giriﬂilmiﬂ. Dava Yarg›tay’dan dönmüﬂ, devam
ediyor hala. Bu arada çocuk mezun olmuﬂ, avukat olmuﬂ, yaz›hane açm›ﬂ. Evlenmiﬂ
çoluk çocuk sahibi olmuﬂ. ﬁimdi bunun zaman aﬂ›m› süresi 15 senedir. ﬁimdi bu
adama gel diyeceksiniz, biz seni 8 seneye mahkum ettik. 313 öyle kolay bir madde
de¤ildir. 146'dan farkl› de¤il. Evet, sen mahkum oldun. Gel içeri gir, bunun beﬂte ikisini çek, kamu haklar›ndan da sürekli yasakland›n. Bitti, yaz›hanen gitti, sen gittin.
Çolu¤un çocu¤un. Böyle ﬂey olmaz. Yani 13 sene 14 sene süren davada art›k ceza
bitti. Benim kanaatim budur. Onun için bunu yapmak laz›m ve bunu yapmal›. Bence
ﬂimdi de yapmal›. Efendim bu sorunun birde son k›sm› da var. Kald›r›lan maddelerle
yerine getirilen antiterör yasas› mukayese edildi¤inde, demokrasinin geliﬂmesinde
ya da geri dönülmesi önünde neler olabilir? ﬁimdi bak›n bu antiterör yasas› teknik
bak›mdan bozuk bir kanundur. ‹yi yap›lmam›ﬂ bir kanundur. Dünyan›n muhtelif yerlerinde antiterör yasalar› var. Fransa'da, Almanya'da, ‹talya'da da var. Ve bizimkiler
benim gördü¤üm kadar›yla aﬂa¤› yukar› Frans›z kanununu taklit etmek istemiﬂler.
S›k›nt› ﬂu olmuﬂ. 141. 142’inci maddeler kalk›nca, 141 ve 142. maddelerin 3. bendleri
vard›r. O bendler milli duygular› tahrip etmek, zay›flatma veya tahrip etmeyi suç
haline getiriyor bir. Bir de ayr› bir hüküm vard›r. Irkç› propaganday› suç haline getiriyor. ﬁimdi bunlar›n hepsi bizden kalk›nca bu hükümler de kalkt›. ﬁimdi bu hükümler
1990'da iptal edilerek antiterör yasas›na bir hüküm koymuﬂlar. Bu hüküm de iyi
de¤il.

Arslan Baﬂer Kafao¤lu
Teﬂekkür ederim Say›n Dönmezer. ﬁimdi iki arkadaﬂa sonradan gelen iki soru
var. Onlar gelsinler. Yani eksik kalan sorular var. Önce Say›n Aybay'a, sonra Say›n
Tanör'e söz verece¤im.

Ayd›n Aybay
“Anayasa de¤iﬂti¤i zaman di¤er kanunlar›n anayasaya uygunlu¤u denetleniyor. Ve ayk›r› maddeler kald›r›l›yor mu? 1982 Anayasas›’n› bu aç›dan de¤erlendirin”
deniyor. Teknik olarak durum ﬂu. Bir 1982 Anayasas›, 1961 Anayasas›’nda oldu¤u
gibi evvela 174. maddede baz› kanunlar› saym›ﬂ ve bunlar›n anayasaya ayk›r› oldu¤u
ileri sürülemez, denmiﬂ. Bir kere bunlar›n anayasaya ayk›r›l›¤› kesin olarak ileri sü-
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rülemiyor. ‹kinci kategori 1980 darbesinden sonra 1982 Anayasas›’n›n yürürlü¤e
girip parlamentonun iﬂlemeye baﬂlad›¤› döneme ait kanunlar. Bunlar da geçici 15.
madde uyar›nca anayasaya ayk›r›l›¤› ileri sürülemeyen yasalar. Yani Anayasa Mahkemesi’nde bunlar dava edilemiyor. Bir de 73. maddede yer alan üç dört tane kanun var. Bunlar da Anayasa ile yürürlükten kald›r›lan 1980 sonras› yasalar›. Bu üç
kategori d›ﬂ›nda kalan yasalar hangi dönemde yap›lm›ﬂ olurlarsa olsunlar her geldiklerinde muhafaza ediliyor. Bunlar›n Anayasa’ya ayk›r›l›¤› ileri sürülebiliyor. ﬁu
ﬂartla, Anayasa’n›n yürürlü¤e girmesinden sonra ç›kan kanunlar parlamentodan
ç›k›ﬂlar›n› takip eden 60 gün içinde dava edilebiliyor. Ama daha eski tarihli de olsa
bu kategori d›ﬂ›nda olanlar için Anayasa’ya ayk›r›l›¤› ileri sürülmesi suretiyle Anayasa Mahkemesi huzuruna getirilebiliyor. Örnek olarak 1982 Anayasas› kendisine
ayk›r› olan kanunlar› otomatik olarak yürürlükten kald›r›yor, üç tanesi hariç. Bunlar
85 y›l›n›n kanunlar›. Öteki kanunlar aras›nda da bir ayr›m yap›yor. Bir k›sm› 1980
rejiminin kanunlar›. Bunlar›n hiç bir suretle yürürlükten kalkmas› söz konusu de¤il.
Üstelik Anayasa’ya ayk›r›l›klar› da ileri sürülemiyor. ‹kinci grupta demin söyledi¤im
1961 Anayasas›’nda yer alan “devrim kanunlar›” denilen kanunlar.

Arslan Baﬂer Kafao¤lu
Teﬂekkür ederim. Say›n Tanör'e bir soru daha var galiba.

Bülent Tanör
Efendim bana gelen soru ﬂöyle: “Her on y›lda bir kar›ﬂ›kl›k, müdahale, anayasa
yap›lmas›n›n sebebi nedir? Kar›ﬂ›kl›k ç›karanlar m›, müdahaleyi yapanlar m›, anayasan›n kötülü¤ü mü?” Do¤rusunu isterseniz ben bu soruya cevap veremem. Tek ﬂey
söyleyebilirim. Ama her müdahale için ayr› ayr› hangi yasan›n yap›lmas› hükümleri
var onu düﬂünmek laz›m. Sadece say›n konuﬂmac›n›n son olarak de¤indi¤i nokta,
Türkiye’de de gelenekler var. Tabii ki gelenekler var. Bizde eksikli¤ini vurgulamaya
çal›ﬂt›¤›m gelenek adalet gelene¤i de¤ildir. Yani o gelenek vard›r. Hangi dönemle ilgili bilmiyorum ama Koçi Bey Risalesi’ne bakt›¤›m›zda Osmanl›’da adaletten de
eser kalmad›¤›n›, Osmanl›’n›n kendi gözlemcilerinin gördü¤ünü anl›yoruz. O bak›mdan bu muhtemelen daha önceki dönemlere aittir. Yani Osmanl›’n›n adalet gelene¤i
pek kalmam›ﬂt›r. As›l eksik olan gelenek, bizim konumuz olan anayasal kültür, demokrasi gelene¤i, hukuk gelene¤idir.
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Arslan Baﬂer Kafao¤lu
Çok teﬂekkür ederim Say›n Tanör. Say›n dinleyenler, evet say›ca az›z, ama
çok dikkatliyiz. Ben dikkat ettim. 4 saattir bu paneli dinleme zahmetine katland›
bütün dinleyiciler. Tabii ben bunu, hocalar›m›z›n tatl› diline ve meseleyi çok iyi anlat›ﬂlar›na veriyorum. Hepinize çok teﬂekkür ediyorum.
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>>> PANEL
MUHASEBE MESLE⁄‹N‹N ÖNEM‹ ve GELENEKLER‹N OLUﬁTURULMASI
Tarih
Oturum Baﬂkan›
Panelistler

: 06.02.1993
: Prof. Dr. Halil NADARO⁄LU
: Prof. Dr. Mustafa A. AYSAN
Ö¤retim Üyesi
Erdo¤an ASLAN
Gelirler Genel Müdürlü¤ü Bölge Müdürü
Veysi SEV‹⁄
Ö¤retim Üyesi – Yazar
Fasih ‹NAL
Gazeteci
Ülkü SÖNMEZ
Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir
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>>> MUHASEBE MESLE⁄‹N‹N ÖNEM‹ VE
GELENEKLER‹N‹N OLUﬁTURULMASI

Mehmet Eren
De¤erli konuklar, sevgili meslektaﬂlar›m. Türkiye’nin de¤iﬂik bölgelerinden gelen
de¤erli oda baﬂkan›, yönetici ve temsilci arkadaﬂlar›m. Panelimize Ankara ve ‹stanbul’dan kat›lan bakanl›¤›m›z›n de¤erli temsilcileri, bas›n›m›z›n seçkin üyeleri. Panelimize göstermiﬂ oldu¤unuz duyarl›l›k ve ilginiz için teﬂekkür ediyor, sizleri en içten
sevgi ve sayg› ile selaml›yor, hoﬂ geldiniz diyorum. Öncelikle yasam›z›n ç›k›ﬂ›nda
katk›lar› nedeniyle minnetle anaca¤›m›z, ilginç politik kiﬂili¤i ve pratik çözümleyici
zekas›yla her zaman an›lacak olan eski Maliye Bakan› Adnan Kahveci’ye Tanr›’dan
rahmet diliyorum.
De¤erli konuklar sevgili meslektaﬂlar›m. Hepinizin bildi¤i gibi birçok eksiklikleri
ile bünyesinde yer alan 3568 say›l› meslek yasam›z›n ç›k›ﬂ›ndan bu yana, odalar›m›z ve merkezi örgütümüz TÜRMOB ile katk›lar›n› esirgemeyen akademik çevreler ve
mesle¤in örgütlenmesi ve kurumlaﬂabilmesi ad›na pek çok etkinlik ve kurumsal çal›ﬂma yap›l maktad›r. Bu paneli de kamuoyu oluﬂturmak anlam›nda çok önem siyoruz. Özellikle Ankara’da tam ﬂu saatlerde süren Bakanlar Kurulu toplant›s›ndan
sonra aç›klanacak olan vergi paketinde mesle¤imizi do¤rudan ilgilendirecek noktalar söz konusudur. Umuyorum ki toplant›m›za saat 15.30 sular›nda kat›lacak olan
Maliye Bakan›m›z Say›n Sümer Oral, panelimize verimli bir tart›ﬂma ortam› getirecek ve bize bugünkü geliﬂmeler noktas›nda geniﬂ aç›klamalar yapacakt›r. Bu anlam›yla, siz de¤erli meslektaﬂlar›m›n Say›n Bakan’›n kat›laca¤› süre içinde burada
bulunman›zda büyük yarar olaca¤› kan›s›nday›m. Bu anlam›yla da Say›n Bakan›m›z›n, Say›n Genel Baﬂkan›m Mustafa Özyürek’in, yine Oda Baﬂkan›m Say›n Yahya
Ar›kan’›n konuﬂmalar› do¤al olarak ilerleyen saatlerde olaca¤›ndan bilgilerinize sunmak istiyorum.
De¤erli meslektaﬂlar›m. ‹nsan hak ve özgürlüklerinin bir türlü ask›dan inmedi¤i, demokratikleﬂme çabalar›n›n art›k çocuklar›m›zdan torunlar›m›za miras kalan
bir sosyal çal›ﬂma ruhu oldu¤u günümüzde ne yaz›k ki mesleki örgütlenmemiz de bu
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aksak gidiﬂten pay›n› almaktad›r. Umuyorum ve diliyorum ki panelimiz yol gösterici
olur. ﬁimdiden bu uzun süreç alacak olan panelimize sabr›n›z ve ilginiz için teﬂekkür
ediyor, ﬂahs›m ve yönetim kurulum ad›na hepinizi en içten sayg› ve sevgi ile selaml›yorum ve panelimizi aç›yorum.
De¤erli konuklar, “Muhasebe Mesle¤inin Önemi ve Geleneklerinin Oluﬂturulmas›” konulu panelimizin oturum baﬂkanl›¤›n› yapmak üzere Prof. Dr. Say›n Halil Nadaro¤lu’nu rica ediyorum. De¤erli panelistlerimiz Prof. Dr. Say›n Mustafa Aysan,
Gelirler Genel Müdürlü¤ü Bölge Baﬂkan› Say›n Erdo¤an Aslan, gazeteciyazar hocam›z Say›n Veysi Sevi¤, gazeteci Say›n Fasih ‹nal ve eski yönetim kurulu üyemiz,
serbest muhasebeci mali müﬂavir Say›n Ülkü Sönmez’i divana davet ediyorum.

Prof. Dr. Halil Nadaro¤lu (Oturum Baﬂkan›)
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n “Muhasebe Mesle¤inin Önemi ve Geleneklerin Oluﬂturulmas›” konulu panelin say›n genel baﬂkan›, çok
de¤erli konuklar› ve meslek mensuplar›n› sayg› ile selamlayarak aç›yorum. Panele
baﬂlarken kural olarak paneli yöneten kiﬂinin say›n konuﬂmac›lar›, panelistleri dinleyicilere ayr› ayr› tan›tmas› gerekir. Bir yandan Say›n Bakan›n teﬂrifinin gecikmesi
ile ilgili olarak panelin geç baﬂlamas›ndan, di¤er yandan da panelde konuﬂacak olan
konuﬂmac›n›n her birinin isimlerinin kendisini tan›tacak kadar ünlü olmas›ndan dolay› buna gerek görmüyorum. Meslekteki etkinliklerini, eserlerini, kendilerini kiﬂiliklerini çok yak›ndan tan›yorsunuz. Bu itibarla bu k›sm› da zaman› iyi kullanabilmek için
ben bir tarafa b›rak›yorum.
Bugünkü bu panelin düzenlenmesindeki baﬂar›s›ndan ötürü Oda’y› ve Oda’n›n
yöneticilerini kutlamak gerekir. Böylesine bir günde mesle¤in bu kadar mensuplar›n›
bir araya toplamak gerçekten büyük bir baﬂar›d›r. Salonun her taraf›n› süsleyen bu
flamalarda yer alan bir tak›m sloganlar da davaya ne kadar ciddi bir ﬂekilde sar›ld›klar›n›n kan›t›d›r. Tabii sloganlarda yer alan hususlar› da ayr›ca tart›ﬂmak, konuﬂmak, geliﬂtirmek gerekir. Ama çok ciddi bir yaklaﬂ›m›n ve gayretin ürünü oldu¤u
daha baﬂlang›çta kendisini belli ediyor.
Bugünkü panelin konusu, muhasebe mesle¤inin önemi ve geleneklerinin oluﬂturulmas›. Panelde iki temel nokta var. Önemi ve geleneklerinin oluﬂturulmas› iki ayr›
üzerinde durulmas› gereken husus. De¤erli panelistler çok çeﬂitli yönlerden bunlara
yaklaﬂacaklard›r kuﬂkusuz. Ben kahvede oturunca k›sa konuﬂma yapmak için bir
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küçük an›y› nakletmekle yetinece¤im ve sözü panelistlere b›rakaca¤›m. 1940’l› y›llar,
fazla gerilere gitmek biraz da yaﬂlar› ortaya koyuyor. Muhasebe ile ilgili çok de¤erli
hocalar›m›z var. Bunlardan bir tanesi de zannediyorum soyad› Erk olan Nejat isimli
bir hocam›zd› ve ‹ﬂ Bankas› Bahçekap› ﬁubesi’nin de müdürüydü. Ve Fransa’da e¤itim görmüﬂ. O zaman muhasebe mesle¤i ile ilgilenenler, muhasebedeki uzmanl›k
alanlar›na göre isimlendirilirlerdi. Filanca banka muhasebesini çok iyi bilir, di¤eri sigorta muhasebesini çok iyi bilir diye bir tak›m tan›mlamalar yap›l›rd›. Bu hocam›z
derse baﬂlarken muhasebe mesle¤inin önemini ve say›sal unsurlarla olan iliﬂkisini
daha 1940’l› y›llarda belirtmek için aynen ﬂöyle demiﬂti: Beyler demiﬂti; muhasebe
ve muhasebenin dayand›¤› say›sal veriler o kadar büyük önem taﬂ›r ki, zaman›m›zda Amerika’da bir delikanl› parkta genç k›za ilan› aﬂk ederken ‘seni yüzde 80 seviyorum’ der. Kay›ts›z ﬂarts›z ilan› aﬂk etme devri geçmiﬂtir, der. Dolay›s›yla aradan
geçen çok uzun y›llar içinde bu meslek geliﬂti, kök sald›, yayg›nlaﬂt›. Kurallar› ve kurumlar› belirlendi yasal bir çerçeve içine oturdu. ﬁimdi bu yasal çerçeve içinde aﬂ›lmas› gereken birtak›m engeller var. At›lmas› gereken ad›mlar var sistemin yerleﬂmesi geleneklerin oluﬂturulmas› için. Çok ilerde panelistlerin yapacaklar› konuﬂmalarda bu noktalara ›ﬂ›k tutacaklar›n› ve sonradan söz alacak arkadaﬂlar›n görüﬂlerini ortaya koymalar›yla katk›lar› ile olumlu bir tak›m sonuçlara var›laca¤›n› ben
ümit ediyor ve bunu yürekten diliyorum. Bu ba¤lamda bugünkü toplant›da ilk sözü
de¤erli kadim dostum meslektaﬂ›m say›n Prof. Dr. Mustafa Aysan’a b›rak›yorum.
Kendisinin ünü, kiﬂili¤i, eserleri, etkinli¤i hepimizce iyi bilinmektedir. Buyurun Say›n
Prof. Aysan.

Prof. Dr. Mustafa Aysan
Say›n baﬂkan, say›n dinleyenlerim. Aram›zda bu mesle¤e gönül vermiﬂ o kadar
de¤erli kiﬂi var ki. Hepinizin ismini tek tek saymak istiyorum, ama onun için vaktinizi de almak istemiyorum. Hepinizi sayg› ile selamlar sevgi ile kucaklar›m. Bu konuﬂmamda muhasebe mesle¤inin ülkemizdeki gelece¤inden söz etmek istiyorum. Biraz
da dünyadaki geliﬂmelerinden ben söz ederek san›yorum ki ülkemizdeki muhasebe
çal›ﬂmalar›n›n dünyadaki geliﬂmelere uyumlu hale getirilmesini sa¤layacak baz› görüﬂler sunaca¤›m. Ülkemizde muhasebe mesle¤inin geçmiﬂi Cumhuriyetle beraberdir. Fakat bir kanuna kavuﬂmas› iki y›ll›k bir geçmiﬂe sahiptir. Onun için de böyle bir
toplant›da bu iki y›ll›k tecrübenin de¤erlendirilmesine amil olan oda yöneticilerini
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huzurunuzda kutlamak istiyorum. Bundan bir süre evvel, 1520 y›l önce bu konularda toplant›lar yapmak isterdik. Bir ço¤unu yapt›k, mesle¤in kanuna kavuﬂmas› için
çok yo¤un çal›ﬂmalarda bulunduk. O çal›ﬂmalar› birlikte yapt›¤›m›z arkadaﬂlar›m›zdan pek ço¤u aram›zda. O s›ralarda böyle kalabal›klar› toplayabilme, mesle¤e böylesine gönül vermiﬂ insanlar› bir araya getirmek bizim için çok zor oluyordu. Baz›
mesleki kuruluﬂlar›n, özel derneklerin yönetim organlar›n› oluﬂturabilmek için telefonlara sar›l›p insanlar› özel olarak oraya davet eder ve orada muhasebe meselelerini konuﬂmaya çal›ﬂ›rd›k. Muhasebe kongrelerine çok de¤erli meslek mensuplar›n›
davet ederdik, ama oralarda da bu kadar büyük kalabal›klar› bir araya getiremezdik. Onun için huzurunuzda konuﬂmak benim için büyük bir ﬂereftir. Mesle¤in gelece¤i konusunda da büyük bilgiler vermektedir. Onun için hepinizi kutluyorum. 3568
say›l› kanunun ç›kmas› bu nedenle bizleri böyle bir araya getirebildi¤i için çok büyük
bir rekor.
ﬁimdi bazen arkadaﬂlar›m›n konuﬂmalar›n› dinliyorum. Yaz›lar›n› okuyorum,
baz› ümitsizliklerini görüyorum. Ve bunun iyi olmad›¤› görüﬂünü huzurunuzda söylemek istiyorum. Ümitsizli¤e kap›lman›n yeri yok, gelece¤e ümitle bakmal›y›z hepimiz.
Neden, çünkü art›k bir kanunumuz var. Belirli olarak tutabiliriz elimizde, belirli maddelerini eleﬂtiririz. Politik mekanizmalar› etkileyerek, onu de¤iﬂtirmek için çal›ﬂabiliriz. Kanun de¤iﬂmeden de onun verdi¤i yetkilerle baz› çal›ﬂmalar yaparak o eksiklikleri tamamlayabiliriz. Onun için kötümserli¤e yer yok. Mesle¤imiz çok iyi bir noktadad›r. ‹nﬂallah daha iyi olacak. Bunu baﬂtan ﬂunun için söylüyorum. Biraz sonra
baz› eleﬂtirilerde bulunaca¤›m. Ama demek de¤ildir ki gelecek konusunda kötümserim. Gelecek çok iyidir. Bu ilginiz devam ettikçe biz hepimizin istedi¤i geliﬂmeleri
yapma imkan› bulaca¤›z Ve onlar› gerçekleﬂtirece¤iz, bundan hiç kuﬂkum yoktur.
3568 say›l› kanun bir reformdur, ülkemizde bu geliﬂme imkan›n› yaratm›ﬂt›r. Ama
bu kanunu çok k›sa sürede de¤iﬂtirelim diye çal›ﬂman›n da büyük yarar› yoktur. Henüz deneyim çok tazedir ve üstelik çok ›srar edersek bunda yap›lacak tadilat›n nas›l ç›kaca¤› belli de¤ildir. Biliyorsunuz bir politik mekanizman›n içine girecektir. Onun
için bendeniz sizlere kendi mesle¤imi çok severek söylemek istiyorum ki gelin bu kanunla bir beﬂ-on y›l yaﬂayal›m. F›rsat düﬂerse de¤iﬂtirelim. Ama ben zannediyorum
ki düﬂmeyecek. Gelin bu kanunu beﬂon y›ll›k bir deneyimden sonra de¤iﬂtirmeye çal›ﬂal›m. Ama hep beraber ﬂimdi bu toplant›dan baﬂlamak üzere o kanun çerçevesinde neleri yapabiliriz mesle¤imizi iyileﬂtirmek ve geliﬂtirmek için bunlar› düﬂünelim.
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Ben sözlerimi bu çerçevede haz›rlad›m. Öyle sunaca¤›m size.
Böyle inceleyince 3568 say›l› kanunu say›n baﬂkan›m, bundan önce 15 gün
kadar çal›ﬂ›yorum bu konuda. Çok büyük imkanlar oldu¤unu görüyor insan. O konudaki görüﬂlerimi huzurunuza koymak ve tart›ﬂmaya açmak istiyorum. Bunlar neler
olabilir? Türkiye’de 3568 say›l› kanun ç›km›ﬂt›r. Meslek odalar› çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Odalar birli¤imiz çok yararl› çal›ﬂmalar yapmaktad›r. Ama 3568 say›l› kanunun ve onun yaratt›¤› yasal güvencelerle çal›ﬂan mesle¤in henüz Türkiye’de etkili
bir denetim düzeni kurdu¤unu söylemek imkan› yoktur. Çünkü 3568 say›l› kanun
eleﬂtiren arkadaﬂlar›m›z çok hakl›d›r, eksik ç›km›ﬂt›r, çok önemli yanl›ﬂlar› vard›r.
Bu yanl›ﬂlar› huzurunuza koyaca¤›m ﬂimdi. O yanl›ﬂlar ›ﬂ›¤›nda gelin hep beraber
çal›ﬂal›m da bu yanl›ﬂlar›n etkisini asgariye indirelim. Türkiye’deki ekonomik denetim
düzeni konusunda ben çok eskiden beridir çal›ﬂ›yorum. Ekonomik denetim düzeni
çok geniﬂ kapsaml› bir iﬂtir. Bunun içinde finansal denetimi bizler yap›yoruz, bizler
organize etmeye çal›ﬂ›yoruz. Bu denetim iyi iﬂlemiyor. ‹yi iﬂlese vergi has›lat›ndaki
düﬂüklükten say›n baﬂkan›m bu kadar çok yak›nmay›z. ‹yi iﬂlese sermaye piyasas›ndaki geliﬂmelerden bu kadar çok yak›nmay›z. Hisse senedi sat›n ald›¤›m›zda bu
kadar zarara u¤rad›m ﬂikayetlerine bu kadar çok rastlamay›z. Baz› yat›r›mlarda
yap›lan büyük yanl›ﬂl›klara rastlamay›z. Ama en büyü¤ü biliyorsunuz bunu demostre eden, bunu temsil eden olay bankerlik skandal›d›r. Ondan önce de baz› küçük
skandallar olmuﬂtur, onlarla karﬂ›laﬂmay›z. Demek ki eksiklikler var. Bu K‹T’lerde
var, B‹T’lerde var, kooperatif birliklerindeki iﬂletmelerde var. B‹T’leri “belediye iktisadi teﬂekkülleri” için kullan›yorum. KiT’lerin denetim düzeninde aksama var. Özel ﬂirketlerin denetim düzeninde aksama var. Sermaye piyasas› kurumunun kurdu¤u denetim düzeninde aksamalar var. ﬁimdi ben söylemek istiyorum ki bu aksamalar›n
neler oldu¤unu önümüze koyarsak bu konudaki görüﬂlerimi daha iyi anlatabilirim size. Biraz da baﬂkan›n müsamahas›na s›¤›narak bu konudaki görüﬂlerimi söylemek
istiyorum. Bu eksikliklerden temel bir tanesi, bir meslek kuraca¤›m derken üç meslek kurmuﬂ olmas› bu kanunun. Asl›nda muhasebe mesle¤i tek bir meslektir. Ayn›
kurallara göre çal›ﬂmas› laz›m gelir. Ayn› örgütlere sahip olmas› laz›m gelir. Ayn›
ﬂekilde mesleki denetim yapmas› laz›m gelir. Bunun için de bizim kanunumuz, biliyorsunuz üç tane meslek yapmaya çal›ﬂm›ﬂ bu da olmam›ﬂ. En k›sa sürede bunu
ortadan kald›rmak laz›m. Kanun de¤iﬂmesi için bir süre bekleyece¤iz, ama bizler
beklemeyelim. Mesela ben s›k s›k teklif ediyorum, huzurunuzda tekrar ediyorum. ‹l-
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lerdeki odalar birlikte çal›ﬂmaya baﬂlamal›d›rlar. Hatta teklif ediyorum huzurunuzda. Yönetim kurullar› odalar›n üç ayda bir ortak toplant›lar yapmal›d›rlar. Mesle¤in
ilkelerini birlikte tespit etmelidirler. Kanun orada dursun. Kanun onlar› ayr› yaps›n.
Ama biz birlikte çal›ﬂmaya baﬂlayal›m. Birinci teklifim bu. Ama bu önemli bir noksanl›k bunun giderilmesi laz›m.
Mesle¤in ikinci noksan› aç›kça söylemek laz›md›r ki, meslek kuruluﬂunda Maliye Bakanl›¤›’n›n emrinde kurulmuﬂtur. Geliﬂmesi Maliye Bakanl›¤›’n›n etkisindedir.
Daha üç gün evvel gidiyorsunuz, muhasebe standartlar› yay›nlanm›ﬂ, hesap plan›
yay›nlam›ﬂ, ilkeler yay›nlam›ﬂ Maliye Bakanl›¤›, biz bunlar› uygulayaca¤›z. Böyle bir
ﬂeye izin vermemek laz›m diye düﬂünüyorum. Madem ki mesleki kuruluﬂumuz kuruldu, odalar›m›z, birli¤imiz var. Türkiye’de odalar birli¤inden baﬂkas›n›n muhasebe ilkesi yay›nlamas› yasaklanmal›d›r. Odalar birli¤i kendi düzeni içinde komitesini kurar,
bütün dünyada oldu¤u gibi. ﬁimdi huzurunuzda anmak istemiyorum, bir k›sm›n›z
benden fazla bilirsiniz. Bütün dünyada oldu¤u gibi mesleki kuruluﬂ kendi standartlar›n› yaratmal›d›r. Kendi ilkelerini yaratmal›d›r. Ve bu ilkeler bir kere tespit edildikten sonra b›rak›lamaz. Sürekli bir faaliyettir bu. Bütün dünya ülkelerinde oldu¤u gibi bu sürekli faaliyeti odalar birli¤imizin yönetmesi laz›m. Bunu yapmal›y›z, bunda
kanunun gerçi aç›k maddeleri var. Maliye Bakanl›¤› ile iﬂbirli¤ini öngörüyor. Maliye
Bakanl›¤›’n›n denetiminde, gözetiminde olmam›z› emrediyor. Ama Ankara’daki çal›ﬂmalarla, bu a¤›rl›¤› yavaﬂ yavaﬂ odalar birli¤imize çekme imkan›m›z vard›r. Onun için
illerdeki odalar, yani bizler, bütün meslek mensuplar› hatta di¤er mesleklerin men
suplar› da çal›ﬂmal›d›rlar. Onlar›n da menfaati vard›r bu iﬂte. Çünkü onlar da sermaye piyasas›ndan para kaybediyorlar, bankalarla iﬂbirli¤inde bulunuyorlar, vergi
ödüyorlar ve az vergi ödeyenlerin de cezas›n› çekiyorlar. Onun için bütün toplumun,
di¤er meslek mensuplar›n›n bizim böyle olmam›z için çal›ﬂmalar› laz›m.
Çünkü bu meslek, ülkede üretilen katma de¤erin millet aras›nda, halk aras›nda, onu yaratanlar aras›nda da¤›t›m›yla ilgili bir meslektir. Hangi parças› hangi
gruba ait olacak, hangi parças› devlete ait olacak, hangi parças› iﬂletmeye ait olacak, hangi parças› tüketicilere ait olacak? Onu kararlaﬂt›ran, onun kararlar›n› veren, denetimiyle e¤er etkili yaparsa onun tayin edilmesini sa¤layan bir meslektir.
Onun için de bütün meslek gruplar›n›n bununla ilgisi vard›r. En k›sa zamanda mümkün oldu¤u kadar Maliye Bakanl›¤›’ndan uzaklaﬂarak kendi mesleki ba¤›ms›zl›¤›m›z›
kazanmak zorunday›z arkadaﬂlar›m. Bundan daha muhterem bir hedef göremiyo-
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rum bizler için. Bunun için kanun de¤iﬂmeden de yap›lacak pek çok ﬂey vard›r.
Bu konuda bir yanl›ﬂl›¤› daha huzurunuzda belirtmek istiyorum. Bu yanl›ﬂl›k
mesle¤e giriﬂle ilgilidir. Mesle¤in giriﬂi de, 3568 say›l› kanunun içindeki giriﬂ ﬂartlar› da özel ﬂartlar› da hem s›navs›z, stajs›z meslek mensubu olmaya ba¤lanm›ﬂt›r.
Bu çok önemli bir noksanl›k. Çok zarar› var. En önemli zarar›, gençlere çekicilik b›rakm›yor mesle¤imiz. Bir meslek ki, okuldan mezun olmuﬂ, yüksek tahsilini bitirmiﬂ
bir insan›n ulaﬂmak için bakt›¤› bir genç mesle¤i de¤ildir, o meslek uzun vadede
adam olmaz say›n kardeﬂlerim. Bunu önlemek zorunday›z. Nas›l önleriz? Ben içinizden biriyim, mali müﬂavir olmuﬂ, yeminli mali müﬂavir olmuﬂ arkadaﬂlar›n›zdan biriyim. Çok muhterem addediyorum bunu, çok sayg›l› bir meslek addediyorum. Onun
için çok y›llar boyunca Maliye’ye raporlar verdim, mütalaalar verdim, muhasebe
kongresinden kararlar gönderdim. Aman bunu yapmay›n, yaparsan›z da geçici kongreye koyun, beﬂ y›lla s›n›rlay›n diye. Hatta bir zamanlar Maliye Bakanl›¤› yöneticilerinden iki y›lla s›n›rlamak için söz ald›m. Ama kanun böyle ç›kt›. Kanun böyle ç›kt›
ﬂimdi biz ne yapal›m? Ben diyorum ki bizler gençler için çekici hale getirelim bunu.
Mümkün oldu¤u kadar o özel ﬂartlarda girenleri azaltmak, gençlerin kolayca mesle¤e girmesini sa¤layacak ﬂekilde odalar›m›z› yönetmek suretiyle bu eksi¤i tamamlayabiliriz. Tabii as›l eksi¤i tamamlama, kanunu de¤iﬂtirmekle olacak. Bu otomatik giriﬂler mesle¤imizi korkar›m ki ileride emeklilik mesle¤i haline getirecek. Ben de içinizdeyim, bunu rahatl›kla söylüyorum. Ama bu meslek gençlerin mesle¤i olmal›d›r, bir
an evvel. Bir an evvel oraya ulaﬂmak zorunday›z. Düzeltme yapabilirsek, düzeltelim.
Ama düzeltmeyeceksek e¤er mesela odalar gençlerin cazibesini art›rmak için bu
mesle¤in propagandas›n› yapmal›d›rlar okullarda. Mezun olacak gençlere, bu mesle¤e gelin biz sizin elinizden tutar›z, iﬂinizi kolaylaﬂt›r›r›z diye propaganda yap›labilir.
Broﬂürler yap›labilir, onlara bu mesle¤in de¤eri anlat›labilir. Gençlere çekicili¤ini
artt›rmak için elimizden ne gelirse onu yapmal›y›z.
ﬁimdi bir yanl›ﬂtan daha söz etmek istiyorum. O da mesle¤in as›l büyük k›sm›na yani as›l gövdeye beyan tasdiki yetkisinin verilmemiﬂ olmas›d›r. Bu çok önemli
bir yanl›ﬂt›r. Ben yeminli mali müﬂavir oldu¤um halde bunu söylüyorum. Bu çok
önemli bir noksanl›kt›r. ﬁimdi tabii bu tasdik yetkisinin d›ﬂ›na ç›kabilmek için kanunu çi¤nememiz laz›md›. Onu yapmayal›m, onu tavsiye edemem. Ama f›rsat ç›kt›¤›
zaman, e¤er kanunda bir de¤iﬂiklik yapacaksak, mesela ﬂimdiki vergi reformu kanununda iﬂletme defteri tutanlar için merkez yapaca¤›m›za iﬂte bu tadilat› koyuver-
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sek ç›kar. Çok önemli bir tadilatt›r, beyan tasdiki yetkisi. A¤ustosta bir rakam
söylüyorum, yeminli mali müﬂavirlerden büro açm›ﬂ olanlar›n say›s› 423 tanedir.
A¤ustosta kongrede verilen rakamd›r. ﬁimdi bu 423 kiﬂi neyine bakacak beyan
tasdikinin? Neresini yapacak? Onun için hem mesle¤i bir araya getirmek için çal›ﬂt›¤›m›z planda da iﬂbirli¤i yapaca¤›z. Bizim kanunumuz, 3568 say›l› kanun, serbestler ayr› büro kuracak, yeminliler ayr› büro kuracak. Bir araya getirmiyor. Halbuki ben diyorum ki bitiﬂik odalarda beraber çal›ﬂ›l›r. Ayn› yap› içinde beraber çal›ﬂ›r›z. E¤er sizin belirli bir süre tasdik yetkiniz olmayacaksa, tasdik yetkisi olan
adamlara getirin onlar imzalas›n. Ama iﬂi siz yap›n. Yeter ki bu toplumun bu hizmetine yetiﬂelim. Böyle giderse yetiﬂemeyece¤iz. Onun için serbest mali müﬂavirlere ve beyan tasdiki yetkisinin verilmesi için çal›ﬂ›yorsunuz, ben de bu çabalar›n›z›
bütün gücümle destekliyorum. ‹nﬂallah olur.
Mesela meslek ﬂirketlerinin kurulmas›, çok önemli bir noksand›r. Buna izin vermek laz›m. ﬁimdi Türkiyemiz öyle bir halde ki yurtd›ﬂ›ndan gelen muhasebecilerimiz
var. Burada çal›ﬂ›yorlar, ben de destekliyorum. ‹yi oluyor. Onlar d›ﬂar›da vergi uzman› ile serbest muhasebeciyi bir arada çal›ﬂt›rabiliyorlar. Biz de beraber çal›ﬂal›m, ayn› yap› içinde birleﬂelim. Bir nevi avukatlar›n beraber çal›ﬂmas› gibi. Birlikte
çal›ﬂal›m, o zaman görece¤iz ki biz ne kadar yeminli ve serbesti ay›r›rsak ay›ral›m,
meslek tektir, birdir. Bir taraf› vergidir bunun, bir taraf› sermaye piyasas›d›r, bir
taraf› bankad›r, ﬂudur budur. Ama top yekün bir meslektir. Bu topyekün mesle¤i
bir yap› içinde birleﬂtirmekte yarar vard›r. Demek ki son teklifim sizlere, piyasada
çal›ﬂ›rken iﬂletmeler için iﬂ yaparken de birlikte çal›ﬂman›n yollar›n› bulal›m. Baz›
meslek mensuplar›n› görüyorum, çal›ﬂ›rken sizler o kadar ak›ll›s›n›z ki onun yolunu
bulursunuz. Kanun ne kadar ay›r›rsa da birlikte çal›ﬂal›m. Odalar seviyesinde birlikte, fabrikada birlikte. Hepinizi sayg› ile selaml›yorum. Müsamahan›z için teﬂekkür
ediyorum.

Prof. Dr. Halil Nadaro¤lu
De¤erli dostum, de¤erli meslektaﬂ›m Profesör Aysan’a son derece ilginç konuﬂmas› için ben de teﬂekkür ediyorum. Hepiniz dikkatle izlediniz. Çok önemli mesajlar verdi. 3568’in çok önemli bir kilometre taﬂ› oldu¤unu vurgulad›ktan sonra,
eksikleri kusurlar› var ama de¤iﬂtirmek yolunda ad›m atmak için henüz elveriﬂli de¤il. O itibarla o yoldaki çabalar› sürdürmek, fakat ﬂimdilik o konudaki aktif giriﬂim-
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lere geçmemek laz›m, dedi. Ve bu arada nelerin de¤iﬂtirilmesi hususundaki görüﬂlerini aç›k ve seçik bir biçimde ortaya koydu. Say›n Prof. Aysan’›n konuﬂmas›ndan alg›lad›¤›m kadar›yla, Maliye Bakanl›¤›’n›n bu konuyla çok fazla ilgilenip irtibatlanmas›ndan pek memnun de¤il. Çok hakl› olabilir de. Maliye Bakanl›¤› konusunda tabii ilginç bir ﬂey var. Say›n Cumhurbaﬂkan› Özal baﬂbakanken yapt›¤› icraatla ilgili olarak bir toplant›da ﬂunlar› söylemiﬂti. Evvela Hazine’yi ay›rd›m ﬂu Maliye Bakanl›¤›’ndan dedi. Bunu büsbütün ay›klamak istiyordum, ama yapamad›m, dedi. Hangi
kanunu açsan›z Türkiye’de, bir taraf›nda hiç ilgisi olmasa bile bir kerede Maliye Bakanl›¤›’n›n görüﬂü al›n›r diye bir hüküm ç›kard›m. Mutlaka, o kaç›n›lmazd›r. Tabii bu
arada bir ﬂeyi de hat›rlatmak isterim. Bu Maliye Bakanl›¤› çok tekin de¤ildir. Fazla
u¤raﬂmamak gerekir. Bu itibarla gene onlarla anlaﬂma halinde gitmekte yarar vard›r. Bu bir tehdit de¤il, bir tavsiye sadece. ﬁimdi ﬂahsen kendisine verilen yetki s›n›rlar› içinde Bakanl›k ad›na cevap vermek ihtiyac›n› duyar veya duymaz bilmiyorum
ama Maliye Bakanl›¤› gelirler genel müdürlü¤ünün genç ve de¤erli baﬂkan› Erdo¤an
Aslan’a sözü veriyorum. ‹ster bakanl›k ad›na, isterse kiﬂisel görüﬂü olarak bu konularla ilgili düﬂüncelerini ortaya koyacakt›r. Buyurun say›n Aslan.

Erdo¤an Aslan
Öncelikle ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› Baﬂkan ve Yönetim Kurulu üyelerine böyle bir toplant›y› düzenledikleri için teﬂekkür etmek istiyorum. Onlar›n bu tür çal›ﬂmalar› çok fazla, bundan da memnun oluyorum. Benim öncelikle vurgulamak istedi¤im konu, panel için öngörülen konu çerçevesinde olacak.
Yani muhasebe mesle¤inin önemi ve geleneklerinin oluﬂturulmas›. Say›n Baﬂkan,
say›n hocam›z Aysan’›n 3568 ve bakanl›¤›m›z hakk›ndaki görüﬂüne iliﬂkin olarak
cevapland›rmam istenilen bir konu varsa, e¤er vaktim varsa onu da cevapland›rmaya çal›ﬂaca¤›m. Günümüzde iﬂletmeler, özellikle endüstri, ulaﬂt›rma, inﬂaat, ticaret, banka ve sigortac›l›k gibi iﬂ kollar›nda dev boyutlara ulaﬂt›¤› hepimizin malumudur. Sermaye piyasas› araçlar›n›n geliﬂmesi ile birlikte olacak kaynak sa¤lama
imkanlar›n›n yan› s›ra iﬂletmenin faaliyet süreci içinde ortaya ç›kan sorunlar›n giderilmesinde hem güvenilir muhasebe bilgilerine olan ihtiyaç artm›ﬂ, hem de iﬂletmecilik muhasebe ve vergi konular›nda problemlerin uygun bir biçiminde çözümünde
uzmanlaﬂm›ﬂ kiﬂilerin bilgi ve yeteneklerine baﬂvurulmas›n› zorunlu hale getirmiﬂtir.
Kuﬂkusuz bu geliﬂme ekonominin geliﬂmesi iﬂletmelerde sermaye birikiminin sa¤lan-
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mas›yla yak›ndan ilgilidir.
Muhasebecinin önemi de iﬂletme baz›nda yaﬂanan bu ekonomik geliﬂmelere
göre artm›ﬂt›r. Ülkemiz deneyimlerine göz at›ld›¤›nda muhasebenin ilk etapta devlet taraf›ndan sürdü¤ünü bunun esaslar›n›n getirildi¤ini görüyoruz. Devletin ekonomik anlamda da öncülü¤ünü üstlendi¤i y›llarda sistemli ilk muhasebenin gene iktisadi devlet teﬂekkülü zemininde gerçekleﬂti¤ini bu konuda da Sümerbank’›n öncülük
yapt›¤›n› anl›yoruz. ‹ﬂletmelerin vergi mükellefi olabilme durumuna eriﬂti¤inde ise
vergi mevzuat›n›n muhasebenin tutulmas›nda yads›namaz bir iﬂlev üstlendi¤i de
aç›kt›r. Ayn› ﬂekilde iﬂletmenin ticari iliﬂkilerinden do¤an anlaﬂmazl›klar›nda da tacirlerin muhasebe kay›tlar›n› defterini delil olarak kabul eden Türk Ticareti Hukuku
kurallar›n›n uygulamas›nda do¤al olarak mesle¤in önemli oldu¤u muhakkakt›r. Sermaye finans piyasas›n›n geliﬂmesi ile birlikte bu piyasalarda güven ortam›n›n sa¤lanmas› bak›m›ndan ﬂeffafl›k ve kamunun ayd›nlatma ilkelerinin gündeme gelmesi ile
bu alanda uygulanmak üzere muhasebe standartlar›n›n uygulanmas› zorunluluk taﬂ›r hale gelmiﬂtir. Ve nihayet iﬂletmelerin uluslararas› ekonomik ve ticari iliﬂkilere
girmesi ile devam eden geliﬂmeler, muhasebe ve denetim mesle¤inin yasal bir statüye kavuﬂturulmas› zorunlulu¤unu do¤urmuﬂtur. Nitekim 3568 say›l› meslek yasas› yürürlü¤e girmiﬂ, meslek mensuplar› disiplin alt›na al›nm›ﬂ, örgütlenmeleri tamamlanm›ﬂ, belirlenen mesleki standartlar çerçevesinde faaliyete geçmiﬂlerdir.
Yasan›n amac› iﬂletmelerde faaliyetlerin ve iﬂlemlerin, sa¤l›kl› ve güvenilir bir ﬂekilde iﬂleyiﬂlerini sa¤lamak, faaliyet sonuçlar›n› ilgili mevcut çerçevesinde denetlemeye ve de¤erlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafs›z bir ﬂekilde sunmak ve yüksek mesleki standartlar› gerçekleﬂtirmek olarak belirlenmiﬂ olmas› meslek mensuplar›na hak ettikleri kimli¤i kazand›rmas›nda gerekli zemini oluﬂturmuﬂtur. Bununla birlikte 3568 say›l› yasada genel
kabul görmüﬂ muhasebe prensipleri, muhasebe standartlar›, denetim standartlar›
üzerinde yap›lan çal›ﬂmalar›n yürürlü¤e konmas› gecikmiﬂtir. Ancak geçti¤imiz y›l
sonunda yay›nlanan ve üretilen muhasebe bilgilerinden yararlanan kesimlerin temsilcilerinin geniﬂ kat›l›m›yla oluﬂturulan komisyon taraf›ndan haz›rlanan muhasebe
sistemi uygulama genel tebli¤i bu konudaki geliﬂmelerin en çarp›c› örne¤ini vermektedir. Muhasebe ve denetim standartlar›n›n uygulanabilir hale gelmesi ile muhasebe ve muhasebeciden beklenen iﬂlevlerin tam anlam›yla yerine getirilece¤i ﬂüphesizdir. Koﬂullar› sa¤lam›ﬂ, yeterli muhasebe ortam›n›n oluﬂmas›yla iﬂletme yönetimi
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oldu¤u kadar iﬂletme ile yak›ndan ilgili olan iﬂletme sahipleri ve ortaklar› kredi yat›r›m ve finans kurumlar› ticari iliﬂki kuran di¤er iﬂletmeler ve devletin ilgili kurumlar›
sa¤l›kl› ve güvenilir bilgi elde edecekler. Alacaklar› kararlarla hedeflediklerine güvenle
ulaﬂacaklard›r. Kuﬂkusuz böylesine makro seviyedeki ekonomik ve mali ortamdaki
güvenin sa¤lanmas› ekonomik ticari iliﬂkilerle iﬂbirli¤inin yarat›lmas› gibi faaliyetlerin yan› s›ra mikro planda da muhasebe iﬂlemlerinin daha h›zl› ve uygun bir ﬂekilde
yürütülmesi iﬂletmelerdeki verimlili¤in art›r›lmas›nda da katk›da bulunacakt›r. Do¤rudan veya dolayl› olarak iﬂletmeye ve ekonomiye katk›lar› apaç›k olan muhasebe ve
muhasebecinin önemi bu ba¤lamda vazgeçilmez konumdad›r. Kuﬂkusuz bu önem
muhasebe ve muhasebecinin görevini lay›k›yla yerine getirilmesine ba¤l› olarak iﬂletmede ve ekonomide kendini hissettirecektir. Dolay›s›yla muhasebe ve muhasebecinin önemi belirlenen ilkelerde ve standartlarda de¤il, bunlara sad›k kalan uygulama
ile ortaya ç›kacakt›r. Böyle bir durumda ise hem meslek ve meslek mensuplar› sayg›nl›k kazanacak, hem de iﬂletmede ve ekonomide önemli bir iﬂlevi üstlenecektir.
Muhasebecinin bilgi üretme fonksiyonu, muhasebe ve muhasebeciye verilen önemin
niteli¤ini de belirlemektedir. Bu itibarla muhasebecinin, muhasebe iﬂlemlerine ait
anlaml› ve güvenilir bilgileri sa¤layacak biçimde verilerin tasnif edilmesi, toplanmas›, do¤ruluklar›n›n saptanmas›, kaydetmesi, mali tablolar halinde sunmas›, analiz
ve yorumlamas›n› yapmas› gerekir.
Muhasebecilik sadece kay›t tutma iﬂlemi de¤ildir. Kay›t tutma fonksiyonu,
muhasebenin mekanik ve basit ö¤esidir. Muhasebe bilgi birikiminin analistik ve yorumlama fonksiyonu ise geniﬂ bilgi birikimini ve yetenek gerektirir. Ayn› ﬂekilde muhasebeyi hukuk sisteminden, iﬂletme ekonomisinden ba¤›ms›z düﬂünmek de zordur.
‹yi bir muhasebecinin iyi bir hukukçu olmas›n›n yan› s›ra iyi bir ekonomist olmas› da
gerekmektedir. Bütün bu konulardaki bilgi seviyesi di¤er bir deyiﬂle uzmanl›¤› analiz
ve yorumlar›nda sa¤l›kl› sonuçlara ulaﬂmas›nda gereklidir. Muhasebe bilgilerinin
üretiminde odak noktam›z muhasebeci oldu¤una göre, muhasebecinin mesleki
standartlar›n› da gözden geçirmemiz gerekir. 3568 say›l› kanun ve yönetmeliklerde
mesleki standartlar belirlenmiﬂtir. Ona göre meslek mensubu olabilmemiz için e¤itim staj ve s›nav koﬂullar›n›n yerine getirilmesi gerekir. Genel mesleki standartlar
olarak ise meslek ünvan› ve yeterlilik ilkesi, mesleki e¤itim ve bilgi, dürüstlük, güvenilirlik ve tarafs›zl›k, sorumluluk, ba¤›ms›zl›k, s›r saklama, haks›z rekabet baﬂl›klar›
alt›nda düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r. Bütün bu esaslar muhasebecinin mesleki tutumu
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ile ilgilidir. Muhasebecili¤in mesleki tutumuna iliﬂkin belirlemeler genel ilkeler niteli¤indedir. Sürekli geliﬂim ve de¤iﬂimin yer ald›¤› bir ortam da çal›ﬂan meslek mensuplar›na genel de¤er yarg›lar› vermektedir. Ancak öyle bir ortamda bu genel ilkelerin tam anlam›yla uygulanmas› ya da de¤iﬂik ﬂekillerde yorumlamaya imkan veren
esnekli¤i söz konusu olabilir. Bu itibarla muhasebe ve denetim konusunda u¤raﬂ
veren meslek mensubunun kendi geleneklerini oluﬂturmas› da gerekir.
Özellikle meslek mensuplar›n›n uzmanl›k, ba¤›ms›zl›k ve dürüstlükle ilgili konularda bu tür genel kabul gören geleneklere ihtiyaç oldu¤u aç›kt›r. Ahlak, yasal gerekleri aﬂan ölçüde kendini kontrol eden ideal bir insan özelli¤i olarak tan›mlanmaktad›r. Meslek mensuplar› bak›m›ndan ahlak, moral iliﬂkileri sistemini ve müﬂteriler,
toplum ve di¤er meslek mensuplar› ile yap›lan iliﬂkilerde uyulmas› gereken kurallar›n
yerine getirilmesi anlam›na gelir. Bu kurallar cezai gerektiren haller yan›nda cezai
gerektirmeyen fakat mesle¤i yücelten iyilik standartlar› da olabilir. Özellikle cezai
gerektiren kurallar yaz›l› haldedir. Ancak mesle¤i yücelten yaz›l› kurallar de¤ildir.
Cezai gerektirmeyen fakat nesnel olarak ba¤›ms›zl›k kendini kontrol ve moral dürüstlük içindeki davran›ﬂlar toplumda be¤eni ve sayg›nl›k kazan›lmas›nda önemli kural oynayacakt›r. Bu da bu konuda geliﬂtirilen geleneklerle oluﬂacakt›r. Bu aﬂamada 3568 say›l› meslek yasas› ve yönetmeliklerde varolan davran›ﬂ kurallar› d›ﬂ›nda
gelenek oluﬂturmak bak›m›ndan tespit etti¤imiz baz› hususlara de¤inmek istiyoruz.
Kuﬂkusuz bu tespitler öneri niteli¤indedir. Meslek mensuplar›n›n çal›ﬂmalar›n› kendi
sorumluluklar› alt›nda tam bir ba¤›ms›zl›kla yürütecekleri ba¤›ms›zl›¤›n mesle¤in temeli ve vazgeçilmez bir unsuru oldu¤unu, meslek mensuplar›n›n ba¤›ms›zl›klar›na
gölge düﬂürecek davran›ﬂlardan kaç›n›lmalar› gerekti¤i ilgili yönetmelikte belirtilmiﬂtir. Ancak ba¤›ms›zl›¤›n ihlal edildi¤ini gösteren haller belirlenmemiﬂtir. Bu itibarla meslek mensubu, sözleﬂmesi devam eden müﬂterisinden mali yarar sa¤lamas› ortak bir yat›r›ma girmesi veya borç para hallerinde ba¤›ms›zl›¤›n ne ölçüde ihlal
edildi¤inin kriterlerinin tart›ﬂ›lmas› gerekmektedir. Meslek mensubu do¤rulu¤una ve
nesnelli¤ine gölge düﬂürecek iﬂlerden kaç›nmal›d›r. Mesleki faaliyetlerle ilgili haks›z
rekabet di¤er bir konudur. ‹lgili yönetmelikler, meslek mensuplar›n›n mesleki dayan›ﬂma sorumlulu¤u içinde haks›z rekabete neden olacak durum ve davran›ﬂlardan
kaç›n›lmalar› gerekti¤i baﬂka bir meslek mensubu ile mesleki sözleﬂmesi devam
eden gerçek ve tüzel kiﬂilere mesleki hizmet vermeye giriﬂmeyecekleri, ücret ve eleman temini gibi konularda birbirlerine zarar verecek davran›ﬂlarda bulunmayacakla-
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r› kurala ba¤lanm›ﬂt›r. Ancak uygulamada bu kural›n gerekti¤i gibi iﬂlemedi¤i görülmektedir. Bu genel kurala uymak bir yana Amerikan uygulamas›nda müﬂteriye baﬂka bir muhasebeci taraf›ndan sürekli biçimde yap›lmakta olan hizmetleri kapsayan
bir seminere müﬂteriyi ça¤›rmak ve firma yay›nlar›ndan talep olmadan müﬂteriye
göndermek haks›z rekabet nedeni olarak kabul edilir. Ayn› ﬂekilde müﬂteri elde etmek için komisyon ödenmesi de yasakt›r.
De¤inilmesi gereken bir konu da ünvan kullan›lmas› ile ilgilidir. Meslek yasas›n›n üçüncü maddesinin öngördü¤ü aç›k yasa¤a ra¤men ünvan kargaﬂas› yaﬂanmaktad›r. Meslek yasas› ç›kmadan önce faaliyet sürdüren ba¤›ms›z denetim kuruluﬂlar› ile ba¤›ms›z denetçi deyimleri halen kullan›lmaktad›r. Böyle bir durum mesle¤in birli¤ini zedeledi¤i gibi meslek mensuplar› aras›nda farkl›l›klar yaratmaktad›r.
Bu konuda yeterli hassasiyetin gösterilmedi¤i ortadad›r. Sonuç olarak muhasebe
ve denetim mesle¤i bilgi ve güven kayna¤› mesle¤idir. Her meslek mensubu uzmanl›¤›, muhakemesinin sa¤laml›¤›, dürüstlü¤ü ve dürüstlü¤ün bir tamamlay›c›s› olan
ba¤›ms›zl›¤›n vazgeçilmez unsuru oldu¤unu görmeli, bunlar› mesle¤in karakterini belirleyen nitelikler oldu¤u bilincinde olmal›d›r. Faaliyeti s›ras›nda karﬂ›laﬂaca¤› her
sorunun çözümünde bu temel unsurlar› hiç bir zaman göz ard› etmemelidir. Meslek
mensubunun müﬂterisi ile di¤er meslek mensuplar› ile toplumla olan iliﬂkilerinde bu
çerçevede belirlenen mesleki bir tutum, hem sayg›nl›¤›n kazan›lmas›nda hem de
herhangi bir tasa ile karﬂ›laﬂmamas›nda güvenli bir yöntem olacakt›r. Öyle bir tutumun tüm meslek mensuplar› taraf›ndan benimsenmesi halinde mesle¤in ekonomideki yeri ve önemi ise tart›ﬂ›l›r olmaktan ç›kacakt›r. Say›n hocam›z›n muhasebe sistemi uygulama tebli¤ine iliﬂkin bakanl›¤›m›zca haz›rlanan bir görüﬂü vard›r.
Bu görüﬂte meslek mensuplar›n›n kendi örgütleri taraf›ndan haz›rlanmas›. Kuﬂkusuz tebli¤imde de aç›klad›¤›m gibi muhasebe bilgilerinden faydalanan kesim ne kadar çok kiﬂi varsa bu kadar kiﬂinin de o muhasebe standartlar›ndan etkilenece¤i
kuﬂkusuzdur. Dolay›s›yla muhasebe standartlar›n›n belirlenmesi, sadece muhasebe
mesle¤iyle ilgilenenlerle s›n›rl› olamaz. Dünya uygulamas›nda da böyledir. Avrupa’da
OIS’de gene bütün üye ülkelerin temsilcileri muhasebe standartlar›n› tart›ﬂmakta
ve yön vermektedirler. Halbuki ülkemizde her ﬂey her kural, maalesef meslek mensuplar› ya da toplum içinde geniﬂlemekte daima üst merciler taraf›ndan verilmektedir. Kuﬂkusuz bu durum arzulan›r bir durum de¤ildir. Ama maalesef geliﬂmeler bu
ﬂekilde olmuﬂtur. Bu nedenle muhasebe sistemi uygulama tebli¤i belki bizim bakan-
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l›¤›m›z taraf›ndan yay›nlanm›ﬂt›r ama haz›rlay›c›s› bakanl›¤›m›z de¤ildir. Hepinizce
bilindi¤i gibi muhasebe sistemi uygulama tebli¤i çok de¤iﬂik kesimlerin temsilcileri
ki bu arada meslek mensuplar› odalar ve birlik temsilcileri de dahil olmak üzere çok
de¤iﬂik kesimlerin temsilcilerinden oluﬂmuﬂ bir komisyon taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ.
Bakanl›¤›m›z sadece yay›nlanmas›nda arac›l›k etmiﬂtir. Bunu öncelikle vurgulamak
istiyorum.
3568 say›l› kanunun hükümleri konusunda tabi kat›ld›¤›m›z ve kat›lmad›¤›m›z
hususlar olacakt›r. Vard›r da, bakanl›¤›m›z olarak kat›lmad›¤›m›z hususlar vard›r.
Ama mademki bu mesle¤in geleneklerinden bahsediyoruz. Özellikle s›nav ﬂart› aranmayan, aranmadan meslek mensubu olan kiﬂiler için böyle bir gelene¤in oluﬂturulmas› da mümkündür. Hocam›zda kendisi söyledi. Ben herhangi bir s›nava staja tabi tutulmadan sadece bulundu¤um pozisyon itibariyle ald›m dedi. Bende öyle ald›m.
Ço¤u kiﬂi burada alm›ﬂ da olabilir. Önemli olan mademki s›nav esaslar›n› uygulatmak istiyoruz, o zaman biz o kimli¤imizden s›yr›l›p s›navlara girebiliriz. Çünkü birlik
her üç ayda ya da dört ayda bir s›nav aç›yor. Bunu sa¤layabiliriz. Madem ki geleneklerden bahsediyoruz, bu gelenekleri oluﬂturabiliriz. Teﬂekkür ediyorum.

Prof. Dr. Halil Nadaro¤lu
Erdo¤an Aslan’a ben de teﬂekkür ediyorum. Olaya çok hakl› olarak mensubu
oldu¤u Maliye Bakanl›¤› aç›s›ndan bakt›. Hakl›d›r, görevidir bir bak›ma. En ilginç
noktalardan bir tanesi bu yay›nlanan genel tebli¤in içinde yer alan cümlenin düzenlemesinin Maliye Bakanl›¤›’nda resen de¤il ilgili kuruluﬂlar›n temsilcileri ile birlikte
haz›rland›¤›n› belirtti. Tabii bu iﬂbirli¤inin, anlay›ﬂ›n›n ifadesidir bir bak›ma. Çok rahatlat›c› bir beyand›r. Baz› hususlarda hakl› görüﬂlere sahip olmas› do¤ald›r ama
asl›nda herkes ayn› noktada birleﬂiyor. Mesela çok kulland›¤›m›z “vergi borcu”, “vergi alaca¤›” deyimleri vard›r. Hep söylerim bu ikisi ayn›d›r. Maliye bakt›¤› zaman
onun için vergi alaca¤›d›r, mükellef yönünden bakarsan›z vergi borcudur. Borç ve
alacak gibi tamamen z›t iki kavram gibi görülmesine ra¤men temelde ayn› ﬂeydir.
Asl›nda bu mesle¤in herkes sayg›n ve etkin bir hal almas›n› arzuluyor. Baz› görüﬂlerde ufak tefek farkl›l›klar oluyor ki bu toplant›lar, bu türlü konuﬂmalar görüﬂmeler
bir konsensüse varmay› ve bir noktada buluﬂmay› sa¤layacakt›r. ﬁimdi söz, üçüncü
olarak Marmara Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ö¤retim üyesi ve
benim de¤erli meslektaﬂ›m, dostum Dr. Veysi Sevi¤’de. Buyurun Say›n Sevi¤.
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Veysi Sevi¤
Teﬂekkür ederim say›n baﬂkan›m. De¤erli konuklar de¤erli meslektaﬂlar›m.
Muhasebe kelimesinin sözcüklerde yer alan anlam› esas›nda mesle¤in niteli¤ini ve
niceli¤ini bize son derece anlaml› bir ﬂeklide anlat›yor ve gösteriyor. Bir ﬂeyin muhasebesini yapmak, bir iﬂin veya durumun olumlu ve olumsuz yönlerini birlikte de¤erlen direrek bir yarg›ya ulaﬂmak. Sözcük sözlükte böyledir. Yani bütün mesleki
faaliyeti bir kenara b›rakal›m. E¤er bir olay› de¤erlendirmek istiyorsak, muhasebesini yapmak istiyorsak, onun olumlu olumsuz yönlerini tartmam›z ve de¤erlendirmemiz sonuçta bir yarg›ya varmam›z laz›m. Ekonomik olaylar›n de¤erlendirilmesi ise
ekonomik olaylar›n muhasebesini yani gerekli biçimde ön görülen prensipler dahilinde bir yerlere kaydederek ortaya koymak suretiyle dünyada muhasebe mesle¤inin
oluﬂumu anayasal hukuk düzeninin oluﬂmas›yla özdeﬂleﬂmiﬂtir. Yani hangi ülkede
anayasa hukuku oluﬂmaya baﬂlam›ﬂsa o dönemlerde muhasebe olgusu da hukuksal bir görüntüye kavuﬂur hale gelmiﬂtir. Anayasa hukukunun oluﬂmas›nda iki temel etken vard›r. Biri siyasi etkenler birisi ekonomik etkenler. Ama hiçbir siyasi etken ekonomik olmadan ortaya ç›kmaz. Siyasi etkenlerin, siyasi olaylar›n alt›nda yatan neden ekonomiktir. Ekonominin gizli kalmas›, rakamlar›n gizli kalmas›, rakamlar›n belli bir sistem içerisinde belli yerlere geçirilmemesi halinde o ekonomide, o toplumda kara ekonomi, yeralt› ekonomisi gibi olaylar ortaya ç›kar. Tam anayasal tabiriyle kamu düzeni bozulur gider. Onun tüm dünyada anayasa hukukunda ekonomik
olaylar en az siyasal dengelerin sa¤lanmas› baz›nda yer almaktad›r. Türk Anayasas› da bu konuda somut hükümler olmamas›na ra¤men ekonomik düzenin korunmas›, kiﬂi haklar›n›n korunmas› kamu düzeninin korunmas› gibi sözcüklerle bir anlamda ekonomik olaylar›n do¤ru kavranabilmesinde yol gösterici, yönlendirici düzenlemeler içermektedir. Hal böyle olunca muhasebe olgusu, kendili¤inden anayasa
hukukundan kaynaklanan hukuksal, ekonomik, teknik, bilimsel bir olay haline dönüﬂmektedir. Olay böyle olunca muhasebe mesle¤i, muhasebecilik görevi toplum düzenini sa¤layan toplumda kiﬂilerin hakk›n›n korunabilmesi ve kollanabilmesi için icra
edilen mümtaz, hatta eriﬂilmesi biraz zor olmas› gereken bir meslek halinde kendisini göstermektedir. Dünyadaki uygulamalara bakacak olursak muhasebe ile ilgili
kurallarda ve muhasebe mesle¤inin geliﬂmesinde ve icras›nda di¤er mesleklerden
oldukça önemli ayr›cal›klar›n yer ald›¤›n› görmekteyiz. Dünyada ilk defa devlet muhasebesinin oluﬂturulmas›na yol açan anayasal düzenleri ve hukuksal düzenleri ge-
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tiren ‹ngiltere, Fransa 17. ve 18. yüzy›lda öncelikle devlet muhasebesine, yani devletin gelir ve giderlerinin rakamlara ba¤lanmas› için hükümler getirmiﬂler. Ve o dönemlerde bu mesle¤i yapacak kiﬂilerin kimler olabilece¤i konusunda düzenlemelere
aramaya ve uygulamaya koymuﬂlard›r. Bir muhasebe mesle¤ini ifa eden kiﬂinin toplum içindeki yeri o dönemlerde son derece önemli bir mevki, bir unvan, bir lakap olarak kabul edilmiﬂtir. Bu nedenden dolay› dünyada muhasebe mesle¤ini ve muhasebe mesle¤ini ifa edenlerin yasal bak›mdan korunmas› Türkiye’den adeta bir as›r önce diyebilece¤imiz bir zaman da ele al›nm›ﬂ ve onlar bu mümtaz mesle¤i belli koﬂullar çerçevesinde yapmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Türkiye’de ise bu yasal düzenleme gecikerek say›n Aysan hocam›z›n da söyledi¤i gibi büyük bir sevinçle büyük bir mutlulukla kabul edece¤imiz gibi yine geçmiﬂi pek k›sa olan bir sürede uygulamaya girmiﬂtir.
Fakat yasan›n içinde yine hocam›z›n söyledi¤i gibi eleﬂtiremeyece¤imiz yerler de¤il,
esas›nda olmas› gereken yerlere ve bu mesle¤in ba¤›ms›z olmas› niteli¤ini koruyacak hükümlerin pek yer almamas› dolay›s›yla eleﬂtiriye bence yer vermemiz gerekecektir. Ve esas›nda meslek sahipleri bu yasas›n›n içerisinde olmas› gereken hükümleri koydurtmak için ekonomik yollar› denemek zorunda kalacaklard›r. Çünkü siyasal
iktidarlar konuyu pek iyi düﬂünemedikleri için baz› siyasal bask›lar nedeniyle t›pk›
anayasal hukukun oluﬂturulmas› aﬂamas›nda oldu¤u gibi kendi ç›karlar›na, gerçek
durumlar›n› gizleyebilmek için bask› kurmak suretiyle muhasebe mesle¤ine karﬂ› tav›r alma çabas›na gireceklerdir. Onun için bu konuda da muhasebe mesle¤ini ifa
edenler, demokratik yolla bu tür çabalar› engelleme çabas›n› göstereceklerdir. Bir
kere bir ekonomide e¤er rakamlar kay›tlara girmiyorsa, bu rakamlar›n gerçek niteli¤i kolayl›kla herkesçe bilinmiyorsa, o ülkede huzuru bulmak tabii ki o siyasal toplumda huzuru bulmak çok zordur. Muhasebeyi ilgilendiren gruplar, kiﬂiler, iﬂyeri sahipleri oldu¤u kadar iﬂyeri ile iﬂ yapanlard›r. Alacakl›lard›r, yat›r›mc›lard›r, o iﬂyerinde çal›ﬂanlard›r, iﬂçilerdir. En sonda da devlettir. Çünkü devlet o rakamlar üzerinden kendisine göre bir pay alacakt›r. Buna da vergi diyecektir.
Esas›nda biz e¤er tüzel kiﬂilerle kiﬂilerin aras›ndaki iliﬂkileri iyi düzenleyemezsek devlet de bir ﬂey yapamaz. Devlet vergisini alamad›¤› için savunmalara merak
sarm›ﬂt›r. Baz› göstergelere merak sarm›ﬂt›r. S›k›nt› burada. De¤erli arkadaﬂlar›m, ç›kan yasada önemli bir boﬂluk vard›r. Bu boﬂluk bilinçli yap›lm›ﬂ olabilir, pek iddia edemem. Ancak bak›yoruz, ﬂöyle bir düzenleme var. Uluslararas› standard› uygulamas› ile ilgili önsöz madde 8’de diyor ki her ülkede mali tablolar›n yay›nlanma-
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s›n› az veya çok ölçüde yerel yönetmelikler idare eder. Yani her ülkenin kendi yönetmeli¤i idare eder. Bu gibi yönetmelikler ülkedeki düzenleyici ve muhasebecilik mesle¤i organlar› taraf›ndan yürürlü¤e konulur. Yani diyor ki her ülkenin muhasebe
ilkelerine o ülkenin kendi muhasebe organizasyonu, muhasebe mesle¤ini ifa edenler
belirler ve yürürlü¤e koyarlar. Çünkü nedeni ﬂudur. Muhasebe mesle¤ini ifa edenler
ekonomik olaylar›n tümünün defter kay›tlar›na girmesini ve izlenmesini isteyen kiﬂilerdir. Onlar›n, mesle¤in yüceli¤i gizli kapakl› ekonomik iﬂler de¤il, kayda geçen ekonomik iﬂlerden kaynaklan›yor. Bizim ç›kan yasam›zda ise muhasebe mesle¤inin ve
bu mesle¤i yapanlar›n özlük haklar›n›n iﬂleyiﬂinin ilkelerinin belirlenmesi konusunda
yetki siyasal otoriteye terkedilmiﬂtir. ‹ﬂte yanl›ﬂ buradad›r. Siyasal otorite bask›
alt›nda kal›r, yerel yönetim birimleri oluﬂturulmas› için yasa tasar›s› haz›rlar›z.
Çünkü mesle¤in ifas› siyasal otoriteye yasa ile terkedilmiﬂtir. ‹ﬂte kald›r›lmas› gereken olaylardan bir tanesi budur. Çünkü uluslararas› nitelikte anlaﬂ›lm›ﬂ, kabul
edilmiﬂ standartlar›n anayasada olan ön sözde muhasebe mesle¤i ile ilgili standartlar›n, meslek gruplar›n›n, meslek odalar›n›n belirlenece¤i hükme ba¤lanm›ﬂt›r.
Bir aç›dan Türkiye’deki muhasebe mesle¤ini oluﬂturan ve düzenleyen yasa ﬂu anda
uluslararas› nitelikten yoksundur. Mademki uluslararas› iﬂlemlerde, ticari iﬂlemlerde Türkiye yer almaktad›r. En büyük hedefi buradaki pay›n› büyütmektir. O halde en
az›ndan bugün güncel olan bir olay uluslararas› niteli¤e kendi yasas›n› getirmek zorundad›r. Kendi yasas›n› getirdi¤i vakit bu standartlar›, bu kurallar› devretti¤i oda
belirleyecektir. Oda belirleyece¤i için devletin müdahale etme hakk› e¤er yasalara
ayk›r› kamu düzenini bozucu nitelikte ise ki o vakit toplum zaten bitmiﬂtir. O vakit
belki olabilir. Bizim bu aç›dan olay› de¤erlendirmemiz halinde ortaya ç›kan sonuçlar
pek o kadar kolay yap›labilir, icra edilebilir nitelikte de¤ildir. Çünkü meslek süratle
kendi içerisinde kurallar›n› belirlemiﬂse, bunun topluma kabul ettirilmesi çabas›n›
göstermek zorundad›r. Meslek elemanlar› bugün bu savaﬂ›m içinde faaliyet göstermek, elindeki tüm araçlar› kullanmak zorundad›r. Belki zaman zaman siyasal otorite bize bu konuda önümüze hiç beklemedi¤imiz baz› yasal düzenlemeleri getirebilecektir. Yani baz› kiﬂilerin kay›tlar›n›n tutulmas› konusunda meslek elemanlar›n› bertaraf edici, yine baz› kiﬂileri defter tutmaktan, kay›t tutmaktan uzak tutacak,
ucuz çabuk ve az vergi ödeyebilir yöntemler geliﬂtirilebilecektir. ‹ﬂte bunlar› k›rmak
ve tart›ﬂmak da ve bunu bütün topluma anlatmak da meslek elemanlar›n›n birer
görevidir. Nas›l anayasa hukukunun oluﬂmas›, bir çok bu konuda u¤raﬂ verildikten
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sonra ortaya ç›km›ﬂsa ve nas›l bugün Türkiye’de anayasa hukuku halen tart›ﬂ›l›yorsa, tabii ki Türkiye’de ﬂu anda meslek hukuku da tart›ﬂ›lmal›d›r ve bir b›çak s›rt›ndad›r. Vergi yasalar›nda yap›lan de¤iﬂiklikler toplumun bir kesiminin ç›karlar›n› yak›ndan ilgilendirmektedir. E¤er bir kiﬂi daha az bir ekonomik yükle karﬂ› karﬂ›ya kalaca¤›n› hissederse ve baz› araçlar› kullanmak süreciyle bu yükten kendisini kurtaraca¤›n› ümit ederse bunun için belli bir bedel ödemeyi kabul edebilir. Bu bedel
ödendi¤i vakit tabii ki bir kamu düzeninin bozulmas› insanlar›n mutlulu¤unun ortadan kalkmas› onlar› hiç ilgilendirmez. Burada önemli olan o maddi menfaati sa¤lamakt›r. Türkiye’de de onun için ﬂu anda yüzde 60 bir gerçek usulde birinci s›n›f bilanço esas›na dayal› meslek adam›n›n u¤raﬂ verebilece¤i mükellef vard›r. Bu say›n›n
161 bine ç›kmas› engellenecektir. Bunu biz milyona hatta normal olarak yap›lan
araﬂt›rmalarda ticari faaliyette bulunanlara yüzde 60’›n›n bilanço esas›na göre
defter tutmas› kuram›na uygun ﬂekilde geliﬂtirmek için u¤raﬂ vermek zorunday›z.
De¤erli konuklar muhasebe geleneklerinin oluﬂturulmas› t›pk› anayasa hukukunun
oluﬂturulmas› gibi bir u¤raﬂ meselesidir. Önümüze ç›kacak engelleri teker teker bilinçli bir ﬂekilde aﬂmak zorunday›z. E¤er ekonomik aç›dan kendi geçimini zor sa¤layan bir grup varsa, defterini tutmaktan acizse, tutturam›yorsa maddi imkan› yoksa tabi hukukçu arkadaﬂlar›m›z meslektaﬂlar›m›z gibi onlara hukuki müzaheret
gösterece¤iz. Odalar›m›z ve birli¤imiz bu konuda yard›mc› olabilecek her türlü düzenlemeyi ve aç›klamay› yapacakt›r. Ancak kamu düzeninin oluﬂmas› için gerekli
ekonomik ﬂeffafl›¤› gizlemek, bertaraf etmek için suni müesseseler oluﬂturulacaksa
onun içinde meslek elemanlar› u¤raﬂ vereceklerdir, kavga edeceklerdir ve bunun üstesinden mutlaka gelebilecektir. Zannediyorum ki ﬂu günlerde içinde bulundu¤umuz
ortam bizi buna zorlamaktad›r. Hepinize sayg›lar sunarak teﬂekkür ediyorum.

Prof. Dr. Halil Nadaro¤lu
Say›n Veysi Sevi¤ sizin ﬂu alk›ﬂlar›n›zdan da anlaﬂ›laca¤› üzere ilginç noktalara de¤indi. Özellikle anayasa hukuku ile ilgili. ‹kincisi, de¤erli konuklar bilirler zannederim. Son zamanlarda literatürde bas›na da yans›d› zaman zaman bir anayasal
iktisat kavram› ç›kt›. Bunun öncüsü 1986’da Nobel ‹ktisat Ödülü’nü alan maliyeci
iktisatç› Buchanan’›n geliﬂtirdi¤i bir ak›md›r. Ama 1980’de ‹talya’da anayasa hukukçular› mevcut anayasay› “siyasal anayasa” diye niteleyip bunun yan›nda ayr›ca
bir “ekonomik anayasa” yapma görüﬂünü ortaya att›lar. Sonradan gelen yaklaﬂ›m-
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da ikinci bir anayasa de¤il ama mevcut anayasa içinde tamamen iktisadi hükümleri çok baﬂat ﬂekilde düzenleyen bir görüﬂün yer almas› iddias› taﬂ›yordu. Tabii hala
da literatürde ve kamuoyunda tart›ﬂ›l›yor, devam ediyor. Gerçekten de say›n Doktor Sevi¤ ilginç bir noktaya bast›. Yaln›z konuﬂmas›n›n sonunda o iyilik sever kalbi
ile avukatl›k vesilesi ile irtibatland›rarak nas›l orada müzakere halinde olup da avukat tutamayan bir kimseye baro avukat tutuyorsa, bu meslekte de defterlerini tutamayanlara müzakere gibi iyilik dolu bir yaklaﬂ›m getirdi. Orada istisnai olarak
durum ortaya ç›kar, dava ile birlikte biter. Bizde bu yol bir aç›l›rsa o zaman devaml›
defteri size tutturmaya kalkarlar. Efendim ﬂimdi söz s›ras› benim aziz dostum ve
de kadim arkadaﬂ›m Fasih ‹nal’da. Buyurun Say›n ‹nal.

Fasih ‹nal
Teﬂekkür ederim say›n baﬂkan. De¤erli dinleyenler, bu kadar maliye uzman›ndan sonra bir gazetecinin ne söyleyece¤ini merak ediyorsunuz. Asl›nda ben de merak ediyorum. Konu gayet teknik. Bu kadar teknik konunun içerisinde ne söylersem
acaba s›r›tmaz diye kendi kendime düﬂünmekteyim. Onun için müsaade buyurursan›z evvela ﬂu 3568’in biraz tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Zaten yaﬂ›m da
müsait galiba. Bu mali müﬂavirlerle ilgili kanun ilk 1938 senesinde ç›kar›lmaya kalk›l›yor. Fakat o s›rada Türkiye’nin ekonomik hareketlili¤i böyle bir kanuna ihtiyaç
duymad›¤› için baﬂlad›¤› gibi bitiyor. Esas teﬂebbüs 1948 senesindedir. Ve ben o
s›rada gencecik bir gazeteciyim. Meclis’e kadar geldi kanun, fakat bir hata ettiler
maliyeciler ve mali müﬂavirler. Mahkemelere avukat yerine biz ç›kal›m dediler. Ve
ondan sonraki Meclis’teki hukukçular›n ekseriyetinden kanun feci bir ﬂekilde torpillendi. Ve bundan da maliyeciler büyük bir ders ald›lar. Bir daha ondan sonra mahkemeye ç›kmak laf›n› kesinlikle etmediler. Ve hala daha etmiyorlar. Ondan sonras›nda çeﬂitli teﬂebbüslere u¤ruyor. Kanun veya meslek kanunu birbiri arkas›na kadük
oluyor. Bunda çeﬂitli ﬂeyler var. Bazen dört senelik dönemin, kanunun ç›kmas›na
yetmemesi, bazen hesap uzmanlar›yla mali müﬂavirlerin bu konuda bir türlü anlaﬂamamalar›. Bazen hatta mali müﬂavirlerle muhasebecilerin anlaﬂamamalar›. Aﬂa¤› yukar› 1986 senesine kadar bu iﬂ gidiyor. Ve 1986 senesinde iﬂte öyle ANAP’›n
iﬂi çabucak bitirme anlay›ﬂ›ndan, 4 maddelik zannediyorum, kanun ç›k›yor ve Anayasa Mahkemesi’nden dönüyor. Ve sonunda da iﬂte 3568 say›l› kanuna kavuﬂuyorsunuz. Kavuﬂuldu¤u s›rada bende dahil böyle bir kanunun kolay kolay ç›kaca¤›n›
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zannetmiyordum. Çünkü aradan 60 sene geçmiﬂti. 60 sene içinde bir ad›m ileriye
gidilememiﬂti. Kanun ç›kt› herkes ﬂapkas›n› havaya att›. Ve arkas›ndan tebrikler
baﬂlad›. ‹ﬂte kanunun ﬂuras› bozuktu, buras› bozuktu. Hakikaten bir tak›m aksak
taraflar var. Ben de zannediyorum Dünya gazetesinde okuyanlar hat›rlayacaklard›r. Çeﬂitli vesilelerle onlar› biz, sizin aynan›z olarak aksettirmeye gayret ettik. Ve
o s›rada zannediyorum. 1989’un Haziran’›nda ç›km›ﬂt› bu kanun. O s›rada art›k eylül ay›nda kanunun tadiline gidilece¤i hakk›nda hepinizin demesem bile bir ço¤unuzun ve genellikle odalarda derneklerde ileri kademelerde bulunan arkadaﬂlar›m çok
kesin kanaatleri var. Art›k eylül ay›nda bu kanun girer. Ben hep ﬂunu söyledim 60
senede ç›kan bir kanun 6 ay bile geçmeden tahkim edilemez. Nitekim aradan dört
sene geçti¤i halde hala öyle bir tadil söz konusu de¤il. Bence Say›n Prof. Aysan’›n
da söyledi¤i gibi bu kanunla biraz yaﬂamaya biraz al›ﬂmal›s›n›z. Bu kanun içinde bir
tak›m imkanlar bularak bu iﬂi yürütmeye al›ﬂmal›s›n›z. Çünkü kanunlar ﬂahsi kanaatime göre sadece Meclis’ten ç›kt›¤› gibi de¤il, Meclis’ten ç›kt›ktan sonra onu
uygulayanlar›n dirayetlerine ba¤l› olarak baﬂar›l› oldular. Sizin kanununuzda sizin
gibi dirayetli ve bu iﬂe hem çok emek veren hem de ilgi gösteren bir toplum taraf›ndan hakikaten iyi ﬂekilde yönetilecek kan›s›nday›m.
ﬁimdi müsaade buyurursan›z biraz muhasebecilikle ilgili olarak konuﬂmac›lar
çeﬂitli konulara temas ettiler ve hakikaten iﬂin biraz da felsefesini dile getirdiler.
Ben daha çok uygulamada görülen aksakl›klara dikkat çekece¤im. ﬁimdi biraz evvel
de bahsetti¤im gibi 3568 say›l› kanun ç›kal› neredeyse 4 y›l dolacak Haziran ay›nda. Ama baﬂ›ndan beri aksakl›klar›n devam etti¤ini ve sistemin oturtulmad›¤›n›
söylemek mümkün. Oysa ekonominin muhasebesiz, muhasebenin de ekonomisiz olamayaca¤› prensibini kabul etmek gerekir. Bunlar›n ikisi birbirinin tamamlay›c›s›d›r
ve buna bir iﬂletmeyi ilave edecek olursan›z, birbirine ba¤l› olan bu üçlü zincir koptu¤u zaman hakikaten bina çöker. Buna mani olmak için öncelikle ve ilk yap›lmas› gereken ﬂey, belgesi olmayanlar yani kaçak çal›ﬂanlar›n önlenmesidir. Oysa herhangi
s›radan bir insan, belgesi olmad›¤› halde rahat rahat muhasebecilik yapabiliyor, kaçak çal›ﬂabiliyor. 3568 say›l› kanunun 49. maddesi ise gayet aç›k. Yetkisi olmadan
serbest muhasebecilik yapanlar hakk›nda 6 aydan bir y›la kadar hapis cezas› ve 1
milyondan 10 milyona kadar para cezas› ve alt› aydan bir y›la kadar hapis cezas›
verilebiliyor. ﬁimdi kanunun 15. maddesinin 4. f›kras›nda ise odalara üye olma yanlar›n mesleki faaliyette bulunamayacaklar› belirtiliyor. Onun da cezas› 1 milyon lira
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ile 10 milyon lira. Üçüncü maddenin 2. f›kras› ise odalar yetkisi olmadan muhasebecilik yapanlar›n yani kaçak çal›ﬂanlar› ö¤rendiklerinde Cumhuriyet Savc›l›¤›’na bildirmek ﬂeklinde nitelendiriliyor. ﬁimdi bildirirler deniyor, bildirmek mecburiyetindedirler
deniyor. Demek ki burada bir emirci hüküm var. ﬁimdi ben sormak isterim. Acaba
49. maddeye göre yani kaçak çal›ﬂt›¤› için ﬂimdiye kadar hiç cezaland›r›lan var m›?
Odalar Cumhuriyet Savc›l›¤›’na kaçak çal›ﬂanlardan herhangi bir tanesini bildirmiﬂler mi? Görevleri olan bu vecibeyi yerine getirmiﬂler mi? ‹stanbul, Ankara, ‹zmir gibi
büyük ﬂehirlerde bu vecibeyi yerine getirmek kolay de¤ildir. Çünkü kimse kimseyi tan›m›yor, diyebiliriz. Ama Anadolu’da küçük kasabalarda kimin ne yapt›¤› gayet rahat bellidir. Hangi odan›n üyesi odas›na ihbar ettiyse kaçak çal›ﬂan savc›l›¤a verilmiﬂ. Böyle bir ﬂey var m›, biliyor musunuz?
ﬁimdi odalar kanunun kendilerine zorunlu olarak verilmiﬂ olan bu görevi yerine
getirmezlerse kaçak çal›ﬂanlar›n kimseyi ﬂikayet etmeye hakk› olabilir mi? Neden
t›bbiyeden mezun olmadan doktorluk yapmaya kalk›ﬂanlar, neden harp okulunu bitirmeden subay elbisesi giyerek k›z tavlamaya kalkanlar dahi çok a¤›r bir ﬂekilde
cezaland›r›l›yor da, ehliyetsiz muhasebecilerle kimse ilgilenmiyor. San›r›z ehliyetsiz
doktorluk yapmaya sa¤l›¤›n› tehlikeye att›¤› için izin verilmiyor. Oysa kaçak muhasebeci memleketin ekonomisini tehlikeye at›yor. Sadece bilgisizi oldu¤u için de¤il,
patronun karﬂ›s›nda eli mahkum oldu¤u için tehlikeye at›yor. Adam patron ne derse onu yapmak zorunda, aksi halde iﬂinden olur. Bu yüzden defterde bir türlü yasal
olmayan uygulamalara gidiliyor. Vergi kaç›rmalar mümkün hale getiriliyor. Onun için
mesle¤in zapturapta al›nmas› isteniyor. Evvela kaçak muhasebe sorununu halletmek mecburiyetindesiniz. ﬁimdi ikinci ve hayret etti¤im, buradaki konuﬂmac›lar›nda
ele alacaklar›n› zannetti¤im hatta geçen gün Cumhuriyet gazetesinde de verilen
ilanda iﬂaret edilen iﬂletme yönetim merkezleri konusuna gelmek istiyorum. Ben
burada bu konu çok görüﬂülecek zannediyordum, görüﬂülmedi. Biz tabii gazeteci oldu¤umuz için rahat rahat konuﬂabiliriz.
Vergi Usul Kanunu’na eklenen mükerrer 170. maddeye bakt›¤›m›z zaman ne
kadar yasal olmayan hüküm varsa gündeme getirildi¤ini görüyoruz. Evvela il ve ilçelerde yönetim merkezleri kurulabilir diyor. Kurulacak olan ne. Kanuna bakt›¤›m›z zaman da dernekler kanunu hükümlerine göre kurulacak yönetim merkezleri diyor. Yani demek ki kurulacak olan bir dernektir. ﬁimdi bu dernek Türkiye Odalar Birli¤i’nden, esnaf ve sanatkarlar odalar›ndan ve mali müﬂavirler odalar›ndan al›nacak
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temsilcilerle kurulacak. Bu durumda üç kuruluﬂtan bir tanesi temsilci vermezse
dernek kurulamaz. Çünkü burada mükerrer 170. maddede bir emredici hüküm var.
175. maddenin ikinci f›kras›nda il ve ilçedeki odalarda en az ikiﬂer temsilci taraf›ndan Dernekler Kanunu hükümlerine göre oluﬂturulur diyor. Yani oluﬂturulabilir demiyor, oluﬂturulur diyor. Oluﬂturulur dedi¤i zaman da e¤er bu oluﬂturulmazsa o
zaman iﬂletme yönetim merkezlerinin kurulmas›na imkan kalmaz.
Gene kanunun 3. paragraf›nda ‹ﬂletme Yönetim Merkezleri kay›tl› üyelerin
muhasebelerini tutmak, iﬂletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat iﬂlemi üzerine
ve müﬂavirlik yapmak üzere 3568 say›l› kanuna göre yetki alm›ﬂ meslek mensubu
çal›ﬂt›rmak zorunludur hükmünü getiriyor. Burada da bir emredici madde var. Meslek mensubunu çal›ﬂt›rmak zorundad›r diyor. Tabii ki 3568 say›l› kanunun biliyorsunuz 15.maddesine göre serbest muhasebeci ve mali müﬂavirler gerçek ve tüzel kiﬂilere tabi ve onlar›n iﬂyerlerine ba¤l› olarak hizmet akti ile çal›ﬂamazlar. ﬁimdi iki
tane emredici hükmün burada çeliﬂti¤ini görmekteyiz. ﬁimdi mali müﬂavirler hizmet
akti ile çal›ﬂabilirler mi, çal›ﬂamazlar m›, bu nokta çok önemli. Bence genelde çal›ﬂamaz ama Vergi Usul Kanunu’na eklenen mükerrer 170. madde gere¤ince ‹ﬂletme
Yönetim Merkezlerinde pekala çal›ﬂabileceklerdir. Çünkü 3568 say›l› kanun yürürlü¤e girece¤i için mükerrer 170. madde 3568 say›l› kanun dan sonra yürürlü¤e girece¤i için mükerrer 170. madde bu imkan› vermektedir. 175. maddenin son paragraf›nda da rahats›z edici noktalar vard›r. Maddenin ikinci paragraf›na göre ‹ﬂletme
Yönetim Merkezleri, Dernekler Kanunu hükümlerine göre kurulacakt›r deniyor. ﬁimdi
bu merkezler bir dernek olacak demek ki. Bu derne¤in genel kurulu kimlerden oluﬂacak. Seçimleri nas›l yap›lacak, baﬂkanlar›, yönetim kurullar› kimlerden seçilecek. Bütün bunlar›n hepsi meçhul ve bu meçhuller son paragrafta belirtilen Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lacak yönetmelikle aç›kl›¤a kavuﬂacak. ﬁimdi düﬂünebiliyor musunuz, bir dernek kuruluyor ve bu derne¤in statüsü sanki baﬂka hiçbir iﬂi kalmam›ﬂ
gibi Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›l›yor. Bu uygulamadan rahats›zl›k duymamaya imkan yok. Laf›n k›sas› konu kula¤a tersten göstermekten baﬂka bir ﬂey de¤il.
Bu uygulama yerine 3568 say›l› kanunun getirdi¤i hükümleri uygulasalar ve serbest muhasebecilere, mali müﬂavirlere ve yeminli mali müﬂavirlere gereken yetkileri
verseler hakikaten mesele halledilecek.
Türkiye’de mükelleflerin yüzde sekseni hayat standard›na tabidir. Onun için
istedi¤iniz vergiyi ç›kar›n, istedi¤iniz ﬂekilde hesaplay›n, sonunda iﬂ dönüyor dolaﬂ›-
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yor. Mükellef gene hayat standard›na göre vergisini veriyor. Yani bu eski baﬂ vergisi gibi. Say›n baﬂkan süremin doldu¤unu söylüyor. Ben ondan iki üç dakika daha rica ediyorum. Efendim bu durumda ne muhasebenin ne de muhasebecinin hiç bir
önemi kalm›yor. Yani muhasebeci bir iﬂlem yapsa da yapmasa da pek bir ﬂey fark
etmiyor. Mükellef de bunun fark›nda. Denetim de yok, iyi muhasebeci kötü muhasebeci aras›ndaki fark nedir belli de¤il. Oysa muhasebecinin önemi artsa devletin çok
büyük menfaati olur. Ve bir nokta daha ayr›ca, 2 üç y›ld›r ç›kar›lan aflarla do¤ru
muhasebe tutman›n önüne geçiliyor. Meslekle ilgili belgesi olmayanlar iﬂ yapamaz
hükmünü uygulayan yok. Herkes istedi¤ine muhasebesini tutturabiliyor. Ama bu
defterler do¤ru mu yanl›ﬂ m› tutuluyor, kimse ilgili de¤il. Son olarak bir ad›m at›ld›.
Ve beyannamelerde muhasebecilere imza yeri aç›ld›. Ancak bu imzay› att›rmak da
zorunlu hale getirilmedi. Bunun yan›nda yat›r›m indirimleri, tecil, telkinler gibi Vergi
Usul Kanunu’nda belirlenen bir sürü iﬂlem var. Muamelelerde mahkemelerin bilirkiﬂilik müessesesi vard›r. Bilirkiﬂiler lalettayin kiﬂilerden oluﬂuyor. Oysa ticari oluﬂmazl›klarda hakimlerin meslek mensuplar›ndan bilirkiﬂi seçmeleri gerekiyor. Ticaret
kanununda ﬂirketlerin deneticileri meslek mensuplar›ndan seçilmeli. Kanun denetici
akraba olmaz diyor. Ama bu sefer de deneticiler ﬂirketin yak›n olanlar›ndan seçiliyor. Ve çok ortakl› ﬂirketlerde, mesela kooperatiflerde denetçi raporu genellikle yönetim kurullar› taraf›ndan haz›rlan›yor. Meslek mensuplar› örgütlenerek e¤er haklar›n› korumak için bu konulara dikkat ederlerse zannederim büyük aﬂamalar sa¤lanabilir. Ve 3568 say›l› kanuna ra¤men aﬂamalar sa¤lanabilir. Beni dinledi¤iniz için
en baﬂta say›n baﬂkana ve sizlere teﬂekkür ediyorum.

Prof. Dr. Halil Nadaro¤lu
Aziz ve kadim dostum say›n Fasih ‹nal’a teﬂekkür ediyorum. Konuﬂmas›na
baﬂlarken bu kadar maliyecinin aras›nda dedi. Hemen Prof. Dr. Say›n Aysan bana
hat›rlatt›. Niye maliyeci diyor, muhasebeci demedi. O vergi ile muhasebenin ayr›lmaz bir bütün olmas›ndan kaynaklan›yor. Dolay›s›yla birbirinden ay›rmak mümkün
de¤il. Ama bu noktada ben çok samimi bir kanaatimi huzurunuzda dile getirmek istiyorum. Panelin baﬂl›¤› da “Muhasebe Mesle¤inin Önemi”. Ben art›k bu aﬂaman›n
çok geride kald›¤› kanaatindeyim. Bugün muhasebe mesle¤inin öneminin tart›ﬂ›lmas›na bir gerek yok. Çünkü bunu teslim etmeyen, kabul etmeyen kimse yok. Tesadüfen tek tek ç›karsa o ça¤d›ﬂ› bir düﬂünce diye kabul etmek laz›m. Mesele bu önemin

>>> 1990-2006 PANELLER

601

1.qxp

10/3/08

11:08 PM

Page 602

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

hukuken nas›l tescil edilece¤i noktas›ndad›r. Yoksa önemini tart›ﬂman›n bir yarar›
yok ki aksini söyleyelim. Ama hukuken bu önem nas›l tescil edilmeli, nas›l tayin edilmeli. Tart›ﬂmada maksat budur. Bununla ilgili olarak kanunda bir tak›m de¤iﬂiklikler yap›lmas› gerekir görüﬂü var. Hakl› olarak. Kan›ma göre bu iﬂ için en elveriﬂli ortam seçime yak›n dönemdir. Kamuoyunun etkisi o dönem büyük olur. Hatta vergi
kanunlar› içinde ayn› ﬂeyi söylerler. Verginin eskisi iyidir, yenisini ayakkab›ya benzetirler. Eskisi aya¤a vurmaz, ayak ona al›ﬂm›ﬂt›r. Yenisi vurur. Onun içindir ki baﬂlang›çta ç›kan bu gibi ﬂeylerde de seçim haline gelindi¤i zaman kamuoyu çok daha
etkili olur. Çabalar›n›z› o tarihlerde yo¤unlaﬂt›r›rsan›z, zannediyorum daha olumlu
sonuç almak mümkün olur. ﬁimdi sabahki toplant›n›n sön sözü Say›n Ülkü Sönmez’de. Serbest muhasebeci mali müﬂavir. Zaman› iyi kullanaca¤›ndan eminim. Buyurun Say›n Sönmez.

Ülkü Sönmez
Teﬂekkürler say›n dinleyiciler, teﬂekkürler say›n baﬂkan›m. Say›n baﬂkan›m,
mükerrer 175’le bizim sesimizi k›smak için herhalde mikrofonlar› bozdular. Ama biz
sesimizi her ortamda duyuraca¤›z. Genel kurullarda son söz meslek mensubunundur düﬂüncesiyle, son sözü bana verdi¤iniz için de size ayr›ca teﬂekkür ederim.
De¤erli meslektaﬂlar›m insanlar›n birbirleri aras›nda al›ﬂveriﬂe baﬂlad›¤› günde oluﬂan ve dünya tarihinde nerede ise yaﬂ›t olan, geliﬂmiﬂ ülkelerde en sayg›n ve
en güvenilir meslekler aras›nda yerini alm›ﬂ bulunan muhasebe mesle¤inin ülkemizde hala önemi konusunda bizleri bu kürsülerde konuﬂturmak zorunda b›rakanlar›
nas›l yad etmemiz gerekenleri bu mesle¤in çilesini çeken sizlerin kalplerine b›rak›yorum. Evet de¤erli meslektaﬂlar›m; muhasebecinin önemini say›n baﬂkan›m›n da beyan etti¤i gibi bilinmemesini ve tart›ﬂ›lmas›n› yad›rgam›ﬂt›m. Ve böyle bir konuya
niye ihtiyaç duyuldu¤u düﬂüncesi hakim olmuﬂtu. Fakat mükerrer 175 gündeme
geldi¤inde Oda yöneticilerimizin ne kadar isabetli bir karar ald›¤›n›, ülkemizde hala
muhasebe mesle¤inin önemini bilmeyen insanlar›n varoldu¤u düﬂüncesiyle, bu mesle¤in önemini anlatmam›z gerekti¤i f›rsat›n› bizlere verdi¤i için onlara da teﬂekkür
ediyorum. Ve mükerrer 175’le ilgili say›n devlet yöneticilerimizi uyarmay› bir borç biliyorum. Say›n Fasih ‹nal’›n sözlerinde bundan hiç söz edilmemesi düﬂüncesi hakimdi. Fakat bütün Türkiye ﬂunu bilmeli ki muhasebe mesle¤i lay›k oldu¤u yere tüm engellemelere ra¤men en k›sa zamanda gelecektir. Bundan hiç kimsenin kuﬂkusunun
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olmamas›n› beklerim.
De¤erli meslektaﬂlar›m; bu mesle¤in en büyük özelliklerinden biri ve en önemli
özelli¤i, dünya ekonomik sistemlerin iﬂlemesinde birinci derecede söz sahibi olmas›n›n ve ekonominin evrenselli¤i ile paralel olarak tüm dünya ülkelerinde oluﬂan yasalarda benzer özellikler içermesidir. Bu nedenle muhasebe standartlar›n›n dünya çap›nda uyumlaﬂt›r›lmas›n› sa¤lamak amac›yla 1973 y›l›nda kurulan Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Komitesi’ne bugün 80 ülkeden 100 civar›nda meslek kuruluﬂu
üye olmuﬂ. Ve bu konuda 31 adet standart yay›nlanm›ﬂ bulunmaktad›r. Dünya
Bankas› finansman›n› sa¤lad›¤› projelerde bu standartlar›n uygulanmas›n› ye¤lemektedir. Dünya literatüründeki tan›m› ile yeminli muhasebe ve denetleme mesle¤i
1929 buhran› ve onu izleyen y›llarda daha bir önem arz ederek önemini tüm sektörlerde hissettirmiﬂtir. ‹lerlemiﬂ ülkelerin geliﬂme trendlerine bakt›¤›m›z zaman muhasebe mesle¤inin yasal kimli¤ine kavuﬂmas› ve kurumlaﬂmas›ndan sonra büyük
yükselmeler görmekteyiz. Ve bu mesle¤i yasal kimli¤ine kavuﬂturmadan, kalk›nm›ﬂ
hiç bir örnek gösterilemez. Sayg›de¤er meslektaﬂlar›m; kalk›nma yolunda y›llarca
mücadele eden ülkemizde ise ülkenin kalk›nmas›n› istemeyen karanl›k güçler ve ba¤naz kafalarca 1932 y›l›nda Ticaret Bakanl›¤›’nca verilen ilk yasa önerimiz geri çevrilmiﬂ.
‹kincisi 1938 y›l›nda Avukatl›k Yasas›’n›n ç›k›ﬂ›ndan sonra, di¤erleri de 1949,
1956, 1962, 1966 ve 1980 y›l›nda olmak üzere tam yedi kez teﬂebbüsten sonra
AET ﬂartlar›ndan dolay› mecburen 1989 y›l›nda istemeye istemeye sakat ve iﬂlemez kurallar›n› da beraberinde getirerek yasal kimli¤ine kavuﬂmuﬂ bulunmaktad›r.
De¤erli meslektaﬂlar›m; bizim mesle¤imiz ne önem taﬂ›r? Acaba bu soruyu hiç kendimize sorduk mu? Bizler esnaf ve iﬂadamlar›m›z›n bakt›¤› gözlükle katip miyiz?
Yoksa devlet bütçesinin en büyük pay› olan vergi gelirlerinin ve ekonomik verilerin
göstergesi bilanço ve karlar›, hesaplar›, iktisadi tablolar› haz›rlayan uzmanlar m›y›z?
Bir ülkede oluﬂan muhasebe bilgisinin di¤er ülkelerde de kullan›lmas›n›n giderek gerekli geldi¤i günümüzde muhasebe mesle¤inin önemi daha da artm›ﬂ. Ve ülkemizde de bu gerçek görülmeye baﬂlanm›ﬂ. Ve bu mesle¤i önemsiz gösterme çabalar› art›k bir tokat gibi suçlular›n yüzüne çarpmaya baﬂlam›ﬂt›r. De¤erli meslektaﬂlar›m, bizim mesle¤imiz nedir, ne yapar›z? ﬁimdi bunlar› cevaplayal›m isterseniz. Bizler ne yapar›z? Sabahtan akﬂama kadar rakamlar›n alt›nda, evraklar›n aras›nda,

>>> 1990-2006 PANELLER

603

1.qxp

10/3/08

11:08 PM

Page 604

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

devletin a¤›r bürokratik ﬂartlar› alt›nda nelerle u¤raﬂ›r›z? Bizler kamu yarar›n› gözetiriz. Çünkü halka hizmetin götürülmesini, devletin görevini yerine getirmesini en
büyük arac› olan devlet gelirlerinde yüzde 70 paya sahip vergi gelirlerinin toplanmas›na arac›l›k ederek, devletten hiç bir ücret almadan ve ayr›ca vergi ödeyerek
devlete hizmet ederiz. Ve bunun karﬂ›l›¤›nda bir teﬂekkür bile beklemeyecek kadar
alçak gönüllüyüz. Bizler haz›rlad›¤›m›z bilançolar, gelir-gider tablolar›, raporlar, iktisadi verilerle merkezi planlama amaçlar›na yönelik en yetkin ve sa¤l›kl› bilgi sa¤lar›z. ‹ﬂ sektörüne hizmet sa¤lar›z. ‹ﬂletme faaliyetlerinin sonuçlar›n›n ölçülmesi, muhasebenin en gözde görevlerinden biridir. Muhasebe kay›tlar›nda kanuni hükümlerin
yerine getirilmesi yetmez. Bunun yan›nda iﬂverenlerin ve yöneticilerin sa¤l›kl› karar
almalar›na da ve bu bilgilerin uluslararas› düzeyde kullan›lmas›na da yard›mc› olmak üzere muhasebe kay›tlar›ndan ve personel miktar giderlerinden yararlanarak
her iﬂletmenin pozisyonu ve ekonomik baﬂar›s› hakk›nda tablolar haz›rlar, nerede
olduklar›n› anlamay› sa¤lar, nereye gitmeleri konusunda kendilerine yard›mc› oluruz.
Onlar› ekonomik kurallar› içeren ve ciltlerle oluﬂan vergi, sosyal mevzuat gibi yasalar› ö¤renmek zahmetinden kurtar›r, onlar›n iﬂ ve iﬂlemlerini bu yasalar çerçevesinde tanzim ederek yasalar karﬂ›s›nda sorumluluktan kurtar›r›z. Muhasebe sistemi
ve bu sistemde yerini alan muhasebeciler, aç›klamalardan da anlaﬂ›laca¤› gibi temel defterlerin tutulmas›ndan daha geniﬂ faaliyet alanlar›nda görev yapmaktad›rlar. Herkes bu denli önemli olan bu mesle¤in öneminin bilincinde asl›nda. Ama bilmem neden, birileri bir ﬂeyden ürküyor san›r›m.
Devlet yasalarla bu mesle¤in önündeki engelleri kald›rmaya ve meslek mensubunun sosyal ve yasal haklar›n› korumaya pek yanaﬂm›yor. Bu mesle¤in önemini
bizlerden fazla bilen iﬂverenler bunu aç›kça söylemekten kaç›nmakta ama doktorsuz mühendissiz iﬂyeri çal›ﬂt›r›rken ama yasal ama korsan muhasebecisiz iﬂyeri
yönetmeyi beceremiyorlar. Ve bir iﬂveren kuruluﬂunda ilk önce muhasebeci gider.
Kapan›ﬂ›nda en son muhasebeci ç›kar gerçe¤ini her f›rsatta ak›llar›nda tutmalar›,
hiç unutmamalar› gerekti¤ini çok iyi bildikleri gibi bir yandan da iﬂlerine gelmedi¤i
için devletin bu mesle¤i yasalarla daha güçlü ve güvencelerle donatmas›n› engellemek için her türlü çabay› gösteriyorlar. Devlet ise kendilerine ücretsiz olarak hizmet eden bu gönüllüler ordusunun haklar›n› savunacakken bu oyunlara alet olmak
tad›r. Art›k somut ﬂeyler üretilmelidir. Neler yap›lmal›d›r, neler yap›lmamal›d›r. Muhasebe ücretini tart›ﬂ›l›r olmaktan ç›karmal›d›r. Her birilerine oy kayg›s› ile taviz
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verme olay›n›, tarife yapma yetkisini üzerinden atarak b›rakmal›d›r. Hayat standard› ortalamas› gibi vergi ve muhasebe tekni¤i ile hiç bir alakas› olmayan kavramlar› yasalardan ç›karmal›d›r. Ba¤›ml›-ba¤›ms›z kavram›n› ortadan kald›rarak, bu
mesle¤in ruhsats›z icras› önlenmelidir. Bu meslek mensubunca imzalanmam›ﬂ hiç
bir beyan› kabul etmemelidir. Devlet, asli görevi olan denetim görevine dönmeli. Denetim iﬂlevini yerine getiremezken mükerrer 175’inci maddede getirmek istedi¤i ‹ﬂletme Yönetim Merkezleri gibi kurumlarla muhasebecilik iﬂiyle u¤raﬂmamal›. Zaten
yeterince kaçak çal›ﬂan muhasebecilerin aras›na bir de kendisi girmemelidir. Devlet, yasalar›n kendisine verdi¤i yetkileri birilerine zarar veririm veya oy kaybederim
düﬂüncesi ile uygulamak istemedi¤i yasalar› uygulamal›. Bunlara uymaman›n suç
oldu¤u kadar uygulamaman›n da suç teﬂkil etti¤ini bilmelidir.
ﬁunu aç›kça ifade etmeliyiz ki Türkiye’nin yeni bir vergi reformuna kesinlikle ihtiyac› yoktur. Gerek Türkiye’deki vergi mevzuat› gerekse di¤er geliﬂmiﬂ ülkelerdeki
vergi mevzuatlar› incelendi¤inde görülüyor ki vergi mevzuatlar›nda aman aman bir
eksiklik olmad›¤› gibi fazlal›¤›m›z bile mevcuttur. An›s›n› bundan böyle sayg› ile yad
edece¤imiz, bir dönem Maliye Bakanl›¤› yapan Say›n Adnan Kahveci, Yüksek Ticaretliler Derne¤i’nin 1. Vergi Konseyi’nde kendi deyimiyle aç›k aç›k ﬂöyle beyanda bulunmuﬂtur. ‹ki sene önce ben de Türkiye’de vergi reformuna ihtiyaç oldu¤u ﬂeklinde
ﬂartland›r›lm›ﬂt›m. Fakat Maliye’nin içine girdikten, vergi kanunlar›m›z› ve di¤er ülke
vergi kanunlar›n› gördükten sonra Türkiye’nin vergi reformuna ihtiyac› olmad›¤›n›,
sadece uygulamada yaﬂanan aksakl›klar oldu¤unu söylüyorum demiﬂti. Evet Türkiye’nin gerçe¤i burada yat›yor. Bunu art›k görmemizin, yüreklice bunu her yerde söylemenin zaman› geldi geçiyor. Devlet her y›l iﬂletme gideri götürü hadlerini artt›rd›¤› enflasyonun önüne geçilmedi¤i müddetçe muhasebecili¤in öneminden bahsetmek
hayalcilikten öte geçmez kan›s›nday›m.
De¤erli meslektaﬂlar›m; bizler ülkemizde hayat standartlar›, götürülük, ortalama kar haddi gibi olaylarla u¤raﬂ›rken, dünyam›z meslekte bir globalleﬂme sürecinde bulunmaktad›r. Art›k geçmiﬂe dönük muhasebe bilgilerini ve bunlar›n üzerinde
yap›lan denetimlerin yarar› tart›ﬂ›l›r olmuﬂtur. Çünkü ileriye dönük bilgilere yönelmektedir. Muhasebe gelecek y›la ait tahminsel finansal sonuçlar› yay›nlamal›, denetim ise bu tahminler ve varsay›mlar›n gerçekçi olup olmad›¤›n› ve yay›nlanan tahminsel finansal sonuçlar›n elde ediliﬂ ﬂeklini inceleyerek rapora ba¤lamal›d›r düﬂüncesi yerleﬂmektedir. Y›llar önce muhasebenin önemini kavram›ﬂ ve kalk›nma temel-
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lerini bunun üzerine kurmuﬂ geliﬂmiﬂ dünya devletleri, muhasebe mesle¤ini icra
edenlere maddi manevi her türlü gereksinimi yeterince vermiﬂ bulunmaktad›r. Haki
katen ülke kalk›nmas› isteniyorsa muhasebe mesle¤i icra edenlere, dünya standartlar›nda meslektaﬂlar›n›n eriﬂti¤i haklar›n›n, yetkilerinin ve sorumluluklar›n›n verilmesinin gerekli oldu¤unu ve bunun hayata geçirilmesi konusunda yasal düzenlenmelerin yap›lmas›n›n zaman›n›n geldi¤inin politikac›lar›n da art›k bilmesi laz›m geldi¤i kanaatindeyim. Bugün Türkiye’de 155 bin 920 kurumlar vergisi, 177 bin 791 bilanço, 1 milyon 785’le iﬂletme hesab› olmak üzere, götürüleri saym›yoruz 2 milyon 118
bin 711 adet vergi mükellefi bulunmaktad›r. Nüfusu 60 milyonu aﬂan bir ülkede bu
rakam çok düﬂüktür. Bu düﬂüklük, paralelinde vergisiz kazanç sa¤layanlar›n yüksek
boyutlarda oldu¤unu aç›kça göstermektedir. Sonuç AET ülkelerinde ortalama 5 bin
778 dolar, OECD ülkelerinde ortalama 6 bin 428 dolar olan kiﬂi baﬂ›na düﬂen ortalama vergi geliri ülkemizde ne yaz›k ki sadece 416 dolard›r. Ülke kalk›nmas›n›n en
önemli unsuru vergi gelirlerinin artmas›, bu mesle¤i yapanlar›n adam yerine konmas› ile mümkün olacakt›r ancak. E¤er bu böyle olmazsa vergi geliri içindeki en büyük
pay› olan ücretliler bu yerlerini her zaman koruyacaklard›r. Say›n baﬂkan›m hemen
toparl›yorum. Birde k›sa maddelerle gelenekleri ileteyim konuﬂmalar›m› bitirmek istiyorum.
Evet de¤erli meslektaﬂlar›m. Bugün severek yapt›¤›m›z, yasalarla güvence alt›na ald›¤›m›z mesle¤imizde bir tak›m gelenekleri de oturtmal›y›z art›k. Bunlar neler
olmal›. Meslek mensubu meslektaﬂ›na sayg› duymal›. Daha düne kadar bürolar›ndan ç›kamayan bugün buralarda bir araya gelen meslek mensuplar› art›k birlikte
hareket etmeyi gelenek haline getirmelidir. Bir meslektaﬂ›n iﬂini almak zorunda kald›¤›nda al›rken onun haklar›n› savunmal›, ama meslektaﬂ›n›n iﬂini almamay› gelenek
haline getirmeli. ‹ﬂi yapan meslek mensubundan daha düﬂük ücretle iﬂ talep etmemeyi gelenek haline getirmelidir. Müﬂteri paralar›n› dairelere yat›r›lmas› iﬂini b›rakmal›, bunu bir gelenek haline getirmelidir. Her y›l haziran ay›nda kutlanan Muhasebe
Haftas› art›k geleneksel hale getirilmelidir. Odam›z›n kuruluﬂ günü T›p Bayram› gibi
geleneksel olarak kutlanmal›d›r. Mesle¤e yeni baﬂlayacaklara yard›m› gelenek haline
getirmeliyiz. Bizim derdimizi bizden iyi kimsenin anlatamayaca¤› bilinci ile her oturumda ‹stanbul Odas› ve Birli¤imiz ve di¤er odalar›m›z muhakkak bir meslek mensubunun bulunmas›n› gelenek haline getirmelidir. ‹nsani de¤erlere, Atatürk ilkelerine
ve laikli¤e yap›lan sald›r›larda bir kitle olarak tepki duymay› ve bunu birlikte hare-
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ketle önlemeyi gelenek haline getirmelidir. Mesle¤e ve meslektaﬂa sald›r›larda topluca hareket etmeyi ve bir güç oldu¤unu göstermeyi ve bunu baﬂarmay› gelenek haline getirmelidir. Ayda bir gün, en az ayda bir gün günlük iﬂlerini b›rak›p mesle¤ine
ve meslektaﬂlar›na zaman ay›rmay› her meslektaﬂ›m gelenek haline getirmelidir.
Odam›z›n da meslektaﬂlar›m›z› sanatsal olaylara ve toplumsal olaylara ve çevre
duyarl›l›¤›na kat›l›mlar› ile ilgili geleneksel günler ve geleneksel olaylar› tertiplemesini ve gündeme getirmesini diliyor, hepinize sayg› ve sevgilerimi sunuyorum. Teﬂekkürler.

Prof. Dr. Halil Nadaro¤lu
Say›n Ülkü Sönmez’e son derece ilginç konuﬂmas› için, yürekten kat›ld›¤›m konuﬂmas› için teﬂekkür ediyorum. Özellikle vergi sistemimizin bir reforma de¤il, uygulamadaki aksakl›klar›n düzeltilmesine olan ihtiyac› konusundaki fikirleri öteden beri
söyleye söyleye, yaza yaza art›k b›kt›¤›m konulardan bir tanesi idi. Bu Yüksek Ticaretliler Haftas›’nda dile getiren rahmetli Adnan Kahveci’ye de kendi makam›nda bunu bir çok kez izah etmiﬂ olanlardan bir tanesiyim. Gerçekten sistemin reformdan
ne anlad›¤›m›za ba¤l› olmak kayd› ile reforma de¤il uygulamadaki aksakl›klar›n düzeltilmesine ihtiyac› var. Devlet kendi alaca¤›ndan akla hayale gelmez istisna ve muafiyetler yolu ile vazgeçerse, götürülü¤ü siyasal etkilerle geniﬂletirse, beyana dayanan
bir vergi sisteminde beyan›n do¤rulu¤unu kontrol etmek için servet beyan› müessesesini a¤z›na almazsa sistem ne yapar buna karﬂ›. Hiç bir ﬂey yapamaz. Dolay›s›yla
mesele uygulamadad›r ve siyasal iradenin vergi almaya karar vermesine ba¤l›d›r.
Vergi almaya karar vermenin bir siyasal maliyeti vard›r. O maliyeti üstlenmekte kabul etmek gerekir ki siyasal partiler ve iktidarlar için pek kolay de¤ildir. Ama baﬂka
da ç›kar yolu yoktur. De¤erli meslek mensuplar› baz› zaruri sebeplerden dolay› geç
baﬂlayan bugünkü panelin birinci oturumunu 14.30’da tekrar toplanma kayd› ile burada kapat›yorum. O saatten sonra zannediyorum Say›n Bakan da belli bir saatten
buraya müdafi olacaklard›r. Hem say›n izleyicilerden söz al›p konuﬂmak isteyenler,
hem de say›n panelistler tekrar görüﬂlerini dile getireceklerdir.
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‹K‹NC‹ BÖLÜM

Prof. Dr. Halil Nadaro¤lu
De¤erli konuklar toplant› vesilesi ile gelen kutlama telgraflar›n› sadece isimleriyle ikisi d›ﬂ›nda ilgili arkadaﬂ›m›z okuyacakt›r. Buyurun efendim.
Aram›zda çok de¤erli misafirlerimiz bulunmakta hepsine ayr› ayr› hoﬂgeldiniz
diyorum. ﬁimdi de panelimize gönderilen telgraflar› okumak istiyorum. Telgraflar›n
çok olmas› sebebiyle iki tanesinin içeri¤ini okuyup di¤erlerinin isimlerini s›ralamak
istiyorum:
“Dikkatle izledi¤im ve yararlanaca¤›m çal›ﬂmalar›n›zdan biri olaca¤›na inand›¤›m ‘Muhasebe Mesle¤inin Önemi ve Geleneklerinin Oluﬂturulmas›’ konulu panele
nazik davetinizden dolay› teﬂekkür eder baﬂar› dileklerimle sevgi ve sayg›lar›m› sunar›m.” Süleyman Demirel, Baﬂbakan.
“Panelinizin baﬂar›l› geçmesini diler, panele kat›lan de¤erli konuﬂmac›lara ve
konuklar›m›za en içten sevgi ve sayg›lar›m› sunar›m.” Erdal ‹nönü, Devlet Bakan› ve
Baﬂbakan Yard›mc›s›.
Panele telgraf gönderen isimleri s›ralamak istiyorum. Devlet Bakan› Say›n
Tansu Çiller, Devlet Bakan› Say›n ‹brahim Tez, Devlet Bakan› Say›n Mehmet Emin
Y›lmaz, D›ﬂiﬂleri Bakan› Hikmet Çetin, Adalet Bakan› Say›n Seyfi Oktay, Milli E¤itim Bakan› Say›n Köksal Toptan, Sanayi ve Ticaret Bakan› Say›n Tayyip Köse, Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakan› Say›n Onur Kumbarac›baﬂ›, Turizm Bakan› Say›n Abdülkadir Ateﬂ, Kültür Bakan› Say›n Fikri Sa¤lar, Hatay Milletvekili Say›n Nihat Matkap,
‹stanbul Milletvekili Say›n Sabri Öztürk, ‹stanbul Milletvekili Say›n Halit Dumankaya, ‹stanbul Milletvekili Say›n Gürhan Çelebican, ‹stanbul Emniyet Müdürü Say›n
Necdet Menzir, BA⁄KUR Genel Müdürü Say›n R›dvan Selçuk, Sosyal Sigortalar
Kurumu Genel Müdürü Say›n Kemal K›l›çdaro¤lu, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› Baﬂkan› Say›n Yaman Torüner, Bayrampaﬂa Belediye Baﬂkan› Say›n Necdet Özkan, TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Say›n Ali R›za Yurtsever, TÜRMOB Yönetim
Kurulu Üyesi Say›n Mehmet Kutlay, Ankara Yeminli Mali Müﬂavirler Odas› Baﬂkan›
Say›n ﬁefik Çakmak, Ordu Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› Baﬂkan› Say›n Orhan Umut Felek, Kocaeli Serbest Muhasebeciler Mali Müﬂavirler Odas› Baﬂkan› Say›n Enver ﬁenol, Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› Baﬂka-
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n› Say›n S›rr› Ergöz, Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› Baﬂkan›
Say›n Mustafa Erol, Elektrik Mühendisleri Odas› ‹stanbul ﬁubesi Yönetim Kurulu.
Teﬂekkür ederim.
Telgraflar›yla toplant›y› kutlayanlara, mazeret beyan edenlere biz de teﬂekkür
ediyoruz. ﬁimdi bugünkü ikinci oturumda de¤erli konuklara söz vermek istiyorum.
Sabahki oturumda de¤erli panelistleri dinlediniz. Alk›ﬂlar›n›zla büyük ölçüde tasvip
etti¤inizi be¤endi¤inizi de belli ettiniz. Baz› arkadaﬂlar›m›z panelistlere soru yöneltmek isteyebilirler. Baz›lar› da kendilerince eksik kalan bir noktay› tamamlamay›
arzu edebilirler. Bu arkadaﬂlar›m›za da vaktin müsaadesi ölçüsünde söz verip neticede panelistlerin kendilerine tevci edilen soru varsa onlar› cevapland›rmalar›na imkan sa¤layaca¤›m. Yaln›z istirham›m söz al›p konuﬂmak isteyen arkadaﬂlar›n bir
panelist gibi uzun konuﬂma yapmak yerine sadece varsa sorular›n› yöneltmek veya
iki dakikal›k bir süre içinde belli bir noktadaki görüﬂlerini belirtmek ﬂeklinde olmal›d›r. ﬁimdi söz almak isteyenlerin isimlerini lütfen söylemek suretiyle iﬂaret etmelerini rica ediyorum. ‹sminiz lütfen, ‹smet U¤urlu. Evet efendim baﬂka. Ömer Bekar,
‹brahim Ergin, ‹smail Hakk› Güneﬂ, Ziya Disanl›, Hayri Suçsoran, Masum Türker.
Dokuz arkadaﬂ›m›z ﬂu anda söz alm›ﬂ bulunuyorlar. Soru sormak isteyenler sorusunu hangi paneliste yönelttiklerini lütfen iﬂaretlesinler. Söze baﬂlayan arkadaﬂlar
lütfen kendilerini takdim etsinler. Buyurun ‹smet Bey.

‹smet U¤urlu
Sayg›de¤er meslektaﬂlar›m hepinizi hürmetle selamlar›m. Sözlerime çok k›sa
bir ﬂekilde meslek hayat›m›n bir hat›ras›n› anlatmak istiyorum. 1954 senesinde çok
de¤erli hocam›z Ordinaryos Prof. S›dd›k Sami Onar’›n idare hukuku hocas› olarak
ders verirken ﬂu mevzuda bir hat›ras›n› anlatmak isterim. Bas›nda o zamanlar hükümetin gelmesiyle vatandaﬂlara ucuz bir lokanta yap›laca¤› ayn› zamanda halk
için ucuz bir hamam yap›laca¤› anlat›l›yordu. Say›n S›dd›k Sami Onar hocam›zd›, o
gün derste ﬂöyle bir ﬂey anlatm›ﬂt›. Efendim dedi bir belediye bir hamam nas›l iﬂletiyor, de¤iﬂik ﬂekilde yine bir lokantan›n nas›l iﬂletilece¤ini mesela gazetelerin o zamanki ilanlar›na göre bir belediyenin ucuz bir lokanta yapacaklar›n› ilan etmiﬂlerdi.
Bizde o zaman üniversite talebesiyken Beyaz›t’ta sahaflarda küçük bir lokanta aç›l
m›ﬂt›. Üzerinde de belediye lokantas› yaz›lm›ﬂt›. Biz oraya ucuzdur diye tabi kuru
fasulye, çorba, pilav, baﬂka bir ﬂey yoktu. Aﬂa¤› yukar› on gün gittik. Sonra bakt›k
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ki 11. günde gittik dedik ki hani pilav var m›, yok dedi. Niye efendim ortaklar anlaﬂamad› kapat›yorlar. O zaman da Say›n Onar’›n bir belediye nas›l bir lokanta iﬂletir,
ya da bir hamam› nas›l iﬂletir ﬂeklinde beyanatlar› akl›ma gelirken ﬂöyle düﬂündüm.
Demek ki bir devlet, bir teﬂkilat yani bir özel teﬂebbüsü yüklenemeyece¤ine o zaman kanaat getirmiﬂtim. ﬁimdi de bu mesle¤in devletleﬂtirmek yani devletin, Maliye Bakanl›¤›’n›n kendi organlar›yla ya da teﬂkilat›yla bu mesle¤i yani esnafa yard›mc› olacaklar›n› belirtiyorlar. Bende ﬂunu arz etmek istiyorum. Bir muhasebecinin
yirmi dört saati aﬂa¤› yukar› 20 saati e¤itimle, çal›ﬂmakla ve mesaisiz yap›l›yor. O
memur ne yapacak o arkadaﬂlar? Maliye teﬂkilat›ndan mesai isteyecek, mesai vermezseniz o iﬂ yürümez. Ben 7 senede bir mahsup muamelesini yapt›ramad›m. Fatih Vergi Dairesi’nde benim özel yaz›lar›m vard›r. Bir mahsubu yapamayan bir teﬂkilat, bir vergi dairesi nas›l olup da binlerce mükellefin hesab›n› yapacak, yard›mc›
olacak ve bir de bunun kay›tlar›n› yapt›racak? Efendim bizde yasalar çok kolay ç›k›yor. Meclis’te sanki bir sohbet toplant›s› dolay›s›yla kararlar al›n›yor ve hemen kanunlaﬂ›yor. Benim çok muhterem bir ahbab›m vard›, vefat ettiler. Kendisi yüksek
mühendisti. Ya dedi ki bir emeklilik maaﬂ› ç›km›ﬂt›r, bunu bana yapsana. Ben ilgilendim ve fazlas›yla koﬂturdum. Beﬂ milyon küsur para yat›rd›m. O zaman devletin
güvencesiyle kanun ç›kt› ve emeklilere maaﬂ verildi dediler. Sonra bakt›k ki tak diye
kanunu iptal etti. Rahmetli Prof. Muammer Aksoy o gün maalesef suikasta kurban
gitti ve öldürüldü. Ve süper emeklilik iptal oldu. Bizim memlekette kanunlar o kadar
çok çabuk ç›k›yor ki ani ve kesin. Fakat vatandaﬂa itimat yarataca¤›na bilakis sükutu hayata u¤rat›yor. Bizim bu meslek bir uzmanl›k iﬂidir. Arkadaﬂlar senelerce
e¤itim yapm›ﬂ daha do¤rusu saçlar›n› a¤artm›ﬂ. O bizim Say›n S›dd›k Sami Onar’›n
dedi¤i gibi hamam› da iﬂletemezsin, lokantay› da iﬂletemezsin. Hürmetler ederim.

Prof. Dr. Halil Nadaro¤lu
Tabii biliyorsunuz Yahya Kemal, kamil dolu insan ki yaﬂam› hat›ralarla doludur. An›lar› dile getirirken Kemal’i de ortaya koydu. Yaln›z sabahtan beri dikkat
ediyorum, hep devlete yükleniyor. Bu devlet bizleriz, bizlerden oluﬂuyor devlet, devleti de fazla h›rpalamayal›m. Devlet bizim devletimiz, onu oluﬂturanlar bütün kurumlardan oluﬂuyor, bizlerden oluﬂuyor. Tabii bu arada bir tak›m olaylar›n insan
üzerinde yaratt›¤› etkilerin farkl› tepkileri var ama kamunun da bir denetim görevi
oldu¤unu unutmamak laz›m. Bu denetim hiyerarﬂik bir denetim mi olmal›d›r ki ol-
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mamal›d›r diyorum. Yoksa mahalli idareler üzerindeki gibi bir idari vesayet ﬂekli de
çok olmal›d›r. Bunun türü, ﬂekli, bu bir kamu düzeni meselesidir. Çünkü devletin
esenli¤inden, kamunun düzeninden sorumlu olan bir otorite vard›r ortada. Bunu bu
perspektif içinde zannediyorum ki daha çok tart›ﬂma imkan› bulaca¤›z. Say›n Ömer
Bekar.

Ömer Bekar
Mali Müﬂavirler Muhasebeciler Derne¤i Genel Baﬂkan›’y›m. Say›n Divan Baﬂkan› de¤erli arkadaﬂlar›m; ilk önce genel merkezim ad›na, hepinizi sayg› ile sevgi ile
selaml›yorum. Odam›z›n böyle bir etkinlikle bizleri bir araya getirdi¤i ve ad› “Muhasebe Mesle¤inin Önemi ve Geleneklerinin Oluﬂturulmas›” olan böylesine önemli bir
paneli düzenledi¤i için gerçekten onur duyuyorum. Çünkü gerçekten anlaml›, gerçekten kapsam› geniﬂ olan bir isim bulmuﬂlard›r. Öyle bir isim ki bir taraftan mesle¤imizin önemi vurgulanacak di¤er taraftan gelenekler oluﬂturulacakt›r. Biz odalar›m›zla, odalar birli¤imizle derneklerimizle bir bütünüz. Bir a¤ac›n dallar›, yapraklar›
gibi. Bunu ﬂunun için söylüyoruz. E¤er mesle¤imizin önemini gerçekten vurgulamak
istiyor ve gerçekten gelenekleri yerli yerine oturtmak istiyorsak daha do¤rusu evrensel boyutlarda kurumsallaﬂmak istiyorsak bizlerin her zamankinden birlik ve beraberli¤e daha çok ﬂimdi ihtiyac› vard›r. Bizim bu konu ile ilgili söylemek istedi¤imiz
di¤er ﬂeylere gelince onlar› da ﬂu ﬂekilde özetlemek mümkündür. De¤erli arkadaﬂlar›m, e¤er bizler mesle¤imizi saf olarak muhasebe ﬂeklinde düﬂünürsek eninde sonunda bir k›s›r döngünün girdab›na düﬂeriz. Yok e¤er evrensel boyutlar› olan muhasebeyi evrensel olarak düﬂünürsek iﬂte o taktirde do¤ruya giden yolu bulmuﬂ oluruz. O bak›mdand›r ki meseleye yaklaﬂ›rken tek bir aç›dan de¤il ama sonsuz aç›dan
bakmal›. Ve geniﬂ perspektifler oluﬂturmal›y›z. Yukar›da dedi¤im gibi düﬂünmeye
baﬂlad›¤›m›zda bak›n›z karﬂ›m›za neler ç›k›yor. Devlet olman›n temelinde vatan denen toprak parças› bunun özünde ise ulus denen canl› varl›k vard›r. Demek oluyor ki
meseleyi sadece meslek baz›nda düﬂünmek irdelemek yanl›ﬂt›r. Do¤ru olan› geniﬂ
boyutlarda düﬂünmek ve toplumsal olaylarda söz sahibi olmakt›r. Ancak bunu derken ﬂunu söylemek istemiyoruz. Her türlü toplumsal olay›n içinde mutlaka olmal›d›r. Hay›r bu yanl›ﬂ olur. Do¤ru olan› mesleki aç›dan toplumsal olaylar› irdelemektir.
De¤erli arkadaﬂlar›m matbaan›n baﬂlang›c›ndan 250 y›l sonra girdi¤i ve düﬂünenlerin düﬂünenlerden dolay› öldü¤ü bir ülkede toplumsal sayg›nl›k ancak duyarl›l›klar-
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la sa¤lan›yor. Toplumsal olaylara karﬂ› duyarl›, çevre kirlenmesine karﬂ› duyarl›,
haks›zl›klara karﬂ› duyarl› bir meslek örgütü oldu¤umuz zaman iﬂte muhasebecilik
toplumdaki sayg›n yerini o zaman alacakt›r.
Dilerseniz ﬂimdi de sadece alt baﬂl›klar halinde yapmam›z gereken iﬂlerden
bahsedelim. ﬁu aç›lardan bahsedeceklerim hem devleti hem mükellefi hem de biz
meslektaﬂlar› ilgilendirecek konular olup muhasebe mesle¤inin geleneklerini oluﬂturmak için ﬂart olarak düﬂündü¤ümüz ﬂeylerdir. Bir, korsan muhasebeciler kurumlar
olarak ortak mücadele etmeliyiz. Çünkü onlar›n yanl›ﬂlar› bizim do¤rular› silip götürüyor. ‹ki, muhasebe ücretleri pazarl›k konusu yap›lmamal› ve serbest b›rak›lmal›d›r.
Üç, bizler her zaman ve her yerde esnaf ve tacirlerin en yak›n yard›mc›s› olarak
yerlerimizi almal›y›z. Onlar›n toplant›lar›na iﬂtirak edip 3568 say›l› yasay› onlara
anlatmal›y›z. Dört, toplumsal meselelerle ilgili konularda bas›na ilanlar vermeli, yaz›lar yazmal›y›z. Beﬂ, baﬂta üniversiteler olmak üzere mesleki e¤itim veren tüm kurum ve kuruluﬂlarla iﬂbirli¤i yapman›n çarelerini aramal›y›z. Alt›, vergi ile ilgili uzlaﬂmaya mükellefleri göndermek yerine mutlaka kendimiz gitmeliyiz. Kurumlar olarak
eksikli¤ini gördü¤ümüz her kurumda ilgililerin karﬂ›s›na ilgili raporlar sunmal›y›z. Tüketicileri koruma etkinliklerine bizler de iﬂtirak etmeli, sesimizi o yönde de duyurmal›y›z. En iyi iktisatç›lar muhasebecilerdir özdeyiﬂi ne demektir aç›klay›p onu izah
ikincisi de onu ispat etmeliyiz. Yay›n organlar›m›zda iktisadi düﬂünce tarihine ve
felsefeye mutlaka yer vermeliyiz. Muhasebecilik nedir? ‹yi bir tan›m ortaya koymal›,
bu u¤urda çal›ﬂma yapmal›y›z. Son söz olarak diyece¤im ﬂudur. T›pk› konuﬂmam›n
baﬂlang›c›nda oldu¤u gibi geliniz k›s›r çekiﬂmeleri bir kenara b›rak›p Odam›z, Odalar
Birli¤imiz, derneklerimiz demeden yekvucut olal›m, birlik olal›m, birlikte olal›m. Biz
buna her zaman haz›r›z diyoruz, sayg›lar sunuyorum.

Prof. Dr. Halil Nadaro¤lu
Teﬂekkür ederim Say›n Ömer Bey. Ben bütün konuﬂmac› arkadaﬂlardan gerek
özel sohbetlerimizde, gerekse söz al›p konuﬂtuklar› zaman bir konuda çok hassas
olduklar›n› görüyorum. Meslek lay›k oldu¤u sayg›nl›¤a, hak etti¤i sayg›nl›¤a hukuki
çerçeve içinde tam oturamam›ﬂt›r endiﬂesi var. Ben sabahki oturumda da arz ettim. Art›k muhasebenin önemi, muhasebecinin önemi etkinli¤i sayg›nl›¤› tart›ﬂma
konusu olamaz. Bu mesele uluslararas› planda halledilmiﬂ. AT içinde bununla ilgili
ortak düzenlemeler var, ortak normlar var. Ama zaman›n getirdi¤i bir tak›m ﬂeyler
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var. Çok eskiden çok eskili y›llarda, 50 sene evvel iﬂte muhasebeci imaj› öyle bir ﬂey
yok art›k. Söz konusu da de¤il. Ayn› olay ayn› süreç tiyatro sanatç›lar› için de olmuﬂtur. Bugün tiyatro sanatç›lar› biliyorsunuz her planda çok sayg›nd›rlar. Cumhurbaﬂkanlar›n›n verdi¤i resepsiyonlarda baﬂ davetlidirler. Ama buraya gelinceye
kadar hangi aﬂamalardan geçmiﬂlerdir? Ben böyle yemek sonras›ndaki rehaveti
da¤›tmak için belki hepinizin bildi¤i küçük bir an›y› nakledeyim. Rahmetli Behzat Butak’tan, Türk tiyatrosunun büyük Behzat ismi ile an›lan ünlü büyük aktöründen dinlemiﬂtim. Cumhuriyet’ten önceki dönemde iﬂte o günkü koﬂullarda veya Cumhuriyet’in ilan›na yak›n dönemlerde Bursa’da temsil veriyorlarm›ﬂ. Bir olay ceyran etmiﬂ. Mahkemeye, o zamanki ﬂeriat mahkemelerine gidip ﬂahitlik yapmas› gerekmiﬂtir. Sormuﬂ kad› ad›n nedir, baban›n ad› nedir, ne iﬂ yapars›n demiﬂ. Aktörüm demiﬂ, ne demek o demiﬂ. ‹ﬂte aktör nedir anlatmaya çal›ﬂm›ﬂ, kad› anlamam›ﬂ. Yani
demiﬂ sen böyle böyle oynar m›s›n, ç›k d›ﬂar› senin ﬂahadetin makbul de¤il demiﬂ.
Ama ﬂimdi Atatürk’ün koydu¤u de¤iﬂimden sonra mebus olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, cumhurbaﬂkan› olabilirsiniz, ama sanatç› olamazs›n›z. Bugünkü sayg›n yerleri birçok aﬂamalardan geçiyor. Muhasebecilik için bu çok gerilerde kalm›ﬂ. Bugünkü düzende bütün toplumlarda bütün geliﬂmekte olan toplumlarda muhasebenin
yeri tart›ﬂ›lmaz, önemi tart›ﬂ›lmaz dolay›s›yla muhasebecinin sayg›nl›¤› tart›ﬂ›lamaz. Bu konuda hiç kimsenin en ufak bir ﬂüpheye kap›lmamas›n› ben tekrar tekrar
rica ediyorum. Efendim söz ‹brahim Ergin arkadaﬂ›m›zda. Buyurunuz.

‹brahim Ergin
Say›n Baﬂkan›m, say›n arkadaﬂlar, say›n misafirler, hepinizi sayg› ile selamlar›m. Ben burada bahsedece¤im konuyu daha evvel k›ymetli profesörlerimiz ve konuﬂmac›lar›m›z bahsetti. Fakat ben biraz daha kendi yönümüzden kendi anlay›ﬂ›m›zdan izah etmeye çal›ﬂaca¤›m. 213 say›l› Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 175.
maddesinde uygulanmak istenen hususun anayasa vasf›na ve ruhuna ayk›r› oldu¤u
kanaatindeyim. Sebebine gelince; 3568 say›l› bir kanunla baz› haklar veriyorsunuz
ondan sonra mükerrer bir madde ile ellerinden almaya çal›ﬂ›yorsunuz. Bu hiçbir zaman Anayasa’n›n amir hükmüne dahi uygun de¤ildir. Arkadaﬂlar devaml› bahsetti¤imiz kaçak çal›ﬂan meslektaﬂlar›m›z veya hiç bu meslekten olmayan kaçak çal›ﬂan
kimselerden bahsediyoruz. Bunlar›n önlenmesi için nas›l 21390 say›l› Resmi Gazete’de yeminli mali müﬂavirlere yetki verilmiﬂtir, yönetmeli¤i ç›kar›lm›ﬂt›r. Bugüne

>>> 1990-2006 PANELLER

613

1.qxp

10/3/08

11:08 PM

Page 614

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

kadar serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mail müﬂavirlere hiç bir yetki yönetmenli¤i ç›kar›lmam›ﬂt›r. Eksiklik buradan gelmektedir. ﬁayet e¤er bugün yetki
ç›kar›l›p, beyannamelere e¤er imza koyma mecburiyeti getirilse hiçbir zaman bir kaçak muhasebeci veya meslekten olan kay›tl› çal›ﬂmayan ruhsatl› çal›ﬂmayan bir arkadaﬂ›m›z buna tevessül edemez. Ve ﬂunu söylüyorum defteri tutulanlar zaten beyanname ile serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müﬂavir olarak yaz›lmakta ve imzalanmakta, kaydedilmekte. Bunun d›ﬂ›nda defteri tutulmayanlar›n
böyle bir mecburiyete konulmas› halinde muhakkak ki serbest muhasebeciye veya
mali müﬂavire gelecektir imza att›racakt›r ve karﬂ›l›¤›nda bir ücret ödeyecektir.
Dolay›s›yla defterlerini baﬂkas›na tutturmaktan cayd›r›c› duruma getirecektir bu
hüküm. Bunun yan› s›ra bilmiyorum ilerde çok rahats›z olaca¤›m›z bir konu var. Bunu da ben belirtmek istiyorum. Katma De¤er Vergisi Vergi Daireleri; Merter’de kuruldu, ‹stanbul’un her köﬂesinden buralara beyannameleri götüremeyece¤imiz için
posta ile gönderece¤iz ve çuvallarla beyannameler getirilecek, oradaki memurlar taraf›ndan aç›lacak bunlar›n tahakkuklar› yap›lacak neticede ödemeler bu yönde geliﬂecek. Ve benim baﬂ›ma gelen bir ﬂeyi anlatmak isterim, burada belirtmek isterim.
Mektupla gönderdi¤imiz beyanname tam geç tarihte kesilmiﬂtir, geç tarihte kesilmesi nedeniyle de takibe al›nm›ﬂ gecikme talep edilmiﬂtir. Alaca¤›m›z KDV istenildi¤i zaman “Sizin borcunuz var, borcunuzu ödeyin, o ﬂekilde sizin bu iade edilecek
KDV’nizi ödeyelim” demiﬂler. Biz inceleme yapt›¤›m›zda konu ayd›nl›¤a kavuﬂmuﬂtur.
Yaz› yazmak suretiyle bu konuyu çözmüﬂ, alaca¤›m›z› tahsil etmiﬂiz ama tabii aradan en az›ndan bir 25-30 gün gibi bir süre geçmiﬂtir. Bunun yan› s›ra e¤er devlet
esas›nda kaç›n›lam›yor, devlete her zaman sayg›l›y›z, kanunlara sayg›l›y›z. Esas›nda
hükümet icraatlar›nda toplumun haklar›n› gözetmesi laz›m. ‹yi ﬂeyler yapmas› laz›m. Kar›ﬂt›r›c› kararlar ç›karmamas› laz›m. Verilen haklar›n ellerden geri al›nmamas›
için özen göstermesi laz›m. Bunun için hükümet çok dikkatli olmas› laz›m. Hükümet
bugün var, yar›n siyasi partiye yeter derecede milletvekili seçilmemesi halinde hükümete gelememekte, hükümetten düﬂecektir. Bunun nedenleri de kötü icraatlar›ndan olacakt›r. Biz buradan sesleniyoruz, meslektaﬂlar olarak sesleniyoruz. ‹craatlar›n› yüz defa düﬂünsünler bir defa tatbik etsinler ki yanl›ﬂ olmas›n ve sonradan
maval alt›nda kalmas›nlar. Sayg›de¤er meslektaﬂlar›m bu konular› daha da geniﬂletmek mümkün. Say›n baﬂkan›m›z bilmiyorum bu bak›mdan üçüncü ve dördüncü konulara geçmek istemiyorum. Hepinizi sayg› ve hürmetlerimle selaml›yorum.
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Prof. Dr. Halil Nadaro¤lu
Efendim anlay›ﬂ›n›zdan dolay› ben de teﬂekkür ediyorum. Söz Say›n ‹smail
Hakk› Güneﬂ’in.

‹smail Hakk› Güneﬂ
Say›n hocamdan bir dakikal›k ek süreyi de eski ö¤rencisi oldu¤umdan ben talep ediyorum. Anlay›ﬂ gösterece¤ine inan›yorum. Say›n Divan, de¤erli Birlik yöneticilerim, bas›n›n de¤erli temsilcileri, sayg›de¤er meslektaﬂlar›m. Hocam›n sözlerinin
baﬂ›nda söylemiﬂ oldu¤u muhasebe mesle¤inin önemini art›k bilmeyen bir düﬂünce,
ça¤daﬂ düﬂünce de¤ildir, ça¤d›ﬂ› kalm›ﬂ düﬂüncedir, sözlerini hepimiz biliyoruz ve
her platformda hayk›r›yoruz. Bizim üzerinde durdu¤umuz bu mesle¤in önemini ve
menfaatini geniﬂ katmanlar elinde kullanmayan dar siyasi düﬂünce küçük hesaplar
sonucu meslekten geniﬂ katmanlar lehinde faydalanmayan düﬂüncedir. Bunun için
platformlarda konuﬂuyoruz. Sayg›de¤er meslektaﬂlar›m insanl›k tarihi kadar eski
bir meslek olan muhasebe mesle¤i bu tarihi sürecinde konmuﬂ ahlak ve meslek kurallar›n›n çerçevesi k›ta Avrupa’s›nda çizilmiﬂtir. Yani devlet, meslek örgütleri meslek uygulay›c›lar› ve toplum geleneklerinin oluﬂmas›nda iﬂbirli¤i ederek çerçeveleﬂmiﬂtir. Hocam›n da belirtti¤i gibi bu ülkelerde yönetim denetim mekanizmas›n›n geliﬂmesi h›zlanm›ﬂ, bu mekanizman›n kurumsallaﬂmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Devletler mesleki inanç ve yetki yolu ile geliﬂen mesle¤e yasal çerçeve çizmiﬂ geleneklerin oluﬂmas›nda konunun en önemli taraf› rolünü üstlenmiﬂtir. Böylece toplumsal faydan›n
sa¤lanmas›nda kaynaklar›n en optimum ﬂekilde kullan›lmas› için bu geleneklerin
mesleki örgütler ve meslek mensuplar›nca koordineli bir çal›ﬂma sonucu sa¤lanaca¤› ilk koﬂul olarak benimsenmiﬂtir. Ülkemizde ise bu yönde baﬂlayan 1930’larda
baﬂlayan çal›ﬂma ve iyi niyetli yap›lan tüm giriﬂimler, zaman›n iktidarlar›nca siyasi
dar görüﬂlülük, sa¤duyusuzluk ve hatta sorumsuzlukla reddedilmiﬂtir. Kamu maliyesi dersinde de aç›kça gördü¤ümüz üzere sonuç, israfç› bir devlet ve siyaset yap›s›, gittikçe yetersizleﬂen ve yozlaﬂan kamu hizmeti anlay›ﬂ›, ekonomik geliﬂmeyi finanse etmekte h›zla t›kanan kamu maliyesi. ‹ﬂte bu fiili durum 3568 say›l› yasan›n
ç›k›ﬂ gerekçeleri aras›nda say›lm›ﬂ. Yani devleti idare edenler bu fiili durumu kabullenerek meslek yasas›n›n ç›kma gerekçeleri olarak meclis kürsülerine hayk›rm›ﬂlard›r. Ne demiﬂler gerekçe olarak; Türk vergi sisteminin yozlaﬂt›¤›, vergi denetiminin
a¤›r yükü devletteki denetim taraf›ndan kald›r›lamad›¤›, iﬂletmecilik sahas›nda gü-
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ven ve ahlak unsurlar›n›n geliﬂmesinin temin edilemedi¤i. Say›lar› milyonlar› aﬂan
vergi beyannamelerinin etkin bir ﬂekil ve içerik denetiminden geçirilemedi¤i, vergi kanunlar›n›n uygulamas›ndan do¤an uyuﬂmazl›klar›n ç›¤ gibi büyüdü¤ü. ‹ﬂte siyasi iktidar, bu gerekçelerle 3568 say›l› yasan›n ç›kmas› gerekti¤ini kabul edenler, bahsetti¤im geleneklerin oluﬂmas› için s›n›rl› rolü üstlenmiﬂlerdir. Hocam konuﬂmas›nda siz bu isteklerinizi seçimler öncesi meydana getirin ancak sesiniz çok iyi duyulur
dedi. Evet do¤rudur. ﬁimdi bugünkü koalisyonu oluﬂturan siyasi partilerin bu gelene¤e h›zl› bir ﬂekilde tamamlamas›n› ihtiva eden sözlerini hat›rlayal›m. Koalisyonu
oluﬂturan kanattan bir tanesi yönetim ve denetim sisteminin istenilen sonucu vermesi için UD‹DEM gibi hayli iddial› bir savunma ile ortaya ç›km›ﬂ. Di¤er taraf ise
vergi taban›n› geliﬂtirmeyi, bu kapsamda servetler dahil ak›lc› ve adil bir vergi sistemine ihtiyaç oldu¤unu programlar›nda belirtmiﬂlerdir.
Toplumun geniﬂ kesimleri gibi muhasebe uygulay›c›lar›, bizler durumundaki
tüm kitle bu mutabakattan çok ﬂey beklemeye baﬂlam›ﬂt›r. En yetkili ﬂah›s, hocam›n da belirtti¤i gibi üç sözünden biri verginin düzeltilmesi, vergi idaresinin aksaklar›n›n ortadan kald›r›lmas› k›saca vergi reformundan bahsediyordu. Toplumda vergi reformu konusunda nerede ise bir milli mutabakat›n oluﬂtu¤u son derece elveriﬂli bir ortam vard›. Bu ortam›n ilk balonu vergi aff› ile patlad›. Sonuç hüsran. ‹kinci
balon hükümetin vergi gelirlerinin 1993 y›l›nda yüzde 72 oran›nda artaca¤›n› aç›klamas› ile ortaya ç›kt›. Bunu dikkatle izleyelim. Yüzde 72 demek enflasyon art›ﬂ› demektir. Yüzde 72 demek reel bir art›ﬂ›n olmad›¤› demektir. Bu da hükümetin gerçekten bir sistem de¤iﬂikli¤ine gitmeyece¤inin aç›k göstergesidir. Sistem de¤iﬂikli¤ine gidilemeyece¤i demek reel bir at›ﬂ›n olmayaca¤›n›n en belirgin göstergesiydi.
Üçüncü olarak ise bizleri daha fazla ilgilendiriyor olmas› dolay›s›yla Vergi Usul Kanunu’ndaki mükerrer 175. madde yani ‹ﬂletme Yönetim Merkezleri ile at›ld›. Bununla
gelene¤i bozmaya, sistemi yozlaﬂt›rmaya yani 60 y›l önceki tart›ﬂma ortam›na götürmek için ortam ve zemin yaratmaya baﬂlam›ﬂ oldu. Niçin buna ihtiyaç duyuldu.
Niçin gelenekler seçim öncesi vaat edilen geliﬂmeler için kullan›lmaya baﬂlat›lmay›p
niçin yönetim denetim mekanizmas›n›n kurulmas› istenmedi. Bu sorunun cevab› gayet aç›kt›r. Arkadaﬂlar iﬂ hayat›nda yolsuzluk ve ahlaks›zl›¤›n en yayg›n oldu¤u
nokta devletle iﬂ aleminin temas oldu¤u noktad›r. Yani uçup giden hayali devlet
kredileri, yani ihale yolsuzluklar› yani naylon ﬂirketler. Sistemin devam etmesi için
hocam›n da belirtti¤i yönetim denetim anlay›ﬂ› de¤il yozlaﬂman›n devam etmesi
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ﬂartt›r.Yani mükerrer 175. madde ile ‹ﬂletme Yönetim Merkezleri’nin misyonlar›na
uygun olarak siyasal iktidarlar›n yan›nda yer almas› kaç›n›lmaz olarak ﬂartt›r. K›saca bizleri zor günler beklemektedir. Bir yandan muhasebenin önemini, geleneklerin
oluﬂmas›n›, tarih boyunca oluﬂan geleneklerin sa¤lamlaﬂt›r›p korunmas›n›, gelecek
kuﬂaklara aktar›lmas›n› di¤er yandan ekonomik ç›karlar›m›zla ülke ç›karlar›n› bir
arada savunmak gibi zor bir dönemde zor bir görevdeyiz. Fakat mesleki bilinç ve
ahlak ile tarihi sorumlulu¤umuz bu zor görevi baﬂarmam›z› kaç›n›lmaz k›lmaktad›r.
Teﬂekkür eder, sayg›lar sunuyorum.

Prof. Dr. Halil Nadaro¤lu
Say›n Ziya Disanl› lütfen.

Ziya Disanlı
ﬁimdi de¤erli meslektaﬂlar›m öncelikle odam›z yönetimini kutluyorum, bu konuyu seçmesinden dolay›. Ben meslek mücadelesine hayat›n›n önemli bir bölümünü
veren ve meslek yasas› ç›karken Meclis’te komisyonlarda sizler ad›na görev yapan
bir kimseyim. O s›ralarda ve yasa ç›kt›ktan sonra hep yasa ﬂöyle düzelsin dedik,
böyle olsun dedik. 13 tane hüküm koydurduk, önemli hüküm de¤iﬂtirdik, sonunda da
eleﬂtirdik. De¤iﬂtirilmesini bekledik ama bir yanl›ﬂ yapt›¤›m›z›n bende fark›nday›m
ﬂu anda. O ﬂekilde konuﬂma ile ba¤›rma ﬂeklinde kiﬂisel veya örgütsel ç›k›ﬂlarla bir
yere var›lamayaca¤›n› anlad›m. ﬁimdi Say›n Aysan hocam›n dedi¤i noktay› benimsiyorum. Geldi¤imiz noktay› de¤erlendirdi¤i ﬂekli ile benimsiyorum. Yani diyorum ki bize bu yasa biraz bol geldi. Dar gelece¤ini düﬂündü¤ümüz yasa maalesef bol geldi.
Bu yasa içerisinde neler yapabilece¤imizi biraz görüﬂmemiz laz›m.
ﬁimdi yasa ç›kt›ktan sonra kaçak çal›ﬂanlar azalmad› her geçen gün daha
çok cesaretleniyorlar. Gelirlerimiz reel olarak artmad›. Çal›ﬂma koﬂullar›m›z iyileﬂmedi. Sosyal güvenlik sorunlar›m›z hala ele bile al›nmad›. Yasa, yönetmelik sorunlar›m›z halledilmedi. Mesle¤imiz ile ilgili fonksiyonlar verilmedi. De¤erli konuﬂmac›lar›m›z belirtti. Hani tüm iﬂyerlerinin beyannamelerinin ruhsatl› meslek mensuplar›na
verilmesi hiç yasam›zla ilgili olmayan do¤rudan ilgili olmayan bir düzenleme. Bunun
sa¤lanmas› bile büyük aﬂama. Bunu yapt›ramad›k. Bilirkiﬂi Adalet Bakanl›¤› ile ilgili
veya Türk Ticaret Kanunu’na göre Ticaret Bakanl›¤› ile ilgili bir denetçilik olay›nda
düzenlemede yapt›r›lamad›. Netice olarak sayg›nl›¤›m›z artmad›. Müﬂteri nezdinde,
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devlet nezdinde, üçüncü ﬂah›slar nezdinde. Ve bugün de esnaf, mesle¤imize darbe
vurmak üzere. Meslek üyemize önemli bir tokat at›lmakta. Y›llar önce yani iki üç y›l
önce benim yaﬂad›¤›m olaylar bunlar. Yap›lan bir haz›rl›k bugün somutlaﬂm›ﬂ durumda. Bir tokat atma haz›rl›¤›nda. Bu tokad› yiyece¤iz, kaç›n›lmaz. Çünkü perﬂembe günü akﬂam› itibariyle sadece götürülükten gerçe¤e geçenlerle s›n›rl› tutulmak üzere ufak bir de¤iﬂiklik yap›ld› ve bu ﬂekilde Bakanlar Kurulu gündemine geldi
bu taslak. Ve bu ﬂekliyle de ç›kacak. Gruplar bu karar› ald›ktan sonra büyük ölçüde
bu karar› benimsedikten sonra bu iﬂ bitmiﬂtir. Bana göre bitmiﬂtir. Yan›labilirim.
ﬁimdi bütün menfaat gruplar› kamuoyunu oluﬂturdular. Servet beyan›na karﬂ› vergi dilimlerinin düﬂmesi ile ilgili olarak ihracat istisnas› ve di¤er istisnalarla ilgili
bankalar di¤er kurum ve kuruluﬂlar görüﬂlerini bildirdiler. As›l darbeyi bizim meslek
mensuplar›m›z yemek üzere biz maalesef yeterli çal›ﬂmay› yapamad›k. Hatay Odas›’ndan bir arkadaﬂ›mla az önce görüﬂtüm bu toplant›da. Milletvekilimiz Say›n Nihat Matkap, kas›m ay› sonlar›nda bu konuyu Hatay Odas›’ndaki arkadaﬂlara iletmiﬂ. Bunu bir de¤erlendirin demiﬂ. Tahmin ediyorum bizim Birli¤imize de belli bir süre içerisinde bu bilgileri b›rakm›ﬂt›r. Biz bu güne kadar terbiyemizden sabr›m›zdan
ﬂu veya bu nedenle hep uzlaﬂma yoluyla bunu halletmeyi bekledik. Ama arkadaﬂlar
ben kesinlikle Maliye Bakanl›¤›’n›n bu yasay› haz›rlayan bürokratlar›n›n bu hükmü
175. madde ile ilgili düzenlemeyi benimseyeceklerine zaten akl›m alm›yor. Ve buna
inanm›yorum. Bu siyasi bir karar. Bask› güçlerinin, esnaflar›n iste¤iyle gerçekleﬂtirdikleri bir olay, bir kere bunu görmemiz laz›m. Uzlaﬂmay› kiminle yapacaks›n›z. Maliye Bakanl›¤› siyasilerle yapacaks›n›z. Ama karﬂ›lar›nda bir bask› gücü var. Odalar
Birli¤i Baﬂkan›m›z geçen toplant›da bunu da söyledi. Biz anlaﬂt›k esnaflarla hala
Maliye Bakanl›¤› yüzde 70 art›ﬂ› ücretlerle ilgili kabul etmiyorlar falan dedi. Bunlar
çok önemli. Tekrar bask› yap›yorlar, tekrar düﬂürttürüyorlar istedikleri gibi oynuyorlar ve profesyonelce oynuyorlar. Bunu görmek zaman› geldi art›k. Dolay›s›yla ben
Maliye Bakanl›¤›’n›n vergi gelirlerini nas›l art›rmas› gerekti¤ini çok iyi bildi¤ini zannediyorum. 175. maddenin bizim 3568 say›l› yasaya ters oldu¤unu çok iyi bildi¤ini
zannediyorum. Hayat standard› uygulamas›n›n yanl›ﬂ oldu¤unu bildi¤ini zannediyorum. Ama onlar› belirleyen siyasi kararlar› belirleyen toplumdaki bask› güçleri. O
halde bizim bask› gücü olmaktan baﬂka çaremiz yok. ﬁimdi de¤erli Nadaro¤lu hocam iﬂte muhasebenin önemi kavranm›ﬂt›r, bu tart›ﬂ›lmamal› falan diyor. Tabii yani
biz bunu tart›ﬂm›yoruz ki. Bu kadar önemli bir mesle¤in ülkemizdeki önemini tart›ﬂ›-
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yoruz, önemsenmemesini tart›ﬂ›yoruz. Bizim bütün gayretimiz bu. ﬁimdi netice
olarak arkadaﬂlar ﬂunu söylüyorum. Örgütlülükten geçiyor bütün olaylar. Ne kadar
örgütlü olursak o kadar bizi dinleyenlerimiz olacak. Siyasiler o kadar fazla dinleyecek ve bask› gücü olaca¤›z. Profesyonelce çal›ﬂaca¤›z. Taktik çal›ﬂmalar yapaca¤›z.
‹lgili insanlara siyasilere ulaﬂaca¤›z. ﬁu anda her ﬂeyimiz mevcut bir sürü mükellefin bir sürü iﬂini yapan 40 bin meslek mensubuyuz. Çok güçlüyüz, eskiden çok daha
fazla güçlüyüz. Onun için bu gücü bir yöne kanalize ederek isteklerimizi alabilece¤imizi ülkemiz için mesle¤imiz için meslektaﬂlar›m›z için yararl› kararlar ç›kartabilece¤imizi düﬂünüyorum. Bu inançla biraz daha sab›rl› olmam›z›, Say›n Aysan hocama da kötü niyetli bir konuﬂma olmad›¤›n› belirterek, ümitle gelece¤e bakt›¤›m› belirterek söylüyorum. Hepinize bol sab›rlar, mücadele azmi diliyorum. Sayg›lar sunuyorum.

Prof. Dr. Halil Nadaro¤lu
Bu inançl› konuﬂmalar mesle¤i mutlaka bekledi¤i baﬂar›ya kavuﬂaca¤›, etkinli¤inin kamuoyunda ve yasal düzenlemede kabul edilece¤ini bir nevi teﬂkil ediyor. Benim için en önemli delillerden bir tanesi de bu türlü toplant›larda çok bulundu¤um
için konuﬂmac› veya yönetici olarak sabah baﬂlayan bir toplant› ö¤leden sonra kald›¤› zaman bunun dörtte üçü ortadan kaybolur. Sizin ayn› etkinlikle burada varl›¤›n›
koruman›z, inanc›n›z›n ve baﬂar›n›z›n bir kan›t› gibi görünüyor bana. Bunun devam›n›
diliyorum. Say›n Hayri Suçsoran, buyurun.

Hayri Suçsoran
Su gibi mesle¤imizin aziz olmas›na inanarak aziz olmas›n› diliyorum. Bu mübarek Kandil gününü de ayr›ca hat›rlat›yorum. Yunus Emre’nin felsefesiyle Atatürk
ilke ve ink›laplar›yla yetiﬂerek bir memur 32 sene çal›ﬂm›ﬂ devlet memurunun o¤lu
olarak dürüstlükten baﬂka hiçbir ﬂeyimiz yok evlad›m diyen babam›n sözleri kulaklar›mda ç›nlarken ben oturup, mart gecelerinde hesapla gözlerimi kör etmeyece¤im
ben büyük adam olaca¤›m diye okurken, hasbel kader ‹ktisadi Ticari Bilimler Akademisi’ni bitirerek yine muhasebeci oldum. Babama büyük konuﬂmuﬂtum. Bu iﬂ de yap›l›r m› baba elalemin hesab› kitab› diye büyük konuﬂtum. Say›n Baﬂkan›m›z de¤erli
hocam, de¤erli Maliye Bakanl›¤›’n›n güzide temsilcisi ve her zaman mesle¤imize
yatk›n gerçekleri ifade eden yurt gerçeklerini ifade eden konuﬂmalar›n› hayranl›kla
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dinledi¤im de¤erli bilim adamlar› çok güzel gerçekleri biraz da sevgili hocam baﬂkan›m›z›n z›plama gibi ﬂeyleri ile kaynak gibi olduysa da çok güzel noktalara de¤indi¤ini bilhassa kurucu arkadaﬂ›m›z›n konuﬂmas›n› özellikle dinledik. Sevgili hocam, ellerinizden öperim, her zaman sayg› duydum. Fakat gel gelelim sabah kalkt›m ç›kaca¤›m evden, ﬂu kravatla en az beﬂ dakika oynad›m. ﬁu iki yakay› bir araya getiremedim. Yani Tansu Çiller Han›m’dan baﬂlayan bir paket olay› var. Yetki paketi, serbest muhasebecilere yetki verece¤iz. De¤erli Bakan›m›z belki de ﬂimdi yoldad›r inﬂallah. ‹dareyi güçlen direce¤im diyor Say›n Bakan. Ben de sizdenim dedi ama ben
de siz denim çok severim sizi dedi. Ama idareyi güçlendirece¤im. Demek bu güçlenmenin alt›nda yatan ﬂeyler ç›kmaya baﬂlad›. Demek idare de¤iﬂik konularda güçlenecekmiﬂ. Yetki beklerken ekmek gidiyor.
Arkadaﬂlar›m ﬂimdi sorun ﬂu, somut sorunu söylüyorum. De¤erli Gelirler Daire Baﬂkan›, sevgili abimizi soruyorum, muhasebeciyi nas›l görüyorlar, Allah aﬂk›na
aç›k olarak. Maliye idaresine göre son derece güvenilmeyen, vergi kaça¤›na neden
olan bir kiﬂi midir, yoksa bir yard›mc› m›d›r, bir köprü müdür? Mükellefle vergi idaresi aras›nda köprü diye biliyoruz biz kendimizi ve aç›kça somut bir ﬂey söylüyorum.
Ben inan›yorum ki bilhassa kurum olan mükellefler kurumlar vergisi mükelleflerimiz
biz olmazsak inan›n bana söylüyorum bunu yani somut olaylar var dörtte biri beyan edecek. Yani biz olmazsak dörtte birini ya da yar›s›n› beyan edecek. Çünkü diyorum ki bu ne olmuﬂ bu fatura nedir, nerede falan filan. Sen ne oluyorsun ya diyor. Ne olaca¤›m ya benim sorumlulu¤um var, yetkim var. Yani biraz okuyun biraz
kurcalay›n ﬂey yap›n. S›n›r yok bir ﬂey yok, hayat standard› gibi bir ﬂey yok. Kurum
var. Ne güzel niye böyle yukar›ya ben çocukken zengin çocu¤unun yan›na gitmezdim
ya. Arkaya giderdim, bu nedir ya kuvvetlinin yan›nda yer almak zihniyeti. ‹ﬂçi ücretlerinin yan›nda kurular›n yan›nda ne iﬂimiz var. Efendim yat›r›m yapacaklar, yapm›yorlar. Geçen gün bir doçent burada dedi. Yüzde 49 özel tasarruf var, kurumlar›n
kazanc› seksen sonras› gitmiﬂ. Yüzde biri yat›r›ma gitmiﬂ. Yat›r›m yapmama gerçekçi de¤il. O zaman nedir ya bu. Sonra vergiden korkuyoruz. Verginin üstüne gidersek es kaza Allah korusun gideriz diyor. Kim kime nerden korkuyoruz. Adama cennet yapm›ﬂ›z kurumlar vergisi için memleketi. ‹stedi¤in kadar ver, beyan et, zarar
beyan et demiﬂiz. Öbür taraftan binmiﬂiz hayat standard› ile, serbest mesle¤inle
küçük esnaf›n üstüne nas›l ﬂey. Bu merkezden yönetim, kimin projesidir? Muhasebecilik ne gözle görülmektedir? Okumuﬂ kimse, inan›nki devletin her zaman yan›nda-
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d›r, dürüsttür. Ço¤unlukla bu kitle idealisttir, bu kitle do¤ru bir yetki kullanmak yerine bilakis onun ekme¤ini elinden al›r gibi projelerle esnafa yaranmak ne demektir?
Esnaf bizim ücretimizi veremeyecek diye bir ﬂey yoktur. Hepsinin alt›nda araba, evi
vard›r. Bizim arabam›z yok, evimiz hiçbir ﬂeyimiz yok. Demek ki bu esnafa böyle kan›lmamal›d›r. 40 bin kiﬂilik muhasebeci kitlesine biraz bak›lmal›d›r. Bunlar›n faydal›
fonksiyonlar›na yetki verilerek ve kaçak muhasebeciler derhal durdurulmal› ve bak›n
ruhsatl› meslek mensubu imzas›z beyannameler al›nmamal›d›r. Bu yap›lmayacak bir
ﬂey de¤ildir. ‹stedi¤i kadar a¤las›nlar, bunlar her zaman a¤lamaktad›r esnaf. Bir
yandan esnaf öbür yandan da kurumlar vergisine derhal dokunulmal›d›r. Kurumlar
çok boﬂ b›rak›lm›ﬂ ona dokunulmal›d›r. Hepinize sonsuz sayg›lar sunarken, yar›nlarda mesle¤imizin onurlu ve yeterli ücretini alabilen meslek mensuplar› olmay› diliyorum. Bir bakkal mükellefim bana 220 bin lira ayl›k ücretimi 93 y›l›nda 250 bin lira
yapmay› önerdi. Ve ben de dedim ki insaf ﬂeker a¤abeycim, yüzde 10 zam olur mu,
yüzde 70 enflasyona karﬂ›l›k. Ne yapal›m kardeﬂim Bakkallar Odas›’ndan bana yaz›
geldi, orada isteyene muhasebeci ücreti 150 bin lira göndeririz gibi ifadeler yer al›yor dedi. Sayg›lar sunuyorum, teﬂekkür ederim.

Prof. Dr. Halil Nadaro¤lu
Say›n Bakan›m›za yo¤un iﬂleri aras›nda vakit ay›r›p çok güç koﬂullarda da olsa buraya kadar gelip toplant›y› onurland›rd›¤› için teﬂekkür ediyoruz. Ve toplant›ya kald›¤› yerden devam ediyoruz. Ancak Say›n Bakan’›n huzurlar›nda zorunlu olarak burada bulunmad›klar› süre içinde yap›lan konuﬂmalar› bir kaç cümle ile özetlemek istiyorum. Say›n Bakan›m ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›
taraf›ndan düzenlenen “Muhasebe Mesle¤inin Önemi ve Geleneklerinin Oluﬂturulmas›” konulu panel sabahleyin baﬂlad›. Sizin de yak›ndan tan›d›¤›n›z çok de¤erli panelistler, bir taraftan muhasebe mesle¤inin önemini yeniden vurgulad›lar. Ve bu
mesle¤i sayg›nl›¤› ile mütenasip geleneklerinin oluﬂturulmas› için neler yap›lmas›
gerekti¤ini ortaya koydular. Tabii taktir buyurursunuz, bu gibi meselelerde bakanl›¤›n›z daima hedeftir. Vazgeçilemez ﬂeydir. Çünkü yap›lan yasal düzenlemelerle ilgili
karﬂ› bir tak›m görüﬂler vard›r. Gelirler Genel Müdürlü¤ü’nden panelistler aras›nda
bulunan arkadaﬂ›m›z konuﬂmalarda bu gibi hususlar› mutlaka not ald›lar. Size arz
edeceklerdir. Ö¤leden sonraki oturumlarda da bu toplant›y› sabahki gibi etkin bir
biçimde izleyen de¤erli meslek mensuplar›, sizin teﬂrifinize intizar ederek kendi gö-
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rüﬂlerini ifade etmeye ve bu arada panelistlere soru yöneltmeye baﬂlad›lar. Son
olarak üç arkadaﬂ›m›z›n sözü kald›. ‹zninizle onlar da konuﬂtuktan sonra sizin zat›alinizin konuﬂmas›n› büyük bir zevkle ve istifade ile dinleyece¤iz. Turgut Ar›¤ arkadaﬂ›m›z lütfen süre konusundaki k›s›tlamaya riayet ederek konuﬂman›z› yap›n›z.

Turgut Ar›¤
Say›n Bakan›m ve de¤erli arkadaﬂlar›m, hocalar›m. Biz muhasebe meslek
mensuplar› evvela baz› hatalar› kendimize kabul ettirmemiz laz›m. ‹nsan yaﬂam›nda
en önemli ﬂey zamand›r. Bu ve bu tip toplant›lar genellikle ülkemizde zaman›nda
yap›lmaz ve insanlar›n zamanlar› boﬂa gider. Bu toplant› 46 dakika geç baﬂlam›ﬂt›r. Sebep ne olursa olsun Kraliçe’ye bile ‹ngiltere’de zaman tan›nmad› diyor, hiçbir
spor karﬂ›laﬂmas›nda dakikan›n ﬂaﬂmad›¤› bir ortamda insanlar›n fikirleri ve zamanlar› boﬂa gitmez. Bu da bir muhasebedir arkadaﬂlar. Evvela zaman›m›za sad›k
kalmam›z laz›m ve her toplant›da rastl›yoruz, rastl›yorsunuz, kabak dinleyenlerin
baﬂ›na patl›yor. Bir dakika, iki dakika gibi çok k›sa zamanlarla yüzlerce insan de¤erli uzmanlarla görüﬂlerini paylaﬂmak istiyorlar. Ama bir dakika, iki dakika, hocam›n belirtti¤i gibi sembolik dakikalarla zaman paylaﬂ›lamaz. Önce muhasebeyi kendimize kabul ettirmemiz laz›m, sonra iﬂ hayat›yla ilgili hem iﬂ kesimine hem devlete
kabul ettirmemiz laz›m. E¤er biz kendimizi iyileﬂtiremiyorsak kimseye baz› ﬂeyleri
kabul ettirmeyi iddia etmeye hakk›m›z yoktur. Bu toplant›n›n bir amac› gelenekleri
oluﬂturmakt›. Gelenekler mesle¤in d›ﬂ›ndan insanlarla, bürokratlardan ve bilim
adamlar›ndan oluﬂmaz. Her mesle¤in gelene¤i, mesle¤in ilk insanlar›ndan oluﬂur. Ve
alt› konuﬂmac›n›n hepsini ilgi ile izledim ve baz› ﬂeyleri dinledim. Sadece meslektaﬂ›m Ülkü Sönmez’in konuﬂmas›n›n son k›sm› meslek gelenekleri ile ilgiliydi. Tabii bunlar da aç›lmaya tart›ﬂ›lmaya de¤er. Türkiye’de e¤er meslek oluﬂturulmak isteniyorsa, önce içimize yönelik zaman al›c› konular› belirleyici ﬂeyleri tart›ﬂmam›z laz›m.
Daha önce dernek mücadelesinde bunu baﬂlatt›k, fakat benim oradan ayr›lmamdan sonra orada kald›. Bir tanesini tekrarlamakta fayda görüyorum. Çok karl› bir
günde sabah›n çok geç saatlerine kadar 50 civar›nda arkadaﬂ›m›n tart›ﬂmas› sonucu burada ﬂu karar alm›ﬂt›r. Herhangi bir nedenle bir iﬂ sahibi muhasebesini birinizden al›p di¤erinize götürüyorsa, sebebi ne olursa olsun, noter tasdikinin yan›na
ayr›l›ﬂ sebebini yazmam›zda fayda vard›r. Ve yazd›k biz. Devletin beyannamesini
vermeyen. Devletin vergisini ödemeyen muhasebe ücretini ödemeyen, faturalar›n›
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zaman›nda getirmeyen ve geç götüren adam, bir baﬂka meslektaﬂ›m›za bizi kötüleyerek gidiyordu. Bu sebepleri yazarak bir gelenek oluﬂturduk ama sahip ç›k›lmad›¤›
için kald›. Bu görevde beklendi. Bunlar› aram›zda tart›ﬂ›p çözmemiz laz›m. Ve bunlar›n sonuçlar› o kendi kendine dalga dalga yay›larak, mesle¤in kendi kendine de baz› gelenekleri vard›. Hiç yok demek istemiyorum. Ama yasa ç›kt›¤›nda hatta yasa
ç›kmadan daha özellikle yasa ç›kt›ktan sonra özellikle Maliye Bakanl›¤›’n›n üst bürokratlar›, hep muhasebeyi önemseyece¤iz diye toplant›larda veya bas›n aç›klamalar›nda bulunurlar. Ama bak›n orada neler vard›r. Sadece yeminli mali müﬂavir olan
arkadaﬂlar›m›za baz› imtiyazlar için baz› ﬂeyler söylediler. Bu nas›l muhasebe mesle¤ini önemsemektir. Türkiye’de biliyoruz ki, inceleme elemanlar›m›z çok daha iyi biliyorlar. Denetim elemanlar› çok daha iyi biliyorlar. Yanl›ﬂ düzenlenen bir muhasebenin onay› olmaz arkadaﬂlar. Zaman›nda verilmeyen bir katma de¤er veya yanl›ﬂ verilen beyannameyi yeminli arkadaﬂ onaylayamaz. ﬁu halde hedef yeminli olacak arkadaﬂ›n olanaklar›n› geniﬂletmek de¤ildir. Taban› oluﬂturacak muhasebenin sa¤l›kl›
ve düzenli olmas›d›r. En az hatal› olmal›d›r. Hatta hatas›z olmal›d›r. Dikkat buraya
topland›¤› zaman ülke ekonomisi bir de¤er kazan›r. Y›llard›r söylüyorum. Yasalar›m›zda maalesef tam tersi körükleniyor. Yirmi otuz iﬂçi çal›ﬂt›ran bir müessese 9
iﬂçi gösteriyor. Veya benzer örnekler var. Bu tip rakamlar›n, bu tip sonuçlar›n ülke
geneline gitti¤inde dünyan›n en mucize beyni, ülke ekonomisinin do¤ru tahminini yapamaz. 175. madde ile bu mesle¤in tabandan düzenlenmesi yönetmelikle ç›kar›lmak
isteniyor. Ama biz bunu 1980’lerden beri 77’lerden beri Maliye Bakanl›¤›’na yaz›lar›m›z var, görüﬂmelerimiz var, kitaplar›m›z var. Dün yönetmelikle bu mesle¤in düzenlenmesine yanaﬂmayanlar bugün nas›l yanaﬂ›yorlar. Ve bu dernek çat›s› alt›nda nas›l iﬂleyecektir. Bir y›¤›n sak›ncas›n›n oldu¤unu ﬂimdiden söylemek istiyorum. Türkiye’de Türk Dil Kurumu’nun Türk Tarih Kurumu’nun derneklikten ç›kar›ld›¤› bir ortamda dernekli¤e özen göstermek, tabiata ayk›r›d›r. Yasalara ayk›r›d›r. Kaçak çal›ﬂanlardan bahsediliyor, bir konuﬂmac›m›zda çok güzel örnekler verdi. Hepimiz biliyoruz.
Oda’n›n da tahkimi var. Bireysel kaçaklar› takip etmekle bu sorun çözülemez. E¤er
gerçekten Türkiye’de muhasebenin sa¤l›kl› olmas›n› ve bu mesle¤i, meslek edinenlerle yap›lmak isteniyorsa, 3568 say›l› yasan›n bütün boﬂluklar›na ra¤men, Say›n Bakan›m›zdan ben ﬂunu istiyorum. ‹ﬂletmeler mali temsilcilerini belirlemelidir. Maliye
Bakanl›¤› bu konuda bir genelge ç›kars›n ve ondan sonra devletin vergi gelirlerinin
artt›rmad›¤›n› görsün. Devlet vatandaﬂ›n özellikle iﬂadam›n›n acizli¤i karﬂ›s›nda
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susamaz. Her iﬂadam› ve adam sayan kendini, ben esnaf›m az kazan›yorum, bahaneleriyle devletin huzuruna ç›kamaz. E¤er bilmiyorsa gider mali temsilci ile anlaﬂ›r.
E¤er biliyorsa devlete beyan eder. Ben mali iﬂlerin sorumlulu¤unu taﬂ›yorum. Her
iﬂyeri iﬂe aç›l›ﬂta son olarak Türkiye’de bilançolar›n sürekli her y›l k›rk elli bin azald›¤› bir ortamda acaba hangi mali tablolardan bahsediliyor. Yüzde beﬂ bilançonun
yüzde 95 iﬂletme defteri oldu¤u bir ortamda iﬂletme defterinin kar zarar tablosundan baﬂka hangi tablolar ortaya ç›kacak? Türkiye’de bilanço 1950’lerde yüzde
50’ler civar›nda iken bugün yüzde 5’lere niye iniyor? Çözüm buradad›r. Bilançoyu
art›rman›z laz›m. Muhasebe demek bilanço demek. Sayg›lar sunuyorum.

Prof. Dr. Halil Nadaro¤lu
Son söz Birlik Baﬂkanvekili Say›n Masum Türker’in.

Masum Türker
Teﬂekkür ediyorum. Say›n Baﬂkan, Say›n Genel Baﬂkan›m, Say›n Bakan›m,
de¤erli meslek arkadaﬂlar›m. Ben paneldeki konuﬂmalara sad›k kalarak ama çok
önemli bir dönüm noktas›n› belirterek sözlerime baﬂl›yorum. Birincisi bugün burada
seçim yok ama yine bu salon a¤z›na kadar dolu. Bu salonu dolduranlar da yaln›zca
‹stanbullular de¤il. Sayd›m yirmiye yak›n ilimizin oda baﬂkan›, oda temsilcisi buraya
gelmiﬂ. Konumuz da meslek geleneklerinin oluﬂturulmas›. Bu arkadaﬂlar›m›z›n burada bulunmas›, özellikle Say›n Bakan›m›z›n dikkatine sunmama yard›mc› olan bir hususu da dile getirmemiz gerekir. De¤erli Maliye Bakan› temsilcisi Erdo¤an Aslan
arkadaﬂ›m›z konuﬂmas›nda dedi ki, Türkiye’de hep bu meslekle ilgili düzenlemeleri
yukar›dan yetkili merciler yapar. Kendilerini en büyük yan›lg›da olduklar›n› buradaki
arkadaﬂlar›m›z göstermektedir. Bizler bu gelenekleri 1960’l› y›llardan beri geliﬂtirmek için u¤raﬂ verdik. Bizler 3568 say›l› yasa oluﬂsun diye çeﬂitli dernekler alt›nda u¤raﬂ verdik. Ama ille ben yapaca¤›m zihniyeti oldu¤u için bunlar önce bekletildi,
sonra bir gün ans›z›n karﬂ›m›za ç›kart›ld›. Bu aç›klamay› ﬂu nedenle belirtmek istiyorum. Türkiye’de muhasebe mesle¤i yeteri ölçüde bir birime sahiptir ama sahip olmad›¤› özellik ﬂudur: Bu muhasebe mesle¤inden ben nas›l daha istifade ederim zihniyeti yerleﬂmemiﬂtir. Hepinizin bildi¤i gibi ben yeminli mali müﬂavirim. Yeminli mali
müﬂavir olarak yeni bir hizmet istemiyorum. Yeminli mali müﬂavirin yapabildi¤i, serbest muhasebeci mali müﬂavir fonksiyonlar› olan denetim hizmetini istiyoruz. ‹ﬂte
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bizim beklentimiz tasdik etmek de¤il, denetleme mekanizmas›n›n ortaya konulmas›d›r. Bu da di¤er ülkelerde oldu¤u gibi yaln›z ve yaln›z banka bilançolar›n›n denetlenmesi olay› de¤il, bankalar›n kredi da¤›t›rken ödedikleri kredi verdikleri firmalar›n kredi talebi an›nda ve kredi süresi içinde denetlenmesi ﬂart›n›n getirilmesi ile mümkündür. Bu bir ölçüde Maliye de ilgilendirmektedir. ﬁu nedenle banka kamu fonu
olan paralar› kredi olarak vermektedir. Bu paralar bir de takibe gitmekte. Takibe intikal eden bu paralar gider yaz›lmakta. Ve devletin önemli bir geliri olan vergi matrah›n›n belirlenmesinden düﬂülmektedir. Bence bu kiﬂilerin ald›klar› krediyi alma
ﬂart› bilançoya ba¤lanmas› olursa ve bankalar›n bunlar› gider göstermesi ﬂart› yaln›z denetlenmiﬂlerse bir ﬂüpheli alacak ﬂeklinde vergi matrah›ndan düﬂülür denirse
Türkiye’de hem vergi kay›plar› önlenmiﬂ olur hem de kamu fonu olan banka kredilerinin belli kesimlere çarçur edilmesi, peﬂkeﬂ çekilmesi, engellenmiﬂ olur.
Ve en önemlisi meslek grubumuzun gelecek ekonomik fonksiyonu ortaya konmuﬂ olur. De¤erli arkadaﬂlar›m bu k›s›m bizim meslek grubunun geleneklerini oluﬂturmak için gerekli olan ekonomik yap› ile ilgilidir. Bugün Türkiye’de vergi alm›ﬂ 3 bin
yeminli mali müﬂavirin mühür kullanma yetkisine baﬂvuranlar›n say›s› 600’dür. Dolay›s›yla meseleyi yaln›z yeminli mali müﬂavirlere tasdik ettirmek olarak almak, yeminli mali müﬂavirlerin mühür almayan kesimine de iﬂ yaratmamak demektir. ‹ﬂi
özellikle orta kesim dedi¤imiz serbest muhasebeci mali müﬂavir için yaratt›¤›m›zda
serbest muhasebeci için de yaratm›ﬂ oluyoruz. Çünkü denetim mekanizmas›n› koydu¤umuz zaman tan›mlad›¤›m›z zaman SMMM denetledi¤inde muhakkak bu mekanizmaya uygun standartlar› kullanan serbest muhasebeci arayacakt›r. Ve böylelikle
serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müﬂavir iliﬂkisi kurulacakt›r. Özellikle ﬂunu belirtmek istiyorum. 1991 y›l›nda Bankalar Birli¤i kredilendirmede bu denetim mekanizmas›n› prensip olarak kararlaﬂt›rm›ﬂlard›r. Bu konuda bizlerin yapaca¤›
çal›ﬂmalara say›n Maliye Bakan›’m›z›n da gerekli deste¤i vermesini istiyoruz. Bugün dönüm noktas›d›r dedim de¤erli arkadaﬂlar›m. ‹lginçtir muhasebe mesle¤i geleneklerinin oluﬂturulmas› ile ilgili seminer, iﬂletme merkezleri meselesinin ç›kt›¤› 11
Ocak’tan evvel programlanm›ﬂ, davetiyeleri bast›r›l›p gönderilmiﬂtir. Ve biz bugün
burada gelenek olarak nas›l davranaca¤›m›z›, nas›l iﬂ yapaca¤›m›z› konuﬂacakt›k.
Ben oturdu¤um yerde kelimeleri parma¤›mla saymaya çal›ﬂt›m. Yar›dan fazlas› gelenek yerine bizi u¤raﬂt›ran iﬂletme merkezleri ile geçirdik. Bu arada düﬂündüm 83
y›l›nda ben yurtd›ﬂ›nda bu iﬂlerle ilgili örgütlerde iki ay çal›ﬂm›ﬂt›m. Oradaki örgü-
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tün ad› iﬂletme dan›ﬂma merkezi idi. Ve orada muhasebe iﬂleri yap›lmaz, ilk defa
iﬂe baﬂlayanlar gider ben iﬂe baﬂlad›m bana muhasebeci tavsiye edin der. Ne iﬂ
yapaca¤›m der. Bir düﬂündüm bunun ikinci iﬂlemi nerede var? Almanya’da muhasebeciler bir araya gelmiﬂler, kooperatif kurmuﬂlar. Orada bireysel olarak bilgisayar
alacaklar›na merkez kurmuﬂlar. Müﬂteri ile posta ile gönderiyorlar, evraklar› orada
tutuluyor. Her muhasebeci bu bilgiyi dile getiriyor. Bu bilgiyi niye dile getiriyor? Bizim meslek mensubumuzun birikimi o kadar çok ki Maliye Bakanl›¤›’n›n bu konular›
dile getirdi¤i zaman, ele ald›¤› zaman en az›ndan dan›ﬂaca¤› tart›ﬂaca¤› kiﬂilerin
bu meslek mensuplar› olmas› gerekti¤ini dikkate almas› gerekir. Bir baﬂka ümidimiz
var. ﬁimdi bunu dile getirmemin nedeni ﬂu. Bizim konumuz muhasebe geleneklerinin
oluﬂmas›. Ben çok önemli bir hususa dikkati çekmek istiyorum. O nedenle Say›n
Aslan’›n söyledi¤i üst merciler verirler meselesini kabul etmiyoruz. Yay›nlanan muhasebe uygulama tebli¤inin yönetiminin ve bundan sonra yay›nlanacak tebli¤lerin
bu meslek örgütünün en üst organ› olan Odalar Birli¤i’ne verilmelidir. Odalar Birli¤i’ne verildi¤i zaman esasen bu tebli¤i iﬂletecek ve yay›nlanmam›ﬂ olan üç tane daha tebli¤in hemen arkas›ndan eklenece¤ini belirtmek istiyorum.
Say›n Aysan’›n 15 y›l yan›nda çal›ﬂt›m. Hep derdi ki bize, denetim mekanizmas› kurulmam›ﬂsa istedi¤iniz kadar ilkeleri tan›mlay›n kim denetleyecek? ﬁimdi bir
taraftan biz muhasebe uygulama tebli¤i ile muhasebe standartlar›n› ve hesap plan› yay›nlam›ﬂ›z. Ama bu muhasebe standard› ile hesap planlar›n›n muhasebe denetleme ilkeleriyle muhasebe standartlar›n› yay›nlamam›ﬂ›z. ‹ﬂte biz bugün dönüm
noktas› dedi¤imiz olay ﬂudur. Arkadaﬂlar›m›z daha muhasebe geleneklerinin ele
al›nmas› gerekti¤i gün dikkate ald›klar› ﬂey biz geleneklere sahip ç›kaca¤›z. Ve denetim ilkeleri ile standartlar› kendi içimizde oluﬂturaca¤›z. Meslek grubu olarak muhasebe geleneklerinin oluﬂturulmas›ndan anlad›¤›m›z di¤er bir konuyu da belirtip
sözlerime son vermek istiyorum. Bugün Bat›l› ülkelerde bir meslek mensubu, baﬂka
bir meslek mensubunun denetledi¤i hesab›, u¤raﬂt›¤› muhasebe bilgisi ile u¤raﬂ›rsa
meslek ahlak ve kurallar›na göre suç iﬂlemiﬂ olur ve o kiﬂi meslek örgütünden ç›kar›l›p mene kadar ceza edilir. ‹ﬂte bunlar› biz bugün burada not ald›k, dinledik ve
mesle¤imize sahip oldu¤umuzu belirtmenin beraber yaﬂaman›n heyecan› ile bir araya geldik. ﬁansl›y›m bu görüﬂleri dile getiren en son konuﬂmac›yd›m. Say›n Bakan
baﬂa gelmeyince sona geldi, kendilerine arz etmiﬂ olduk. Serbest muhasebeci ve
mali müﬂavirlerin denetleme yetkisinin oluﬂmas›nda kendilerinden büyük bir katk› ve

626

1990-2006 PANELLER <<<

1.qxp

10/3/08

11:08 PM

Page 627

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

destek bekledi¤imizi belirtmek ister sayg›lar›m› sunar›m.

Prof. Dr. Halil Nadaro¤lu
Say›n Bakan, de¤erli konuklar; sabahki oturumu takiben ö¤leden sonraki oturumda arkadaﬂlar›m›z düﬂüncelerini, duygular›n› dile getirdiler. Ve soru sormaktan
çok kendi görüﬂlerini bir ilave katk› ile ifade etmeyi tercih ettiler. Bu arada yaz›l›
olarak iki soru geldi. Birisi Say›n Erdo¤an Aslan’a, di¤eri Say›n Veysi Sevi¤’e. Hemen hemen ikisi de bugünkü konuﬂman›n d›ﬂ›nda önemli. Bu itibarla ben kendilerinden rica ettim. Soru soran yaz›l› soru soran arkadaﬂlar›m›za kendileri toplant›dan
sonra sözlü olarak cevap verecekler.

KAPANIﬁ KONUﬁMALARI

Yahya Ar›kan
Bildi¤iniz gibi mesle¤imiz aç›s›ndan da çok önemli buldu¤umuz geliﬂmeler yaﬂ›yoruz. Bu anlamda bakanl›¤›n en üst düzeyde temsil edildi¤i bir toplant›da götürü
müessesi ile ilgili olarak düﬂünülen de¤iﬂiklikler ve oluﬂturulmak istenen ‹ﬂletme
Yönetim Merkezleri ile götürü usulüne tabi mükelleflerin gerçek usule geçiﬂlerini
özendirmek için yap›lan tasar›y› mesle¤imizin gelece¤i aç›s›ndan büyük bir engel
olarak görüyoruz. Ve Odam›z›n bu konudaki görüﬂlerini özetle sunmak istiyoruz.
Vergi Usul Kanunu’na eklenen mükerrer madde 175, Fransa ve Almanya uygulamalar›ndan karma yap›larak, ülkemize uygulanmak istenen ‹ﬂletme Yönetim Merkezleri
esasta 3568 say›l› meslek yasam›z›n tarafs›zl›k ruhuna ayk›r› olup, muhasebe
mesle¤ini devletleﬂtirerek yeni bir K‹T yaratmas› bir hayli düﬂündürücüdür. Al›nt›
yap›lan Fransa’da bu birimlerde defter tutturulmak istenmiﬂ, muhasebe meslek
kuruluﬂlar› bu istemi engellemiﬂ ﬂu anda sadece üyelerini yönetim biriminin her alan›na ilgili sorunlar›na çözüm aramakta ve de üyelerine ait bilanço ve gelir tablolar›na ﬂekil ve içeri¤indeki uyumsuzluklar› bulmak ve düzeltilmesi yönünde yol göstermektedir. Ülkemizde ise bunun uygulanmas›na olanak yoktur. Çünkü yüzde 90 iﬂletme esas›na tabi mükellef vard›r. Bugüne kadar hiçbir yetki verilmeyen serbest
muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müﬂavirlere yine güven duyulmayarak muhasebe mesle¤i devlet tekeline al›narak mesle¤in ba¤›ms›zl›¤›na dinamit vurulmak
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istenmiﬂtir.
De¤erli konuklar; sevgili meslektaﬂlar›m; ‹ﬂletme Yönetim Merkezleri’nin yasam›z›n 45 maddesine ayk›r› olmas›na karﬂ›n özüne paralel olarak uygulanmas›na
karﬂ›y›z. Bilindi¤i gibi bütün Türkiye’den binlerce telgraf ve faks Bakanlar Kurulu
üyelerine gönderiliyor. Türkiye çap›nda kamuoyunu ayd›nlatan paneller, bas›n toplant›lar› düzenleniyor. 60 sene sonra ç›kan meslek yasam›z›n iﬂlevini bitirecek olan
iﬂletme üretim merkezlerine temsilci verilmeyece¤ini meslek mensuplar›m›z›n çal›ﬂmayaca¤› ve de yasal tüm haklar›m›z› kullanaca¤›m›z› belirtiyoruz. Yetkililere bir an
evvel bu tasar›y› geri çekmelerini talep ediyorum.
Bir di¤er önemli konu ile ilgili görüﬂlerimi sunmak istiyorum. Gelir vergisine eklenen mükerrer madde 31 ve geçici madde 38, iﬂletme esas›na geçiﬂi yap›lan çal›ﬂmalar› do¤ru bulmam›za ra¤men önerilen maddenin uygulamas›n›n mümkün olaca¤›n› zannetmiyorum. Bu bölümde az vergi vermeye al›ﬂ›k olan esnaf›n hayat standard› gibi her sene artan kendisi için yüksek olan bir vergiye yanaﬂmayacakt›r.
Bakanl›¤›n denetim elemanlar› say›s› yeterli olmad›¤› için 3568 say›l› ruhsatl› meslek mensuplar›ndan da yararlanmas› gerekmektedir. ‹ﬂletme esas›na tabi mükelleflerin ruhsatl› meslek mensuplar›n›n defterlerini tuttuklar› taktirde hayat standartlar›n› aﬂan k›sm› üç y›l için yap›lacak indirimler geniﬂ bir ilgi görmeyecektir.
Çünkü ilimizde yaklaﬂ›k 3 bin yetkisiz muhasebeci olup bu kiﬂiler kay›tlar› tutmad›¤›
için beyannameleri hayat standartlar› üzerinden düzenlemektedirler. Vergi bilinci
olmayan ruhsatl› meslek mensubunun önemi bilinmeyen bir memlekette daha fazla
bir vergi vermemek için bu madde de¤iﬂikli¤ine de ilgi duymayacaklard›r. Gelir vergisine eklenen maddeler yerine kültürlük esaslar›na uyulup uyulmad›¤› meslek
mensuplar›n›n da yard›m›yla kontrol edilmesi, bu uygulama ile büyük oranlarda gerçek usullere geçiﬂ olaca¤›ndan, gerekiyorsa bir y›l ücretsiz, gerekiyorsa tarifi yüzde
50 indirimli, gerekiyorsa ekonomik durumu iyi olmayan esnaftan hiç muhasebe ücreti almamay›, Hayat standartlar› müessesesinin kald›r›lmas›n›, tüm beyannamelerde ruhsatl› meslek mensubunun imzas›n›n aranmas›n› öneriyorum. Yukar›daki
aç›klama ve önerilerimiz dikkate al›nd›¤›nda süreç içinde götürünün kalkaca¤›n› vergi düzeninin oturaca¤›n›, iﬂletme esas› yerine yüzde 90 bilanço esas›na geçilece¤ini, uluslararas› standartlara göre kay›tlar›n tutulaca¤›n›, bu kay›tlar›n yetkili kiﬂilerce kontrol edilmesi ile gerçek vergilerin toplanaca¤› düﬂüncesindeyiz. Di¤er bir
anlamda gerçek kazançlar vergilendirilmiﬂ olup burada toplumun tüm kesimleri
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hoﬂgörü ile bakacaklard›r.
De¤erli konuklar, sevgili meslektaﬂlar›m ﬂimdi de kanayan bir yaraya de¤inmek istiyorum: Yetkisiz muhasebeciler. Nas›l ki hiçbir zümre veya kiﬂi, akl›na esti¤i
gibi herhangi bir mesle¤i uygulayam›yorsa bu muhasebecilik için de böyle olmal›d›r.
‹kinci bir iﬂi yapmak isteyen veya ben kendi defterimi tutar›m diyene bu mesle¤i uygulama ﬂans› verilmemelidir. Siz hiç boﬂ vakitlerinde mimarl›k yapana rastlad›n›z
m›? Do¤rusu ikinci bir iﬂi inﬂaat mühendisli¤i olan muhasebeci bir tan›d›¤›m yok.
Evet en çabuk çözülmesi gereken sorun budur. Yetkisiz ve yasad›ﬂ› konumu olan bu
korsan çal›ﬂma engellenmelidir. Sözleﬂme yapmadan defter tutan yetkisiz muhasebeci hem vergi kaça¤›na neden olmakta, hem de tarife d›ﬂ› ald›¤› düﬂük ücretle
haks›z rekabet yaratmaktad›r. Sözleﬂmesiz ve büyük olas›l›kla da eksik bilgilerle
vergi düzenini sa¤lamayaca¤› gerçe¤inden hareketle bizler odalara kay›tl› muhasebeciler olarak iﬂimizin sorumlulu¤unu yüklendi¤imiz ölçülerde çok daha fazla yetki
istiyoruz. Yetki istiyoruz ülke ekonomisinin sa¤l›¤› ad›na. Gelecek kuﬂaklara b›rakaca¤›m›z esenlik ve ayd›nl›k bir Türkiye ad›na, onurlu ve iﬂinin sorumlulu¤u olan duyarl› meslektaﬂ kitlemiz ad›na, hem de en ivedi bir biçimde. Tüm beyannamelerde
ruhsatl› meslek mensubunun imzas›n›n aranmas›n›n zorunlulu¤unu istiyoruz.
Konuﬂmam›, bir de¤erlendirme sunarak bitirmek istiyorum. Yasal statü kazand›r›lm›ﬂ mesle¤e hangi sorumluluk verilmiﬂtir ki verilen sorumluluk baﬂar›s›z olmuﬂtur. Ya da hangi yetki verilmiﬂtir ki yetki kötüye kullan›lm›ﬂt›r. Ve istenilen verim al›namam›ﬂt›r. Yetki ve sorumlulukla ilgili hiç bir düzenleme getirilmeden ve sonucu görülmeden muhasebe mesle¤inin iﬂlevi yok edilmek istenmektedir. ‹nan›yoruz
ki güven ba¤› kurulacak ve de iﬂletme yönetim merkezleri hayata geçmeyecektir.
Hepinizi ﬂahs›m ve yönetim kurulumuz ad›na selaml›yor, 6 ﬁubat’›n muhasebe
mesle¤ine katk› getirmesi dile¤iyle sayg› ve sevgiler sunuyorum.

Mustafa Özyürek
Sayg›de¤er Bakan›m, de¤erli konuklar›m›z, ‹stanbul Odam›z›n sayg›de¤er mensuplar›, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler ve Yeminli Mali Müﬂavirler
Odalar Birli¤i ad›na hepinizi sayg› ile sevgi ile selaml›yorum. Önemli bir günde önemli
bir toplant› yaﬂ›yoruz. Böylesine güzel bir toplant›y› düzenledi¤i için ve bizlere bu
konuﬂma olana¤›n› sa¤lad›¤› için baﬂta Say›n Yahya Ar›kan olmak üzere, ‹stanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’na ve eme¤i geçen tüm arkadaﬂlar›ma
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teﬂekkür ediyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m; diyalo¤un, demokratik kat›l›m›n güzel bir örne¤ini yaﬂ›yoruz. Biz meslektaﬂlar›n›z olarak bakanl›¤›m›z›n bilgisi ile ilgili de¤erlendirmemizi
sunuyoruz. Ve Say›n Bakan›m›z büyük bir olgunlukla bunlar› dinliyor. Ve öyle zannediyorum ki biraz sonra belki bir ölçüde bizi rahatlatacak baz› aç›klamalar yapacaklar. Bu demokrasinin güzel bir gelene¤idir. Say›n Bakan›m›z›n demokrat kiﬂili¤inin
de güzel bir göstergesidir. Bu aç›dan bunca s›k›ﬂ›k iﬂleri aras›nda bu toplant›m›za
kat›ld›klar› için özellikle teﬂekkür ediyorum. De¤erli arkadaﬂlar›m asl›nda burada
sabahki panelde mesle¤imiz aç›s›ndan çok önemli ﬂeyler konuﬂuldu. ‹sterdim ki biz
de o konuﬂmalar do¤rultusunda ve onlar› geliﬂtirecek baz› ﬂeyler söyleyelim. Fakat
gündemimizin o olmad›¤›n› baz› güncel olaylar›n sizleri çok daha fazla meﬂgul etti¤ini biliyorum. Sizlerin yasal örgütünün baﬂ› olarak sizlerin konusu sizlerin gündeminizdeki konu elbette bizim birincil konumuzdur. O nedenle esas güncel konuya bir
ölçüde de¤inmek zorunday›m: Say›n Ar›kan gayet güzel belirtti. Çok fazla aç›klama,
ayr›nt› gereksiz. Ama iﬂin özünü bir kez daha vurgulamakta yarar var. De¤erli arkadaﬂlar›m, biraz önce Say›n Aysan’›n temennisi ile art›k iﬂletme defterini, esnaf
defterini aﬂ›p bilanço esas›nda defterleri konuﬂmam›z, tek düzen hesap plan›n› nas›l uygulayaca¤›m›z konular›n› tart›ﬂmam›z gerekirken, biz tekrar döndük. Acaba iﬂletme defterini biz mi tutal›m, yoksa iﬂletme yönetim merkezimi tutsun noktas›na
geldik.
De¤erli arkadaﬂlar›m; nas›l bir avukat müvekkille mahkeme aras›nda bir köprü
görevi yap›yorsa bizim meslektaﬂlar›m›z da muhasebeciler, serbest muhasebeci
mali müﬂavirler ve yeminli mali müﬂavirlerde mükellefle Hazine ve Maliye aras›nda
bir köprü görevi yap›yorlar. Bu 3568 say›l› yasan›n gerekçesinde de bizim görevimiz böyle tan›mlan›yor. 3568 say›l› yasa ile öylesine bir köprü görevi verilen meslek
mensuplar› tan›nm›ﬂ kimlikleri belirlenmiﬂ sorumluluklar› yasa ile çizilmiﬂken, bunlar›n yerine bir baﬂka görevliyi bunlar›n yerine bir baﬂka kurumu gündeme getirmek bize göre yanl›ﬂt›r. Çünkü dünyan›n her yerinde art›k muhasebecilik serbestçe yani
bürolarda ve ba¤›ms›z olarak yap›l›yor. Oysa iﬂletme yönetim merkezi dedi¤imiz daha do¤rusu taslakta, yasada öyle tan›mlanan o merkezde ise istihdam edilece¤i
söyleniyor. 3568 say›l› yasaya tabi ruhsatl› muhasebeciler. Yani memurlaﬂt›r›l›yor.
Yani devletleﬂtiriliyor bir anlamda do¤rusu. Belki biraz mübala¤l› gelebilecek bu ifadeler size ama olay›n özü budur. O nedenle biz diyoruz ki 3568 say›l› yasa sabah
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da çok güzel bir ﬂekilde ifade edildi, eksi¤iyle yanl›ﬂ› ile bir kurum olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu kuruma sahip ç›kmak zorunday›z. Çünkü bu kurum, 60 y›ll›k bir mücadele
sonunda ortaya ç›km›ﬂt›r, kurulmuﬂtur ve bu kurum ça¤daﬂ bir kurumdur. Yani
dünyan›n her yerinde kapitalist ekonomiyi seçmiﬂseniz, liberal ekonomiyi seçmiﬂseniz serbest muhasebeci vard›r. O nedenle bundan vazgeçmek mümkün de¤ildir. Ve
gene burada sabah çok güzel ifade edildi. Önce devletin hesab›n› yapacak belirlenen
muhasebeci s›n›f› ortaya ç›k›yor. Daha sonra özel sektörün geliﬂmesi ile bugün hepimizin mensubu oldu¤u hepimizin icra etti¤i serbest muhasebecilik serbest muhasebeci mali müﬂavirlik mesle¤i ortaya ç›k›yor. Bu bir ça¤daﬂ geliﬂmenin do¤al ürünüdür. Buradan geriye gitmemiz mümkün de¤ildir, yanl›ﬂt›r. O nedenle biz diyoruz ki
iﬂletme yönetim merkezi kurma konusu ça¤daﬂ geliﬂmeye terstir ve bu giriﬂimden
Say›n Bakan›m›z baﬂta olmak üzere hükümetimizin vazgeçmesinin en do¤ru yol
olaca¤›n› düﬂünüyoruz. Bir an için vazgeçilmedi ve bu yasa ç›kt›. Orada tan›mland›¤› ﬂekli ile ne diyoruz, dernekler kanununa göre kurulacak bir iﬂletme yönetim merkezi. Dernekler kanununa göre dernek gönüllü bir kuruluﬂtur, sivil toplum örgütüdür.
Kanunla yasa ile bir anlamda siyasi otoriteyi zorlayarak dernek kurulmaz. Bu iﬂin
tan›m›na ayk›r›. Burada ciddi bir çeliﬂki var. Kald› ki orada 5 kiﬂilik bir yöneticiler
kadrosu tarif ediliyor. Oysa Dernekler Yasas›’na göre en az yönetimin yedi kiﬂi olmas› laz›m. En az 21 kiﬂilik bir genel kurulun oluﬂmas› laz›m. Bunlar nas›l oluﬂacak.
Bunlar›n hiçbiri ortada yok belli de¤il. Burada istihdam edilen serbest muhasebeciler acaba 3568 say›l› yasadaki müeyyidelerle sorumlu tutulacaklar m›? Akl›n›za
gelebilecek bütün sorular muallaktad›r. Bu yeteri kadar iﬂlenmeden gündeme getirilmiﬂtir. O nedenle biz bu giriﬂimde yani iﬂletme yönetim merkezi kurulmas›ndan
vazgeçilmesini istiyoruz. Bunu do¤ru yolda oldu¤una inan›yoruz ve o samimiyetle
burada ifade ediyoruz.
De¤erli arkadaﬂlar›m; elbette her türlü giriﬂimde biz öncelikle iyi niyet arar›z.
Bakanl›¤›m›z›n da bu müesseseyi getirirken iyi niyetli bir yaklaﬂ›m içinde olabilece¤ini düﬂünüyoruz. Ve acaba bu ihtiyaç nerden ç›k›yor diye bakt›¤›m›zda götürülük
müessesesinin 1950 y›l›ndan beri vergi sistemimizin çok ciddi bir kusuru oldu¤undan bütün teknisyenler, sizler ittifak ettiniz. Gerçekten götürü vergi sistemi oldu¤u sürece belge düzenini uygulayamazs›n›z, belge düzenini uygulayamay›nca da
do¤ru dürüst vergi alamazs›n›z. Bunun kald›r›lmas› laz›m. Bunun kald›r›lmas›na dönük bütün giriﬂimleri sonuna kadar destekleriz. Bu do¤rudur. Burada esnaf›n s›k
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s›k kulland›¤›, bir demagojik bir ibare var. Biz tamam vergi ödeyelim ama bizim muhasebeciyi kovdurmay›n. De¤erli arkadaﬂlar›m her meslek camias› kendisine bir karﬂ› grup bir has›m grubu yarat›rsa bu Türkiye’de biz diyalo¤u uzlaﬂmay› ve iç bar›ﬂ›
sa¤layamay›z. Biz esnaf›n düﬂman› de¤il dostuyuz, biz onun yard›mc›s›y›z. Biz birikimimizle, eme¤imizle, onun belli görevlerini onun ad›na yerine getiren insanlar›z.
Onun için bu kesim vergi vermek istiyorsa ve bu kesimden vergi al›nmak isteniyorsa
yani götürülük kald›r›lmak isteniyorsa ve götürülük kald›r›l›rken bunun önündeki tek
engel muhasebeci ücreti ise bunu biz çözeriz. Gönüllü bir ﬂekilde uzlaﬂma ile bunu
biz çözeriz.
Biraz önce Say›n Ar›kan da aç›klad›, ben çeﬂitli yerlerde de aç›klad›m, Say›n
Bakan›m›za çeﬂitli bakanlara sundu¤umuz raporlarda da aç›klad›m. Biz ilk defa götürü usulden gerçek usule geçen mükelleflerin defterlerini asgari ücretin yüzde
50’sine tutmaya haz›r›z.Yani yüzde 50 indirim yapmaya haz›r oldu¤umuzu burada
sizlere ifade ediyorum. Zaten asgari ücret tarifemizin ne kadar düﬂük oldu¤unu
hepimiz biliyoruz. Onun yüzde 50 alt›nda da tutmaya haz›r oldu¤umuza göre öyle
zannediyorum ki esnaf›m›z bir Marlboro paras›na defter tuttura bilecektir. De¤erli
arkadaﬂlar›m buradaki mesele sadece muhasebeci ücreti de¤ildir. Ben dikkatle izliyorum, esnaf kesimiyle de temas›m›z var. Onlardan bir tepki gelmedi, onlardan tepki gelmeyiﬂi, art›k muhasebelerinin iﬂletme yönetim merkez vas›tas›yla tutulacak
olmas› de¤ildir. Onlardan tepki gelmeyiﬂinin nedeni belli kademeli bir geçiﬂ süreci
öngörülüyor. Onlar o sürecin sonunda nas›l olsa siyasi etkinli¤imiz var say›sal gücümüz var, tekrar devreye girer o üç y›ll›k dönemi tekrar bir üç y›l daha uzat›r›z diye tahmin ediyorlar ve o nedenle de çok fazla ﬂu aﬂamaya kadar tepki göstermiyorlar. Ben öyle zannediyorum. De¤erli arkadaﬂlar›m dedi¤im gibi 3568 say›l› yasa
karﬂ›s›nda öylesine bir iﬂletme yönetim merkezi kurulmas› gereksiz olacakt›r, mükerrer olacakt›r ve bu yasay› iﬂlevsiz hale getirecektir. Kald›ki Türkiye çok mükerrer
müesseseler kurulan bir ülkedir. Küçük ve orta çapl› iﬂletmelerin sorunlar› ile u¤raﬂan kurumlar›m›z vard›r. Bu yasa ile kurulmuﬂtur ve daha çok Ticaret Bakanl›¤›’n›n
denetimindedir. Orada aﬂa¤› yukar› bu hizmetlerin yani mali dan›ﬂmanl›k hizmetinin
yap›laca¤›na dair yasada hükümler vard›r ve bir ölçüde de bunlar yap›l›yor. E¤er
mali dan›ﬂmanl›k noktas›nda, yönetim noktas›nda bir hizmet bekleniyorsa bu kuruluﬂumuz geliﬂtirilebilir. Ve iﬂletme yönetim merkezi ile esnafa yap›lmak istenen yard›m burada sa¤lans›n. Ama yok biz defteri Maliye Bakanl›¤›’n›n vesayetindeki bu
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merkezler vas›tas›yla tutturulacaksa bu yanl›ﬂt›r. 3568 say›l› yasa ile getirilen
müesseseye taban tabana z›t olur. De¤erli arkadaﬂlar›m bu noktay› hepinizin huzurunda Say›n Bakan›m›z›n bir kez daha dikkatine sunuyorum. Öyle zannediyorum
ki kendileri burada bizi ferahlatacak bir aç›klama yapacaklard›r. De¤erli arkadaﬂlar›m çok önemli meselelerimiz var. Bunlar› her zaman konuﬂuyoruz. Say›n Bakan›m›z›n da çok fazla vakti olmad›¤›n› biliyorum. O nedenle sözü daha fazla uzatmadan
ﬂunlar› söylemek istiyorum: Bir kesinlikle bu iﬂletme yönetim merkezleri iﬂlemez. Ve
3568 say›l› yasa karﬂ›s›nda gereksiz oldu¤unu huzurunuzda belirtmek istiyorum.
Ve bir di¤er önemli nokta, Say›n Bakan›m›z her yerde bu meslek camias›na her türlü katk›y› yard›m› yapacaklar›n› söylüyorlar.

Sümer Oral Maliye Bakan›
De¤erli Baﬂkan, k›ymetli panelist arkadaﬂlar›m; ‹stanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müﬂavirler Odas›’n›n k›ymetli yöneticileri ve de¤erli mensuplar›, de¤erli davetliler, bas›n›m›z›n seçkin temsilcileri sözlerimin baﬂ›nda hepinizi sevgi ile sayg› ile selaml›yorum. Önce ‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müﬂavirler Odas›’n› “Muhasebe Mesle¤inin Meseleleri ve Gelenekleri” adl› bir paneli düzenledikleri için de kutluyorum. Bu fevkalade k›ymetli bir panel konusunun ele al›naca¤› toplant› ile ilgili daveti ald›¤›m zaman gerçekten fevkalade memnun oldum. Çünkü Maliye ve Gümrük
Bakanl›¤› görevine geldi¤imden bu yana yeminli mali müﬂavirlerle bir çok kere bir
araya geldik. Bu benim de yeminli mali müﬂavir unvan›na sahip oldu¤um için de¤il.
Ama olaylar ve tesadüf böyle getirdi. Zaman zaman çeﬂitli toplant›lar›na kat›ld›m
ve bu meslekle ilgili düﬂüncelerimi de dile getirdim. Ama her zaman serbest muhasebeci ve mali müﬂavirlerin de bir toplant›s›na kat›lmay› çok arzu etti¤imi bu iﬂin
baﬂ›ndaki yönetici arkadaﬂlara söyledim ama bir türlü bu tesadüf gerçekleﬂmemiﬂti. Her ﬂey nasip meselesi. Bugüne imiﬂ. O nedenle 6 ﬁubat günü Marmara
Oteli’nde yap›lacak olan bu panele gelmek için bir hafta on gün öncesinden program
düzenledik. Ancak Baﬂbakan›m›z da bugün bir bas›n toplant›s› yapma konusunda
görüﬂtü ve talimat al›nca buraya kat›lmamda bir miktar tehlikeye girdi. Say›n Özyürek’e telefon açt›m. Dedim ki böyle böyle bir geliﬂme var. Acaba ikinci yar›da gelirsem gecikir miyim? Kendileri ben bir arkadaﬂlar›mla görüﬂeyim, size tekrar telefon ederim, gerçi ben bir mahsur görmüyorum, ona uyar›z dediler. Sonra telefon
ettiler ve hiçbir mahsur olmad›¤›n› söylediler. Yoksa benim her zaman uydu¤um
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prensiptir her toplant›ya zaman›nda giden bir kiﬂiyim. Önceden konuﬂtuk hay hay
dediler, peki öyle ise dedik. Geldik ve toplant›ya kat›ld›k. Ama zaten 11’de de baﬂlasa bu toplant› devam edecekmiﬂ öyle anlaﬂ›l›yor. Tabii geldi¤imde birde ﬂunu müﬂahede ettim. Her ne kadar muhasebe mesle¤inin meseleleri ve gelenekleri diye düﬂünülmüﬂ ve tanzim edilmiﬂse de sonunda iﬂletme yönetim merkezi konulu bir panel
olmuﬂ onu anlad›m. Buna da hakl›l›k veriyorum. Belki panel bunun d›ﬂ›nda idi ama
konuﬂmalar öyle. ﬁimdi biz maliyeciler ben de biraz önce söyledim bende tam otuz
sene maliye çat›s›n›n alt›nda, maliye camias›n›n içerisinde bulundum ve bundan dolay› da son derece mutluyum, ﬂeref duydum bu camian›n mensubu olmaktan. Ve
60 y›la yak›n bir mücadelenin sonunda üç sene kadar önce mesle¤in kanununu
sa¤layabildik ve Maliye Bakanl›¤›’na 1962 tarihinde girdi¤imiz gün hep bu mesle¤in
oluﬂaca¤› tart›ﬂmalar› ile dedikodular› ile mesle¤imizi tamamlad›k. Siyasete girdik
gene ayn› konular. Üç sene evvel kanun ç›kt›. Ama kanun ç›karken düﬂünülen esas
kanunun hedefine uygun bir canl›l›k ve yap›ya kavuﬂmad›¤› belli. Hepimiz bunun esas
kanunun öngördü¤ü hedefe ulaﬂt›rmak çabas› içindeyiz. Yoksa kanunu ç›karm›ﬂs›n›z, kanunun amaçlad›¤› sonuca ulaﬂmam›ﬂs›n›z kanun ç›karman›n manas› yok.
Amaç sadece bir mükellefin eksi¤ini kusurunu yakalamak ona bir ceza kesmek
veya onu kat› bir denetim de¤ildir. Maliye’nin temel görevi vergi mükellefini ayd›nlatmak, onlara güler yüzlü davranmak, onlar›n eksiklerini tamamlamak, onlar› e¤itmek
ve neticede ülkenin menfaati olan daha rand›manl› bir vergi sistemini oluﬂturmakt›r. Burada sizler bu meslek mensuplar› önemli görev ifa edecek. Dolay›s›yla bizim
bu meslek kuruluﬂuna baﬂka aç›dan bakmam›z mümkün de¤ildir. Baﬂka bir aç›dan
bakmak iﬂin tabiat›na terstir öyle bir ﬂey zaten söz konusu olamaz. Biz sizin bir
tak›m meseleleriniz, onlar› çözelim, oturup konuﬂal›m, iç organizasyondaki meselelerinizi görüﬂelim. Ve bu meslek nas›l tam bir ﬂekilde faaliyette bulunmak istiyorsa
ne yap›lmak isteniyorsa onu hep birlikte yapal›m. Biz sizi yan›m›zda hatta içimizde
görüyoruz. Ve bunda da hiç bir yanl›ﬂ oldu¤unu sanm›yorum. Biz sizi d›ﬂ›m›zda görmüyoruz ki sizin meselelerinize uzak dural›m. ﬁimdi bir vergi tasar›s› haz›rlan›yor,
niye bu vergi tasar›s›n›, vergi reformunu haz›rlad›k ve parlamentoya sunma karar›
ald›k Bakanlar Kurulu’nca. Bugün onun temel noktalar›n›, tepe noktalar›n› anlatmaya çal›ﬂt›k. Bugün Türkiye’nin kamu kesiminin finansman›nda fevkalade ciddi bir
problem var. Ve bu durumun yarat›lmas›nda da siyasi bir ekip olarak bizim zerre
kadar da ne kusurumuz olmuﬂtur, ne katk›m›z olmuﬂtur. 1983 y›l›nda vergi gelirle-
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rinin yüzde 45’i personel giderleri ile borç faizlerine ana paraya de¤il, karﬂ›larken
1991 sonu gelmiﬂ bizim iktidar oldu¤umuz dönemde vergi gelirlerinin yüzde 93’ü
personel giderlerinde faizleri karﬂ›lar hale gelmiﬂ. 45 ç›km›ﬂ 93’e yüzde yüzü aﬂk›n,
83, 93 on y›l. Bu tablo içinde gelin kamu kesiminin finansman›n› yap›n düzeltin. Kolayd›r kamu kesiminin finansman›nda yeni model aramak. Getirin söyleyin. Sizleri
kastetmiyorum ben söylenenler için. Bunu düzeltmeye çal›ﬂacaks›n›z. Ekonomide
de baﬂka bir ﬂeyde de mucize yoktur. Türkiye radikal bünyeye uymayan bir tak›m
tedbirler almayaca¤›na göre ak›lc› bir biçimde oturacaks›n›z.
Bu tabloyu nas›l düzelteceksiniz? Biz vergi ile ilgili düzenlemeler yaparken herkese aç›k, kat›l›mc› demokrasinin gere¤i her kesimle belki de bugüne kadar olmayan
tarzda her kesime, gelin düﬂüncelerinizi söyleyin yeni bir tak›m düﬂünceleriniz varsa. Fikir olur da hepsinin taktik kabiliyeti olmaz. Bir k›sm›n›n olur bir k›sm›n›n olmaz. O neticede uzlaﬂ›l›r bir model oluﬂturulur. ﬁimdi iﬂte bu demin söyledi¤imiz
kamu kesiminin finansman›nda meydana gelmiﬂ t›kan›kl›¤› aﬂmaya çal›ﬂ›yoruz. Bir
taraftan kamu harcamalar›n› belli ölçüde disipline etmeye çal›ﬂ›yoruz. Da¤›n›kl›¤›
önlemeye çal›ﬂt›k. Az ﬂey yap›lmad› hazine birli¤i bütçe birli¤i meydana getirildi ve
büyük bir bölümü yüzde 80’i, 90’› klasik vergi gelirlerinden oluﬂan fonlar bütçe içine
al›nd› ve fonlarla yap›lmas› gereken hizmetleri de aksatmadan ama bütçe ilkesi
içinde ve parlamentonun onay›ndan geçerek orada ne yap›labilir. Fuzuli harcamalara yer vermeden, her kuruﬂu yerli yerinde sarfedecek ﬂartta esasta bir tak›m
araﬂt›rmalar bir tak›m düzenlemeler yaparak geldik. ‹ktidara geldi¤imizden bu yana
ve gider k›sm›nda bunu yaparken gelir k›sm›nda da bir ﬂeyler yapmaya çal›ﬂ›yoruz.
Ve 1992 y›l›nda bütçe aç›¤› 43.6 trilyon olarak ba¤lanm›ﬂt›r. Hiç kimse bunun ﬂu
veya bu ﬂekilde oldu¤unu söylemesi mümkün de¤il. Biz bu iﬂin içerisinden ç›kt›k, geldik. Y›llarca bütçe genel müdürlü¤ü yapt›m, bütçe genel müdürlü¤ü muavinli¤i yapt›m. Burada gider yaz›lan her kalem, bu aç›¤›n hesab›nda muhasebesinde vard›r. Ve
43,5 trilyon son beﬂ y›l›n en düﬂük vergi aç›¤›n›n meydana geldi¤i bir y›ld›r. 1991’de
bütçe aç›¤› hedefe oranla yüzde yüz 80 sapma göstermiﬂken 1992’de yüzde 33
civar›nda bir sapma göstermiﬂtir ki bu ayn› zamanda 1992 bütçe aç›¤›n›n da yüzde 33 fazlas›d›r. Fevkalade iyi bir sonuçtur. 1992 bütçesi bir y›l öncesi bütçesine
nazaran yüzde 65 düzeyinde art›ﬂ gösterirken bütçe aç›¤› yüzde 33 düzeyinde bir
art›ﬂ göstermiﬂtir, bu gayet iyi bir sonuçtur. 1993 Bütçe Kanunu Tasar›s›, Plan
Bütçe Komisyonu’nda konuﬂurken bu aç›k yüzde 60-70-80’e kadar çeﬂitli ihaleler
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sokulmuﬂtur. Hepsinin orada verdi¤im cevapta da bu ihaleyi yapanlar mahcup olacakt›r. Devlet Planlama Teﬂkilat› da yüzde 56 civar›nda bir aç›k öngörüyor ama
onun da alt›nda olacakt›r demiﬂtik, zab›tlarda da aynen vard›r. Bu rakama geldik.
ﬁimdi bütçe hazine birli¤i bunlar›n üzerinde duraca¤›z.
Bu arada vergi tasar›lar›yla vergi sistemimizin daha rand›manl› ama daha
adil de olacak ﬂekilde ve ekonomimin kendi içindeki ﬂartlar› vergiyi yaparken ekonomik boyutunu ve sosyal boyutunu unutmadan bir tak›m düzenlemeler yap›lmas› gerekti¤ine inanarak bir tasar› haz›rland›. Bir reform paketi haz›rland› ve TBMM’ye
sevk edilmesi karara al›nd›. Esas›nda sadece bu kanunla da getirmemesi laz›m,
çünkü vergi reform paketi derken 1992 Haziran ay›nda ç›kar›lan 11 Temmuz 1992
tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanan 3824 say›l› kanunun ve 1992 y›l› içinde yap›lan
idari düzenlemeleri birlikte ele almak laz›m. Vergi idaresi e¤er etkin iﬂler de¤il ise
denetim ise etkin ve iﬂler de¤ilse hiçbir iﬂe yaramaz. Amerika’dan veya ‹ngiltere’den
vergi tahsilat›n›n fazla oldu¤u ülkelerden örnek veririz zaman zaman. Oralar›n en
güçlü yönü de vergi idareleridir. ‹ﬂte o konuda büyük ölçüde çal›ﬂma yap›yoruz. Bu
arada da vergi kanunlar›m›z› günün ﬂartlar›na uygun ve belge düzenini sa¤lamay›
amaçlayan bir ﬂekle getirmek istiyoruz. Biz vergi kanunlar›yla bu vergi reform paketiyle dört konuyu önerdik. Birincisi vergi mükellefi olmas› laz›m. Faaliyeti var. Vergi
do¤urucu olay yarat›yor. Ama mükellefiyet tesis ettirmemiﬂ, iﬂte bunu tespit edeceksiniz. Birincisi bu, ikincisi vergi do¤urucu olay yaram›ﬂ gitmiﬂ mükellefiyetle tesis ettirmiﬂ ama düﬂük gerçekten çok uzak beyanda bulunmuﬂ matrahta bulunmuﬂ. ‹ﬂte bunlar›n iﬂlerini de kontrol edip daha gerçekçi beyanda bulunmalar›n›
sa¤lamakt›r. Üçüncüsü vergi sistemimizin verimli olmas›n› engelleyen bir tak›m hükümler var. Yani istisna olsun, muafiyet olsun, bunlar sadece kendisi vergi kayb›
yaratm›yor. Di¤er alanlar› da etkiliyor. Yüzde 45-46 demiﬂsiniz kurumlar vergisi
oran›n› oran olarak yüzde 8’lere 10’lara düﬂmüﬂ. ‹ﬂte bir miktar daha getiri fazla
bir sistem haline getirmek. Dördüncüsü de vergi kanunlar›nda mevcut bir tak›m hükümlerin teknik sosyal ve ekonomik yönden günün ﬂartlar›na uydurmak. Dolay›s›yla
bunlar hedeflenmiﬂtir. Bu hedefi sa¤layacak bir tak›m düzenlemeler yap›lm›ﬂt›r. Yapaca¤›m›z zaten budur. Vergi kaça¤›n› önleyeceksiniz, belge düzenini sa¤layacaks›n›z ve denetimini yapabildi¤iniz kadar yüzde 2.53’lük olan denetimi daha fazlaya ç›kartmak istiyorsunuz. Bu kanunla 25 bin tane kadro getiriyoruz ve vergi dairesini
bir miktar daha güçlendirmek. Kontrol edilebilir çevresine hakim vergi daireleri ve
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ekonominin d›ﬂ ticaretin geliﬂmesine paralel bir tak›m vergi dairelerini kuracaks›n›z.
‹stanbul’da 1992 y›l› içinde 18 tane yeni vergi dairesi kurmay› planlad›k. Açaca¤›z bunlar›. Dördünü açt›k daha Ocak ay› içinde Ankara’da bir tane açt›k. Ankara’da dört beﬂ tane daha vergi dairesi açaca¤›z. ‹zmir’de açaca¤›z ve etkin ve güçlü bir vergi dairesi oluﬂturmaya çal›ﬂ›yoruz. ﬁimdi belge düzenini sa¤larken, biraz
önce konuﬂan k›ymetli arkadaﬂlar›m da ifade ettiler, belge düzeninde aç›k kap› nerde ise onu bulman›z laz›m. E¤er aç›k kap› varsa o kap›y› kapamad›¤›n›z zaman istedi¤iniz kadar kontrol edin, yüzde yüzü kontrol edemedi¤inize göre yüzde üçünü kontrol ediyorsan›z birde aç›k kap›s› varsa netice alamazs›n›z. ‹ﬂte gene y›llardan beri
tart›ﬂ›r›z, götürülük müessesesini kademeli olarak kald›rarak belge düzeninde tam
bir daireyi oluﬂturmak amac›yla bu çal›ﬂmalar› yapt›k. ﬁimdi bir arkadaﬂ›m dediler
ki bu götürülerden daha fazla hayat standartlar›ndan daha fazla almay› düﬂünüyorsunuz. E¤er öyle olsa öyle deriz. Biz öyle düﬂünmedi¤imiz halde düﬂünüyor gibi
görünmeyiz, bunu da aç›k aç›k söyleriz. Ama kesinlikle öyle bir ﬂey düﬂünmüyoruz.
Götürü bugün 969 bin 970 bin civar›nda götürü mükellefi var, 56 yüz milyar lira
civar›nda da vergi ödeme. Biz bunlardan daha fazla vergi almak istemiyoruz. Ama
bunlar›n üzerinden çok ciddi boyutlarda vergi kaç›rma olay›n› önlemek istiyoruz. Bunun tedbirini al›yoruz yoksa o kesimden biraz daha fazla vergi alal›m, böyle bir düﬂüncemiz yok. Bunu da aç›k aç›k söylüyoruz. Bunu ve zaten y›llardan beri nitekim
Say›n Özyürek’in de söyledi¤i gibi biz bunu yaparken, bu çal›ﬂmalar› yaparken ilk
karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuz kesim esnaf ve sanatkarlar oldu.
Her kesimle konuﬂtuk ve tasar›y› parlamentoya sunduk. Parlamentoda da
Say›n Baﬂbakan›mla geçen gün konuﬂtuk. Parlamentoda Bütçe Komisyonu’nda da
kamuoyunun muhtelif kesimleriyle bunu tart›ﬂmaya açaca¤›z. Orada da tart›ﬂ›ls›n,
konuﬂulsun ve nihai neticeye sa¤l›kl› bir düzenlemeye gidelim. Hepimizin amac› Türkiye’nin mali altyap›s›n›n daha sa¤l›kl› hale gelmesi, yok ki bunun d›ﬂ›nda bir tedbir.
Biraz evvel de ifade ettim. Mucize falan kimse beklemesin. Ne kimsede mucizevi
de¤nek vard›r, ne de ekonomi mucizeyi kald›r›r. Yapaca¤›m›z iﬂ ak›lc› çal›ﬂmalard›r.
Bugün vergi gelirlerini, kamu harcamalar›n› sa¤l›kl› kaynaklara aktaraca¤›z. Bu son
y›llarda sa¤lam ve asl› kal›c› kaynaklar azalm›ﬂ. Bunun yerine borçlanma ç›km›ﬂ.
Evet borçlanma, kamu kesiminin finansman›nda mant›¤› olan bir araçt›r ama dozaj›n› artt›rd›¤›n›z zaman iﬂte faiz yükü bütçeyi aﬂar hale gelmiﬂtir. Son y›lda bütçe
aç›¤›ndan daha fazla faiz ödene¤i var. Bu ne demek? Bütçeyi finanse edecek olan
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borç servisi art›k bu fonksiyonunu b›rakm›ﬂ, bütçe borç servisini finanse eder hale
gelmiﬂ. ‹ﬂte bunlar› düzeltmeye çal›ﬂ›yoruz. Vergi rand›man›n› art›racak bu sistemi
oluﬂturmaya çal›ﬂ›yoruz. Yani esas büyük hedef, makro hedef bu. Bu konuda herkesin kat›l›m›n›, herkesin deste¤ini ve hele hele sizler serbest muhasebeci mali müﬂavirler, yeminli mali müﬂavirler bu konuda fevkalade de¤erli fevkalade k›ymetle mesai
vereceksiniz. Ve burada sizlerin çok büyük katk›s› olacak. Buna kalben de inan›yorum. Böyle de olmas› laz›m çünkü. Hepinizin meslek ﬂuurunu ve sorumlulu¤unu sizlerden biri olarak sizler kadar yakinen tan›yorum. O bak›mdan bu konuda vergi tahsilat›n› art›raca¤›z.
Ben Maliye Müfettiﬂi olarak göreve baﬂlad›¤›m zaman ödümüz kopard›. Aman
a¤abey mükellefle el s›k›ﬂ›r m›y›z veya beraber bir çay içermiyiz? Seneler geçti fevkalade garip karﬂ›lad›m bu tutumumuzu. E¤er bir mükellefle oturur o mükellefle
vergi alan›nda belli konuda katk›m›z olursa ve o katk›n›n veya kendisi ile konuﬂmam›zda fazla vergi vermesini sa¤larsak budur hizmet. Topluma görevini yapan insan
kazand›rmak en büyük görevimizdir. ‹ﬂte bu mesle¤in mensuplar› bunu pekala bilirler
ve yaparlar. Yeminli mali müﬂavir arkadaﬂlar›m›z da yapacaklar. Ben Türkiye’nin
vergi gelirlerindeki art›ﬂta sizlerin katk›s›n›n bu kanuni düzenlemeler kadar hatta
onlardan daha fazla katk›s› olaca¤›na inan›yorum. Evet mesle¤inizin bir tak›m eksikleri vard›r, Say›n Özyürek söyledi. Yani rapor gönderilir, biraz da takip edeceksiniz. Gelin ﬂunu ç›karal›m, ben bu mesle¤in bir mensubuyum, sizler benim meslek arkadaﬂ›ms›n›z, ben de sizin meslek arkadaﬂ›n›z›m. Bunu okul haline getirmeyi de hep
birlikte yapal›m. Ama sizlerin kendi içinde belli ﬂekilde haz›rl›klar içinde olacaks›n›z,
yoksa benim yirmi dört saatimin beﬂ alt› saati çal›ﬂma d›ﬂ›nda kal›yor. Ben çal›ﬂmadan falan çekinen bir kimse de¤ilim. Gece gündüz gelin yapal›m bu müesseseyi.
Bizim amac›m›z vergi sistemini daha rand›manl› bir hale getirmek. Sizin vergi sistemini rand›manl› hale getirmek için getirdi¤iniz teklifi kabul etmemem veya onun
mücadelesini vermemem mümkün mü? Hepsini tart›ﬂ›r›z.
Bak›n ﬂimdi neticede döndü dolaﬂt› iﬂletme merkezlerine geldi. Bizim iﬂletme
merkezlerinden götürülükten gerçe¤e geçmekte bir tak›m s›k›nt›lar oldu¤u gerçektir. Say›n de¤erli arkadaﬂ›m Say›n Özyürek de ifade etti bir tak›m güçlükleri. Biz
burada bir kolayl›k getirelim dedik, yoksa sizlerle de konuﬂtuk, herkesle konuﬂtuk.
Yoksa tasar›n›n parlamentoya sunulan metninde bu iﬂletme yönetim merkezleri
yok, onu ç›kard›k. Amaç nedir, amaç bu sistemi olgunlaﬂt›rmak, amaç birden fazla
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olabilir. En makulü neyse o yap›l›r, en makul araç neyse onu uygulamam›z laz›m.
Mühim olan amac› sa¤lamas›d›r. Bunun peﬂinde koﬂuyoruz. Sistemi biraz öncede
söyledi¤im gibi Türkiye’nin ﬂartlar›na uygun daha rand›manl›, daha etkin, daha ekonomik bir hale getirmek istiyoruz. ‹nﬂallah bunlar› da gerçekleﬂtirece¤iz. Ben her
zaman için bütün meselelerinizi dinlemeye aç›¤›m, bir kere zaten sizinde temsilciniz
say›l›r›m bir yerde. Ben bu sizin, benim, ﬂu andaki evimde odada üç tane tablo as›l›,
bu üç tablonun bir tanesi benim yeminli mali müﬂavirlik tablomdur. Ben çünkü 30
sene o müessesenin mücadelesini yapt›m veya beklentisi içinde oldum. Siyasette,
siyasetin içinde 12 Eylül ihtilali olduktan sonra ﬂöyle bir mesle¤imiz olsayd› keﬂke
diye düﬂünürdüm ve o meslek ç›ks›n diye elimden geldi¤ince sa¤a sola da söylemiﬂimdir, gayret etmiﬂimdir. Çünkü yar›n memuriyetten geliyoruz emekli oldu¤umuz
zaman emekli maaﬂ›m›z›n d›ﬂ›nda bir gelirimiz olmad›¤› için sigortal› yapar›z yapmay›z ama yapt›¤›n›z zaman terlemezsiniz ya en az›ndan bu mesle¤i yapar›z diye.
Onun için ben burada hem hükümetin bir üyesiyim, ama sizlerin de bir temsilcisiyim.
Bu bir kafi teminat de¤il mi?
Maliyecilerin de¤iﬂik bir gücü vard›r. Ve maliyecilik mesle¤i ve maliyecilikle u¤raﬂmak belki de hiç bir zaman bugün içinde bulundu¤umuz dönem kadar önemli olmad›. Enflasyonun da önlenmesinde ekonomik dengelerin de tekrar kurulmas›nda
Türkiye’nin kamu gelirleriyle kamu harcamalar› aras›ndaki mali yap›n›n mali dengenin mutlaka kurulmas› laz›m. Bunu kurmadan di¤erlerinde mesafe almam›z, kal›c›
ciddi mesafe almam›z fevkalade güçtür. Burada sizlere çok büyük görev düﬂüyor.
Sabahleyin paneli dinleyemedi¤im için çok üzgünüm. Ama temsilci arkadaﬂ›m›z da
var, di¤er arkadaﬂlar›m›z da var. Say›n yönetici arkadaﬂlar›m›zdan da panelde dile
getirilen konular›n hepsini al›r›z. Mutlaka bizim çal›ﬂmalar›m›z da yararl› olacakt›r.
Böyle gecikerekte olsa sizlerle belli bir süre içinde beraber olmaktan büyük mutluluk
duyuyorum. Hepinize en içten sevgilerimi, sayg›lar›m› sunuyorum. Ve panelist arkadaﬂlar›ma hem teﬂekkür ediyorum, hem taktirlerimi sunuyorum. Bu panelin serbest
muhasebeci mali müﬂavirlere, yeminli mali müﬂavirlere, maliyecilere, maliye camias›na ve ülkemize hay›rl› olmas›n› diliyor, tekrar en içten sayg› ve sevgilerimi sunuyorum. Sa¤olun, varolun.

Kapan›ﬂ
Say›n Bakan’a son derece veciz, aç›k, hem meslekten biri, hem de çok baﬂar›l›
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bir siyaset adam› olarak yapt›¤› konuﬂmadan ötürü teﬂekkür ediyoruz. ﬁayet Say›n Bakan, Say›n Baﬂbakan’dan ald›¤› talimat gere¤ince bu sabahki oturuma kat›lamam›ﬂ durumda olup da bu konuﬂmalar›n› sabah yapm›ﬂ olsalard› bu iﬂletme yönetim merkezi ile ilgili bütün konuﬂmalar gündemden kalkard›. Zannediyorum panel
de saat 13.00’de sona ererdi. Oldukça s›k›nt›l›, heyecanl› dakikalar yaﬂad›k, müjdeyi sonunda ald›k. Say›n Bakan’a toplant›y› tertipleyenlere ve panele kat›l›p bu toplant›ya renk katan arkadaﬂlara yürekten teﬂek kürler ediyor, sayg›lar sunarak toplant›y› kapat›yorum arkadaﬂlar.
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(Erkin Balaban)
De¤erli Maliye Bakanl›¤›'n›n mensuplar› ve ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müﬂavirler Odas› Dan›ﬂma Meclisi'nin de¤erli üyeleri, bizler için son derece güzel,
anlaml› olan bu toplant›ya kat›ld›¤›n›zdan dolay› hepinize teﬂekkür ediyoruz.
Bu toplant› tahmin ediyorum ki, bizlere son derece yarar sa¤layacakt›r. Ancak, de¤erli Defterdar›m›z, ayn› zamanda meslektaﬂ›m›z bu toplant›y› organize etmekle, katk› sa¤lamakla çok büyük bir ad›m at›ld›¤›na inan›yoruz. Kendisi sizlere
vergi dairelerinin baz› uygulamalar›yla, yeni uygulamalar›yla ilgili bilgi verecekler ve
Say›n Oda Baﬂkan›m›z da mesle¤i bizzat yürüten bizlerin bu konulardaki baz› görüﬂlerini aktarmaya çal›ﬂacaklar.
Ben sözü Say›n Defterdar›m›za veriyorum, buyurun efendim.
Gerçekten size bak›ﬂ›m›z ilk günkü gibi aynen devam etmekte ve bunu sizin de
aç›klaman›z bizleri tekrar mutlu etti. De¤erli konuklar›m›z, ben Say›n Oda Baﬂkan›'na sözü vermeden program hakk›nda k›sa bir hat›rlatma yapmak istiyorum.
17.00 ile 19.00 aras›nda, yani toplant›dan sonra bir kokteylimiz var, onu bilginize
sunmak istedim. Ve Say›n Oda Baﬂkan› Yahya Ar›kan’› davet ediyorum, buyurun
efendim.

(Yahya Ar›kan)
Say›n Baﬂkan, Say›n Defterdar›m, say›n konuklar, vergi dairesinin say›n müdürleri ve ‹SMMMO Dan›ﬂma Meclisi'nin de¤erli üyeleri; hepinize hoﬂ geldiniz diyorum.
1993 y›l›n› somut ad›mlar›n at›laca¤› bir dönüm noktas› olarak görüyoruz. Bize bu toplant› ortam›n› sa¤layan Say›n Defterdar›m›za bir kez daha teﬂekkür ediyorum.
Toplant›ya gelmeden önce Dan›ﬂma Meclisi üyesi arkadaﬂlar›m›za yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›lar konusundaki görüﬂleri rapor halinde sunmalar›n› istedik ve arkadaﬂlar›m›z›n görüﬂlerini de sizlere da¤›tt›¤›m›z broﬂürde toplu olarak takdim ettik ve
bu konuda görüﬂlerimizi size aktarmak istiyoruz.
1990’da kurulan ve bugün için 10 bini aﬂk›n üyeyi kucaklayan Odam›z, do¤ru
vergi politikalar›n›n oluﬂmas›nda, do¤ru vergi bilinciyle olaca¤› düﬂüncesindedir.
Verginin adilce toplanmamas›n›n toplumun tüm kesimlerini rahats›z etmesine karﬂ›n, pratikte neredeyse “herkes bana yaklaﬂmay›n da kimden al›rsan›z al›n” düﬂüncesindedir.
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Kamu görevi yapan meslek odam›z, bu konuda görüﬂ belirtmeyi görev saymaktad›r. Bu nedenle, öncelikle Odam›z ve Say›n Defterdarl›k yetkilileri ve vergi dairelerinin say›n müdürleriyle yapaca¤›m›z bu toplant›n›n son derece yararl› olaca¤›,
sonuçlar getirece¤i düﬂüncesindeyiz.
Vergi kaça¤›n›n ulaﬂt›¤› inan›lmaz boyutlar› sadece ekonomik kay›plar aç›s›ndan de¤erlendiremeyiz, olay›n bir de sosyal yönü vard›r. ‹nsanlar az kazanandan
az, çok kazanandan çok vergi al›nmas›ndan yana görüﬂlerini hararetle savunuyorlar. Vergi toplanamamas›n›n iyi yurttaﬂ imaj›n› zedeledi¤i çok aç›k bir gerçektir.
Halk, özellikle bordro mahkumlar›, toplumsal refah›n oluﬂturulmas› ad›na yapt›klar›
katk› kadar paylaﬂmay› da bekliyorlar. Beklentilerinin hayal k›r›kl›¤›na dönüﬂmesi ve
bunun sürekli bir yara olarak kanamas› insanlar ve kurumlar aras›ndaki güveni de
zedeliyor.
Bu anlamda verginin pratik uygulay›c›lar› olarak vergi kaça¤›n›n engellenmesi
yolundaki önerilerimizi yinelemekte yarar görüyorum. Vergi düzeni, biran önce geçilmelidir. Vergi dairelerine verilen her vergide ruhsat sahibi bir meslektaﬂ›m›z›n imzas›, onay› mutlaka olmal›d›r. Standart vergi uygulamas›ndan vazgeçilmelidir. Götürü
vergiden gerçek usulde vergiye geçiﬂ, en k›sa zamanda hayata geçirilmelidir. ‹nsanlar› gelecek kayg›s›ndan kurtaracak bir toplu sigorta sistemi uygulamaya konulmal›d›r. SSK, Emekli Sand›¤› ve Ba¤-Kur bir an önce tek bir çat› alt›nda toplanmal›d›r.
Denetim olay›n›n ülke genelinde yüzde 2’lerde kald›¤› gerçe¤inden hareketle,
Odam›z mensuplar›ndan yararlanma yoluna gidilmelidir. Bu konuda duyarl› meslektaﬂ kitlemiz, yetki kapasitesi yükselen kimli¤iyle haz›r durumdad›r, görev bekliyoruz.
Dünyan›n en sayg›n mesleklerinden biri olan muhasebe mesle¤i, ülkemizde
hakk› olan yerini hâlâ alamam›ﬂt›r. Yasa ç›kt›¤›ndan beri meslek mensuplar›m›za
hiçbir yetki verilmemiﬂtir. Yapt›¤›m›z iﬂle ilgili sorumlulu¤a sahibiz, sorumlulu¤umuz
kadar da yetki istiyoruz. ‹lgili yasada bir an önce düzenleme yap›larak denetçilik ve
bilirkiﬂilik meslek mensuplar›m›za yapt›r›lmal›d›r.
Bankalara verilen bilançolarda meslek mensuplar›m›z›n imzas› aranmal›d›r. Bu
anlamda, vergi idaresiyle mensuplar›m›z aras›nda iliﬂkileri iyileﬂtirici çabalarla ilgili
görüﬂlerimizi iki baﬂl›k alt›nda sunuyoruz.
Vergi dairesi uygulamalar›nda meslek mensuplar›m›z ve mükelleflerimizin yaﬂad›¤› sorunlar ve çözüm önerileri: Tabii bu sorunlar› biz kendi gözümüzle sizlere dile getirmeye çal›ﬂ›yoruz. Dile¤imiz, say›n vergi dairesi müdürlerimizin de yaﬂad›¤›
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s›k›nt›lar› burada bizlere aktar›rlarsa, biz de hem meslektaﬂlar›m›z› e¤itmek hem
de disipline etmek aç›s›ndan elimizden geleni yapaca¤›m›z› belirtmek istiyorum.
Yazar kasa levhas›n›n tasdikinin çok k›sa bir sürede olmas› gerekirken, baz›
vergi dairelerinde 3 gün gibi süre verilmesi kalkmal›d›r. Posta çeki ve bankaya yap›lan ödemelerin bilgisayarlarla düzgün bir ﬂekilde girmesi sa¤lanmal›d›r. Böylelikle
icra memurlar› ile mükellefler aras›ndaki sürtüﬂmeler son bulacakt›r. Posta çekiyle
yap›lan ödemelerin bilgisayardan ç›k›ﬂ makbuzlar› al›namamaktad›r. ﬁirket kuruluﬂ
iﬂlemleri esnas›nda ﬂirketin vekil edildi¤i gün vergi dairesine aç›l›ﬂla ilgili bilgi bildirisi yeterli olmal›d›r.
Mükelleflerin adres nakilleri s›ras›nda, yeni vergi dairesi eski vergi dairesinden
bilgi almay› posta ile yap›yor, cevab›n al›nmas› ise uzun bir süre al›yor. Tescil iﬂlemi,
cevap gelene kadar yap›lam›yor. Yaz› elden verilmesi ve cevab›n elden götürülmesi
yap›lmal›d›r.
Vergi dairesinde arﬂiv veya bilgi bankalar› kurulmal›d›r. Ayn› evraklar tekrar
tekrar isteniyor, vergi arﬂivi veya bilgi bankas›na müracaatla sorunlar giderilebilmelidir. T.C. vatandaﬂlar› olan herkesin bir sicil numaras› olmal›d›r. ‹kametgah geçiﬂleri, an›nda bilgisayara geçilmelidir. Takdir iﬂleminden evvel mükellefin defter ve
belgeleri talep edilmeli ve sebepsiz veya mükellefin durumuna uygun olmayan takdir
iﬂlemleri yap›lmamal›d›r.
Yoklamalarda idarenin sayg›nl›¤› korunmal›d›r. Bugün bu birkaç örnek, gerçekten yaﬂanm›ﬂ örneklerdir. Genelde doktordan perakende sat›ﬂ has›lat› istenmemelidir. ‹ki gün sevk irsaliyesi de fatura düzenlememiﬂ iﬂlemi yap›lmamal›d›r. Mükellefe
bask› ile fiﬂ veya fatura kestirilmemelidir. Beyanname yetkisi verilmelidir. Bunlar
vergi dairesindeki yaﬂad›¤›m›z s›k›nt›lar. ‹nan›yorum ki, s›k›nt›lar›m›z giderilecektir.
Bir de “somut ad›mlar›n at›lmas›” diye baﬂlad›m sözlerime. ‹ﬂte bu konuda
yürekten inan›yorum, baﬂta ‹stanbul Defterdar› Say›n Sezai Onaral olmak üzere,
di¤er yetkililerin en az›ndan bu sayd›¤›m›z kalemlerin büyük bir ço¤unlu¤unu hayata
geçirerek, bu meslek örgütü kimlik kazanacakt›r. Bunlar› s›ralamak istiyorum.
Vergi dairelerinde altyap›yla donat›lm›ﬂ muhasebeci odalar› aç›lmal›d›r. Muhasebecilere yönelik defterdarl›k bünyesinde tebli¤leri, kanunlar›, üst düzey bilgili k›l›nacak özel bir dan›ﬂma birimi olmal› ve bu birime özel bir telefon hatt› tahsis edilmelidir.
Kamuoyunda yayg›n olan “mali personel içinde defter tutan var” tart›ﬂmas›-
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na idare bir aç›klama getirmelidir. Mükellefle sözleﬂme düzenleyen ve vekaleti olan
meslek mensubumuz Oda kimli¤ini göstererek, mükellef ad›na her türlü iﬂlemleri, iﬂ
yeri aç›l›ﬂ› dahil yapabilmelidir.
Müﬂteriden emanet olarak para toplanmas›na Oda olarak karﬂ› olmam›za
ra¤men ve bu konunun uygulama giriﬂimi olmad›¤› için meslek mensuplar›m›z emanet usulü para toplamaya devam etmektedirler. Müﬂterisinden emanet usulü para
al›p yat›rmayan meslek mensuplar›m›z varsa, Odam›za bu kiﬂilerin bildirilmesini istiyoruz ve bu konudaki yasal iﬂlemi yapaca¤›m›z› belirtiyorum. Emanet usulü para
toplanmas›n›n kalkabilmesi için bütün bankalar›n, vergi, sigorta, Ba¤-Kur ve di¤erlerini çek ile tahsil edebilmesi temeli sa¤lanmal›d›r. Böylelikle vergi daireleri de tahsildar durumundan ayn› anda s›yr›lm›ﬂ olacakt›r.
Ana bilgisayar, havaalanlar›, tapu daireleri, trafik müdürlü¤ü gibi kuruluﬂlarla
entegre olmal›d›r. Yayg›n denetimlerle, bu bilgiler ile donat›lm›ﬂ elemanlar daha bilimsel incelemeler yapabilirler. Bu bilgilerden meslek mensuplar› da faydalanmal›d›r.
Yoklama fiﬂinde muhasebecinin ad› ve oda sicil numaras› bulunmal›, ücreti
yaz›lmal›, ayr›ca meslek mensubunun odadan faaliyet belgesi istenmelidir. Bu uygulama hem baz› vergi dairelerinde hem de baz› iﬂyerlerimizde uygulanmaktad›r. Meslek mensuplar›n›n tahsil etme dikleri ücretlerinin tasdik edilmiﬂ gibi görülmesi iﬂleminden vazgeçilmelidir ya da “aç›kkapal›” anlam içeren yeni bir vergi türü ortaya
konulmal›, meslek mensubu alaca¤›n›n takibi olarak tan›nmal›d›r. Bu konuda gerçekten mukteza bekliyoruz, bu s›k›nt› hâlâ devam etmek tedir.
Vergi daireleri meslek mensuplar›ndan müﬂteri bildirim formlar›n› yönetmelik
gere¤i istemelidir. Üzülerek belirtmek istiyorum, birçok vergi dairesinin bundan haberi yoktur. Denetim ve incelemelerde meslek mensuplar›m›zdan yararlan›lmal›d›r.
Biz görüﬂlerimizi k›sa ve öz olarak aktarmaya çal›ﬂt›k. Yine baﬂtan belirtti¤im gibi diyalogla bunlar›n aﬂama aﬂama halledilece¤i inanc›nday›m. Hepinize sayg›
ve sevgi sunuyorum.

Erkin Balaban
ﬁimdi Defterdarl›¤›m›z›n yeni uygulamalar›yla ilgili bilgi vermek üzere Say›n
Defterdar yard›mc›m›z Say›n Mehmet ﬁirin’i davet ediyorum.
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Mehmet ﬁirin
Teﬂekkür ediyorum, hepiniz hoﬂ geldiniz. Say›n Defterdar›m, Say›n Baﬂkan;
sözlerime baﬂlamadan önce hepinize sayg›lar sunuyorum. Bugünkü toplant›, benden önceki konuﬂmac›lar›n da belirtti¤i gibi asl›nda konusu itibar›yla spesifik olarak
düﬂünüyorum. Fakat sorunlar itibar›yla biraz kabar›k listeyi içeren bir toplant› hüviyetinde olacak san›yorum. Toplant›n›n zamanlamas› itibar›yla as›l konusunu teﬂkil
eden bana göre, bir hafta sonra girece¤imiz ve herkesin “Mart ay›, dert ay›” diye
çeﬂitli ﬂekillerde ﬂikayetlerini serzeniﬂlerini ileri sürdü¤ü, bizim de beyanname almak ve dolay›s›yla vergilerimizi toplamaya baﬂlad›¤›m›z ay›n yaklaﬂmakta olmas›d›r.
Mart ay›n›n gerek mükellefler aç›s›ndan gerek onlar›n iﬂlerini önemle yürüten
meslektaﬂlar aç›s›ndan ve gerekse idare aç›s›ndan farkl› sorunlar› bulunmaktad›r
biliyorsunuz. Bu y›l biz idare olarak yaﬂanan s›k›nt›lar›, hiç de¤ilse bir k›sm›n› ortadan kald›rmak amac›yla bir pilot uygulama baﬂlatt›k. Müsaade ederseniz sizlere
öncelikle bu pilot uygulamadan k›saca söz etmek istiyorum.
Böyle bir uygulamaya gitmemizin en büyük nedeni, herkesin Mart ay›nda, özellikle büyük illerde, ki ‹stanbul bunlar›n baﬂ›nda geliyor, bütün vergi dairelerinde meydana gelen yo¤un kalabal›klar, kuyruklar, mükelleflerin, insanlar›n vergilerini ödeyememekten ﬂikayet ettikleri ve bu ﬂikayetlerin bas›na intikali, bu arada tabii buna
beyannamelerin temin edilememesi gibi bir sorunu da ﬂikayet olarak ilave etmemiz
gerekiyor. Tabii konu, ﬂikayet edenler aç›s›ndan kendilerine göre hakl› gerekçelere
dönüﬂüyor, bizim de idare aç›s›ndan kendimize göre hakl› gerekçelerimiz var, hatta
isteklerimiz var. Bu sorunlara bir manada cevap verebilmek bak›m›ndan, beﬂ vergi
dairesinde, bu vergi daireleri Beyo¤lu, Beﬂiktaﬂ, Galata, Mecidiyeköy ve Göztepe
vergi daireleridir. Bunlar tamamen bugünkü itibar›yla bir pilot uygulama amac›yla
biraz da mükellef yap›lar› dikkate al›narak tespit edilmiﬂtir. ﬁöyle bir uygulamaya
gittik: Bu vergi dairelerinde kay›tl› bütün mükelleflerimize gelir vergisi beyannamesi,
mükelleflerimize ihtiyaçlar› olan beyanname örnekleri 3 adet olarak ve ihtiyaçlar›
olan bu beyannamelerin eklerini bir yaz› ile birlikte adreslerine posta ile gönderdik.
Böylece yaklaﬂ›k 75 bin civar›ndaki bu vergi dairelerinde kay›tl› mükellefin beyanname temin edememesi ﬂikayetlerini san›yorum do¤rudan kald›rm›ﬂ olduk.
‹kinci olarak; yine yeni bir uygulama ile bu 75 bin mükellefe sicil numaralar›
esas al›narak, ilk üç haftaya, mart ay›n›n ilk 3 haftas›na isabet eden günlerde üçlü
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gruplar halinde ve söz konusu tarih içerisinde mükelleflerimize bu “beyanname kabul günleri” olarak isimlendirebilece¤imiz bir tablo gönderdik. Bundan da amac›m›z,
sicil numaras› esas›na göre mükelleflerimizin bu 3 günlük süreler içerisinde vergi
dairesine müracaat etmelerini sa¤lamak. Bu belirlenen günler de mart ay› 1’i ile
19’u aras›ndaki günlerdir. Vergi dairelerine baﬂvuran mükelleflerle ilgili olarak da iﬂlemlerin süratle sonuçland›r›lmas› için “h›zl› iﬂlem servis” olarak niteledi¤imiz di¤er
servisler oluﬂturulmuﬂtur, planlanm›ﬂt›r ve gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Ayr›ca yine bugünlerde beyannamelerini vermek üzere vergi dairelerine gelen veya beyanname doldurma hususunda çeﬂitli sorunlar› ve tereddütleri olan baz› sorunlar›na cevap isteyen
mükelleflerimizin de böyle ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak üzere ve sorunlar›na an›nda cevap vermek üzere birer vergi dairesi müdür yard›mc›lar› da görevlendirilmiﬂ bulunmaktad›r.
ﬁimdi bu bir sonuç verecektir veya bu uygulamaya ne gerek vard›, nas›l olsa
herkes yine mart ay›n›n sonunda vergi dairesine gidecektir. ﬁimdi bizim buradaki
temel amac›m›z, özellikle son bir hafta olarak tan›mlayabilece¤imiz bu s›k›ﬂ›kl›k ki,
asl›nda yani güne iniyor, 3 güne iniyor hatta, bunun mümkün oldu¤u kadar, özellikle
beyanname verme iﬂlemi ve tahakkuk iﬂlemlerinin tamamlanmas› bak›m›ndan ilk 3
haftaya yaymak. Burada ne kadar mükellefimizi bu ilk 3 hafta içerisine kayd›rabilirsek, biz baﬂlatt›¤›m›z uygulamada o ölçüde baﬂar› sa¤lam›ﬂ olaca¤›z.
ﬁimdi hepimiz biliyoruz, mükelleflerin vergi dairelerine son günlerde beyannameleriyle baﬂvurmalar›n›n baﬂl›ca nedeni, vergiyi ödeme konusunda bir finansal
planlamalar› var, bu finansman planlamalar› da iﬂte genellikle ödemeyi ay›n 30’u,
31’i, ya da 29’unda yapmay› çeﬂitli nedenlerle uygun gördükleri için beyanname vermeyi tahakkuk iﬂlemlerini son günde tamamlamay› tercih ediyorlar. Ve bizim de
gördü¤ümüz kadar›yla, s›k›ﬂ›kl›¤› yaratan neden de bütün iﬂlemlerin ayn› güne s›¤d›r›lma çabas›d›r. Biraz önce belirtti¤im gibi amac›m›z ödeme bak›m›ndan de¤il, hiç
de¤ilse beyannamenin al›nmas› ve tahakkuk iﬂlemi tamamlan›p mükellefe tahakkuk
fiﬂinin verilmesi konusunda bir k›s›m mükellefimizi ilk 3 hafta içerisine kayd›rabilirsek, bu o ölçüde ay›n son günlerinde meydana gelen s›k›ﬂ›kl›¤› azaltacakt›r.
Burada bir noktay› belirtmek istiyorum, çünkü biz bu beyannameleri postayla
gönderdikten sonra tabii vergi dairelerinde veya Defterdarl›¤a mükellefler taraf›ndan özellikle telefon etmek suretiyle çeﬂitli tepkiler geldi. Hemen belirtmek isterim
ki, gerek müdür arkadaﬂlar›m›z›n yapt›¤› görüﬂmeler ve gerekse Defterdarl›¤a gelen
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geneldeki tepki, beyannamelerin postayla gönderilmesi, mükellefler nezdinde son
derece olumlu bir uygulama olarak nitelendirilmiﬂtir. Ancak bu, olumlu olarak onlar
taraf›ndan uygulamada sonuçlar›n›, tabii ki onlar taraf›ndan gösterecekleri hareket veya bizim önerimizi yerinde bulacakt›r.
Sorulan sorular›n aﬂa¤› yukar› sorun olarak gördükleri, iﬂte bu belirlenen 3
gün d›ﬂ›nda bizim beyannamelerimiz kabul edilmeyecek mi? Tabii böyle bir ﬂey söz
konusu de¤il. Bütün vergi mükellefleri 1 Mart ile 31 Mart tarihleri aras›nda vergi
dairesine baﬂvurdu¤u takdirde, beyannamesi kabul, verginin tahakkuk ve tahsil iﬂlemlerinin yerine getirilmesi zaten kanun gere¤idir. Bizim amac›m›z sadece böyle bir
organizasyona gitmekle, beyanname alma iﬂlemlerini belli bir disiplin içine sokabilir miyiz? Bu seneki uygulama san›yorum ki baﬂar› derecesi bak›m›ndan ortaya koyacakt›r.
E¤er bu uygulama olumlu sonuç verirse, her yönüyle olumlu sonuç verirse idaremiz
önümüzdeki y›l bunu bütün vergi dairelerinde ve yeni gelir vergisi ve kurumlar vergisi
mükelleflerine daha da geliﬂtirerek uygulamay› ve sürdürmeyi düﬂünmektedir.
Bir di¤er konu, bu uygulama tabii ki meslek mensuplar› aç›s›ndan nas›l karﬂ›lanacakt›r? Tabii bunu bilemiyoruz, çünkü bize pek meslek mensuplar›ndan bu baﬂlatt›¤›m›z uygulama ile ilgili olarak tepki gelmiﬂ de¤il, olumlu veya olumsuz. Di¤er
konu, bu beﬂ vergi dairesi d›ﬂ›ndaki vergi dairelerinde iﬂlemlerimiz... Bu vergi dairelerimizde de geçti¤imiz hafta içerisinde gelir vergisi beyannameleri, bas›m› zaten
tamamlanm›ﬂt›, buralara iletilmiﬂtir yeteri kadar. ﬁu anda yeteri kadar gelir vergisi beyannamesi vergi dairelerinde ekleriyle birlikte bulunmaktad›r. San›yorum önümüzdeki hafta baﬂ›ndan itibaren de beyannamelerin düzenlenmesine iliﬂkin k›lavuz
da vergi dairelerine ulaﬂacakt›r. Dolay›s›yla, vergi dairelerine baﬂvuran meslek mensuplar›m›z veya mükelleflerin ihtiyaç duyduklar› beyannamelerini dairelerimizden temin etmeleri her zaman için mümkündür.
Bu arada bakanl›¤›m›z›n koydu¤u, daha önceki y›llarda da yürütülen, benimsenen bir uygulama vard›. ‹lgilenen, ihtiyaç duyan meslek mensuplar›n›n gelir vergisi
beyannamelerini vergi dairelerinden karﬂ›lamas› s›ras›nda meslek mensubu kimlik
kart›n› göstermek suretiyle ve de mükellef listeleri uygulamas›yla ihtiyaçlar› olan
beyanname örneklerini vergi dairelerinden yine eskiden oldu¤u gibi karﬂ›layabilecektir. Bu beyannamelerin mükelleflere ve meslek mensuplar›na ulaﬂt›r›lmas› konusunda benim, gerek yeni uygulamam›z bak›m›ndan, gerekse eski uygulamalar›n bir devam› olarak söyleyeceklerim aﬂa¤› yukar› bu kadar.
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Yaln›z Say›n Yahya Ar›kan konuﬂmas›n› yaparken bu arada yüklü listeyi pek
fazla yüklü demeyelim, ortaya koydu. Burada bir k›sm›na tek tek de¤inmeye çal›ﬂaca¤›m. Çünkü nas›l olsa bunlar idareye yöneltilmiﬂ birer sorudur. ‹zniniz olursa Vergi Dairesi Müdürü arkadaﬂ›m›z yerine de ben bu sorunlardan bilgim dahilinde olan
ve cevaplayabilece¤im k›s›mlar›na da cevap vermek istiyorum. Ayr›ca tabii bunlar›n
bir k›sm› da birer öneri ve temenni ﬂeklinde oldu¤u için onlar› da not alm›ﬂ olarak
kabul edin ve daha önce de yapt›¤›m›z toplant›da da belirtmiﬂtik, bunlar› gerek
Defterdarl›¤›m›z bünyesinde, gerekse burada yapt›¤›m›z çal›ﬂmalar›n Bakanl›¤›m›za
aktar›lmas› s›ras›nda dikkate ald›¤›m›z› da bir kez daha belirtmek istiyorum.
Önerilerin bir k›sm› da, memnuniyetle görüyorum ki, bizim iﬂimize siz de sahip
ç›k›yorsunuz; bu bizim için de memnuniyet verici bir olay. Bizim iﬂimiz kamu hizmetinin en etkin ve en verimli ﬂekilde yürütülmesi. Bu arada da bir “vergileme” dedi¤imiz
hizmetin de etkin olmas›d›r. Vergilerimiz adil ve etkin olmas› suretiyle oluyor. Bu
manada yapm›ﬂ oldu¤unuz baz› çok güzel öneriler var, bunlar› da dikkate alaca¤›m›zdan ﬂüpheniz olmas›n.
ﬁimdi, bu temenni mahiyetindeki veya yasal düzenlemeler s›ras›nda dikkate
al›nmas› gereken hususlara burada de¤inmiyorum. Ancak teknik baz› konular var, o
konuda müsaade ederseniz k›sa aç›klamalar sunay›m. Yazar kasa levhas›n›n tasdikinin çok k›sa bir sürede olmas› gerekirken baz› vergi dairelerinde 3 gün gibi süre
verilmesi farkl›l›kt›r. Bir kere her ﬂeyden önce bizim ﬂöyle temel bir prensibimiz var,
uygulamay› sa¤lamaya çal›ﬂt›¤›m›z. Uygulamada birlik esas›, yani baz› vergi dairelerinde ﬂu yönde baz› vergi dairelerinde bu yönde uygulama olmas› tabii ki söz konusu de¤ildir. Çünkü bizim uygulamalar›m›z› belirleyen kanun, tebli¤, genelge ve yönetmelikler var. Dolay›s›yla bu hususu bir vergi dairesi müdürü arkadaﬂlar›m›zla bilahare görüﬂerek, e¤er vergi daireleri aras›nda bir uygulama farkl›l›¤› varsa, bunu
bizim kald›rmam›z k›sa bir sürede öncelikle gerekmektedir. Yaln›z bu yazar kasa levhas›n›n tasdikinde tabii idarenin d›ﬂ›nda kaynaklanan veya çeﬂitli birimler aras›nda
görüﬂmeyi gerek tirdi¤i için bu kasan›n tasdiki gibi baz› problemler yanl›ﬂ hat›rlam›yorsam, daha önce söylemiﬂtim, o tip problemlerimiz oluyor. Bir de ama onlar› da
bundan sonra yapaca¤›m›z ilk toplant›da konuyu görüﬂmek suretiyle uygulama birli¤ini sa¤lamaya çal›ﬂal›m.
Bu ödemeler konusu var. Hemen akl›ma gelmiﬂken ödemeler konusunda ve beyannamelerin vergi dairesine verilmesi konusunda da bizim çok önemli iki tane he-
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defimiz var. Birincisi, meslek mensubu arkadaﬂlar›m›z›n kendi mükelleflerine ait beyannamelerin toplu olarak vergi dairelerine vermeleri konusunda ortaya ç›k›yor. Hepinizin bildi¤i gibi bu beyannamelerin do¤rudan vergi dairesine elden verilmesinde iﬂlemler teker teker yap›ld›¤› için fazla bir problem ortaya ç›km›yor. Sadece zaman ve
mekan k›tl›¤› d›ﬂ›nda. Ancak baz› meslek mensuplar› mükelleflerine ait beyannameleri toplu olarak, yani 20-30 beyannameyi bir zarf içine koyarak vergi dairesine
postayla göndermektedir. ﬁimdi bu durumda, içinde liste yoksa veya liste olmakla
beraber listede kay›tl› isimlerin beyannameleri zarf›n içinden ç›kmamas› halinde
önemli problemlerle karﬂ›laﬂ›yoruz. Tabii bu bizim aç›m›zdan bize kanunda belirtilen
süre içerisinde ulaﬂmam›ﬂ bir beyannamenin varl›¤› gibi bir sorun ortaya ç›kar›yor
ki, arkas›ndan iﬂte takip eden 15 gün içerisinde beyanname tamamlanmazsa, takdir etme iﬂlemleri vesaire vesaire sonuçlar.
‹kinci konu ise ödeme. ﬁimdi en son ald›¤›m›z tedbirlerle bu sorunu hemen hemen gündemden kalkt›, toplu olarak eskiden ödemeler yap›l›yordu, ﬂimdi bu sorun
ortadan kalkm›ﬂ bulunuyor. Ancak, her mükellef itibariyle banka ya da PTT vas›tas›ndan yap›lan ödemelerde de bir ayr›nt› belirtilmedi¤i takdirde, biz bunu bilgisayarlar›m›za girerken, diyelim ki gelir vergisi ve fonlar ayr› olarak belirtilmedi, bütün rakam gelir vergisi olarak gelece¤i için gelir vergisi bak›m›ndan bir sorun ç›km›yor
ama, o mükellef fon bak›m›ndan borçlu görünüyor. Ve tabii fon bak›m›ndan bu borçlu görünen miktar bizim tekrar bir tarama yap›p da bu iﬂi düzeltinceye kadar bilgi
iﬂlem merkezince bir ödemeye ça¤r› mektubuna vak›f olmas›na neden oluyor.
Dolay›s›yla, özellikle mart ay›nda ve ödeme dönemlerinde iki önemli ricam›z
var: Bir tanesi, beyannamelerin posta ile gönderilmesinde bunlar›n toplu olarak
göndermekten ziyade, her mükellefle ilgili beyannamenin ayr› ayr› posta ile tabii ki
taahhütlü, iadeli taahhütlü ﬂeklinde gönderilmesi çok önemli. Burada art›k PTT
idaresi kazans›n yani. ‹kincisi, ödemelerin yine PTT ya da banka vas›tas›yla yap›lmas› halinde Ziraat Bankas› taraf›ndan düzenlenen makbuzlarda veya PTT taraf›ndan doldurulan makbuzlarda bu envalin üzerinde belirtilmesi ondan sonraki iﬂlemler aç›s›ndan son derece önemlidir.
Posta çeki veya banka vas›ta k›l›nmak suretiyle ortaya ç›kan aksakl›klar›n
önemli bir k›sm› bu bahsetti¤imiz noktadan kaynaklan›yor. Tabii ki ﬂöyle bir ﬂeyi de
itiraf etmemiz gerekiyor ki; PTT posta çeki merkezi vas›tas›ndan yap›lan ödemelerde, bunlar›n biraz dolaﬂt›¤› yerler fazla oldu¤u için, yani PTT ﬂubesi, oradan posta
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çeki merkezi, oradan vergi dairesi ve bu listelerin ve paralar›n bizim vergi dairemize
ulaﬂmas› biraz süre ald›¤› için orada da bu bahsetti¤imiz manada aksakl›klar oluyor.
Biraz aﬂa¤›da bu vergi indiriminde Ba¤-Kur ve SSK primlerinin di¤er bankalar
vas›ta kullan›lmak suretiyle yap›lmas› önerilerimiz aras›nda yer al›yor. Bunu da daha önce hat›rlarsan›z görüﬂmüﬂtük. Bu konuyu uzun zamandan beri Bakanl›¤›m›za
iletiyoruz. Bakanl›¤›m›z Gelirler Genel Müdürlü¤ü de bu uygulaman›n baﬂlat›lmas›
için ﬂu s›ralarda yo¤un çal›ﬂmalar içerisinde. Tabii bu tamamen Maliye Bakanl›¤›'n›n bu konuya karar vermesiyle, uygulamaya baﬂlatmas›yla hemen ola bilen bir
ﬂey de¤il, iﬂin bir de Hazine kanad› var. Bu konuda gerekli çal›ﬂmalar bugün sabah
anlad›¤›m›z kadar›yla oldukça mesafe katetmiﬂ, hatta sonuçlanmak üzere diyebiliriz.
Tabii ödemelerin Ziraat Bankas› d›ﬂ›nda di¤er bankalar›n da vas›ta k›l›nmas›
suretiyle yap›lmas›, herkesten önce vergi dairelerimizi çok rahatlatacakt›r. Belki de
bizim bu 5 vergi dairesinde baﬂlatt›¤›m›z, iﬂte beyannamenin al›n›p tahakkuk iﬂleminin tamamland›ktan sonra da ödemenin bilahare banka ﬂubesine yat›r›lmas›, o
zaman belki daha da mükelleflere cazip gelecektir.
ﬁimdi vergi dairesinde memurlar›n dosyadan sorumlu olmas› veya baﬂka bir
ifadeyle dosyan›n memura zimmetlenmesi olay›ndan da ﬂikayetler var. Bu da bilgimiz dahilinde olan bir konu, hatta bu husus geçti¤imiz hafta içerisinde Bakanl›¤›m›z›n yetkililerinin de kat›lm›ﬂ oldu¤u bir toplant›da ‹stanbul’dan da üç yetkili arkadaﬂ›m›z›n kat›ld›¤› toplant›da görüﬂüldü. San›yorum bir süre sonra vergi dairelerinde bu yönde daha de¤iﬂik bir uygulamaya geçilecektir.
ﬁimdi ﬂirket kuruluﬂu konusunda, sizin öneriniz tabii son derece pratik. Asl›nda bizim için de pratik bir öneri, fakat bunu çeﬂitli hukuki sorunlar› zaman zaman
beraberinde getiriyor. Bir dilekçe veriliyor, dilekçeyle tüzel kiﬂili¤in mükellefiyet tesisi için müracaat ediliyor, ancak biliyorsunuz tüzel kiﬂilikte, tüzel kiﬂili¤in tesciliyle
birlikte ilan›n üçüncü kiﬂiler bak›m›ndan da hüküm ifade etmektedir. Dolay›s›yla biz,
tescil ve tescilin ilan›n› gördükten sonra mükellefiyet tesisini tercih ediyoruz. Diyeceksiniz ki peki daha önceden yapsan›z ne olur, yani mükellef getirdi bir dilekçeyle
böyle bir ﬂirket kurdu. Ancak biz vergi kanunlar›na göre iﬂlemlerimizi ondan ba¤›ms›z olarak yürüttü¤ümüz takdirde, bilahare Ticaret Kanunu yükümleri çerçevesinde
tescil ve ilan›n gerçekleﬂmemesi, bu hukuki sak›ncalardan da kaynaklanabilir veya
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bazen mükelleflerde bir bak›yorsunuz son dakikada biz vazgeçtik bu ﬂirketi kurmaktan diyebilir. ﬁimdi o takdirde vergi dairesi ne yapacakt›r? Bu önemli sorunlar tabii
beraberinde getiriyor. E¤er o takdirde mükellefiyet tescil edilmiﬂse bir faaliyeti
baﬂlad›¤›ndan da söz edilmesi gerekir, faaliyet baﬂlad›ysa karﬂ›n›zda mükellef ne
olacakt›r, o zaman bak›yorsunuz bazen o organizasyonu o zaman ﬂu anda akl›ma
gelen adi ortakl›k, düﬂünmek gerekir. Adi ortakl›k olarak düﬂündü¤ünüz zaman karﬂ›n›za e¤er bu limited ﬂirketse belki 35 kiﬂilik bir adi ortakl›k ç›k›yor. Bazen de onlarca insan›n meydana getirdi¤i bir ﬂey oluyor. Yani bu zaman zaman say›s› çok olmamakla beraber böyle sorunlar›n da, çeﬂitli sorunlar› beraber getirdi¤i için bu
bahsetti¤iniz bir dilekçe verilerek, falan gibi o tür ﬂeylere geçmemiz pek mümkün olmad›. Ama tabii bu konu bilmiyorum iﬂin Türk Ticaret Kanunu yönü de dikkate al›narak tart›ﬂ›labilinir.
ﬁimdi toplu beyanname al›m›nda ve toplu ödemelerde ek servisler oluﬂmal›d›r.
Pek çok vergi dairesi müdürü arkadaﬂlar›m›z da buradalar. Yine de bu beyanname
verilmesini mart ay›n›n son günlerine veya muhtasarlarda ve katma de¤erlerde
ay›n 20’sinin 25’inin son günlerine y›¤d›¤›n›z takdirde, bizim toplu iﬂlemleri yapacak
vezneler açmam›z da maalesef soruna çözüm getirmiyor. Bir de bu toplu beyanname verilmesi konusunda ﬂöyle sorunlar da ortaya ç›k›yor, onu ifade edeyim. Vergi
dairesi müdürü arkadaﬂlar›m belirtiyor. ﬁimdi toplu olarak beyannamesini verecek
arkadaﬂ›m›z diyelim ki ay›n 25’inde saat 5’e 5 kala elinde 50 tane beyannameyle
geliyor. ﬁimdi saat 5’e 5 kala 50 tane böyle 5 kiﬂi gelse 250 beyanname yapar.
Yani zaten o sürede dairenin içine yeteri kadar mükellef s›k›ﬂm›ﬂ durumda. Dolay›s›yla önerileriniz son derece güzel ama bu önerileri hayatiyete geçirirken isterseniz
yani iki taraf da bir miktar fedakarl›k yaps›n. Yani sizler biraz ay›n 25’inden ay›n
10’una, 5’ine do¤ru gelin, biz de toplu vezne uygulamas›n› birden fazla açmak suretiyle bu organizasyonu birlikte gerçekleﬂtirelim. Yani sizler de biraz bu ihtiyac› karﬂ›layacak bir organizasyon içerisinde olun, biz de o organizasyonu gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂal›m.
Takdir iﬂlemlerinden evvel, mükelleflerin defter ve belgeleri talep edilmeli. Gerçek durumun tespiti mükellefin defter ve belgeleriyle ilgili kay›tlar›n incelenmesi, görülmesi, ikincisi iktisadi faaliyetin baﬂka unsurlarda doneler dikkate al›narak kavranmas› ve matrah›n da buna ba¤l› olarak takdir edilmesi. Bu elbette böyle olmal›d›r, ancak takdir komisyonlar›nda bu takdir iﬂlemlerini yaparken en çok onlar›n da
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serzeniﬂte bulunduklar› nokta, mükelleflere bu manada ça¤r› mektuplar›n› gönderdikleri zaman bir gün veriyorlar, buna icabet edilmedi¤i yönünde. Buna bende ﬂu ﬂekilde çok ﬂahit oldum. Bu vergi mahkemesi kararlar›na iliﬂkin olarak iﬂte temyiz iﬂlemleri yürütülürken, bak›yorsunuz mükellefimiz iﬂte defterimize, belgemize bak›lmadan hakk›m›zda matrah tahsil edilmiﬂtir. Öbür taraftan bak›yoruz, takdir komisyonun karar›na, orada diyor ki, biz bundan defter belgesini istedik, ama bize ibraz etmedi. ﬁimdi çok daha enteresan bir nokta var, vergi mahkemesinin karar›na bak›yorsunuz, vergi mahkemesi a¤›r karar vermiﬂ, mükellef defterini belgesini getirmiﬂ
orada göstermiﬂ. ﬁimdi oraya kadar beklemeye bana kal›rsa pek gerek yok yani,
takdir komisyonu defter ve belge istiyorsa, mükellefin onlar› daha sonra vergi mahkemesine ibraz etme zaman›nda an›nda takdir komisyonuna ibraz etmesi tabii ki
daha do¤ru olur.
ﬁimdi muhasebeci odalar› aç›lmas› konusu daha önce gündeme geldi. Say›n
Defterdar›m›z da bunu defalarca ifade etmiﬂtir. Yeni açaca¤›m›z baz› vergi dairesi
ve komplekslerde bu tür odalar açmam›z planlanm›ﬂt›r, mümkün olacakt›r. Ancak
takdir edersiniz ki binalarda mevcut s›k›ﬂ›kl›k buna pek imkan vermiyor. Ama oralar›
da rahatlatt›¤›m›z takdirde o vergi dairelerinde de bu tür odalar aç›lmas› mümkün
olacakt›r. Biliyorsunuz bir Alo Maliye servisimiz var. Bunun baﬂ›nda da vergi kontrolörü arkadaﬂlar›m›z sürekli olarak görev yap›yorlar. Bildi¤im kadar›yla bu hat
devaml› çal›ﬂt›¤› gibi bir kere biz iﬂin içerisindeyiz, gelir müdürü arkadaﬂlar›m›z›n
da, bizim telefonlar›m›z›n da bu tür dan›ﬂma bak›m›ndan hiç durmuyor yani. Onun
için bizimkiler de birer özel hat gibi çal›ﬂ›yor. Ancak bu Alo Maliye servisimiz, belki
daha da bu hususta bir ﬂey yapabiliriz, bunun çal›ﬂmas›n› gözden geçirebiliriz.
Bu emanet paralar konusu, biraz tabii bizim de sorunumuz oluyor. ﬁöyle oluyor, yani bu emanet paralar ödenmedi¤i takdirde bizi de üzüyor. Uzlaﬂmada karﬂ›m›za gelen mükellef ve biz bu vergiyi ikinci kez ödemek zorunda kald›k iﬂte daha önce bunu muhasebecimize vermiﬂtik ancak o ödememiﬂ, beyannamemizi de vermemiﬂ falan gibi serzeniﬂlerde bulunuyorlar. Bunun ne derece do¤ru oldu¤unu tabii o
an için bilmiyoruz. Ancak bu çok yo¤un karﬂ›laﬂt›¤›m›z bir ﬂey. Tabii ki Oda mensubu, meslek mensubu bak›m›ndan ben ﬂahsen düﬂünmüyorum. Ama bunun da tedbirini bu manada almak kanaatime göre Oda'ya düﬂmektedir. Yani Oda bu yönde biraz daha belki de¤iﬂik organizasyonlara girebilir.
ﬁimdi bir meslek mensubuyla ilgili olarak, yeni iﬂe baﬂlad›¤› için yoklama yap›-
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l›yorsa, sekizinci s›rada yer alan soruya bak›yorum ben, bununla ilgili olarak vergi
dairesi, iﬂe baﬂlama dolay›s›yla yapt›rm›ﬂ oldu¤u yoklamada, burada bahsetti¤imiz
hususlar› tespit etmiﬂ olmas› gerekir, san›yorum da tespit ediyorlar, bunu bir vergi
dairesi müdürü arkadaﬂlar›m›zla tekrar bir görüﬂelim.
Bir anlamakta tereddüt etti¤im nokta, bu meslek mensuplar›n›n tahsil edemedikleri ücretlerinin tahsil edilmiﬂ gibi görünmesi. Bunu pek anlayamad›m. Bunu
isterseniz biraz sonraya b›rakal›m.
Onuncu s›radaki husus da vergi dairelerinde meslek mensuplar›ndan müﬂteri
bildirim formlar›n› bildi¤im kadar›yla biz al›yoruz ama e¤er bunu almakta da ihmalimiz varsa bütün müdür arkadaﬂlar›m›z burada, bundan sonra bu konuda önlem
alacaklard›r. Efendim ﬂimdi benim söylemek istediklerim bu kadar. Sorular›n›z olursa ayr›ca cevap vermeye çal›ﬂ›r›m. Hepinize teﬂekkür ederim.

Erkin Balaban
Say›n ﬁirin’e uzun aç›klamalar›ndan dolay› teﬂekkür ediyoruz. Bildi¤iniz gibi
konu yeni uygulama. Say›n Defterdar yard›mc›m›z yeni uygulama hakk›nda meslek
mensuplar›m›z ne diyor diye bir soru sordu. ﬁimdi hem bu sorunun cevab›n› almak,
hem de Say›n Defterdar yard›mc›m›z›n aç›klamalar› do¤rultusunda k›sa k›sa meslek mensuplar›ndan sorular almak istiyorum. Ayr›ca tabii ki sadece meslek mensuplar›n› ilgilendirmedi¤ini, vergi dairesi müdürlerimizden de bu konuda sorular al›p,
Say›n Defterdar yard›mc›m›z›n bunlar› yan›tlamas›na yönlendiriyoruz olay›.

Buyurun Say›n Baﬂar
Say›n Baﬂkan, Say›n Defterdar›m›z, Say›n TÜRMOB Genel Baﬂkan›m, Say›n
Oda Baﬂkan›m, de¤erli vergi dairesi arkadaﬂlar›m, Maliye'nin de¤erli yetkilileri ve
sayg› de¤er meslektaﬂlar›m, ben eski bir Maliye mensubu olarak sadece düﬂüncelerimi ve uygulamada pratikte baz› konular› dile getirmeye çal›ﬂaca¤›m.
Say›n Defterdar›m ve Say›n Baﬂkan›m›z, vergi dairesine verilen beyannameler
için meslek mensuplar›n›n imzas› konusuna de¤inmediler, ben k›sa baﬂl›klarla de¤inmek istiyorum, yasal gerekçeleri ve yasal zorlamalar›yla önerileri paylaﬂaca¤›m.
Gelir Vergisi Kanunu, Katma De¤er Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu, Maliye Bakanl›¤›'na geçici olarak vermiﬂtir. ﬁimdi zannedersem 3568 say›l› yasa serbest muhasebeci ve mali müﬂavirlere iliﬂkin bir tablo yapm›ﬂt›r. Madem ki
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meslek örgütü kuruldu, bu beyannamelerin, ﬂimdi uygulamada bir tebli¤ genelde olmad›¤› için vergi dairelerimiz de bu programa getirmemiﬂtir. E¤er bir meslek mensubu taraf›ndan imza edilmediyse en çok o beyannamelere vergi dairesi usulsüzlük
cezas› kesmesi gerekir. Beyannamelerin pilot bölgelerde mükelleflere gönderildi¤inden bahsettiler. Tabii yeni oluﬂumlara, yeniliklere biz de her zaman taraftar›z, inﬂallah deneyim baﬂar›l› olur. Yaln›z pratikte ve gerçek olan olaylar göz ard› edilmek
tedir. Bu gönderilen beyannameler muhtemelen tekrar muhasebecilere dönecektir
ve ço¤u zaman da iﬂletmelerde kaybolup gidecektir. Bu konuda bence Oda ile iﬂbirli¤i yap›l›p, beyannamelerin da¤›t›m› birlikte sa¤lanmal›d›r. Teﬂekkür eder sayg›lar
sunar›m.

Erkin Balaban
Arkadaﬂlardan özellikle ricam, sorular›n k›sa ve öz olmas›.

Bir kat›l›mc›
Say›n Defterdar›m›z, Say›n TÜRMOB Baﬂkan› ve say›n Divan ve say›n meslektaﬂlar›m, ben üç konuda bir ﬂeyler söyleyemeye çal›ﬂaca¤›m.
Bir, daha önce Odam›z dergisinde gündeme geldi¤i halde, Odam›z herhalde
atlam›ﬂ. Vergi daireleri iç genelgelerle ve iﬂlem yönetmeli¤i gerek bizlerle gerek vergi
dairesiyle sürekli sürtüﬂme yarat›yor. Hiçbir vergi yasas›nda ve yönetmeliklerde
yer almayan fakat vergi dairesine gitti¤iniz zaman gerek müdür gerekse müdür
yard›mc›s› veya memur arkadaﬂlar taraf›ndan, ne yapal›m kardeﬂim burada bizim
iç yönetmeli¤imizde böyle yaz›yor, biz bu ﬂekli istiyoruz, ﬂeklinde bir uygulamayla
karﬂ›laﬂ›yoruz. Hem iﬂlemin yürütülmesinde, pratik aç›dan birtak›m zorluklar getiriyor, hem vergi dairesi hem de muhasebeci arkadaﬂlar taraf›ndan zaman kaybedilmesine neden oluyor.
Bir de ikinci bir olay, son dönemlerde fatura ve belge düzeniyle ilgili yoklamalar›n yap›lmad›¤›. Dolay›s›yla art›k tekrar kesmenin gündeme gelece¤ini ben iddia
ediyorum. Çünkü baya¤› öyle bir olaylar oluyor ki, bin lirayla mesela özellikle var,
haks›z rekabete de yol aç›yor. Resmen fatura alm›yor, denetim de yok. Denetim
gelse bile muhasebeciye. Faturan›n bir nüshas›n›n veya fotokopisinin iﬂyerinde tutulmas› sa¤lanmal›, gelen denetim elemanlar›nca, mesela bir g›da maddesi denetim
üzerinde tüketilebilece¤i süre yaz›l›, üç günle s›n›rl› olan bir g›da maddesinin fatu-
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ras› yok, fatura geldi muhasebeciye gönderdim. Fatura almam›ﬂ ki adam. Yoklama
memuru da çekip gidiyor. Asl›nda orada faturan›n bir sureti veya fotokopisi olsa,
üzerinde kullan›m tarihi, imal tarihi yazmak zorunda. ‹mal tarihiyle fatura tarihi
karﬂ›laﬂt›r›l›rsa çok k›sa sürede fatura al›p almad›¤› kontrol edilebilir. Ayr›ca iddia
ediyorum 2 y›ld›r vergi mükellefi olmadan tabelas› ve vergi dükkan› olan mükellef biliyorum. Bu konuda say›n Defterdar›m›z›n ve vergi dairesi müdürlerimizin yeterli denetim yapmalar›n› özellikle istirham ederim.
Üç, denetim elemanlar›yla ve özellikle vergi iadesinde mahallelere veya semtlere gönderilen vergi elemanlar›n›n yeterli bilgiye haiz olmad›¤›ndan dolay›, yersiz ve
u¤raﬂt›ran bir sürü tutanak örnek veriyorum. Bir yoklama memuru iﬂyerine gitmiﬂ,
kap›da bir as›l bir suret düzenlenmiﬂ, bir suretini adam kaybetmiﬂ veya muhasebecisine vermiﬂ, ikinci suret yaz›ld›¤› halde fatura usule uygun düzenlenmemiﬂtir diye
tutanak tutulup ve mahkeme safhas›na kadar geldi ve bana kapan›ﬂ cezas› uygulanmaya kalkt›. Adamlar ikinci suret yaz›yor, fotokopisini de alm›ﬂ, ikinci suret yaz›yor, birinci suret nerede bunun diye sormuyor, ben ikinci suret üzerine verdim bana kapan›ﬂ cezas› kesiliyor. Ayn› iﬂyerinde 3 tane fatura oldu¤u için.
ﬁimdi bu da en az›ndan herkesin bilebilece¤i veya ilk denetim an›nda karﬂ›n›za
ç›kacak bir tak›m sorunlar. Teﬂekkür ederim.

Erkin Balaban
Say›n konuklar ben söz isteyen arkadaﬂlar›m›n ismini okuyaca¤›m. Vaktimiz
çok s›n›rl› ve tekrar dönece¤im kendilerine özür dileyerek. Çok k›sa olarak sorunlar›
dile getirsinler.
Söz isteyenler Sabri Ün, ‹smail Güneﬂ, Mustafa Yeniözgen, Erhan Saffet Akyüz ve Burhan Sal›o¤lu... De¤erli meslektaﬂlar›m›z dinleme konumundalar ﬂu anda
herhalde. O bak›mdan pek söz istemiyorlar. Buyurun say›n Sabri Ün.

Sabri Ün
Say›n baﬂkanlar›m, de¤erli vergi dairesi müdürü üstatlar›m ve de¤erli meslektaﬂlar›m. Hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
ﬁimdi bu toplant›n›n gündemi, amac›, gerçekten bizleri sevindirdi. Say›n Defterdar muavinimiz Mehmet ﬁirin, mensuplar›yla vergi dairelerinin birlikte uzlaﬂarak
yapmas› gereken iﬂleri ya da aralar›ndaki sorunlar› çözmek ﬂeklinde bir ifade kul-
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land›. Arkas›ndan hemen ﬂu konuyu gündeme getirdiler ve uygulamas›na baﬂland›¤›n› belirttiler. Ben sadece beyannamelerle ilgili bölüme yan›t vermek istiyor ve bu
yönde de biraz sorular›m olacak.
ﬁimdi burada beyannameler, y›ll›k gelir vergisi beyannameleri mükelleflere postalanmaya baﬂlanm›ﬂ, gönderilmiﬂ, gönderilmeye haz›r duruma getirilmiﬂ. ﬁimdi
burada bizlerin görüﬂünün al›nmas› hemen hemen hiçbir esprisi kalmad› gibi. Oysa
bu yap›lmadan önce gerçekten bizlerin görüﬂü al›nm›ﬂ olsayd›, bunun sonuçlar› hakk›nda kendilerine uygulamac› olarak, gerçekten çok do¤ru, yerinde bilgiler verebilirdik. Bu hem ülkemiz yarar›na olabilirdi, hem mesle¤imiz yarar›na olabilirdi, hem Maliye'nin yarar›na olabilirdi inanc›nday›m. Çünkü biraz önce arkadaﬂ›m›z›n belirtti¤i
gibi bu beyannamelerin büyük bir k›sm› ya iﬂte kasapta, bakkalda poﬂet, ambalaj
ka¤›d› olacakt›r veyahut da kaçak muhasebeye hizmet verecektir. Veya mükellef bilincine eriﬂmiﬂ, yar› eriﬂmiﬂ mükelleflerimizin bir k›sm› da bu belgeleri nisan ya da
may›sta muhasebeci arkadaﬂ›m›za getirecek, arkadaﬂ›m bunlar bana vergi dairesinden geldi acaba nedir, gibi sorularla karﬂ›laﬂaca¤›z. Ve ben kendim düﬂünce olarak ﬂöyle de¤erlendirdim olay›, gönderilen bu 75 bin beyannamede ancak yüzde 10’u
amaca hizmet edecektir, ancak yüzde 10’u. Yüzde 90’› ise israf olaca¤›ndan kesin
olarak eminim.
Birinci olumsuz nedeni bu. ‹kincisi, biz gerçekten 1989’dan bu yana, asl›nda
1987’lerden itibaren meslek ad›na vermiﬂ oldu¤umuz mücadelelerden en önemlisi,
mesle¤imizin gururunu onurunu yükseltmek, mesle¤imizi belli bir yere getirmektir.
Bunun içerisinde belli bir statüye ulaﬂt›rmak için mücadele verirken, üstatlar›m›z›n
ve teﬂkilattan da bize yard›mc› olmalar›n› bekledik sürekli olarak. Bu do¤rultuda bir
bak›yoruz ki, bu yönde iﬂte ç›kan baz› yasalar, yasa tasar›lar›yla ilgili mücadelemizde de bizi Maliye Bakanl›¤› üst yetkilileri ve hatta Maliye Bakanl›¤› da bizden yana
olmas›na ra¤men, biz politik olarak de¤erlendirdi¤imizde beyannamelerin devletin
bir hizmeti olarak gösterilmeye çal›ﬂ›l›rsa bunun bizim aleyhimize yap›ld›¤›na inan›r›z politik olarak. Çünkü, biz mesle¤in ba¤›ms›zl›¤›n›, onurunu ve mesle¤in toplum
içerisinde belli bir yere kavuﬂmas›n› sa¤larken, öbür tarafta kaçak muhasebeciye,
sen bu iﬂi rahatl›kla yapabilirsin imaj›n› vermek, veyahut da mükellefimize can›m
sende muhasebeciye gerek yoktur, kendi iﬂini kendin yapabilirsin, yani beyannameni
doldurabilirsin, iﬂini yapabilirsin imaj›n› vererek ki biz bunu da aleyhimize bir olay
olarak görüyoruz. Bu uygulaman›n önemli sonuçlar›ndan bir tanesi de toplumla,
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mükellefle, muhasebeci aras›nda sosyal bar›ﬂ› bozaca¤›. Evet ben bu hususu belirttikten sonra tabii bu bir yanl›ﬂt›r, inﬂallah denemedir uygulanmaz, bu denemeden
vazgeçilir. Ama tabii çözüm üretmek bak›m›ndan, bunu nas›l çözece¤iz?
Bunu çözmek için bizim gerçekten kamu kuruluﬂu niteli¤inde odalar›m›z var.
Bizler her zaman yan›n›zda olabiliriz. Bizim birçok ilçelerde hatta bütün ilçelerimizde temsilcilerimiz var. Derneklerimiz var. Biz temsilcilerimizde, derneklerimizde,
Odam›zda bu iﬂe talibiz. Belirtilen do¤rultuda beyannamelerin yap›lmas›ndan, bas›lmas›ndan, da¤›t›lmas›na kadar her türlü görevi üstlenebiliriz.
Ben bir de sadece ödemelerle, çekle ödemelerle ilgili olaya aç›kl›k getirmek istedim. Posta yoluyla yap›lan ödemelerde tabii ki birtak›m zorluklar vard›r. Daha önceden yap›lan bir uygulama vard›, bir ara kesildi. Bu uygulaman›n yeniden getirilmesini Say›n Defterdar›mdan özellikle rica ediyorum. Biz muhasebeciler art›k toplum
içerisinde belli bir konuma gelmiﬂ insanlar›z. Belli bir sayg›nl›¤›m›z da vard›r, mesleki
bilgimiz de vard›r. Biz çek kullan›yoruz toplum içerisinde, bunu her yerde kullan›yoruz. Mükelleflerimiz ad›na da bu çekleri kullanmak, tabii ki çekin arkas›nda mükellef
listesi ve verginin nevi bak›m›ndan dökümü yaz›l›rsa, herhalde bu ﬂekilde yapaca¤›m›z ödemeler teﬂkilata büyük bir kolayl›k getirecektir, inanc›nday›z. Hepinize teﬂekkür ederim, baﬂka arkadaﬂlar da konuﬂacaklard›, biraz da onlara imkan verelim,
sayg›lar sunar›m, iyi günler.

Erkin Balaban
Buyurun Say›n ‹smail Hakk› Güneﬂ.

‹smail Hakk› Güneﬂ
Say›n Divan, Say›n Defterdar›m, odalar yöneticileri, vergi dairesi müdürleri,
sayg›de¤er meslektaﬂlar›m. Görüﬂlerimi aktarmak istiyorum. Yeni uygulamayla ilgili olarak pilot bölge seçilen Beﬂiktaﬂ, Beyo¤lu, Göztepe, Galata vergi dairesiyle ilgili
görüﬂlerimiz soruldu.
75 bin kiﬂiye ortalama 7500 lira posta ücretiyle gönderilen beyannamelerin,
vergi idaresine maliyeti 60 milyon civar›nda. Buna karﬂ›l›k hem yönetmelikteki bir
uygulamay› iﬂletmek aç›s›ndan önerimiz meslektaﬂlar›n Oda'ya vermiﬂ olduklar›
müﬂteri bildirim formlar›n›n yürürlükte kalmas›n› sa¤lamak. Müﬂteri bildirim formlar›n›n belirli nüshalar›n› ilgili kuruma verip, dolay›s›yla onlardan sa¤lamak olursa,
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aﬂa¤› yukar› bir muhasebecinin 30 kiﬂiye tekabül etti¤ini düﬂünürsek 2500 kiﬂi
yapacakt›r, bu da yüzde 80 oran›nda tasarruf sa¤layacakt›r. Birincisi posta tasarrufu, ayr›ca ka¤›t tasarrufuna de¤inmek istemiyorum.
‹kinci bir konu, Say›n Defterdar›m›z›n bundan önceki toplant›larda dile getirdi¤i çok güzel bir düﬂünce vard›, vergi dairesini tahsilat yahut muhtemel pozisyondan kurtarmak. Bu düﬂünce, uygulama alan› bulam›yor mu diye endiﬂe içerisindeyim. %2 denetimin yap›ld›¤›, mükelleflerin yüzde 2’sinin denetlenebildi¤i, en az›ndan
ﬂekil ve içerik aç›s›ndan denetlenebildi¤i uygulamada, vergi dairesiyle Odam›z, meslek mensuplar› koordineli bir çal›ﬂma içerisine girilirse daha sa¤l›kl› olaca¤›na inan›yorum.
Üçüncü konu, say›n Defterdar›m›z›n da uyar›s›yla Mehmet ﬁirin üstad›m›z
sonraya b›rakal›m dedi. Gelir Vergisi Kanunu'yla tahsil esas›yla anlatmak istedi,
malumunuz Gelir Vergisi Kanunu'nda serbest meslek kazanc› has›latla do¤makta.
Buradaki uygulama, meslek mensubunun has›l etmedi¤i, bu oran›nda Katma De¤er
Vergisi'ni ödemek gibi bir uygulamayla iç içe. Buradaki somut önerim, Gelir Vergisi
Kanunu ve Katma De¤er Vergisi Kanunu'ndaki bu uygulama ﬂu ﬂekilde düzenlenebilir kanaatindeyim. Dönem hariç, serbest meslek kazanc›ndan dolay› Katma De¤er
Vergisi mali tablolar›n tanzimi ve bilançolar›n ç›kar›lmas›yla do¤ar ifadesi, san›r›m
bu sorunu çözecektir. Daha fazla arkadaﬂa konuﬂma imkan› sa¤lamak üzere teﬂekkür eder, sayg›lar sunar›m.

Erkin Balaban
Teﬂekkür ederim. Say›n Mustafa Yeniözgen.

Mustafa Yeniözgen
Say›n Baﬂkan, Say›n Genel Baﬂkan›m, de¤erli arkadaﬂlar›m; asl›nda vergi dairesinde, ben muhasebeciyim diyen her gördü¤ünüz kiﬂi muhasebeci de¤ildir. Onlar›
bir defa birbirinden ay›rmam›z gerekiyor. Gerçek anlamda belgeli, ruhsat sahibi muhasebeci iﬂlerinin yo¤unlu¤undan vergi dairesine ç›kam›yor. Ancak bir problemi oldu¤u zaman gidiyor. Beyannameleri götüren, oraya götüren, beyanname alan, veren, ya bizim yard›mc›lar›m›z ya da sizin de¤iminizle korsanlard›r. E¤er bu tür sorunlar› halletmek istiyorsak, gelin korsan muhasebecilerin ortadan kald›r›lmas›nda
el ele verelim. ﬁöyle ki e¤er bu mutlaka ya bir muhasebecinin yan›nda çal›ﬂan bir
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elemand›r ya da muhasebeci de¤ildir. ‹ﬂte o zaman biz, beyannameleri baﬂkas›ndan
meslek mensubunun imzas› olup olmad›¤›na bakarsak, o beyannameleri almazsak,
bir anlamda sorun çözülür zannediyorum.
Ben Sultanbeyli yöresinde beyaz eﬂya satan, televizyon satan bu tür iﬂlerle
u¤raﬂan götürü vergi mükellefleri gördüm. Bir de ödemelerin son güne kalmas›n›n
kabahatlisi bizler de¤iliz. Son güne kal›yor, ama beyanname vermek için son güne
kalmas›n› tabii ki kabul edemiyoruz. Sa¤ olun.

Erkin Balaban
Say›n Erhan Saffet Akyüz.

Erhan Saffet Akyüz
Say›n Baﬂkan, de¤erli meslektaﬂlar›m, mahalli idarenin de¤erli yetkilileri; ben
Defterdar yard›mc›m›z›n bizlere yöneltti¤i soruya ﬂimdiye kadar söz alan de¤erli
meslektaﬂlar›m›n yaklaﬂ›m biçimiyle bakmak istiyorum.
Bana göre, pilot bölgede uygulamaya baﬂlat›lan bu çal›ﬂman›n uzun vadede
bizlere, kamu idaresine çok büyük katk›lar sa¤layaca¤› inanc›nday›m. Neden derseniz, ﬂöyle, her ﬂeyden önce psikolojik anlamda, idareden gelen yaz›lar, yeterli bilinci
oluﬂmam›ﬂ mükellefler üzerinde bir etki yarat›r. Yarat›lan bu etki, tabiidir ki bu beyannamenin düzenlenmesiyle ilgili olarak, meslek mensubuna baﬂvuruyu getirecektir. Bu baﬂvuru ise bugüne kadar vurdum duymaz olan, nas›l olsa benim iﬂimi meslek mensubu öyle veya böyle yap›yor diyecek olan mükellefin psikolojik anlamda vergi
bilincinin oluﬂmas›na neden olacak. Tabii bu beraberinde ödemede de s›k›ﬂ›kl›¤›n giderilmesi için örne¤in iﬂte ay›n 10’una kadar beyannamenizi vermeniz gerekir yaklaﬂ›m›, mükellefte o tarihe kadar ödeme yapacak biçiminde alg›lanarak de¤erlendirilebilir. Bu da hem bizler için, hem de vergi idaresi için zaman aç›s›ndan olumlu bir
sonuç al›naca¤› düﬂüncesindeyim.
Bu anlamda bu düﬂünceyi sa¤layan, düﬂünceyi gündeme getiren, ‹stanbul’un
de¤erli mali idarecilerine de teﬂekkür ediyorum. Bunun d›ﬂ›nda, ben mali idareyle ilgili birtak›m kiﬂisel s›k›nt›lar›m›, bölgesel s›k›nt›lar›m› onlara bu vesileyle duyurmak
istiyorum. Tabii her dönemde kanunlar›n getirdiklerini söylemek ve onlarla birlikte
hareket etmek hepimizin uygulad›¤› bir yöntem. 657’ye tabi olan de¤erli memur arkadaﬂlar›m›z defter tutmamak zorundad›r, yasa bunu söylüyor diyor ama bu arka-
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daﬂlar›m›z defter tutuyor. Bir sürü önlem alal›m demek tek baﬂ›na yeterli de¤il.
Bunun için, madem dayan›ﬂma içerisinde olaca¤›z, çözümü birlikte üreteceksek,
bizlerin de bu konu da belirli yetkilerimizi kullanmam›z, bu konuda psikolojik bir ortam oluﬂturmam›z gerekti¤i düﬂüncesindeyim.
Bir uygulama daha var, beyannamelerin meslek mensubu taraf›ndan imzaya
aç›lmas›, büyük s›k›nt›m›z. Bu s›k›nt›lar Maliye'deki de¤erli arkadaﬂlar› çok s›kmakta, bizleri de çok s›kmakta. Korsanlar›n önlenememesindeki en büyük etkenlerden
biri, hepimiz taraf›ndan bilinmekte. Ben uygulay›c› olarak, de¤erli müdürlerimizden
ricam olacak, lütfen bu konuda biraz daha bask› uygulas›nlar. Gerekirse çapraz
kontrol, bizlerden yard›m talep etsinler. Elimizden gelen bütün katk›y› gösterelim.
Bu iﬂi büyük bir ölçüde giderebilece¤imize inan›yorum, uygulamadaki çal›ﬂmalarla.
Herhangi bir yönetmelik, tebli¤, yasa gerekmeden de bu iﬂe çözüm bulabilece¤imiz
inanc›nday›m.
Bunun d›ﬂ›nda gündemimizde, program içerisinde bölgelerimizde meslek mensuplar›m›z›n idari temsilcileri, bu temsilcilerin ilgili vergi dairesi birimleriyle daha lokal anlamda sorunlar› çözmesi için, ben de¤erli Oda Baﬂkan›'n›n özellikle bu konuda
biraz esnek davranmalar›n› ve o çok daha basit sorunlar›n vergi dairesi müdürleriyle o bölgedeki meslek mensubunun gidermesi konusunda ayr›ca da o çok küçük sorunlar›n buralarda tart›ﬂ›lmas›na neden olmayacak inisiyatifi onlara tan›man›z› diliyorum. Beni sab›rla dinledi¤iniz için hepinize teﬂekkür ediyorum, sayg›lar sunuyorum.

Erkin Balaban
Say›n Sal›o¤lu.

Burhan Sal›o¤lu
Say›n Divan, say›n meslek mensuplar›, hepinizi sayg›yla selaml›yorum.
ﬁu anda sadece vergi ile ilgili konunun burada tart›ﬂ›lmas›, kamu görevlisi
çerçevesi içerisinde nitelendirildi¤imiz için, uygulamak zorunda oldu¤umuz, birlikte
uygulamak zorunda oldu¤umuz yasalarda maalesef bizim mesle¤imizin tan›m› yap›lmam›ﬂt›r. Bu da do¤al bir olay, 3568 say›l› yasa daha çok genç bir yasa, 3 y›ll›k
bir yasa, ama esas sorunlar›n kayna¤› da buradan kaynaklan›yor. En az›ndan Vergi
Usul Kanunu'nda, muhasebecilik ile ilgili bir tan›m yap›lmas› gerekiyor. Olumsuz so-
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nuçlar, ancak bence bu ﬂekilde duracakt›r. K›saca bunu ifade etmek istiyorum.
Bir de Say›n Mehmet ﬁirin beyefendinin, Defterdar yard›mc›s› beyefendinin
ifade etti¤i bir husus var, fazla vakit almamak için çok spesifik olarak bir tek o konuya de¤inece¤im. ﬁirket kuruluﬂlar›nda vergi dairesine bildirim konusunda tüzel kiﬂili¤in kazan›lmas›nda aksakl›k olaca¤› düﬂüncesiyle, dilekçeyle müracaat edilme
imkan›n›n uygun olmad›¤› gibi bir izlenim edindim ben. Bizim problemimiz o de¤il
efendim, tüzel kiﬂili¤in, mükellefiyetinin tescilli yoklamayla yap›lmas›ndan yanay›z.
Tüzel kiﬂili¤in saat 4’te tescil iﬂlemi yap›l›rken saat 3.5’ta dilekçeyi nas›l yetiﬂtirece¤imizin derdindeyiz. Çünkü esas sorunumuz o, zaman yetmiyor. Sicil memurunun
veznesi ö¤leden sonra tescil iﬂlemini yap›yor, saat 3.54’te. Bizim eleman›m›z saat
5’te vergi dairesine ayn› gün tescil ettirmek zorunda oldu¤umuz için, usul bak›m›ndan ceza yememek için, nas›l yetiﬂece¤iz, onun çözümünü bulmaya çal›ﬂ›yoruz.
Yoklama 3 gün sonra olsun biz onu bekliyoruz efendim. Sayg›lar›mla arz ediyorum.
Daha çok sorunumuz var ama ben sadece bu meseleleri dile getirdim. Sayg›yla selaml›yorum efendim.

Erkin Balaban
De¤erli arkadaﬂlar, iki arkadaﬂ›m›z daha söz istemiﬂti ama ben bunlardan
özellikle rica ediyorum, çok zaman›m›z› aﬂt›k. Say›n Defterdar›m›z bu konulara de¤inecekler. Müsaade ederlerse, Say›n Defterdar›m›za söz vermek istiyorum. Buyurun efendim.

Defterdar
Teﬂekkür ederim Say›n Baﬂkan; efendim müsaade ederseniz, Defterdar yard›mc›s› ve vergi dairesi müdürü arkadaﬂlar›m, kendim cevaplamak istiyorum baz›
konular›. Böyle bir yetkim yoktu, ancak özellikle yapm›ﬂ oldu¤umuz son uygulaman›n
de¤erli meslektaﬂlar›m›z taraf›ndan eleﬂtirilmesi, tabii biz her türlü eleﬂtiriye aç›¤›z esas itibariyle, bu maksatla buraya geldik, bende baz› noktalar› bizzat aç›klama
heyecan› uyand›rd›, ba¤›ﬂlay›n.
Efendim biz uygulamay› ilk defa ‹stanbul’da baﬂlat›rken, bugüne kadar, bir arkadaﬂ›m›z›n da ifade etti¤i gibi, vergi idaresinden ald›¤› her sar› zarf karﬂ›s›nda heyecanlanan de¤erli mükelleflerimizle bir iletiﬂim kurmak için baﬂlad›k. Ama ben onlar›n bizim çok de¤erli üyelerimiz oldu¤unu ve iﬂlemlerini çok daha süratle bundan
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böyle yapabilece¤imizi ifade eden mesajlar koyduk. Buradaki maksad›m›z asla de¤erli meslektaﬂlar›m›z› d›ﬂlamak de¤il. Beyannameleri meslektaﬂlar›m›z kanal›yla
mükelleflerimize intikal ettirilmesini merak etmeyiniz. Odam›za önümüzdeki dönemden itibaren de meslektaﬂlar›m›za gönderece¤iz, yeteri kadar beyanname gönderece¤iz yani bundan hiç ﬂüpheniz olmas›n.
E¤er de¤erli meslektaﬂlar›m, biz bunu siz meslektaﬂlar›m›za anlatamazsak,
mükelleflerimize hiç anlatamay›z. Bu uygulama tamamen buna yöneliktir. Bir spot
uygulamad›r. Çünkü bütün mükelleflere ayn› anda gönderme imkan›m›z yok. Fakat
nisan ay›nda da tamam›na göndermek niyetindeyiz. Bu konuyu bu ﬂekilde, herkesin
aç›kça görüﬂlerini bildirmek suretiyle tart›ﬂmaya açmak tabii ki bizim için çok yararl› olmuﬂtur. En az›ndan biz yaln›z mükelleflerimize de¤il, konuﬂmam›n baﬂ›nda da
ifade ettim, öncelikli olarak kendi meslektaﬂlar›m›zla bir diyalog içerisinde olmak
mecburiyetinde hissediyoruz kendimizi. Onun için bu konuda de¤erli meslektaﬂlar›m›n görüﬂlerine sayg›l› olmakla beraber, destek ve yard›mlar›n› bekliyorum, ﬂunu
samimiyetle ifade edeyim ki, henüz kamuoyuna aç›klamad›k, sesler geldi bu konuda.
Ve ilk defa bir zarf› açt›¤› zaman, içlerinden kendilerine hitap eden bir yaz› gördüklerini ifade ettiler. Ben belki bu yaz›lar› vergi dairesi müdürü arkadaﬂlar›m›z taraf›ndan imzalanmas›n›, çünkü nihayet onlar›n mükellefidir, daha do¤ru olaca¤›n› düﬂünmüﬂtüm, ama bu defa müsaade ederseniz onlar›n yerine ben imzalad›m.
Bu uygulamay› bu ﬂekilde aç›klad›ktan sonra, bir iki noktada arkadaﬂlar›m›n
hakl› oldu¤u hususu özellikle vurgulamak isterim burada. Bunlardan birincisi serbest meslek kazançlar›ndaki tahsilat esas›ndaki yani düﬂünülmemiﬂ bir nokta bu
ve bugüne kadar da çözülmemiﬂ olmas›. Nihayet serbest meslek kazanc›nda esas
özelli¤i tahsildir. Ayn› ﬂekilde yani sermayede oldu¤u gibi, bu düzenlemeyi mutlak
suretle yani almad›¤›n›z ücreti veriyorsunuz ki bu yanl›ﬂ.
Efendim vezne konusu, gündemdedir. Say›n ﬁirin de izah etti, özellikle kamu
bankalar›yla, Say›n Bakan›m›zla konuﬂuldu. Tabii Hazine ile bankalar aras›ndaki iliﬂkilerden dolay› bugüne kadar gecikti. Say›n Bakan›m›z aynen talimat› vermiﬂtir. Bu
iﬂi 10 gün içerisinde halledelim demiﬂtir. Çünkü sadece Ziraat Bankas› veznesini
kullanarak hiçbir yere gidemeyiz. Ziraat Bankas›'n› eleﬂtirmek için söylemiyorum. Ziraat Bankas›'na yüklenen o kadar çok görev vard›r ki bugün, onlar için bizim belgelerimizi tahsil etmek, belki onuncu derecede önemlidir. Halbuki bizim için tahsilat
birinci derece öncelikli bir iﬂtir. ‹stanbul’da tahakkukla tahsilat fark› çok yüksek gö-
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zükmektedir. En az›ndan ‹stanbul için bunlar› arzu ediyoruz ve uygulama k›sa sürede gerçekleﬂecektir.
Say›n Erhan Saffet Akyüz’ün bu uygulamam›za kat›lmas›na ﬂükranlar›m› sunuyorum. Kendisinin bu olay› bizim düﬂündü¤ümüz tarzda, aﬂa¤› yukar› ﬂahsen benim tam düﬂündü¤üm tarzda alg›lamas›na gerçekten hepinizin huzurunda teﬂekkür
etmek ihtiyac›n› duydum. Sadece Erhan Bey'in bunu alg›lamas› yetmez, buradaki
bütün meslektaﬂlar›m›z›n ve bütün mükelleflerimiz için bunu sa¤lamal›y›z. Efendim
yoklama konusu gerçekten önemli. Biliyorsunuz ‹stanbul’da biz de¤iﬂik bir uygulamay› y›lbaﬂ›ndan itibaren baﬂlatt›k. Bugüne kadar yap›lan uygulamada aﬂa¤› yukar› vergi dairesindeki baz› memurlar›m›z›n devaml› u¤raﬂmas› ﬂeklinde bir uygulama
vard›. Çok ﬂikayet konusu oldu. Bu uygulamay› da de¤iﬂtirdik. Baﬂka bir uygulama
getirdik. Bunun esas› toplu uygulamalard›r.
Zaman›m›z doldu zaten. 25 dakika geç baﬂlam›ﬂt›k, 25 dakika geç bitiriyoruz.
Çünkü 2 saati geçen programlar gereken yarar› sa¤lamaz. Bunun iyi bir baﬂlang›ç
olmas›n› diliyorum. Ve bundan sonra baﬂka toplant›larda beraber olmak duygu ve
düﬂünceleriyle hepinize sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ederim.

Erkin Balaban
Teﬂekkür ediyoruz Say›n Defterdar›m›za. Ayr›m yapmadan hepimiz kamu hizmeti yap›yoruz, beraber yaﬂamaya al›ﬂmam›z gerekir cümlesiyle baﬂlam›ﬂt› Say›n
Defterdar›m›z. Ve bu dilek ve temenninin gerçekleﬂti¤i görülüyor. Zaten bu, gerçekleﬂmesinin bir aﬂamas›d›r. Bu ortak noktaya katk› yapmas›ndan dolay› Say›n Defterdar›m›z ve Say›n Oda Baﬂkan›m›za teﬂekkür ediyor, toplant›ya kat›l›mlar›n›z için
hepinize sayg›lar sunuyorum. Teﬂekkür ederim. Kokteylimize kat›lman›z› bekliyoruz.
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Nail Sanl›
Say›n konuklar, say›n üyelerimiz. ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n haz›rlam›ﬂ oldu¤u “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunlar› ve
Ekonomideki Yeri” konulu panelimize hoﬂgeldiniz. Panelimizin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n›
yapmak üzere ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› Baﬂkan› Say›n
Yahya Ar›kan’› davet ediyorum.

Yahya Ar›kan
Say›n Bakan›m, Say›n Genel Baﬂkan›m, de¤erli konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m; hepinize hoﬂgeldiniz diyor, sayg› ve sevgi sunuyorum. Bildi¤iniz gibi sosyal güvenlik olay› 3568 say›l› meslek yasam›z›n ortaya ç›kard›¤› en önemli sorunlardan
biridir. Kimi meslektaﬂ›m›z Ba¤-Kur veya SSK kapsam›nda, kimileri de isteye ba¤l›
sigortal› olmay› seçmiﬂlerdir. Bu konuda yaﬂanan sorunun pratik boyutunu ve çözüm önerilerini de¤erli panelistlerimiz dile getirecekler. Benim Odam›z ad›na söyleyeceklerim, sosyal güvenlik olay›na genel bir görüﬂ aç›s› sunmak ve tart›ﬂma zemini
belirlemek anlam›nda olacakt›r.
De¤erli konuklar; hepinizin bildi¤i gibi vergi kaça¤›n›n ulaﬂt›¤› sars›c› boyutun
önemli bir aya¤›n› insanlar›n yar›nlara olan güvensizlikleri oluﬂturmaktad›r. ‹nsan›m›z bir lokma bir h›rka gibi görüﬂlerini ekonomik gerçekli¤in ac›mas›z örtüsü alt›na
çoktan itmiﬂtir. Herkes yar›n ne olaca¤›m kayg›s›n› günbegün yaﬂamaktad›r. Devletin bütün sigorta kurumlar›n› bir çat› alt›na toplamad›¤› ve herkesin topluluk sigortas› ﬂemsiyesi alt›nda olmad›¤› insan hukukunun bugünden yar›na hep yer alaca¤›
gözlemi art›k insanlar›m›z› kendi baﬂ›n›n çaresine bakma gerçe¤i ile karﬂ› karﬂ›ya
b›rakm›ﬂt›r. Yar›n›n› kendi baﬂ›na güvence alt›na almak isteyen insanlar vergi ödememe yolunu seçerler. O kadar ki kendi güvencesini ç›kar birlikteli¤i ilkesi ile koruma
alt›na almak isteyen iﬂçiiﬂveren iliﬂkileri bordroda düﬂük gösterdikleri rakamlarla
devleti zarara sokmaktad›rlar. Devlete ödenmesi gereken prim ve vergiler taraflarca paylaﬂ›lmakta ve brüt ücretle net ücret aras›ndaki fark hem iﬂçiye ödenen ücretten kesilerek, gelir vergisi stopaj›ndaki kay›tlara hem de SSK primleri ve di¤er
kesintilerin yap›lamamas›na yol açmaktad›r. Bu kay›ts›zl›k tasarruf sahiplerince
as›l konumuz olan yar›nlar için sigorta ﬂemsiyesi say›lan kiﬂisel tasarruflara dönüﬂmekte ve al›nan tahvil ve hisse senedi ile vergilendirilmemiﬂ gelirler söz konusu
olmaktad›r.
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‹zninizle bir kaç rakamla can s›k›c› bir gerçe¤i ilginize sunmak istiyorum. Devlet Planlama Teﬂkilat›’n›n program›na göre tar›m kesimi hariç sanayii ve hizmetler
sektöründe 10 milyon 300 kiﬂi istihdam edilmektedir. Bu kesimde çal›ﬂanlar›n 3
milyon 600 bini SSK’ya, 1 milyon 600 bini Emekli Sand›¤›'na kay›tl›d›r. Yani vergisini ve sigortas›n› ödeyen toplam çal›ﬂan say›s› 5.2 milyondur. Kalan 5.1 milyon kiﬂi
kay›t d›ﬂ› sigortas›z olarak çal›ﬂt›r›lmaktad›r. Ve bu iﬂyerleri herhangi bir vergi ödememektedirler. Bu kiﬂiler daha çok inﬂaat, ulaﬂ›m, tekstil, deri gibi sektörlerde istihdam edilmekteler. ‹yi bir denetimle bu kiﬂilerin sigortalanmas› halinde sa¤lanacak 2.5 trilyon lira gelir ile nerede ise iﬂçi emeklisi ayl›klar›n›n tümü karﬂ›lanabilir.
K›saca devletin gelir kayb› pahas›na insanlar vergi ödememe yolunu kurumlaﬂt›rm›ﬂlar. Odam›z bu çaban›n gelenekselleﬂti¤ine dikkati çekiyor. Bu tehlikeli bir geliﬂmedir. Gizlenen gibi kaç›r›lan vergi, saptan›lan verginin boyutuna eﬂittir. ‹ﬂte o nedenle ‹SMMMO olarak iste¤imiz öncelikle ve özellikle tüm yurttaﬂlar› kapsayacak
olan sosyal güvenlik yasa tasla¤› bir an önce haz›rlanmal›d›r. Yasa bütün sosyal
güvenlik kurumlar› birleﬂtirilerek tek çat› alt›nda toplanmal›d›r. Devlet her kesimden
her yurttaﬂ›n devleti oldu¤u bilinci ile hareket etmelidir. Hasta malul ya da emekli
oldu¤unda yaﬂl›l›klar›nda veya iﬂsiz kald›klar›nda yar›nlar›n›n güvence alt›nda oldu¤unu bilen insanlar›m›z kuﬂkusuz daha duyarl› yurttaﬂ olacaklard›r. Devletin yurttaﬂ›na güven verdi¤i ölçüde güven duymas› gerçe¤i, devlet yurttaﬂ iletiﬂiminin varabilece¤i boyutun çarp›c› bir göstergesidir. Uygar toplumlarda söz konusu olan
ça¤daﬂ yaﬂama gelenekleri elbette insanlar›m›z›n da hakl› beklentisidir. Bu geleneklerin oluﬂturulmas› toplumsal bask› gruplar›n›n ve devletin yönetim kademelerinin
kat›laca¤› çabalar ile gerçekleﬂebilir. Bu panelin de bu tür bir iﬂlev taﬂ›mas› inanc›
ile hepinizi tekrar sayg› ve sevgi ile selaml›yorum.

Nail Sanl›
Say›n konuklar aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapmak üzere Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müﬂavirler ve Yeminli Mali Müﬂavirler Odalar› Birli¤i Genel Baﬂkan› Say›n
Mustafa Özyürek’i davet ediyorum.

Mustafa Özyürek
Say›n Bakan›m, iktisat fakültemizin de¤erli dekan›, sayg›de¤er sosyal demokrat arkadaﬂlar›m, panelimizde de konuﬂmac› olarak haz›r bulunacak sosyal güvenlik
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kuruluﬂumuzun de¤erli yöneticileri ve aziz meslektaﬂlar›m; Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler ve Yeminli Mali Müﬂavirler Odalar Birli¤i ad›na hepinizi sayg›
ve sevgi ile selaml›yor ve hoﬂgeldiniz diyorum. Türkiye bir haftad›r yo¤un bir yaz ve
ona ba¤l› say›n rahmetli Cumhurbaﬂkan›’n›n hayat hikayesi ile çok yak›ndan ilgilendi¤i için birden güncel konulara geçemedi. O nedenle de her zaman çok kalabal›k olmas›na al›ﬂt›¤›m›z ‹stanbul Odam›z›n bu tip toplant›lar› bir ölçüde de olsa yeteri
kadar umdu¤umuz kadar kat›l›ml› olmad›. Bunu ola¤anüstü geliﬂmenin bir sonucu
olarak de¤erlendirmenizi istiyorum. Ve Say›n Bakan›m›za Türkiye’nin böylesine yo¤un gündemi ile meﬂgul oldu¤u bir dönemde her türlü iﬂini b›rakarak aram›za kat›lmak ve panelimizin aç›l›ﬂ›nda bulunmak lütfünü gösterdi¤i için gerçekten camiam›z
ad›na teﬂekkür ediyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m sosyal güvenlik konusu biraz sonra, sosyal güvenlik kurumunun üst düzey yetkililerinin en iyi ﬂekilde aç›klayacaklar› gibi insan o¤lunun temel sorunlar›ndan biridir. ‹nsanlar hastal›klar›nda tedavi edileceklerinden eminlerse, insanlar yaﬂl›l›klar›nda belli ﬂekilde geçimlerinin garanti edilece¤ini düﬂünebiliyorlarsa, öldükten sonra geride kalanlara bir asgari yaﬂam koﬂulu sa¤land›¤›n› düﬂünebiliyorlarsa o toplum geliﬂmiﬂ toplumdur. O toplum sosyal haklar›n geniﬂ ölçüde sa¤land›¤› toplumdur. Ve o toplumdaki insanlar huzur içinde olurlur. O toplumdaki insanlar gelece¤e güvenle bakarlar.
Türkiye’mize bakt›¤›m›zda sosyal güvenlik konusunda çok önemli sorunlar›m›z
oldu¤unu biliyorum. ﬁunu içtenlikle söyleyebilirim ki, gerek Say›n Bakan›m›z Mehmet
Mo¤ultay, gerekse onun çal›ﬂma arkadaﬂlar› sosyal güvenlik sorunlar›n› iﬂ güvenli¤inin daha ileriye gitmesi için Türk toplumunun hak etti¤i güvenli¤e kavuﬂmas› için
ellerinden geleni yap›yorlar. Ama Türkiye’nin y›llard›r devam eden sorunlar›n› k›sa
sürede çözmek mümkün de¤ildir. Ve sosyal güvenlik sorunlar›n› da toplumun ekonomik geliﬂmiﬂlik sorunlar›ndan ba¤›ms›z olarak düﬂünmek de elbette mümkün de¤ildir. Toplumumuzun önemli bir kesimi ne yaz›k ki hiç bir sosyal güvenlik hakk›na sahip de¤ildir. Toplumun çeﬂitli kesimleri hala herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun
üyesi de¤ildir. Birinci mesele daha çok insan›m›z› daha çok çal›ﬂan›m›z› sosyal güvenlik ﬂemsiyesi alt›na alabilmek.
Bir di¤er mesele sosyal güvenlik ﬂemsiyesi alt›ndaki insanlar›m›z› yeterli ﬂekilde tedavi ettirebilmek ve yeterli ﬂekilde yaﬂl›l›k malullük ayl›klar›na kavuﬂturabilmektir. Bugünkü ücret düzeylerini, bugünkü emekli maaﬂ› düzeylerini hepimiz biliyo-
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ruz. Gerçekten çal›ﬂt›klar› dönemde insanlar belli ölçüde bir birikime sahip de¤illerse bugün Emekli Sand›¤›'n›n SSK'n›n ve Ba¤-Kur’un ödedi¤i paralarla geçinmeleri
mümkün de¤ildir. Bunun toplumun di¤er sorunlar›yla birlikte ele al›nmas› ve süratle
insanca yaﬂan›r bir boyuta yükseltilmesi ﬂartt›r. De¤erli arkadaﬂlar›m toplumda
yar›na olan güveni yeteri kadar sa¤layamad›¤›m›z için pek çok ekonomik kararlar›
da yanl›ﬂ al›yoruz. Örne¤in Türk toplumunun bir gayrimenkul merak› vard›r. Bu di¤er
toplumlar›n çok ötesinde bir merakt›r. Bunun temeline biraz indi¤inizde en önemli
etkenin gayrimenkul edinme suretiyle yar›n› güvence alt›na alma arzusundan geldi¤ini görürsünüz. Bir yay›n kuruluﬂunun yöneticili¤ini yapt›¤›m dönemde Almanya’da
20 y›l kalm›ﬂ bir arkadaﬂ›m›z Türkiye’ye gelmiﬂti. Bir süre sonra tabii ki Türkiye’deki
ﬂartlarla Almanya’daki ﬂartlar aras›ndaki fark nedeni ile geçim s›k›nt›s› çekmeye
baﬂlam›ﬂt›. Ben de ona dedim ki Türkler Almanya’ya gitti¤i zaman durmadan tasarruf yaparlar. Herhalde senin de bir miktar biri kimin vard›r. Yavaﬂ yavaﬂ oradan
harcama yaparak Almanya’daki yaﬂam düzeyini tutturabilirsin dedi¤im zaman.
Hay›r hiç bir birikimim yok dedi. Çünkü orada hastaland›¤›m zaman hiç bir sorun
yok. En iyi ﬂekilde tedavi olurum. Emekli oldu¤umda da bugünkü ﬂekilde yaﬂam›m›
sürdürürüm. O nedenle ne kazand›ysam hemen hemen harcad›m. Bir para biriktirme sorunu orada yoktu. Ama toplumumuzda hepimizin bildi¤i gibi bu yönden gerçekten belli ﬂartlar belli ödenekler yetersizdir. Bir di¤er önemli nokta; hastanelerimiz sa¤l›k kurumlar›m›z genellikle yetersizdir. Bunlar da toplumdaki insanlar›n çal›ﬂma heyecan›n› k›rmakta, gelece¤e bak›ﬂ yönünden sorunlar yaratmaktad›r. Öyle
umuyorum ve diliyorum ki önümüzdeki günlerde Say›n Bakan›m›z›n ve yöneticilerimizin çal›ﬂmas› ile bunlar› bir ölçüde aﬂm›ﬂ olaca¤›z.
De¤erli arkadaﬂlar›m; Say›n Yahya Ar›kan’›n da belirtti¤i gibi bizim sosyal güvenlikle ilgili temel sorunlar›m›zdan birisi de öncelikle kendimiz yani serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müﬂavirler ve yeminli mali müﬂavirlerin yeterli
sosyal güvenli¤i yoktur. Bunun çözülmesini istiyoruz. Bu konuda de¤erli milletvekili
arkadaﬂ›m›z Nihat Matkap’›n. Sosyal Demokrat Halkç› Parti Hatay Milletvekili ve
Odam›z›n eski baﬂkan›, Nihat Matkap’›n halen Sa¤l›k Komisyonu'nda bekleyen bir
yasa teklifi vard›r. Bu teklifin Say›n Bakan›m›z taraf›ndan kabul görmesini ilgilenilmesini ve desteklenmesini özellikle sizlerin huzurunda istirham ediyorum. Gerçekten topluluk sigortas› ile ilgili bu teklifimiz yasalaﬂt›¤› taktirde meslektaﬂlar›m›z›n
ço¤unun önemli bir sorunu çözülmüﬂ olacakt›r. Ben sosyal demokrat anlay›ﬂ›na,
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sosyal güvenlik sorunlar›na verdi¤i öneme inand›¤›m de¤erli bakan arkadaﬂ›m›n bu
ﬂerefi taﬂ›malar›n› istiyorum. Ve bu soruna mutlaka el atmalar›n› istiyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m; bir di¤er önemli konular›m›z bildi¤iniz gibi biz meslek camias› olarak mükelleflerimizin müﬂterilerimizin devri konular› muhasebe konular› oldu¤u kadar sosyal güvenlikle ilgili gerek Ba¤-Kur’la, gerek SSK ile ilgili bütün sorunlar› ile meﬂgulüz. Yani bildirgesinin düzenlenmesinden primlerin ödenmesine kadar
her konuda meslektaﬂlar›m›z çal›ﬂ›yorlar. O nedenle de bu kurullarla gerek SSK ile
gerek Ba¤-Kur’la ve Emekli Sand›¤› ile sürekli dayan›ﬂma içinde bulunmak, iﬂbirli¤i
içinde bulunmak istiyoruz. Buna ﬂartlar›n da çok uygun oldu¤unu söyleyebilirim.
Her üç grubun baﬂ›ndaki arkadaﬂlar›m›z da bizim meslek camiam›z›n mensuplar›d›r.
Benim yetiﬂmekten k›vanç duydu¤um hesap uzmanl›¤› kökenli arkadaﬂlar›m›zd›r ve
yeminli mali müﬂavir olarak da bizim Odalar Birli¤imizin, odalar›m›z›n üyesidirler.
Say›n Bakan›m›za atamalar›nda bu meslek camias›na verdikleri önem ve a¤›rl›k dolay›s›yla gerçekten sizler ad›na teﬂekkür etmek istiyorum. E¤er Türkiye di¤er noktalarda da Say›n Bakan›m›z›n gösterdi¤i ilgiyi bizim camiam›z›n elemanlar›n› de¤erlendirme noktas›nda gösterirlerse öyle umuyorum ki çok daha önemli noktalara
do¤ru gideriz. Çünkü bu meslek mensuplar› Türkiye’de gerçekten iyi yetiﬂmiﬂ, sistematik düﬂünmeyi bilen ve ülke sorunlar› ile yo¤rulmuﬂ, gerçekçi bakan, aya¤› yere
basan insanlard›r. Ve en iyi kadrolar›n bizim camiam›zdan ç›kt›¤›n› biliyoruz.
Türkiye’de bir dönem hukukçular›n dönemiydi, mülkiyelilerin dönemiydi, bir dönem mühendislerin dönemiydi. Bugünlerinde art›k muhasebecilerin ve müﬂavirlerin
dönemi olmas›n› diliyorum ve onun zaman›n›n geldi¤ine gerçekten inan›yorum. De¤erli arkadaﬂlar›m sosyal güvenlik kurumlar›m›z›n çok önemli sorunlar› var. Kaynak
sorunlar› var hepimiz biliyoruz. Ve y›llard›r devam eden üç sosyal güvenlik kurumunun birleﬂtirilmesi sorunlar› var. Ve sosyal yard›m zamm›n›n SSK’ya yükledi¤i büyük
yükler var. Bunun mutlaka Hazine taraf›ndan üstlenilmesi laz›m. Ve en önemlisi bu
kurumlar›n sa¤l›k kurumlar›ndan baﬂlayarak özelleﬂtirilmesi de¤il, özerkleﬂtirilmesi
gerekti¤ine inan›yoruz. Özellikle sa¤l›k kurumlar›m›z özerkleﬂti¤i taktirde çok daha
iyi hizmet vereceklerine inan›yorum. Zaman zaman gündeme getirildi¤i ve söylendi¤i
gibi sosyal güvenlik kurumlar›n›n özelleﬂtirilmesi bana göre bizim camiam›za göre
mümkün de¤ildir. Ve o yolla da herhangi bir sorunun çözülece¤ine biz inanm›yoruz.
Elbette kaynak sorunlar› çözülmelidir. Çal›ﬂma yöntemleri ile ilgili sorunlar çözülmelidir. Pek çok yaﬂayan organizman›n sorunlar› gibi buran›n da sorunlar› vard›r.

>>> 1990-2006 PANELLER

673

2.qxp

10/3/08

11:09 PM

Page 674

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

Onlar bugün oldu¤u gibi en iyi ﬂekilde çözülecektir ona inanc›m›z tamd›r. Ama ver
kurtul, sat kurtul felsefesine biz inanm›yoruz. Onun için bu kurumlar›m›z kesinlikle
zaman zaman söylendi¤i gibi baz› çevrelerin gündeme getirdi¤i gibi özelleﬂtirme yoluyla bir çözüm getirmez. De¤erli arkadaﬂlar›m biraz sonra Say›n Bakan›m›zdan ve
birbirinden de¤erli panelistlerden sorunun önemli meselelerini, de¤erli yönlerini dinleyeceksiniz. Onun için ben aç›ﬂ konuﬂmas›nda daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Kat›ld›¤›n›z için katk› getirdi¤iniz için hepinize tekrar teﬂekkür ediyorum. Sayg›lar sunuyorum. Ve konuﬂmam›n baﬂ›nda kendisini göremedi¤im için de¤erli arkadaﬂ›m Yüksel Çengel’den de özür diliyor, kendisine hoﬂgeldiniz diyor ve hiç bir toplant›m›zda bizi yaln›z b›rakmad›¤› için gerçekten de camiam›z ad›na ﬂükranlar›m›z›
sunuyorum. ‹yi günler baﬂar›lar arkadaﬂlar.

Nail Sanl›
Say›n konuklar panelimize iﬂtirakleriyle bizi onurland›ran, Çal›ﬂma ve Sosyal
Güvenlik Bakan› Say›n Mehmet Mo¤oltay’› konuﬂmalar›n› yapmak üzere kürsüye
davet ediyorum.

Mehmet Mo¤oltay
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler ve Yeminli Mali Müﬂavirler Odalar› Birli¤i'nin Say›n Genel Baﬂkan›, ‹stanbul Odas›'n›n Say›n Baﬂkan›, ‹stanbul ‹ktisat Fakültesi’nin De¤erli Dekan›, de¤erli ö¤retim üyeleri, de¤erli panelistler, Sosyal
Demokrat Halkç› Partisi’nin ‹stanbul ‹l Baﬂkan›, ilçe baﬂkan›, de¤erli sosyal demokrat arkadaﬂlar›m, de¤erli konuklar; böyle önemli bir toplant›da konuﬂmama baﬂlamadan önce bu toplant›y› düzenleyen de¤erli arakadaﬂlar› kutluyorum.
Çok iyi an›ms›yorum 1989 y›l›nda yasalaﬂan 3568 say›l› yasaya çok büyük
katk›lar›m oldu. O s›rada anamuhalefet partisi, Sosyal Demokrat Halkç› Parti’nin
bir üyesi olarak bu iﬂte u¤raﬂ veren arkadaﬂlarla görüﬂmelerde bu yasan›n bir an
evvel yasalaﬂmas› için çok büyük gayret verdik. Onun için muhasebeciler gerçekten
toplumda önemli bir yer iﬂgal eden insanlard›r. Çok önemli bir müessese aç›ld›¤› zaman çok önemli bir iﬂletme aç›ld›¤› zaman oraya baz›lar› çiçek gönderirler, baz›lar›
baﬂka ﬂeyler yaparlar ama benim çok önemli bir sözüm vard›r. Böyle çok önemli bir
müessese aç›ld›¤› zaman oraya çiçek gönderece¤inize iyi bir muhasebeci tavsiye
edin derim. Bu bak›mdan böyle güncel bir sorun, hele s›k›nt›lar› ile yaﬂayan ve bünye
sinde Türkiye’deki mevcut iki önemli sosyal güvenlik kuruluﬂunun baﬂ›nda bulunan
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bir bakan olarak böyle bir f›rsat› yakalam›ﬂken do¤rusu panelde çok k›sa savruk bir
konuﬂma yapmak yerine, yaﬂad›¤›m için bu olay› biraz da derinlemesine girmek istiyorum. Belki bu konuﬂmam›n sonuna do¤ru uzayan süre olabilir ama ﬂimdi Türkiye’de meydanlara ç›k›p sloganlar atmak yerine bu tür toplant›larda konuﬂmak daha do¤rudur diye düﬂünüyorum.
Bu tür toplant›larda insanlar›n beyinlerinde bilgi kal›r. Ve Türkiye’yi yavaﬂ yavaﬂ bir bilgi toplumu haline getirmek zorunday›z diye düﬂünüyorum. Geçenlerde ‹stanbul’da Iktisat Fakültesi taraf›ndan düzenlenen çok önemli bir toplant›da da düﬂüncelerimi ifade etmiﬂtim. Art›k toplumumuz, ça¤›m›z bir uzlaﬂma bir kat›l›m ça¤›d›r. Esasen iﬂte bu tür toplant›lar›n odalar taraf›ndan düzenlenmiﬂ olmas› kat›l›mc›larla konuﬂmac›lar aras›nda temellerinin at›lmas› demektir. Onun için bu konuyu yaln›z sadece sosyal güvenlik olarak de¤il, bugün düzenlemiﬂ oldu¤umuz bu toplant›n›n konusu ekonomideki yeri ile ba¤lant›s› çok önemlidir. Türkiye’de bugüne kadar baz› kavramlar anayasalarda, yasalarda yer al›r. Ama yer ald›¤› gibi kal›r. ﬁimdi Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasas›'n›n 2. maddesinde Türkiye sosyal bir devlettir
diyor. 60. maddesinde sosyal güvenlik hakk›ndan söz ediyor. Sosyal güvenlik devletin bir ödevi, vatandaﬂ›n bir hakk›d›r diyor. ﬁimdi o zaman sosyal devlet anlay›ﬂ›m›z nedir? O sosyal devlet anlay›ﬂ›n› sosyal güvenlikten ayr› tutmak mümkün de¤il.
Onun için burada evvela sosyal devletten söz ederek o sosyal devlet anlay›ﬂ›n›n geliﬂmiﬂ bat› ülkelerindeki uygulamalarda ve sosyal güvenlik sisteminde ve daha sonra ekonomideki boyutlar› ile Türkiye’deki sosyal güvenlik sisteminin karﬂ› karﬂ›ya
bulundu¤u sorun olmak üzere dört ana çerçevede olay› incelemek istiyorum.
De¤erli konuklar, de¤erli bas›n mensuplar›; bildi¤iniz gibi art›k ça¤›m›zda sosyal devlet plastik liberal devletten farkl›d›r. Sosyal devlet plastik liberal devletten
farkl› olarak yaln›z kamu dengesinin sars›lmas› halinde topluma müdahale etmekle
yetinen onun d›ﬂ›nda toplumsal olaylara gözlemci olarak kalan veya toplumsal yaﬂam›n iﬂleyiﬂi içinde dengenin kendili¤inden oluﬂaca¤›n› kabullenen bir devlet de¤ildir. Sosyal devlet, topluma hizmet sunarak, toplumu yönlendirerek ekonomik ve
toplumsal dengenin adil bir ﬂekilde oluﬂmas›n› sa¤layan devlettir. Demek ki sosyal
devlet topluma hizmet sunacakt›r, onu yönlendirecektir. Ve adil bir toplumun oluﬂmas›na hizmet eden bir devlet olacakt›r. Daha k›sa bir anlamla ifade etmek gerekirse, sosyal devlet o ülkede yaﬂayan vatandaﬂlara insan hak ve özgürlüklerine yaraﬂ›r bir yaﬂam düzeyi sa¤lamay› ödev edinen bir devlettir.
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Demek ki burada sosyal devlet anlay›ﬂ›, insan hak ve özgürlükleri ile de bir bütünlük içindedir. Bu bak›mdan sosyal devlet bu görevini her ﬂeyden önce toplumdaki bireylerin hem ekonomik hem de baﬂka nedenlerle güçsüz duruma düﬂmeleri halinde gerekli önleyici tedbirleri almakla yükümlü bir devlettir. Özellikle OECD’ye dahil
ülkelerde 1945 y›l› ve sonras› geniﬂ bir ﬂekilde yerleﬂmeye baﬂlam›ﬂ olan anlay›ﬂla
sosyal koruma sistemi olarak baﬂlam›ﬂ daha sonraki y›llarda bu sosyal koruma
sosyal devlet olman›n gere¤i, giderek daha büyük bir geliﬂme e¤ilimi göstermeye
baﬂlam›ﬂt›r.
Sosyal koruma önlemlerini bütün sosyal alanlarda görmek mümkündür. Bu
alanlar e¤itimdir, sa¤l›kt›r, sosyal güvenliktir, sosyal yard›md›r, kad›n, özürlü ve
göçmen iﬂçiler gibi ilgi alan› bekleyen gruplard›r. Ve bu alanda da sosyal koruma görevi vard›r, OECD ülkelerinde. Bugün Bat› toplumlar› kamu sosyal güvenli¤i bir bütün olarak kabul etmektedir. Risklerin toplumsal bir paylaﬂ›mla önemli ölçüde telafi
etmesini kabul etmektedir. Sosyal devlet olman›n bir gere¤i olarak bugün OECD ülkeleri dahil pek çok ülkeler, sosyal politikalar ile çal›ﬂma politikalar› ve ekonomik politikalar aras›nda halk›n refah›n›n artt›r›lmas› ortak hedefi destekleyen karﬂ›l›kl› bir
sorumluluk bulunmaktad›r. Bunlar› birbirinden ayr› tutmak mümkün de¤ildir.
En son OECD bakanlar düzeyinde yap›lan toplant›n›n haz›rlanan nihai bildirgesinde kabul edilen ortak nokta sosyal koruma politi kalar›n›n bu ülkelerde etkin ve
sistematik hale getirmektir. OECD’ye dahil ülkelerde, OECD’ye göre sosyal devlet
olman›n yolu sosyal korumaya ve sosyal güvenli¤e iliﬂkin harcamalarla geçmektedir. Devletler tüm vatandaﬂlar›n›n yaﬂam düzeyini art›rmaya yönelik yat›r›m ve
harcamalar yapmakla yükümlüdürler. Biraz sonra ayr›nt›lara da gelece¤im. Bu ülkelerin sosyal devlet olarak harcamalar›n› hukuksal, toplumsal ve yönetsel ve mali
boyutlar› art›k ekonomilerin belirgin bir fonksiyonu haline gelmiﬂtir. Çünkü gelir da¤›l›m›n›n adil hale getirilmesi ile gelirin yeniden dönüﬂümü sosyal devletin kaç›n›lmaz bir görevi haline gelmiﬂtir. Bu görüﬂ yaln›zca OECD ülkelerinin de¤il, Avrupa
toplumu ülkeleri için de geçerlidir. Sosyal sorumluluk bu ülkelerde sosyal güvenlikte
devletin üçüncü bir taraf olarak kat›l›m›n› öngörmektedir. Yani sigortal› ile devlet
aras›nda devletin üçüncü bir taraf olarak kat›l›m›n› sa¤lamaktad›r.
Bu nedenle Avrupa Toplulu¤u ülkelerinde o kadar çok önem verilmiﬂtir ki sigorta primlerini toplayan vergi daireleri bulunmaktad›r. Bu fonlar› iﬂleten ulusal sosyal
güvenlik sistemleri bulunmaktad›r. Belçika, Yunanistan, Fransa ve Hollanda’da bu-
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nu görmek mümkündür. Hatta sosyal koruma ve sosyal güvenlik konusundaki sorumluluklar baz› ülkelerde o denli artm›ﬂt›r ki, mesela Hollanda’da bir sosyal güvenlik bankas› kurulmaktad›r. Orada sosyal yard›m zamlar›n›n sigorta kuruluﬂlar›na
ödettirilmesi yerine devlet olarak sosyal devlet olman›n bir gere¤i o harcamalar
genel bütçeden karﬂ›lanmaktad›r. Burada izninizle baz› örneklerle olay› biraz daha
somuta indirmek istiyorum. Belçika’da malullük yard›mlar›n›n yüzde 10’u devlet taraf›ndan karﬂ›lanmaktad›r. Yine Belçika’da yaﬂl›l›k ayl›klar›n›n yüzde 20’sini devlet
ödemektedir. Yine Belçika’da iﬂsizlik sigortas› aç›klar›n›, bizde bulunmayan iﬂsizlik
sigortas› aç›klar›n› devlet kapatmaktad›r. Danimarka’da hastal›k, anal›k, yard›mlar›
devletin sorumlulu¤u alt›ndad›r. Yüzde 85 oran›nda devlet kaynaklar› kullan›lmaktad›r. Malullük, yaﬂl›l›k, aile yard›mlar›na iliﬂkin tüm ödemeler Danimarka’da devletçe üstlenmektedir. Almanya’da devletin 400 Markl›k anal›k yard›m›n›n yan› s›ra
malullük, yaﬂl›l›k ayl›klar›na kat›l›m› bulunmaktad›r. Aile yard›mlar›n› da devlet üstlenmiﬂtir Almanya’da.
Yunanistan'da hastal›k malullük, yaﬂl›l›k, anal›k sigortas›na devletin y›ll›k sübvansiyonlar› bulunmaktad›r. Her alanda devletin katk›s› bulunmaktad›r Yunanistan’da. Birileri taraf›ndan bir tar›m ülkesi olarak kabul edilen ‹rlanda’da devlet
hastal›k, anal›k yard›mlar›n›n yüzde 94’ünü karﬂ›lamaktad›r. Aile yard›mlar› ise tamamen devletçe finanse edilmektedir. ‹ngiltere'de ise hastal›k, anal›k yard›mlar›na
yüzde 84 oran›nda devlet katk›s› mevcuttur. Ayr›ca malullük, yaﬂl›l›k, iﬂ kazalar›nda sigorta branﬂlar›nda primlere yüzde 5 oran›nda devlet katk›s› bulunmaktad›r.
Baz› özel durumlar için devlet tüm yard›mlar› karﬂ›lamaktad›r. Aile yard›mlar› da
devletçe ödenmektedir. ﬁimdi bu ülkelerde sosyal devlet anlay›ﬂ›n›n bir gere¤i olarak devlet, sosyal güvenli¤i yüzde 14 ile yüzde 78 oran›nda kat›l›mda bulunmaktad›r. Yine bu ülkelerde sosyal güvenlik harcamalar›n›n gayrisafi yurt içi has›laya oran› yüzde 25.7’dir. Bu oran Türkiye’de yok noktas›ndad›r. ﬁimdi e¤iliyoruz, baﬂ›nda
da söyledi¤im sosyal devlet olman›n yolu sosyal korumaya ve sosyal güvenli¤e ayr›lan para ile ölçülür. Geliﬂmiﬂ ülkelerde gayrisafi milli has›lan›n en az yüzde
25.20’si sosyal güvenli¤e ayr›l›rken, Türkiye’de gayrisafi milli has›lan›n yüzde 4.8’i
sosyal güvenli¤e ayr›l›rsa o ülkede sosyal devletten söz etmeye gerek yoktur. Bu
4.8’le, SSK, Ba¤-Kur de¤il, Emekli Sand›¤›’ndaki taban ayl›¤›n›n uygulamas›ndan
kaynaklanmaktad›r daha çok. ﬁimdi bunlar rakamlar, elimizdeki rakamlar.
De¤erli konuklar; bundan kast›m›z Türkiye’de devlet bugüne kadar sosyal gü-
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venlik sistemine hiçbir katk›da bulunmad›¤› gibi sosyal güvenlik kaynaklar›n› da
özellikle SSK'y› alabildi¤ine budam›ﬂ, tabiri caizse sömürmüﬂtür. Ülkemizde sosyal
güvenlik kuruluﬂlar›n›n önemli bir darbo¤aza sürüklenmiﬂ bulunmas›n›n nedenlerinden biridir. Ama gerçekten ﬂu 500 günü bir kaç gün aﬂan iktidar›m›z döneminde,
hep kat›ld›¤›m toplant›larda birilerini eleﬂtirmek kötülemek gibi bir gayretin içine
girmeyelim. Gerek yok Türkiye’de yeni bir dönem baﬂlamal›d›r. Bu yapt›klar›m bir
durum tespitidir. Bunun aksini bana söylesinler inanmak isterim. Yani gelinen nokta budur. Bugüne kadar Türkiye’de her ﬂeyin üstü kapal› konuﬂulmuﬂtur. ‹ﬂte bizim
dönemimizde ilk defa SSK'n›n üstündeki örtüyü biz kald›rm›ﬂ›z. Ba¤-Kur’un örtüsünü kald›rm›ﬂ›z. ‹lk defa biz Türkiye’de Sosyal Sigortalar Kurumu'nu gerçek anlamda
tart›ﬂm›ﬂ›z ve biraz önce Say›n Genel Baﬂkan›n de¤indi¤i gibi baﬂ›ndan beri iddia
ile ileri sürdü¤ümüz sosyal yard›m zamm›n›n anayasaya ayk›r›l›¤› bugün Anayasa
Mahkemesi'ne gitmiﬂtir. Onun için bu yapt›klar›m bir tespittir, do¤rudur. Bugün biz
diyoruz ki devlet sosyal bir devlettir. Kendisine tanr›dan rahmet diliyorum; Say›n
Cumhurbaﬂkan›m›z sa¤l›¤›nda dünyan›n iﬂte yeni sa¤›n sosyal devletten uzaklaﬂmas› üzerine baz› ﬂeyler söyledi. Ama iﬂte baz› kay›tlarda, Avrupa’da, OECD ülkelerinde böyle de¤il. Daha çok a¤›rl›k veriliyor. Bugüne kadar kat›lm›ﬂ oldu¤um uluslararas› bu tip toplant›larda bir sosyal devletin gereklili¤i üzerinde ittifak ediyorlar.
Bir de tabii düﬂüncedir, o düﬂüncenin sahibi olup olmad›¤›n› gelinen noktalar belirler. Yani bugün Türkiye’de bir gelir da¤›l›m› dengesizli¤i varsa, bir haks›zl›k adaletsizlik varsa, Türkiye nüfusunun ba¤›ml›larla birlikte sosyal güvenlik reçetesinden
yararlanm›yor, di¤erleri yararlan›yorlarsa demek ki Türkiye’de bir ﬂey düzelmemiﬂ.
ﬁimdi de düzeltmeye çal›ﬂ›yoruz, o kadar çok bozulmuﬂ ki.
Tabii 500 günlük süre biçildi. Biz SHP olarak böyle bir ﬂey söylemedik. Onun
için de¤erli arkadaﬂlar›m bu ülkede kim iktidara gelirse gelsin, herkesin üzerinde ittifak etmesi gereken baz› kavramlar var. Bunlardan özveride bulunmak mümkün de¤il. Bunlardan birisi demokrasi. Nas›l demokrasi, kurumlar›yla kurallar›yla bir özgürlük yolu olan demokrasi. Bu çok büyük bir müessesedir. ‹kinci sosyal devlet anlay›ﬂ›,
üçüncüsü sosyal güvenlik, bunlar üzerinde hiç kimsenin farkl› farkl› düﬂünmeye hakk› yoktur. Bunlar› halleti¤iniz zaman Türkiye’nin di¤er sorunlar› da hayli hayli çözülür. Çünkü demokrasi çok nazl› ve paha biçilmez bir olayd›r. Bunun içinde her türlü
özgürlükler vard›r. Sosyal devletle sosyal güvenli¤i birleﬂtirdi¤iniz zaman vatandaﬂ›n yar›nlar›n› güvenceye ald›¤›n›z zaman sen beﬂ fabrika fazla yapm›ﬂs›n, sen üç
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fabrika az yapm›ﬂs›n sorun o de¤ildir. Bunlar› yerleﬂtirmek laz›m.
ﬁimdi bu sosyal devlet anlay›ﬂ›n› OECD, Avrupa ülkelerinde bu ﬂekilde anlatt›ktan sonra izin verirseniz sosyal güvenli¤e de kavramlar›yla de¤inerek sonra sorunlar nedir, onlar› anlatmak istiyorum. Sosyal güvenlik, bir ülke halk›n›n bugününü
ve yar›n›n› ortaya ç›kmas› muhtemel sosyal ekonomik ve do¤al risklere karﬂ› güvence alt›na almay› hedefleyen bir sistemdir. Yani vatandaﬂlar›n bugününü ve yar›n›n›
güvence alt›na alan bir sistemler bütünüdür. Ve Anayasam›z›n 60. maddesinde
aç›kça yaz›l›d›r. Bu devletin bir ödevi, vatandaﬂ›n da hakk›. ﬁimdi Uluslararas› Çal›ﬂma Örgütü ILO’nun 102 say›l› bir sözleﬂmesi var. Bu sözleﬂmede sigorta kollar›
olarak 9 ana sigorta kolu belirlenmiﬂ. Bunlar yaﬂl›l›k, malullük, ölüm, iﬂ kazalar›,
meslek hastal›¤›, hastal›k, anal›k, iﬂsizlik sigortas› ile aile yard›m› olarak öngörül
mektedir. 9 sigorta kolu öngörmektedir. O sigorta kollar›ndan 7’si yaﬂ l›l›k, malullük, ölüm, iﬂ kazas›, meslek hastal›¤›, hastal›k ve anal›k bizde vard›r. Ama iﬂsizlik
sigortas› ile aile yard›m› sigorta kollar› henüz ülkemizde gerçekleﬂmiﬂ de¤ildir. Devletin sosyal güvenli¤i sa¤lama yükümlülü¤ü Anayasa'n›n 60. maddesinde aynen
ﬂöyle ifade ediliyor. Herkes sosyal güvenlik hakk›na sahiptir, devlet bu güvenli¤i
sa¤layacak gerekli tedbiri al›r ve teﬂkilat› kurar diyerek burada vatandaﬂ›na bir
hak vermiﬂtir.
Sosyal güvenlik sistemi içerisinde bugün Türkiye’de dört kuruluﬂ bulunmaktad›r. Bunlardan birincisi Maliye ve Gümrük Bakanl›¤›’na ba¤l›, Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sand›¤›, ikincisi ve üçüncüsü benim bakanl›¤›ma ba¤l› kurulmuﬂ olan Sosyal
Sigortalar Kurumu ile Ba¤-Kur. Dördüncüsü 560 say›l› Sosyal Sigortalar Yasas›'n›n geçti¤i 20. maddesine göre kurulan özel sand›klard›r. Burada öncelikle belirt
mek isterim ki sosyal güvenlik kuruluﬂlar› özellikle toplad›¤› primler ve oluﬂturdu¤u
fonlar arac›l›¤› ile Türk ekonomisi içerisinde daha büyük bir öneme sahiptir. Yani bu
primlerin de ekonomide önemli bir yeri bulunmaktad›r. Biraz daha somut rakamlara
girece¤iz. Öncelikle bu üç sosyal güvenlik kuruluﬂunun, yani Emekli Sand›¤›'n›n, yani
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun ve Ba¤-Kur’un biriken sigorta primlerinin yurt içi tasarruflar aras›ndaki pay› 1990 y›l›nda yüzde 24.4 iken bugün yüzde 37.6’ya ulaﬂm›ﬂt›r. Halen Türkiye’de 58.3 trilyon prim geliri toplanmaktad›r. Türkiye’de yurt içi
tasarruflar›n›n da toplam› 155 trilyon lirad›r. Toplam tasarruflar›n yüzde 38’i görüyorum ki sigorta primlerinden oluﬂmaktad›r. Bu durum bu konunun Türkiye ekonomisindeki gündeminin nas›l önemli bir yer iﬂgal etti¤inin de aç›k bir belirtisidir.
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Ayr›ca sosyal güvenlik primlerimizin de gayri safi yurt içi has›laya oran›n› ö¤rendik.
1990 y›l›nda prim gelirlerinin gayri safi yurt içi has›lada oran› yüzde 5.8’i oluﬂtururken bu oran 1992’li y›llarda yüzde 7.5’a yükselmiﬂtir. Sosyal güvenlik kuruluﬂlar›n›n mali kaynaklar› rasyonal de¤erlerinde nimet külfet dengesine dikkat edildi¤i
taktirde ülke ekonomisine her zaman olumlu.
Türkiye sosyal güvenlik sistemi üretim süreci içinde bulunan nüfusun yüzde
44.6’s›n› kapsam›na almaktad›r. Ba¤›ml›larla birlikte yüzde 73.8’dir. O zaman görülüyor ki sigortas›z ve kaçak çal›ﬂt›rma yayg›n bir sistemdir Türkiye’de. Yani üretim sürecindekilerin yüzde 44.6’s› kapsam içinde bulunuyorsa bunun yüzde 55.4’ü
de kapsam d›ﬂ›nda bulunmaktad›r. Bu da gösteriyor ki sigortas›z ve kaçak çal›ﬂt›rma Türkiye’de yayg›n bir sistemdir. Bunun baﬂl›ca etkenleri nelerdir? Birincisi denetim mekanizmalar›n›n iﬂlevsiz b›rak›lmas›. ‹kincisi cayd›r›c› etkisi herkesçe kabul
edilen ölçümleme uygulamas›n› kald›rmas›d›r. Üçüncüsü iﬂ verenlerin kaçak iﬂçi çal›ﬂmaya yönlendiren yeni yeni fon kesintilerinin oluﬂmuﬂ olmas› olarak gösterebiliriz.
Mesela nedir bana derseniz. Konut tasarrufunun teﬂvikidir diye söyleyebilirim. Bu
durum, yani bu kaçak iﬂçi çal›ﬂt›rmak tedbirsizlik, ölçümleme sisteminin kald›r›lmas›, fon kesintileri gibi olaylar ülkemizde geniﬂ bir informal ekonominin oluﬂmas›na
neden olmuﬂtur. Bu sektörde çal›ﬂanlar›n istismar›na, haks›z rekabete ve üretimde
de verimsizlik ve kalitesizli¤i ile dolaﬂm›ﬂ bulunmaktad›r. Sosyal güvenlik sistemimizde az öncede belirtti¤i gibi kurulmam›ﬂ sigorta programlar› da bulunmaktad›r.
Ancak iﬂsizlik sigortas›n›n oluﬂmas› konusundaki son aﬂamas›na gelmiﬂtir. Bu konuda haz›rlad›¤›m›z yasa tasar›s› Devlet Planlama Teﬂkilat› ile Hazine'nin görüﬂüne
intikal etmektedir. Bu konuda biliyorsunuz bakanl›¤›m›z›n iki daimi kuruluﬂu bulunmaktad›r. 3146 say›l› yasaya göre bunlardan birincisi Çal›ﬂma Meclisi, ikincisi Sakatlar› Koruma Koordinasyon Kurulu'dur. Çal›ﬂma Meclisi'ni iﬂsizlik sigortas› konusunda toplad›k. Taraflar aras›nda sosyal partiler aras›nda mutabakat sa¤lad›k.
‹ﬂsizlik sigortas› ile ilgili yasam›z› haz›rlad›k. Sosyal taraflar›n bilgisine sunduk.
ﬁimdi son aﬂamaya gelmiﬂ bulunmaktay›z. Burada prim toplama esaslar› üzerinde
itilaflar›m›z bulunmaktad›r. Taraflardan gelen tepkiyi hakl› karﬂ›l›yoruz. Üçüncü olarak burada iﬂçiye ve iﬂverene yeni bir külfet getirmeden yeni bir sigorta türü oluﬂturuyoruz. Esas›nda biraz sonra de¤inece¤im. Türkiye’de toplam sigorta priminin
yüksek oluﬂu bizim kendi iddialar›m›za göre iﬂçiye iﬂverene yeni külfet getirmeden
tam aksine onu azaltacak diyoruz. O bak›mdan bu konuda bir yaz› haz›rlad›k. Onu
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önümüzdeki günlerde Baﬂbakanl›¤a sunuyoruz. Onu derinleme ve tasarrufla teﬂvikle ilgili düzenlemeler yap›ld›ktan sonra Türkiye’de önemli bir sigorta birimi olan ve
uluslararas› normlar› de¤iﬂtiren iﬂsizlik sigortas› uygulamas›n›n primlerinin ondan
sonra tahsil edilmesi gerekti¤i konusundaki görüﬂlerimizi söylüyoruz.
De¤erli konuklar sosyal güvenlik, farkl› kuruluﬂlar taraf›ndan aralar›nda norm
ve standart birli¤i sa¤lanmadan bu alanda bir ahenk bile yarat›lmadan farkl› farkl›
uygulanmaktad›r. Sosyal güvenlik sistemi esasen bugün bir sistemin de ötesinde
bir sistem içerisindedir. Sigorta primde esas belirler, göstergeler prim ve kesenek
oranlar›, basamak ve derece yükseltilmesi, primlerin ödeme zamanlar›, primlerin yat›r›lma s›ndaki gecikme sorumlulu¤u, istirahat ve izinler, do¤um yard›m›, aile yard›mlar›, ölüm ve cenaze yard›mlar›, tedavi yard›mlar›, yaﬂl›l›k ayl›¤›, malullük ayl›¤›,
ölüm ayl›¤› hak sahipli¤i, ayl›k ba¤lama oranlar› ikramiyeler, ayl›klar›n ödenme zamanlar›, dul ve yetimlere uygulanan kapsam, ayl›klar›n kesilmesi gibi sosyal güvenlik
kuruluﬂlar›nca farkl› farkl› biçimde uygulanmaktad›r. Bu durum çal›ﬂanlar ve emekliler ara s›ndaki huzursuzlu¤un kurumlar aras›nda da zaman zaman geçiﬂlerin baﬂl›ca nedenleridir.
Kurumlar aras›nda Ba¤-Kur’dan SSK’ya, Emekli Sand›¤›'ndan SSK’ya veya
SSK’dan Emekli Sand›¤›'na bu tür farkl› farkl› uygulamalar sosyal güvenlik sistemindeki bu sistemsizlik geçiﬂe sevk etmektedir. Ama bizde Sosyal Sigortalar Kurumu da, Ba¤-Kur da bunlar zaman›nda ödenmemektedir. Düzenli bir konu, sosyal
güvenlik sistemi Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand›¤› haricinde prim gelirlerini zaman›nda dengeli ve sistemli olarak toplayamamaktad›r. Maaﬂ› ödeyen devlettir, sistemli ödenmemektedir. Ve bizim temel gelir kaynaklar›m›z› oluﬂturan prim gelirleri
kamu kesimi ve özel kuruluﬂlardan gecikmeli olarak tahsil edilmektedir. Hatta bazen tahsil kabiliyeti bile bulunma maktad›r. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu ile
Ba¤-Kur’dan bize ba¤l› iki sosyal güvenlik sistemimizden aktüer denge bozulmuﬂtur. Finansman hesaplar› yap›lamaz duruma gelmiﬂtir. Çeﬂitli durumlarda zaman
zaman ç›kar›lan yasalarla aktüer dengeye dayanmayan hesaplar kurumun mali yap›s›n› alt üst etmiﬂtir.
Yine sosyal güvenlik kuruluﬂu olan özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu’na görevleri olmaks›z›n gelen sorumlular, bu kuruluﬂu zor duruma getirmiﬂtir. Bunlar›n
baﬂ›nda nimet külfet dengesine dayanmadan yap›lan ve 1977 y›l›nda çok mütevazi
olarak ç›kar›lan, yakacak yard›m› olarak ç›kar›lan ve bugün ad› sosyal yard›m zamm›
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olan ödemeler do¤rudan do¤ruya sosyal sigortalardan finanse edilmektedir. Halbuki
bunun devlet taraf›ndan karﬂ›lanmas› gerekmektedir. 1977 y›l›nda sosyal yard›m
zamm›n›n ayl›k ödemeler içindeki pay› yüzde 6 iken, bugün sosyal yard›m zamm›n›n
ayl›k ödemeler içindeki pay› yüzde 54. Önümüzdeki haziran ay›nda SSK'n›n bunu karﬂ›lamas› dahi olanaks›zd›r. Onun için bizim bu kendi dönemimizde baﬂlatm›ﬂ oldu¤umuz sosyal yard›m zamm› nimet külfet dengesine dayal› de¤ildir. Al›nmam›ﬂ bir primin karﬂ›l›¤› do¤ru de¤ildir, Anayasaya ayk›r›d›r. Bu iddialar›m›z› maalesef anlatamad›k biz bunu ama Ankara’da bir mahkeme bunu anlatt› Anayasa Mahkemesi’ne.
Esasen bizim haz›rlam›ﬂ oldu¤umuz sosyal güvenlikle ilgili SSK Yasas›'nda bu yard›mlar›n devlet taraf›ndan Hazine taraf›ndan karﬂ›lanmas› vard›r.
Biz bu konuda o kadar bir tacir gibi davranm›ﬂ›z ki yasay› haz›rlad›¤›m›z zaman Maliye ve Gümrük Bakanl›¤› yazm›ﬂ›z demiﬂiz ki sosyal yard›m zamm›n›n karﬂ›l›¤›n› bütçeye koyun demiﬂiz. ﬁimdi burada birini birine ﬂikayet etmiyoruz. Böyle bir
ﬂey söz konusu de¤il. Do¤ru olan› anlatmaya çal›ﬂt›k, do¤ru olan budur. Çünkü sosyal yard›m zamm›n›n bütçe içindeki ödemesi yüzde 700’e ulaﬂm›ﬂ. Bugün de birileri
kalk›p dese ki bu Say›n Bakan zaman›nda Sosyal Sigortalar Kurumu maaﬂ ödeyemez duruma gelmiﬂtir. Çok yanl›ﬂt›r. ﬁimdi bu konuda son derece ürke¤im son derece korka¤›m. iﬂte benim dönemimin muavini burada. Ben ﬂu anda primlerini toplayabilen, hatta repoya para koyabilen bir konuma getirdim, Sosyal Sigortalar Kurumu'nu. Bas›n bunu inﬂallah yazmaz. Ama her seferinde a¤lamaya çal›ﬂ›yorum. Diyorum ki durumum çok kötüdür. Çünkü e¤er benim durumum iyi dersem, ne bana belediyeler para öderler, ne de kamu kuruluﬂlar› bana para öderler. Ne de ben Hazine'de
olan alaca¤›m› alabilirim. Onun için ben her seferinde ç›k›yorum, aman durumum çok
kötü. Bas›nda inan›yor diyor ki SSK batm›ﬂ. Allah'›n› seversen batm›ﬂt›r diye yazmaya devam et. Ben yanl›ﬂ söylüyorsam genel müdür muavini burada. Bu ay 2.9
trilyon lira maaﬂ ödedik. 500 milyar lira da repoda param›z var. Bu büyük bir rekordur. Bunlarla övünme hakk›na sahip de¤iliz. Çünkü sosyal güvenlik bir insan hakk›d›r,
bunu sa¤lamaya çal›ﬂ›yoruz. Ama inan›yorum ki akl›selim galip gelecektir. ‹ddialar
böyledir.
De¤erli konuklar ve genel baﬂkan, say›n baﬂkan. ﬁimdi tabii bir tak›m durum
tespitlerini yapt›¤›m›z zaman görece¤iz ki Sosyal Sigortalar Kurumu'nun bu hale
gelmesi bir zaman içerisindeki aktif pasif denge sinin bozulmas›ndan geliyor. En
önemli unsurdur. Yani bugün karﬂ› karﬂ›ya kal›nan durumlar›n en büyü¤ü aktif ve
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pasif dengesinin bozulmuﬂ olmas›d›r. 1950’li y›llarda 110 aktif sigortal›ya bir pasif
sigortal› düﬂüyordu. Yani 110 kiﬂi prim ödüyordu, bir kiﬂi emekli maaﬂ› al›yordu.
1960’l› y›llarda 24.29 aktif çal›ﬂan, bir pasif sigortal›. Yani 24 kiﬂi global olarak
çal›ﬂ›yordu. Bir kiﬂi maaﬂ al›yordu. 1970’li y›llarda 9 aktif sigortal› bir pasif sigortal›. Yani 9 kiﬂi çal›ﬂ›yor. Bir kiﬂi maaﬂ al›yordu. 1980’li y›llarda 3.46 aktif sifortal›
bir pasif sigortal› vard›. Yani 3.5 kiﬂi çal›ﬂ›yor bir kiﬂi maaﬂ al›yordu. 1990’l› y›llarda 2.16 ve biz devrald›¤›m›z zaman 2 kiﬂi çal›ﬂ›p bir kiﬂi maaﬂ al›yordu. ﬁimdi böyle
haklarla dengesi bozulmuﬂ. ﬁimdi birileri kalkar der ki efendim ben bir örnek vermek
istiyorum.
ﬁimdi bir insan›n sevgiyle aﬂamayaca¤› bir engel var m›? Yoktur, sevgi bütün
engelleri aﬂar. Bunlar› yaﬂamak laz›m, sevgiyi yaﬂamak laz›m. Bana bir gün Ankara’da bir gazetecinin birisi Meclis'in koridorlar›nda dedi ki, Say›n Bakan›m ya sigortay› bu hale nas›l getirmiﬂsiniz? Nas›l olmuﬂ, dedi. Hay›rd›r dedim, bir ﬂey mi duydunuz? Dedi ki bana selef bakan, dedi ki ben bakanl›¤›m› devretti¤im zaman 400
milyar lira para b›rakm›ﬂt›m. Ya bu büyük bir para. Eyvah yemiﬂiz bu paray›. ﬁimdi
bizim o zamanlar henüz daha günlerimiz de¤iﬂmemiﬂti. Ay›n 15’inde maaﬂ ödüyorduk. Sonradan 20 ile 23’üne ald›k. Zannediyorum ay›n 11’idi. Yani o civardayd›. Dedim ki gazeteci arkadaﬂ›m›za. Ya dedim bize 400 milyar lira para b›rakm›ﬂ, çok para b›rakm›ﬂ ama yani bugün ben e¤er bakanl›¤› b›rakmak gibi bir durum söz konusu
olsa bizim kasam›zda 1.1 trilyon para var ﬂu anda. Ama biz her ay›n 15’inde o zamanlar öyleydi daha 1.3 trilyon para ödedik. Bugün 2.9 trilyon ödeniyor. Demek ki
benim sevgili bakan arkadaﬂ›m, sigortan›n ayl›k ödemelerini ö¤renmeden gelmiﬂ
geçmiﬂ. Bilmiyormuﬂ ne kadar. Yine bir gün bir örnektir. Benim bakanl›¤›m›n bütçesi
465 milyar. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun bütçesi 73 trilyon. Devletin bütçesi de
395 trilyondur. Plan Bütçe Komisyonu'nda ana muhalefet partisinin bir eski bakan
arkadaﬂ›m›z konuﬂuyor diyor ki. Ben say›n bakana ac›yorum diyor. Benim bakanl›¤›m›n bütçesi 465 milyar, sigortay› eleﬂtiriyoruz. Diyor ki Say›n Bakan bu ufak bütçe
ile ne yaps›n diyor. Dedim, ya benim bakanl›¤›m›n bütçesi o. Sigortan›n bütçesi 73
trilyon. ﬁimdi bunlar› yaﬂamak laz›m.
Eski bir bakan arkadaﬂ›m›z bizi Meclis'te eleﬂtiriyor, eleﬂtiriyor. Ver yans›n
ediyor, alabildi¤ini söylüyor. Bende tabii gayet güzel kendisini dinliyorum. Dedi ki
Say›n Bakan gidiyor dedi iﬂçi cephesinde iﬂvereni eleﬂtiriyor. ‹ﬂveren cephesinde iﬂçiyi eleﬂtiriyor. Beni bile eleﬂtiriyor falan. Kendisi söyledi bana bunlar›. Evet ben
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söyledim dedim ki, ben bir toplant›da dedim ki aram›zda ya iﬂçileri görüyorum. ‹ﬂte
bunlar yüzenden beni bunlar üzüyor. Benim belediye baﬂkan› arkadaﬂlar›m beni bazen üzüyor. Çünkü bunlar›n evine haciz falan gönderiyorum. Dedim ki ben size bir
f›kra anlatay›m da onun cevab› olur belki. Karadeniz'de Temel ikmale kal›yor. Ve
hakl› oldu¤unu iddia ediyor. Beni s›n›fta kasten b›rakt› diyor. Söyleyelim bir çare
bulal›m diyorlar. Babas› müdüre gidiyor, diyor ki benim o¤lumu imtihan et. Yaln›z bu
imtihan› çok geniﬂ bir yerde yap ki herkes de ﬂahit olsun. Nerede yapal›m imtihan›
stadyumda yapal›m. Peki. Topluyorlar stadyumda insanlar›, 30 bin kiﬂi, 40 bin kiﬂi
toplan›yor. Orta sahaya ö¤renci ile ö¤retmen ç›k›yor. Her birinin elinde birer mikrofon. Soruyor ö¤retmen diyor ki, söyle bakal›m Temel. 7 kere 7 kaç eder. 49 yapar
ö¤retmenim deyince tribünden bir ses. Hocam ona bir hak daha tan›. ﬁimdi Temel’in söyledi¤i do¤ru sen ç›km›ﬂs›n diyorsun ki bir hak daha tan›. Ya hangisi do¤ru
bunlardan. ﬁimdi böyle kalk›p eleﬂtirmek kolay. Önümüzdeki rakamlar benim belirledi¤im rakamlar de¤il. Biraz sonra burada bürokrasiler var. Bu kurumun baﬂ›nda
olanlar var onlar verecekler. Bu devlet yani Türkiye’de siz bir dönem gelirseniz kaçak iﬂçi çal›ﬂmaya teﬂvik ederseniz. Daha fazla yük getirirseniz. Yani tasarruf teﬂvik gibi olaylar› getirirseniz.
ﬁimdi niye sigortal› say›s› azalm›ﬂ. Yani bir dönemin ürünleridir. Sigorta müfettiﬂi almam›ﬂs›n›z. Denetim yapam›yorsunuz. Sigortal› say›s› azalm›ﬂ, azalm›ﬂ,
azalm›ﬂ. Bir ﬂey daha var; sizin nüfusunuz da h›zla artm›ﬂ. 60 milyonluk ülkede
SSK aktif ve pasifle birlikte 5.5 milyon ediyor. Yani 3 milyon 700 bin civar›nda aktif sigortal› var. 1 milyon 800 bin küsur de bizim pasif sigortam›z var. Emekli ayl›¤›n›n toplam› 5.5 milyon ediyor. Peki bunlar›n ba¤›ml›lar yani bakmakla yükümlü insan say›s› 23 milyon. Yani bir kiﬂinin bakmakla yükümlü oldu¤u insan say›s› da
4.55 kiﬂi. Yine söyleyeyim aktif pasif dengesinde standard› 4 veya 7’dir. Dördün
alt›na düﬂtü¤ü zaman tutamazs›n›z. Peki biz ﬂimdi bu kadar zor s›k›nt›larla bunlar›
anlat›yorum, herkes evet diyor. Ama cevab›na geldi¤i zaman, can›m buna sen çare
bul diyor. ‹ﬂte çaresi bu bozulan dengeyi düzeltmektir. Onun için bu tasarrufu teﬂvik, sosyal yard›m zamm› gibi ve konut edindirme gibi tamamen sorumsuzlukla ortaya konmuﬂ ve kaynak yaratmaya engel koyan bu düzenlemelerin yeniden gözden
geçirilmesi gerekti¤ini her yerde söylüyoruz.
ﬁimdi ben bunlar› da aç›kça ifade etmek istiyorum. Ülkemizde iﬂçi ve iﬂverenlerden kesilen prim oranlar› çok yüksektir. Bu da bir gerçektir. Sigorta öyle dar bo-

684

1990-2006 PANELLER <<<

2.qxp

10/3/08

11:09 PM

Page 685

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

¤aza düﬂtü¤ü zaman baz› arkadaﬂlar›m›z bize dediler ki sigorta primlerini yükseltmeli. ﬁimdi bu do¤ru bir uygulama de¤il. ﬁimdi evvela Bat› alemi ile bütünleﬂmeye
çal›ﬂ›yorsunuz, ekonomiyi düzeltmeye çal›ﬂ›yorsunuz. Yani sigorta primlerini art›rmak çözüm de¤il. Türkiye bugün yüzde 37.25’e varan sigorta primi toplamaktad›r.
Ve ‹talya'dan sonra ikinci geliyoruz. Ayr›ca Türkiye’de ücretlerden kesilen kesintiler
de çok. Yaln›zca sigorta primleri de¤il, ücretlerden yap›lan kesintiler. Baﬂka kesintilerde vard›r. Böyle baﬂlad› diye hep böyle birincili¤i ve ikincili¤i yakalam›ﬂt›r. O
yüzden sigorta primlerinin art›r›lmas›na iliﬂkin düﬂünceye kat›lmad›¤›m› söyledim.
Türkiye’de zaman zaman prim oranlar›n›n çözülmesi gündeme getirilmiﬂtir. Bizim
zaman›m›zda da getirildi. Oysa ki aç›kça söylüyorum sigorta primi ile ekonomi aras›nda bir iliﬂki bulunmaktad›r. Prim oranlar›nda daha önceki dönemlerde yap›lan her
uygulamada iﬂverenler hakl› olarak yani gerek yap›lan konut edindirme, tasarruf
teﬂvik ve buna benzer getirilen düzenlemelerle emek, yo¤un teknolojik kullan›p daha
çok eleman istihdam etmenin yerine, sermaye yo¤un teknolojiye do¤ru gitmiﬂtir. O
zaman baﬂka bir yol seçmeye baﬂlam›ﬂt›r. Emek yo¤un teknoloji yerine, eme¤e yo¤un teknolojiye gitmiﬂtir. Ve bunun sonucunda iﬂsizlik ülkemizin gündemine daha
fazla gelmeye baﬂla m›ﬂt›r. Ve bu alanda bir kaçak sektör oluﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Burada bir kez daha belirtmek istiyorum ki prim oranlar›yla oynamak ekono minin
bir di¤er alan›n›n bozulmas›na yol açmaktad›r. Bunu kabullenmek mümkün de¤ildir.
De¤erli arkadaﬂlar›m ve de¤erli konuklar; ayr›ca primler bilindi¤i gibi vergiye de
benzetilebilir. Artt›r›larak al›nan primler daima iﬂverenler taraf›ndan da bir maliyet
korkusu olarak görülerek fiyatlarda sürekli yans›t›lmaktad›r. Böylece al›nan her
primde fiyat art›ﬂlar›na olanak verecektir. Bu durumda en büyük zarar sosyal güvenlik ﬂemsiyesi alt›na girmemiﬂ yurttaﬂlar›m›za olacakt›r. Yine ülkemizde sosyal
güvenlik fonlar›n›n oluﬂmas›nda devletin hiç bir katk›s› bulunmad›. ‹ngiltere’den, ‹rlanda'dan, Yunanistan’dan ve Danimarka’dan bahsettim. Türkiye’de sosyal güvenlik
fonlar›na devletin katk›s› olmad›¤› gibi devlet bu fonlar› al›p götürmüﬂtür. Üstelik
zaman zaman yap›lan tahkimlerle yüzde 3 ve 9 gibi düﬂük faizli tahviller de vermiﬂtir. ‹ﬂte burada bir hakl›l›¤›m›za daha gelmeye çal›ﬂ›yoruz. ﬁimdi biraz sonra söyleyece¤im onu. De¤erli konuklar biz SSK'y› devrald›¤›m›z zaman, kamu sektöründen
bizim alaca¤›m›z 5.5 trilyondu. Gecikme zamlar› faizlerle birlikte 10.5 trilyon tuttu.
Kamu kesiminde, özel sektördeki alacaklar 2.5 trilyon. ﬁimdi bunu niye söylüyorum.
Bu da çok ucuz bir politika türü olarak kullan›l›yor. Gerek iﬂveren kesimi taraf›ndan
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gerekse iﬂçi kesimi taraf›ndan. Özellikle iﬂçi kesimi taraf›ndan bunun bu ﬂekilde
çarp›t›lmas›n› anlayam›yorum. Diyorlar ki Say›n Bakan niye bunlar› affettin. ‹stemem ortada bir af yok. Tahkim söz konusu. 5.5 trilyon kamu kesiminden bire bir
olan alaca¤›m›z tahkime tabi olmuﬂ. 10.5 trilyona vale olmuﬂ. Bugüne kadar bu tür
tahkikat konsolizasyon içinde yani uzun vadeli y›llara yay›larak 10 y›la yay›larak
yüzde 3 veya 9 faizle finanse ediliyor, karﬂ›lan›yor. Yani geliri iç borç haline geliyor.
Bunu kabullenmek mümkün de¤il. Benim param› vereceksiniz. Param› istiyorum. Ve
aç›kça ifade edeyim ki bu o 10.5 trilyonun 3.5 trilyonu iki eﬂ olarak. ﬁimdi 7 trilyonun da karﬂ› l›¤›nda may›s ay›nda ayl›k yüzde 70 ödemeli tahvil al›yoruz. ﬁimdi birisi kalkar derse ki yani Say›n Bakan sen ne yapt›n? Ne gecikme zamm›n› ne de faizini affetmemiﬂim, tahkime tabi tutmuﬂum. Bana konsolizasyon denmiﬂ 10 y›l denmiﬂ. Hay›r demiﬂim ben. Param› vereceksiniz demiﬂim. Ve ben may›s ay› içinde param› al›yorum. 400 milyon her ay faiz alm›ﬂ olaca¤›m.
ﬁimdi bana diyorlar ki efendim bu para duruyor. Bana geçenlerde gariban birisi dedi ki efendim biz hiç paray› görmedik. Nerede para nerede dedi. ﬁimdi bak›n
burada aç›kça huzurunuzda söylüyorum. Burada Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk
defa olan bir olayd›r. ﬁimdi bugüne kadar bizim bir tek kuruﬂumuz borçta kalmaz
hep böyle ﬂeye tabi tutulur. Bizim dört ay içerisinde repoda ald›¤›m›z para miktar›
aﬂa¤› yukar› 200 milyard›r. Çok önemli bir olayd›r. Bunu bir gün ben bir toplant›da
anlatt›m. Aradan bir kaç gün geçti. Say›n Ecevit’le görüﬂmemizde dedi ki bunu nas›l baﬂard›n›z. Bir sohbetimizde bana söyledi. Yani kurumun her kuruﬂunu herkesten k›skan›yoruz. Ama tabii bizim bugün karﬂ› karﬂ›ya geldi¤imiz sorunlar yaln›z bizim sorunlar›m›z de¤ildir. ‹ﬂverenden alacaklar›m›z 2.5 trilyondur. Biz bunun 1.2
trilyonunu tahsil ettik. De¤erli arkadaﬂlar bu 1.2 trilyon veya 2.5 trilyon fonksiyona
makul küçük iﬂletmelerdir. Yani ne Say›n Koç’un, ne Say›n Sabanc›’n›n bana borcu
yok. Bunlar bir dönemin enflasyonun kurban› olan insanlard›r. Küçük iﬂletmelerdir.
Oteldir, lokantad›r ve buna benzer küçük iﬂletmelerdir. ﬁimdi bu hükümet demiﬂ ki
ben bir bar›ﬂ sa¤layaca¤›m. Toplumsal bir bar›ﬂ sa¤laya ca¤›m. ‹ki insan›n kavga
etmesini önleyece¤im, yaralar› saraca¤›m, toplumsal bar›ﬂ› sa¤layaca¤›m. Yani
eme¤i ile geçinen üç beﬂ kiﬂi çal›ﬂt›r›p eme¤i ile para bulabilen bir insan›n enflasyona mahkum olursa bu insan›n 2.5 trilyonu asl›nda bu sosyal bir devlet olman›n gere¤ini yerine getirmiﬂ oluyorsunuz. Yani güçsüzü koruyorsunuz. Güçlü olan zaten
sizin primleri ödemiﬂ bizim öyle bir tahkirimiz yoktur. Bu küçük iﬂletmelerdir. ﬁimdi
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bunu kalk›p tart›ﬂmak bu yanl›ﬂ›n ta kendisidir. Onun için orada yapm›ﬂ oldu¤umuz
iﬂlem do¤rudur, bugün de savunuyorum, yar›n da savunuyorum. ‹steyen olursa çok
merak edenler olursa bu iﬂletmeler kimdir. Ben bunlar› tek tek söylerim.
Yine bizim dönemimizde bir ﬂey daha baﬂlatm›ﬂ›z. Bugüne kadar bu hükümet
program›nda ifade edilen aç›kl›k ve ﬂeffafl›k yönetimini biz baﬂlatm›ﬂ›zd›r. Prim borcu olanlar› ay›rdetmeksizin kimin yak›n› olursa olsun, hangi siyaset adam›na yak›n
olursa olsun, hiç bir fark gözetmeksizin tümünü yat›rm›ﬂ›z. Bize fazla prim ödeyenleri de düzenli prim ödeyenleri de mükafatland›rm›ﬂ›z. Kimseye haks›zl›k etmek gibi
bir niyetimiz söz konusu de¤il. Onlar› ima etmeye çal›ﬂ›yoruz biz. Tabi Sosyal Sigortalar Kurumu’nda bugüne kadar bir çok kaynak havuza yeteri kadar dolmad›¤› için
bu tür s›k›nt›lar› k›sa bir süre yaﬂad›k.
ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar; müsaade ederseniz bu hükümet döneminde ne yapt›k? Bunlar hepsi eleﬂtiriydi. Sosyal devleti anlatt›k, sosyal güvenli¤i anlatt›k. Karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤umuz durumu anlatt›k, kimseye haks›zl›k yapmak istemedi¤imizi
anlatt›k. Peki biz bu dönemde ne yapt›k? Sabr›n›z› tüketiyorum kusura bakmay›n,
beni mazur görün. ﬁimdi ben konuﬂuyorum. Meclis'te gidip geliyoruz, konuﬂtu konuﬂtu iki saat konuﬂtu. ‹ﬂte ba¤›ﬂlay›n beni iﬂte sizden özür dilerim. Herkes esta¤furullah diyor. Bu esta¤furullah cani gönülden geldikten sonra iki saat daha konuﬂmaya karar verdim. ﬁimdi bakt›m sizden bir ses falan gelmeyince. Onun için bu
sorunlar›n üstesinden gelmek, tahrip edilmiﬂ bu durumu onarmak da bizim görevimiz. Buna talip olduk. Zaten 20 Ekim seçimlerinin sonuçlar›nda ortaya ç›kan sonuç
budur. Yani 20 Ekim seçimlerinde ç›kan sonuçlar bir dönemin iktidar›na halk demiﬂki hay›r ben senden güvenimi çektim. ﬁimdi sizin ikinize bu iktidar› devrediyorum. Bir hükümet program› çerçevesinde bir düzenleme yap›lm›ﬂ. Ve bu hükümet
program›na ba¤l›y›z.
ﬁimdi devrald›¤›m›z zaman SSK'n›n durumunu anlatt›m. Ba¤-Kur’un durumu
da gerçekten bozuktu, iyi de¤ildi. Bizim 2 milyon 885 bin Ba¤-Kur sigortal›m›z var.
Bize düzenli ödeyen sigortal› say›s› 31 bin 300. Yani yüzde 1. Yine biz Ba¤Kur’u
devrald›¤›m›z zaman bizim 2.8 trilyon prim as›l alaca¤›m›z vard›. 2.5 trilyon da gecikme zamm› faizimiz vard›. ﬁimdi burada farkl› bir uygulama getirdiler. Sosyal Sigortalar Kurumu’nda kademeli olarak bir af getirmiﬂtik. 15.4, 15.6, 15.8, 15.10. Yani
tamam› yüzde 75’i, yüzde 50’si, yüzde 25’i gibi kademeli bir sistem. Ba¤Kur’da
böyle bir sistem getirmedik. Ba¤Kur’da çünkü hesab›na ba¤›ms›z çal›ﬂan bu insan-
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lar›n, esnaf›n durumunu da bildi¤imiz için bunlar›n gecikme zamm› ve faizlerini
tümden affettik. Ama dört eﬂit taksitle. Biz burada 1 trilyon para toplad›k. Çünkü
biraz sonra söyleyece¤im. Say›n Baﬂkan›m›z iﬂte o topluluk sigortas›na iliﬂkin Say›n Nihat Matkap arkadaﬂ›m›z›n vermiﬂ oldu¤u bir yasa teklifinin bulundu¤unu, bunun desteklenmesi gerekti¤ini söyledi. Ona iliﬂkin görüﬂümü de konuﬂmam›n sonunda söyleyece¤im. Sorun o de¤il tabii. Sorun bir yasa teklifi gelmiﬂ. Yani sorunu biraz sonra söyleyece¤im. Öyle de olabilir. Baﬂka türlü de çözülebilir. ﬁimdi onu da
söyleyece¤im. Ba¤-Kur Genel Müdürü de burada. Dolay›s›yla biz Ba¤-Kur’a getirmiﬂ oldu¤umuz bu aftan sonra muhalefet partisi karﬂ› ç›kmak gibi bir davran›ﬂ içine girdi. Ve o günün iktidar›, bugün ana muhalefet partisi, 20 Ekim seçimlerinden
çok önce aﬂa¤› yukar› bir ay önce, zannediyorum 1 Ekim’de 10 bin 675 lira olan
sosyal yard›m zamm›n› bir ç›rp›da 100 bin liraya ç›kard›. Ve geldi¤imiz zaman 52
milyar yeni bir yükle biz karﬂ› karﬂ›ya kald›k.
Geçenlerde ben ‹stanbul’da kat›lm›ﬂ oldu¤um toplant›da söyledim. Orada Say›n Mesut Y›lmaz da vard›. Ben ona ﬂunu söyledim. Orada dedim ki ﬂimdi kalk›p bizi
eleﬂtirdiniz. Yasa ç›kmad›, yasa haz›rland›. Taraflar›n görüﬂü al›nd›. Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin gündeminde. ﬁimdi bana bir sual daha sorars›n›z, dersiniz ki niye
ç›karmad›n›z. Bende diyorum ki biz bugüne kadar bütün yasalar› kendi say›sal ço¤unlu¤umuza göre ç›kar›r›z. Gelin bu yasay› birlikte ç›karal›m. Çünkü bu esnaf bizim
esnaf›m›z. Tabii say›n Mesut Y›lmaz kalkt› baﬂka bir ﬂey söyleyince. 15 dakika Say›n Mesut Y›lmaz’› s›k›nt›ya soktu, konuﬂamad›. ﬁimdi bak›n bir dönemi de sona erdirelim. Esnaf›n sorunu yaln›z iktidar›n sorunu de¤ildir. Biz yasay› getirmiﬂiz. ﬁu
anda Genel Kurul'a getirmiﬂiz, iki komisyondan geçmiﬂ. Sa¤l›k ve Sosyal ‹ﬂler Komisyonu'ndan geçmiﬂ, Plan Bütçe Komisyonu'ndan geçmiﬂ, Genel Kurul'a inmiﬂ. Bu
yasa haz›rlan›rken kat›l›m ve uzlaﬂma yasas›na göre haz›rlanm›ﬂ. Türkiye Esnaf ve
Sanatkar Konfederasyonu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i'nin ve serbest çal›ﬂan
herkesin görüﬂü al›nm›ﬂ. Onlar›n denetimi oluﬂturulmuﬂ. ﬁimdi toplay›n. Yani 2 milyon 885 kiﬂi sigortal›ysa 31 bin kiﬂi prim ödüyorsa, bunun bir sebebi vard›r. Bunun
sebebi ﬂudur. Baz›lar›na karﬂ› bir güvensizlik hissi vard›r. Ödersem ne olur, ödemezsem ne olur. Çünkü siz getirmiﬂsiniz 6. basamakta biriktirmiﬂsiniz. 6. basamaktan emekli olan›n ald›¤› para 146 bin lirayd› biz geldi¤imizde. Biz buna yüzde
80’in üzerinde zam yaparak iﬂte bugün 670 veya 700 küsür bin lira civar›ndad›r.
ﬁimdi bunlar bizim dönemimizde olmam›ﬂ. Biz bunlar› ortadan kald›rmaya çal›ﬂ›yo-
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ruz. Yasay› haz›rlam›ﬂ›z. O s›k›ﬂmay› ortadan kald›racak düzenlemeler getirmeye
çal›ﬂm›ﬂ›z. Yani aﬂa¤› yukar›. Üç temel yasa aras›nda birinden birine bir konsensüs
sa¤lamasak bile yasalarda ayr› ayr› yapaca¤›m›z düzenlemelerle kendili¤inden bir
norm ve standart birimi yakalamaya çal›ﬂ›yoruz. Çünkü ﬂu anda bir kurumun zarar›n› di¤erine y›kmak gibi bir düﬂünce söz konusu de¤il. O uzun vadeli biraz daha
uzun vadeli bir iﬂtir. ‹ﬂin gerçe¤ini konuﬂmak laz›m. ﬁimdi burada K‹T’ler hakk›nda
efendim en k›sa zamanda norm ve standart birli¤ini sa¤layaca¤›z. Bunu konuﬂmak,
ama ikincisi as›l do¤ru olan› evvela bu kurumlar› kendi ayaklar› üzerine kald›racaks›n›z. Kurumlardaki eﬂitli¤i sa¤layacaks›n›z. Yani belli tip göstergeler kurumlar aras›nda uyum sa¤layacaks›n›z. Ondan sonra bunlar›n tümünü bir sosyal güvenlik
ﬂemsiyesi alt›nda toplayacaks›n›z. Dolay›s›yla bizim Ba¤-Kur'daki düzenlemelerimize k›saca de¤inmek istiyorum. Özellikle daha çok bizi ilgilendiriyor. De¤erli arkadaﬂlar burada getir miﬂ oldu¤umuz bu yasal düzenleme ile bir sefer bir kurumun finans
man aç›klar›n›n toplanan primlerin devletçe karﬂ›lanmas› gerekiyor.
‹ﬂte biraz önce konuﬂmam›n baﬂ›nda dedim ki sosyal devlet olman›n yolu,
sosyal kurumlar ve sosyal güvenlikten geçer. Burada do¤rudan do¤ruya Ba¤-Kur’a
devletin katk›s›n› bekliyoruz. OECD ülkelerini ve bir Avrupa standard›n› yakalam›ﬂ
Ba¤-Kur. Esasen bizim getirmiﬂ oldu¤umuz ilk düzenlemede yeni gelir kaynaklar›yla
ilgili düzenlemeler vard›r. Burada Maliye ve Hazine'nin karﬂ› ç›kmas›, dediler ki bu
kaynaklar› biz alal›m. Ama biz size toplad›¤›m›z primler ölçüsünde aç›klar› Hazine
taraf›ndan karﬂ›layal›m. Peki o zaman bu hükmü koyal›m. Çünkü her y›l haz›rlanan
bütçeden oraya para akar. Yeni kaynak yaratacakt›r. Köy ve mahalle muhtarlar›n›n
Ba¤-Kur primleri özel idarelerce otomatik olarak kesilip kurum hesaplar›na yat›r›lmas› esas›n› getiriyor. ﬁimdi biraz öne dedim ki düzenli prim ödeyenlerin say›s› 31
bindir. Demek ki ﬂimdi her birinden tabii çok karﬂ› ç›k›lan bir konu var. Zorunlu mali
mesuliyet trafik sigortas›n›n kurumlara yap›lmas›. Buna özellikle sigorta ﬂirketleri
çok karﬂ› ç›kt›lar. Biz bunu anlatt›k. KESK’e de anlatt›k. Bu uygulama Meclis'tede
var. Bundan korkmamak laz›m. Onlar diyorlar ki bize paray› yat›rmazlar. Can›m Türkiye’de bir ﬂey yanl›ﬂsa o yanl›ﬂ› sürdürmeye gerek yok. Yeni bir düzen getirmeye
çal›ﬂaca¤›z. Yani ﬂeriat düzeni devam ederken, laikli¤e geçiﬂte birileri bak›p can›m
ne gerek var laikli¤e, iﬂte ne güzel ﬂeriatle kardeﬂ kardeﬂ geçiniyoruz iﬂte dese,
onun düﬂüncesi. Ama bir ﬂeyin do¤rusunu bulmaya çal›ﬂacaks›n›z. Onun yolu ﬂudur. Orada dedik ki bunu Maliye toplas›n. Bu noktaya getirmeye çal›ﬂ›yoruz. Taban
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ayl›¤› uygulamas› esas›n›n getirilmesi ve sosyal yard›m zamlar›n›n taban ay›na dönüﬂtürülmesi esas›n› getiriyoruz.
Sosyal güvenlik destek primi uygulamas›n› getiriyoruz. Ona da karﬂ› ç›kt›lar
mesela. Nedir sosyal güvenlik destek primi? Biraz önce söyledim. Türkiye’de aktif
nüfusun yüzde 44.6’s›, tüm aile bireyleri ile birlikte 73.8’i sosyal güvenlik ﬂemsiyesinde yer al›yor. Bu sosyal güvenlik destek primini yine getirdik. Buna karﬂ› ç›kt›lar.
ﬁimdi düﬂünün bir arkadaﬂ›n›z Emekli Sand›¤›’ndan veya Sosyal Sigortalar
Kurumu’ndan emekli oldu. Geliyor bir bakkal dükkan› aç›yor. Veya dükkan aç›yor. Diyoruz ki sen madem emeklisin veya bizden emeklisin. Sen yeni bir ma¤aza aç›yorsan, bize yüzde 20 destek primi ödeyeceksin. Ha ﬂimdi sen e¤er bundan kaç›yorsan, ﬂimdi senin sigorta ba¤l›l›¤›n var veya senin yirmi yaﬂ›nda bir o¤lun varsa, bu
o¤luna hiçbir ﬂey yapm›yorsan, senin sigortal›l›¤›ndan hastal›¤›nda yararlan›yorsa,
bu nun ad›na yap diyoruz. Yani sosyal güvenlik ﬂemsiyesinin alan›n› geliﬂtirmeye
çal›ﬂ›yoruz. Yani Türkiye’de biz sosyal güvenlik a¤› geliﬂtirmeye çal›ﬂ›yorsak, bu
sosyal güvenlik destek priminin as›l ürünü odur. Ve böyle bir uygulama esasen bizim
Sosyal Sigortalar Kanu nu'nda var. Sosyal güvenlik destek primi var. Bunu anlatt›kça tabii anlad›lar.
Biraz evvel Say›n Genel Baﬂkan söyledi. ﬁimdi bizim esasen bu 3568 say›l›
yasaya tabi olanlar›n SSK’n›n 80. maddesinden topluluk sigortas›nda yer almas›na iliﬂkin biz Say›n Genel Müdürün önerisini inceledik. Tabi nihayetinde teknik oldu¤u için hükümet olarak gelenek böyledir. Biz buna olumlu bir görüﬂ sergilemedik.
Ama bizim yapm›ﬂ oldu¤umuz düzenlemeler aras›nda arkadaﬂlar›m›z çok iyi incelesinler. Biz aﬂa¤› yukar› yapm›ﬂ oldu¤umuz Ba¤-Kur’daki düzenlemelerle olay› Sosyal Sigortalar Kurumu'nun seviyesine getirdik. ‹ncelesinler arkadaﬂlar›m›z, bu yasay› verelim incelesinler. E¤er bir s›k›nt›lar› varsa yani oradaki yap›lan düzenlemelerin,
sosyal sigortalar, yani toplum sigortas› da dahil olmalar› halindeki uygulamaya
eﬂit duruma geliyor. Varsa bir s›k›nt› onu da çözmeye haz›r›z. Çünkü onu yapmak
bir farkl› uygulama bir ikilemi ortaya getirdi¤i için, bir eﬂitsizli¤i ortaya getirdi¤i
için bir s›k›nt› yaratt› o bak›mdan buna biz yanaﬂmad›k. Ama yasan›n de¤iﬂtirilmesi yetkisi Genel Kurul'dad›r. Biz her zaman her türlü eleﬂtiriye haz›r›z. Bu yasam›z›
suratla bir gönderelim, mali müﬂavirlere. Bir komisyon kurarak bunu incelesinler.
Varsa yeni bir düzenleme gerekiyorsa, biz bunu Meclis'teki önergeleri düzeltiriz.
De¤erli arkadaﬂlar›m bunu ifade ettikten sonra biraz da SSK'n›n acil finans-
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man durumunu karﬂ›lamak üzere haz›rlam›ﬂ oldu¤umuz çok k›sa bir yasam›z var,
ﬂu anda Meclis'tedir. ﬁimdi burada bizim SSK olarak 2 bin 926 mal varl›¤›m›z var.
Yani aﬂa¤› yukar› biz vak›flardan sonra en fazla gayrimenkule sahip olan bir kuruluﬂuz. Bu kuruluﬂlar›m›z bu gayrimenkullerimiz de maalesef bugüne kadar beklemektedir. ﬁimdi Sosyal Sigortalar Kurumu darbo¤aza girdi¤i zaman, bize yap›lan
telkinlerde dediler ki SSK'n›n mal›n› sat, borcunu öde dediler. Ben satmam mal› dedim. Mal› satmam. Yani kendi döneminde mal satm›ﬂ bir bakan damgas› yemem.
Evvela alacaklar›m› tahsil etmeye çal›ﬂ›r›m. Gayrimenkulleri de de¤erlendirece¤iz.
ﬁimdi bizim 4792 say›l› yasam›zda kurumun mal satma hakk› yoktur. Mal
satma ancak bir yasa ile olur. Ayr›ca bizim tahsil edilen kiralar›m›z da çok cüzi, 32
milyard›r. Oysa ki bizim Ankara’da yeni bir iﬂhan›nda 96 dükkan›m›z var. 10 iﬂyerinden ald›¤›m›z kira 10 bin lirad›r. Vatan Caddesi'nde bulunan aﬂa¤› yukar› bir sigorta
ﬂirketinin verdi¤i y›ll›k kira 25 bin lirad›r. Yani bunlar›n hepsini de¤erlendirmiﬂiz.
ﬁimdi yaln›z orada ﬂöyle bir öneri getirdik. Tabii burada iﬂçi-iﬂveren kesimi karﬂ› ç›kar gibi oldular. Mesele bu olaydaki gibi de¤il. Ben Hazine'ye dedim ki ben size bir k›s›m mallar›m› veririm. ﬁartlar›m var. Bu ﬂartlar›m› kabul ederseniz veririm. Size 2
trilyonluk mal verece¤im. Bana 6 trilyonun karﬂ›l›¤›nda tahvil vereceksiniz. Ayl›k ﬂu
faizden. ﬁimdi ortaya ç›kt›lar dediler ki mal satt›lar. Ben mal›m› satm›yorum. Ferah ferah var m›. Ferah› kime veriyorum. Devlete veriyorum. Ya da devletin tespit
etti¤i bir bankaya veriyorum. Gayrimenkulü al›rs›n›z, al›n gayrimenkulü verin benim
tahvilimi. Hesap ettik 350 milyar ayda faiz alaca¤›z. 400 milyar da tahkimden
alaca¤›z. 750 milyar lira para. Büyük bir parad›r 750 milyar lira. Çok büyük bir kaynakt›r. Efendim geldiler mal satamazs›n›z. Buradaki olay o de¤il. Buradaki mal yine
kurumun kaynaklar›n›n tahvillere aktar›lmas›. Ben kurumun kaynaklar›n› tahvillere
aktar›yorum. ﬁimdi örnek veriyorum burada. Florya’da bizim 110 dönüm büyük bir
arazimiz var. Burada bir yeﬂil saha var. Bir otopark olarak kullan›l›yor. Bizim tahliye karar›m›z elimizdedir. Yani o çok cüzi bir kiraya oturuyor. Her an tahliye edilebilir.
Yine ‹stanbul’da Kad›köy taraf›nda yerlerimiz var, tahliye edilmiﬂ. Ellerimizdeki kararlar böyledir, böyle ifade etmek zorunday›z. Ama bir korkumuz var. Tahliye etti¤imiz
anda kim koruyacak bunlar›. ﬁimdi Türkiye’de korkunç bir y›lda 500 bin insan›n gecekondulaﬂt›¤› bir yerde. ﬁimdi diyoruz ki bu mallar› biz size verdik. ﬁimdi bunlar› de¤erlendirin. Bunlar› satt›¤›n›z zaman aç›k art›rma usulu ile fazlas›n› bana vereceksiniz.
Az geliyorsa getirin o paray› devlet karﬂ›las›n. ﬁimdi bunu kalk›p kaçacak yeri var m›?
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Efendim satamazs›n›z. Bu mal satmak de¤il, bu kurumun kaynaklar›n› de¤erlendirmektir. Bunu nihayet ça¤›rd›k, en sonunda iﬂveren ve iﬂçi kuruluﬂlar›n› ikna ettik. Kendileri do¤rudur dediler. Ayr›ca bu gayrimenkul kiralar›n›n tümünü feshediyoruz. 2926
birimden ald›¤›m›z bütün o sözleﬂmelerin tümünü feshediyoruz. Evvela buna geldiler
dediler ki Anayasa’ya ayk›r›d›r dediler. ﬁimdi SSK'n›n biz 2926 gayrimenkul ödemiﬂsek yani malda gözümüz yok. Bu kurumun kaynaklar›n› nas›l de¤erlendirebilirim, nas›l
o emeklinin çilesini önleyebilirim. Nas›l onu de¤erlendirebilirim. Onun için yaﬂ›yoruz,
onun için.
Geliyorum ‹stanbul’a, diyorum ki gel bakal›m ‹nﬂaat Emlak Dairesi Baﬂkan›. Kardeﬂim bana say bakal›m nerede var. Senin Vatan Caddesi, ﬁiﬂli, Kad›köy’de gayrimenkullerin var. Konya’daki gayri menkulleri bir görelim bakal›m. Sigortan›n gayrimenkulleri
nerede. Konya’da üniversite için bir otopark yapm›ﬂlar. Y›ll›k 2.5 milyon liraya. Bir
günde 2.5 milyon lira para al›yor. Yani kurumun bütün mallar› böyle bu hale getirilmiﬂ.
Ben diyorum ki markam›z dürüstlüktür. Bir ﬂeye giriyorsan›z, söylemezseniz anlars›n›z. Sigorta bir yönetim esas›na dayan›yor. Bana ba¤l› bir yan kuruluﬂ. Ben onun do¤rudan do¤ruya amiri de¤ilim. Oraya bir genel müdür at›yorum. Orada bir bakanl›k
temsilcisi var. Bir Hazine temsilcisi var. Bir iﬂveren temsilcisi var. Ve bir iﬂçi temsilcisi var. Bir yönetim kurul olarak toplan›yor. Oradaki bu gecikmeler bir yönetim esas›
olmas›ndan kaynaklan›yor. ﬁimdi orada getirdi¤imiz bir düzenleme ile biraz daha fazla
kat›l›m› sa¤lamak bak›m›ndan emeklileri temsil edece¤iz. Diyece¤iz ki yani emeklilere
her gittikleri toplant›da denilmiﬂtir siz benim sorunumu niye çözmüyorsunuz dedikleri
zaman. Dedim ki sizin temsilciniz de var. Biraz da o konuﬂsun. Onun için bu s›k›nt›lar›
aﬂam›yorsak yönetimden kaynaklanan nedenler var. Ayr›ca sigortan›n alacaklar›n›
tahsili bak›m›ndan 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsili Usulu Hakk›ndaki Kanun'a
da geçiyoruz. Yani bundan sonra art›k bir mazeretin arkas›na s›¤›nmamam›z laz›m.
‹cra dairelerinin arkas›na veya icra dairelerini kovalamak yerine do¤rudan do¤ruya bizim memurlar›m›z gidecekler haciz yapacaklar depolara götürecekler.
Bu arada bir süper emeklilerin durumlar›n› çözmek için bir gayretin içine girmiﬂiz. Bunuda bir toplumsal sorun olarak kabul etmiﬂiz. Hükümet program›n›n bir
gere¤idir. Emeklilerin sorunlar›n› da çözmeye çal›ﬂm›ﬂ›z. Yasas›n› haz›rlam›ﬂ›z. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine getirmiﬂiz. ﬁu anda Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin gündemindedir. Oradaki s›k›nt› da ﬂudur. Plan Bütçe Komisyonu'na verilen bir önerge ile norm gösterge 6650’ye yükselmiﬂtir. Bu yanl›ﬂ bir uygulamad›r.
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Bunun görüﬂmeleri sürüyor. Oradaki olay›n Anayasa Mahkemesi'nin bir iptal karar›
var. Ona düzenleme yapmaya çal›ﬂ›yoruz. Ayr›ca bu yasa görüﬂülürken, süper
emeklilik yasas›na yapt›¤›m›z bir ilave ile kaçak iﬂçi çal›ﬂt›rmay› önlemek maksad›
ile cezalar›n art›r›lmas›n› asgari ücrete ba¤lad›k. Çok önemli bir uygulamad›r.
Bizim haz›rlam›ﬂ oldu¤umuz sosyal güvenlik reformu ile ilgili yasam›z da taraflar›n görüﬂüne sunulmuﬂtur. Burada kaçaklar› önlemek, prim tahakkuk ve tahsilat›n› artt›rmak, ölçülme esas›n› getirmek gibi çok önemli düzenlemeler yap›yoruz.
Ben bu y›l›n baﬂ›nda söylemiﬂtim. 1993 y›l› Türkiye’de bir sosyal güvenlik reformu
yap›lmas› iyi olacakt›r. 1993 y›l› Türkiye’de kamu çal›ﬂanlar›na sendika hakk› verilirse iyi olacakt›r. Bu iki hedefi inﬂallah bu y›l içinde gerçekleﬂtirece¤iz. ﬁimdi yapm›ﬂ
oldu¤umuz bu düzenlemelerde art›k sosyal güvenlik kaynaklar›n› devletin kullanamayaca¤›, aksine Bat› ülkelerindeki gibi bir sosyal güvenlik sistemini devletten sa¤layacak bir düzenleme getirece¤iz. Ve bu düzenlemelerin sonunda görülecektir ki üç
kurum aras›ndaki norm ve standart birli¤i bütün olarak olmasa bile en az›ndan
kalkm›ﬂ olacakt›r. Bu vesile ile ﬂu anda aram›za beyaz gömleklerle kat›lan arkadaﬂlar›m›z› selaml›yor hoﬂgeldiniz diyorum. Türkiye’de 1991 seçimleri sonras› kurulan
devlette iﬂ güvencesi insan hakk› olarak var. Gerek 1948 say›l› ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi gerek Avrupa sosyal ﬂartlar›, gerek Anayasan›n maddelerine göre
çal›ﬂma hakk› bir insan hakk›d›r. Bir insana bütün haklar›n› kullanma hakk›n› verirsiniz. O insan›n güvencesi yoksa ne toplu sözleﬂmenin ne grevin gere¤i yoktur. O yüzden iﬂ güvencesi ile ilgili düzenlemelere baﬂlad›k. Ama ﬂunu bilin ki de¤erli arkadaﬂlar›m Türkiye bir yeni dönemden geçiyor. Bir tak›m kavramlar› Türkiye’nin gündemine
sokmaya çal›ﬂ›yoruz. Türkiye bu bir buçuk y›ll›k dönemde s›k›nt›larla sanc›larla doludur.
E¤er bir ülkede 10 y›l boyunca demokrasi unutturulmaya çal›ﬂ›l›rsa ve bu 10
y›l boyunca ekonomik dengesizlik sürüp gitmiﬂse, o ülkede bunu birden bire yapamazs›n›z. Yani geri kalm›ﬂ ülkelerde insanlara demokrasi unutturulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂsa, bununla birlikte insan haklar› unutturulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂsa, çal›ﬂma hakk› unutturulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂsa, hele o ülkede ekonomik dengeler de bozulmuﬂsa bunlar› birden
bire yapamazs›n›z. Biz ne yapt›k Türkiye’de bir yeni dönem baﬂlatt›k. Sendikac›l›k bir
sorumluluk iﬂidir. Sendikac›l›k bir ücret sendikac›l›¤› de¤ildir. Bugüne kadar yapt›¤›n›z
yanl›ﬂt›r. Sendikac›l›k bir tak›m güvenceler gerektiren bir sistemdir. Ben soruyorum
sendikac›lara, bugüne kadar masa baﬂ›nda oturup toplu sözleﬂme imzalayan sendi-
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kac›lar›m›z sadece para ile de¤il, bir de iﬂ güvencesi ile u¤raﬂsalar. Çünkü sözleﬂmeye
konan her ﬂey taraflara 1982 y›l›nda imzalanm›ﬂ m› bu sözleﬂme, imzalanm›ﬂ. Daha
öncede var m› geliﬂmiﬂ ülkelerde. Almanya’da, ‹talya’da, ‹sveç’te di¤er geliﬂmiﬂ ülkelerde var m›? ‹ﬂte bu yeni dönemi baﬂlatm›ﬂ›z. Onun için bununla ilgili ILO'nun bir sözleﬂmesini getirdik gündeme. O sözleﬂme Meclis'ten geçti. Cumhurbaﬂkan› bu sözleﬂmeyi geri gönderdi. Bu sözleﬂmeyi ç›karaca¤›z. ‹ﬂ güvencesi de bir insan hakk›d›r. Bu
yasay› da mutlaka ç›karmaya kararl›y›z. Ama yolumuz dikenlidir s›k›nt›l›d›r. Aﬂaca¤›z
bu engelleri. Belki bugün size bir tak›m s›k›nt›lar çektirmiﬂ olabiliriz ama ﬂunu da bilin
ki ilaç verilir a¤za ac› gelir ama midede s›hhatlidir. Belki siz bugün bu s›k›nt›y› çekiyorsunuz ama gelecekte çocuklar›n›z o s›k›t›y› çekmez. Demokrasinin asli anlam› budur.
Böyle acele tav›rlarla bir tak›m s›k›nt›lar yaﬂamak, kendimizle bar›ﬂ›k olmadan yaﬂam›
sürdürmeye gerek yoktur. O güvence, iﬂ güvencesi sözleﬂmesi önümüzdeki hafta ç›kacakt›r. Arkas›ndan onu da ç›karaca¤›z. Bizim dönemimizde insanlar›n, çal›ﬂanlar›n
haklar› korunacakt›r. Sosyal güvenlik sa¤lanacakt›r. Bundan kuﬂkunuz olmas›n. Ama
elimizde olmayan nedenlerle baz› s›k›nt›lar›m›z olabilir. Bu duygu ve düﬂüncelerle bu
güzel toplant›y› düzenleyen arkadaﬂlara minnet ve ikram duyuyorum. Tekrar sayg›lar
sunuyorum hepinize, sa¤ olun.

Nail Sanl›
Say›n konuklar, Say›n Bakan›m›za de¤erli aç›klamalar› için tekrar teﬂekkür ediyoruz. Sosyal güvenlik konusu, topluluk sigortas› ile ilgili arzular›m›z›, bir y›ldan beridir
sürdürdü¤ümüz imza kampanyas›nda biriken imzalar›m›z› bir dosya ﬂeklinde gerekçesi
ile birlikte Say›n Bakana ulaﬂt›rmak üzere Oda Baﬂkan›m›za arz ediyoruz kendilerine.
Say›n konuklar sabr›n›za s›¤›narak panelimize gelen telgraflar› süratli bir ﬂekilde okumaya çal›ﬂaca¤›m. De¤erli konuklar herhalde Say›n Bakan›m›z›n acil bir iﬂinden dolay›
panelimizden ayr›lmalar› gerekiyor. Kendisine tekrar teﬂekkür ediyoruz, kat›l›mlar›ndan dolay›.
Say›n Esfender Korkmaz, konuﬂmac›lar SSK Genel Müdür Muavini Say›n Bülent Kuﬂo¤lu. Ba¤-Kur Genel Müdürü Say›n R›dvan Selçuk, Emekli Sand›¤› Genel
Müdürü Say›n Özcan Korkmaz, Marmara Üniversitesi ö¤retim üyesi Prof. Dr. Say›n
Ali R›za Okur. TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Say›n Masum Türker. Panelimizin
baﬂar›l› geçmesini temenni ediyor hepinize sayg›lar sunuyorum.
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Esfender Korkmaz
De¤erli misafirler “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunlar› ve Ekonomideki Yeri” konulu panelin ikinci etab› olan aç›k oturumu aç›yorum. Bu vesile ile bu
oturumu düzenleyen ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’na huzurlar›n›zda teﬂekkür ederiz. Çünkü Türkiye’nin çeﬂitli sorunlar› gibi sosyal güvenlik kurumlar› ile ilgili sorunlar da mutlaka ki kamuoyu önünde tart›ﬂarak bir noktaya ulaﬂacakt›r. Kamuoyu önünde tart›ﬂman›n ve çözümlerde kamuoyunun kat›l›m›n› alman›n hiç ﬂüphesiz ki çok önemli sonuçlar› ve etkinli¤i vard›r. Çünkü e¤er kamuoyu
önünde tart›ﬂ›l›r ve çeﬂitli ilgililer buna iﬂtirak ederlerse o zaman bu çözümlerin uygulanma imkan› da daha iyi olur. Daha mümkün olur. Hiç ﬂüphesiz ki bütün mevzuatta oldu¤u gibi bu konuda da e¤er halk, kamuoyu bu çözümleri benimserse kendileri de bu çözümlere kat›ld›¤› için uygulamada da gerek kendileri idareye yard›mc›
olur gerek aynen vergi sisteminde oldu¤u gibi kabul etmeleri uyumlar› daha kolay
olur. Bunun için böyle bir seminer düzenledi¤i için huzurlar›n›zda Odaya teﬂekkür
ediyorum. Ayr›ca Baﬂkan Mustafa Bey'in bir kayg›s›n› burada gidermek istiyorum.
Asl›nda muhasebeciler mali müﬂavirler hiç bir zaman Türkiye’de hiç bir zaman ikinci
planda kalmad›. Fakat ﬂimdi iyice birinci plana geçti. Çünkü kayna¤›n baﬂ›nda kim
varsa hakimde odur. Dolay›s›yla ﬂimdi Türkiye’de kaynaklar›n baﬂ›nda mali uzmanlar oldu¤una göre bu da bu Oda sayesinde zannediyorum ki odan›n getirebilece¤i
birlik beraberlik ve çözüm sayesinde daha da ileri safhaya gelecektir. Konumuza
gelince “Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunlar› ve Ekonomideki Yeri” konusu asl›nda sadece sosyal güvenlik sorunlar›n›n çözümü ile kalm›yor. Gerçekten bugün ekonomide yaﬂanan önemli ölçüde tasarruf aç›¤› içinde çok önemli bir gelecek
sa¤layacak, çok önemli bir çözüm getirecek nitelikte olacakt›r. Çünkü biliyoruz ki
bugün gerek bütçe aç›klar›, gerekse kamu kesimi finansman aç›¤› bir sonuçtur.
Hepsi ortalama tasarruf e¤iliminin düﬂük olmas›ndan. Dolay›s›yla Türkiye’de tasarruflar›n düﬂük olmas›ndan kaynaklan›yor. Sosyal güvenlik kurumlar› asl›nda oluﬂturduklar› sosyal güvenlik konular› ile daha do¤rusu kurumsal tasarruflarla önemli
ölçüde geliﬂmekte olan, sanayileﬂmekte olan ülkelerde önemli ölçüde kaynak sa¤layacak. Ve dolay›s›yla sermaye birikimine ve neticede ortalama tasarruf e¤ilimine
olumlu katk›lar yapacakt›r. Türkiye de inﬂallah bu noktaya gelecek ve dolay›s›yla
kurumsal tasarruflar ortalama tasarruf e¤ilimini artt›racak ﬂekilde de¤erlendirilir
ve sonuca ulaﬂ›l›r. ﬁimdi bu panele kat›lacak arkadaﬂlar› k›saca tan›tmak istiyo-
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rum, müsaade eder seniz. Kemal K›l›çdaro¤lu, davetiyede yazan SSK Genel Müdürü, yurtd›ﬂ›nda olmas› hesab›yla kat›lamad› ve yerine genel müdür yard›mc›s› Say›n
Bülent Kuﬂo¤lu kat›ld›. Bülent Kuﬂo¤lu Erzurum do¤umlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Maliye ve Gümrük Bakanl›¤›’nda baﬂ hesap uzmanl›¤› yapm›ﬂ. Milli Savunma Bakanl›¤› dan›ﬂmanl›¤› yapm›ﬂ. Yeminli mali müﬂavir. ﬁu
anda da SSK Genel Müdür Yard›mc›s› olarak görev yap›yor.
‹kincisi R›dvan Selçuk, Ba¤-Kur Genel Müdürü. Say›n Selçuk halen Ba¤-Kur
Genel Müdürü. Malatya 1955 do¤umlu, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Maliye
Bakanl›¤› hesap uzmanl›¤›, Gelirler Genel Müdürlü¤ü Daire Baﬂkanl›¤› yapm›ﬂ. ﬁu
anda söyledi¤im gibi Ba¤-Kur Genel Müdürü olarak görev yapmakta.
Emekli Sand›¤› Genel Müdürü Say›n Özcan Korkmaz. Say›n Korkmaz 1945 y›l›nda Ayd›n’da do¤du. Soyadlar›m›z bir tabii ben bundan çok mutluyum. Akraba de¤iliz ama keﬂke akraba olsayd›k. 1962’de Ayd›n Lisesi’ni, 1967’de ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi'ni bitirdi. 6769 y›llar› aras›nda askeri görevini yapt›. Bir süre
Milli Prodüktivite Merkezi’nde uzman yard›mc›s› olarak çal›ﬂt›ktan sonra 1972’de
aç›lan giriﬂ s›nav›n› kazanarak, Maliye Bakanl›¤›’nda uzman muavinli¤i ve yeterlilik
s›nav›nda baﬂar› göstererek hesap uzmanl›¤›na atand›. Ankara Defterdar Yard›mc›s› ve Ankara Defterdar› olarak görev yapt›. ﬁu anda Emekli Sand›¤› Genel Müdürü.
Say›n Ali R›za Okur, Marmara Üniversitesi Ö¤retim üyesi. 1942 Kayseri do¤umlu. ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1966 y›l› mezunu. ‹ki y›l avukatl›k,
1970’ten 1980’e kadar asistanl›k yapm›ﬂ. Ondan sonra ö¤retim üyesi. Halen ö¤retim üyesi olarak devam ediyor.
Say›n Masum Türker halen TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›l›¤› ya p›yor.
Mardin 1950 do¤umlu. ‹stanbul Üniversitesi ‹ﬂletme Fakültesi mezunu. 26 y›ld›r
serbest muhasebeci, mali müﬂavir ve denetçi olarak çal›ﬂmaktad›r. Kendisi ayn›
zamanda bas›nda da önemli görevler görmüﬂtür, halende görmeye devam ediyor.
Efendim ﬂimdi bu s›raya göre, bir de zaman›n s›n›rl› olmas› aç›s›ndan çünkü Ankara’dan misafirlerimiz 18.30 uça¤›na yetiﬂmesi gerekiyor. Onun için en geç 17.15’te
ç›kmalar› gerekir. O itibarla davetiyedeki s›raya göre ve her kese 15 dakika olmak
üzere söz veriyorum S›ra ﬂimdi say›n Selçuk'ta. Buyurun Selçuk.
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R›dvan Selçuk
Teﬂekkür ederim Say›n Baﬂkan. De¤erli konuklar, ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n de¤erli üyeleri, de¤erli meslektaﬂlar›m; konuﬂmama
baﬂlamadan önce hepinizi sayg› ile selaml›yorum. Asl›nda Say›n Bakan›n gayet doyurucu konuﬂmas›ndan sonra, benim burada konuﬂmam tekrar etmek olacakt›r.
Say›n Bakan›m hiç yorulmad›, özellikle ba¤l› bulundu¤umuz Ba¤-Kur ve SSK’n›n duru munu çok güzel bir ﬂekilde ortaya koydular. Sizlerin de yak›ndan bildi¤i gibi
Ba¤-Kur Türkiye’de faaliyet gösteren sosyal güvenlik kuruluﬂlar›ndan biri. Bunlar
Emekli Sand›¤›, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Ba¤-Kur. Ba¤-Kur kendi hesab›na ba¤›ms›z çal›ﬂanlar›n sosyal güvenli¤ini sa¤lamak amac›yla kurulmuﬂ bir sosyal güvenlik kurumu. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun ba¤›ml› çal›ﬂanlar›n, yani iﬂçilerin
sosyal güvenli¤ini sa¤lamak üzere kuruldu¤unu ve Emekli Sand›¤›’n›n da devlet memurlar›n›n sosyal güvenli¤ini sa¤lamak üzere kuruldu¤unu düﬂünürsek, Ba¤-Kur sacaya¤›n› tamamlar mahiyette. Asl›nda Say›n Bakan›m›z da ifade etti. ﬁu anda
Türkiye’de sosyal güvenlik kapsam›na Türkiye nüfusunun yaklaﬂ›k yüzde 74’ü giriyor
diye. Ancak teorik olarak bakarsak Türkiye’de sosyal güvenlik kapsam›na bütün nüfusun girmesi laz›m. ﬁu nedenle girmesi laz›m. Ba¤-Kur kendi ad›na ba¤›ms›z çal›ﬂanlar› esnaf sanatkarlar gibi di¤er ba¤›ms›z çal›ﬂanlar› kapsad›¤› gibi bilahare ç›kart›lan 2926 say›l› yasa kapsam›nda çiftçilerimiz de sosyal güvenlik kapsam›na
al›nmaktad›r. Ancak 2926 say›l› yasan›n uygulanmas› kademeli olmuﬂ. ﬁu anda
56 ilde faaliyet gösteren tar›mda kendi ad›na serbest çal›ﬂanlar güvenlik kapsam›nda. Kalan 27 il ise, 1 Temmuz tarihinden itibaren Ba¤-Kur sigorta kapsam›na
girecek. Dolay›s›yla Türkiye’ deki tüm çiftçiler de Ba¤-Kur sigortas› kapsam›na girmiﬂ olacakt›r.
Kurumun kuruluﬂundan gelen baz› s›k›nt›larla karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r. Nedir kurumun
kuruluﬂundan gelen baz› s›k›nt›lar? Ba¤-Kur kurulur kurulmaz geçmiﬂe yönelik bir
suret borçlanmas› getirilmiﬂtir. Geçmiﬂte 10 y›ll›k hizmetini belgeleyenlerin 5 y›l
süre ile prim ödemeleri Ba¤-Kur’da bir hizmet kazanmalar› söz konusu olmuﬂ. Ve
dolay›s›yla Ba¤-Kur, kuruluﬂunun 5. y›l›nda yaklaﬂ›k 180 bin kiﬂilik bir emekli ordusu
ile karﬂ› karﬂ›ya kalma durumunda kalm›ﬂt›r. Ve Ba¤-Kur’un biraz sonra bahsedece¤im di¤er s›k›nt›larla birlikte Ba¤-Kur’un özellikle 80’li y›llar›n sonuna do¤ru ayl›klar›n› ödeyemez, sa¤l›k harcamalar›n› karﬂ›layamaz bir duruma gelmiﬂtir. K›saca
son beﬂ y›ll›k bir rakamsal verileri iletmek istiyorum. 88 y›l›nda 53 milyar lira gelir-
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gider dengesi varken o y›ldan sonra gelir-gider dengesi kurumun sürekli bozulmaya
baﬂlam›ﬂ. 89 y›l›nda 74 milyar lira negatif bakiye vermiﬂ. 90 y›l›nda 159 milyar bir
negatif bakiye vermiﬂ. 91 y›l›nda 442 milyar, 92 y›l›nda 362 milyar bir negatif bakiye vermiﬂ. Kurumda aktif pasif sigortal›lar›n durumu nedir diye bir göz atacak
olursak. 92 y›l› rakamlar› itibariyle 1479 say›l› yasaya tabi bu oran 3.90 oldu¤unu
görüyoruz. Tar›m sigortal›lar›nda ise bu oran oldukça yüksek gözükmekte 18.35.
Ancak bu rakam sizleri yan›ltmas›n. Asl›nda tüm kay›tl› aktif sigortal›larla, sigortal›lar›n oran› kuruma düzenli bir ﬂekilde prim ödeyenleri dikkate ald›¤›m›zda ortaya
çok daha vahim bir sonuç ortaya ç›kmakta.
Kurumda ﬂöyle bir çal›ﬂma yapt›k. Sigortal›lar›n prim ödeme al›ﬂkanl›klar›na
göre durum nedir diye. Say›n Bakan›m›z da ifade ettiler. 31 bin kiﬂi düzenli prim
ödüyor. Ancak bu raporu bir aç›klamada fayda var. Yanl›ﬂ anlaﬂ›lmaya neden olmaktad›r bu rakam. Bu 31 bin kiﬂi son 10 y›lda istisnas›z her ay primini düzenli bir
ﬂekilde ödeyenler. Bir ay ödemeyen oldu¤u taktirde bu 31 bin kiﬂinin içine girmiyor.
Ama bir oranlama yaparak rakam› size belirtirsem, kurumun durumunun hiç de iç
aç›c› olmad›¤›n› görece¤iz. Kuruma bugüne kadar hiç prim ödememiﬂlerin oran› toplam sigortal›lara olan orana yüzde 35. Herhangi bir nedenle tescili yap›lm›ﬂ ve bugüne kadar kuruma hiç prim ödeme miﬂlerin oran› çoktan tescil edilmiﬂ sigortal›
say›s›n›n yüzde 35’i. Çok az prim ödeyenler yani bir kaç kere kuruma u¤ram›ﬂlar
prim ödemiﬂler, bunlar yüzde 30. Prim ödemiﬂtir diyebilece¤iz kesim, arada bir
ödemeyip ancak genellikle düzenli ﬂekilde prim ödeyenler ise yüzde 34. Demin belirtti¤im gibi son 10 sene düzenli prim ödeyenler yüzde 1. Yani Ba¤-Kur’da sigortal›
say›s›n›n yaklaﬂ›k yüzde 35’lik bir kesiminin prim ödeme al›ﬂkanl›¤› üzerine sigorta
faaliyetlerini götürmek zorunda kal›yor. Bu k›sa rakamsal verilerle kurumu tan›tt›ktan sonra Ba¤-Kur’un sorunlar› nedir? Neden Ba¤-Kur bu noktaya gelmiﬂtir? Ve bu
konuda ne gibi çözümler getirilmesi gerekir? Buna iliﬂkin görüﬂlerimi belirtmek istiyorum. Demin de belirtmiﬂtim. Ba¤-Kur kuruldu¤unda geçmiﬂe yönelik hizmet borçlanmas› imkan› sa¤lanmak sureti ile geçmiﬂte 10 y›ll›k hizmetini belgeleyenlere beﬂ
y›l içinde prim ödeme imkan› sa¤lamak sureti ile bir potansiyel emekli ordusu ile kurulu ﬂunda karﬂ›laﬂm›ﬂ. Yine kurumun kuruluﬂundan bugüne kadar geçen süre içinde çeﬂitli tarihler içinde ç›kart›lan kanunlarla çeﬂitli borçlanma imkanlar› getirilmek
suretiyle dengeye dayanmayan düzenlemeler yap›lm›ﬂ.
Kurumun basamak katsay› sisteminden kaynaklanan sorunlar var. Daha önce
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12 basamak sistemine göre kurulmuﬂ sistem 1987 sene sinde 24 basama¤a ç›k›nca, 12 basama¤a göre sigortal›lar ayarlam›ﬂ olanlara da bir hak tan›n›nca ister istemez alt basamaklara bir y›¤›lma söz konusu olmuﬂ. ﬁu anda Ba¤-Kur sigortal›lar›n çok büyük bir ço¤unlu¤u 6. basamakta t›kanm›ﬂ durumda. Akla ﬂöyle bir soru
gelebilir. 6. basamakta t›kanma ne gibi bir olumsuz sonuç gündeme getirir. Bu ﬂöyle bir olumsuz sonuç gündeme getirmekte. Sigortal› daha yüksek basamaklara ç›kamayaca¤›n› bilince ister istemez kurumla olan iliﬂkilerinde bir so¤uma oluyor. ‹ster istemez kurumdan olan beklentilerinde bir kayba neden oluyor. Bu da ister istemez sigortal›n›n prim ödeme al›ﬂkanl›¤›n› etkiliyor.
Yine Say›n Bakan›m›z belirtmiﬂlerdi. Her ne kadar sosyal sigortalar kurumunda oldu¤u kadar yüksek rakamlarda olmasa da prim sistemine dayanmayan bir
sosyal yard›m zamm› uygulamas› söz konusu. ﬁu anda seyyanen bütün emeklilere
her ay yüz bin lira bir sosyal yard›m zamm› ödenmekte ve bunun prim karﬂ›l›¤›
ödenmekte. Ve bu rakam›n ﬂu anda kuruma ayl›k maaliyeti 60 milyar lira civar›ndad›r. Anlam› da ﬂu, kurum olarak 60 milyar lira karﬂ›l›¤›nda prim toplamad›¤›n›z
ödeme yapmak zorunda kal›yorsunuz. Ve bu uygulama y›llardan beri devam etmekte. Yine kurumun karﬂ›laﬂt›¤› bir di¤er sorun, sigortal› iken iﬂten ayr›lmaks›z›n
emekli ayl›¤›n› hak kazanmak. ﬁu anda bir Ba¤-Kur sigortal›s› yasada öngörülen
süreleri tamamlad›¤› taktirde emekli olabiliyor. Kurumdan yaﬂl›l›k ayl›¤› almaya hak
kazanabiliyor. Bir yandan yaﬂl›l›k ayl›¤› al›rken bir yandan da yine Ba¤-Kur sigorta
kapsam›ndaki faaliyetine devam ediyor. Bu da asl›nda bir sigorta mant›¤› ile çeliﬂen bir olay.
Sigortac›l›¤›n mant›¤› ﬂudur. Bireylerin çal›ﬂamaz hale geldi¤inde onlar› çal›ﬂamad›klar› dönemlerde bir asgari gelir seviyesine kavuﬂturmakt›r. Oysa ﬂu anda
Ba¤-Kur’da bir yandan yaﬂl›l›k ayl›¤› al›p bir yandan çal›ﬂan sigortal› say›s› oldukça
fazla. Kurumun kaynaklar› rasyonel bir ﬂekilde kullan›lamam›ﬂ. Ancak burada akla
ﬂöyle bir soru gelebilir. Kurum kaynaklar› neden rasyonel kullan›lamam›ﬂ.
Ba¤-Kur’un ilgili mevzuat› kurum kaynaklar›n›n rasyonel kullan›lmas›n› engeller mi?
Örne¤in geçmiﬂte bu Türkiye’de yaﬂand›. Faiz hadleri çok düﬂük seviyelerde oldu¤u
tarihlerde, Ba¤-Kur, kaynaklar›n› devlete yat›rmak zorunda kald›. Çünkü yasas› bunu gerektiriyordu. Yine zorunlu Hazine bonosu sat›n almas›, devlet taraf›ndan sat›n al›nmas› ﬂeklinde uygulamalarla enflasyonun çok yüksek seyretti¤i devirlerde
enflasyonun alt›na getirilen alanlarda kullanmak zorunda kald›. Oysa ki kurumun
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yasal düzenlemesi bir fon yönetimine imkan verseydi. Bu fon yönetimi sayesinde
kurumun kaynaklar› en az›ndan enflasyondan etkilenmeyecek aﬂ›nmaya erozyona
maruz kalmayacakt›. Bu durumda bu fon birikimi yönünden olumsuz etkileri olmuﬂ.
Yine kurumun idare ve mali özerkli¤i yasas›nda yaz›l› olmas›na ra¤men uygulamada
bir idari ve mali özerklik söz konusu. Kurum di¤er kamu kurum ve kuruluﬂlar›n›n tabi
oldu¤u bütün mevzuatlara tabi. Örne¤in basit bir masa sat›n alaca¤› zaman Maliye Bakanl›¤›'ndan, akabinde Baﬂbakanl›k'tan izin alman›z laz›m. Kurumun idari ve
mali özerkli¤i ka¤›t üzerinde kal›r hale getirilmiﬂtir.
Yine kurumun en büyük sorunu bence prim tahsilat›nda karﬂ›laﬂ›lan sorunlar.
Demin rakamlar› arz etmiﬂtim. Yaklaﬂ›k 3 milyon civar›nda bir sigortal› kesimine hitap eden bir kurum. Beﬂ bin kadrosu ki bu kadronun yaklaﬂ›k bine yak›n k›sm› dolu
de¤il. 4 bin beﬂ yüz civar›nda bir kadro ile 3 milyon sigortal›n›n primleri takip ediliyor. Hepiniz yak›ndan biliyorsunuz, gelirler genel müdürlü¤ünün 60 bin civar›nda
kadrosu var. Aﬂa¤› yukar› Ba¤-Kur sigorta kesimi ile vergi mükellefi ayn› kesim.
Maliye Bakanl›¤› bu 60 bin kadrosu ile vergi mükellef lerini yeterince izleyemiyor.
Vergi kay›tlar› var, bunu hepimiz biliyoruz. Ayn› kesimi biz 5 bin kiﬂi ile takip etmek
durumunday›z. Üstüne üstük bu 5 bin kiﬂiyi yine sadece bu kesimlerin prim tahsilat
iﬂi ile de u¤raﬂm›yoruz. Bunlar›n tahsis iﬂlemleri ile u¤raﬂ›yoruz. Bunlar›n sigorta
iﬂlemleriyle u¤raﬂ›yoruz. Dolay›s›yla ﬂu andaki bu sistem devam etti¤i müddetçe
Ba¤-Kur’un prim toplamas› ve kendisine yeter hale gelmesi hiç bir zaman mümkün
olmayacakt›r. Yine prim toplama ile ilgili karﬂ›laﬂ›lan bir di¤er sorun Ba¤-Kur’un
prim toplamas›nda özel hükümleri geçerli. Ödenmeyen bir primi icra kanal› ile takip
etmek zorundas›n›z. Türkiye’de icra sisteminin nas›l çal›ﬂt›¤›n› hepi miz çok iyi biliyoruz. Aynen di¤er amme alacaklar›nda oldu¤u gibi bir özel rejime tabi olmas› gerekirken böyle bir sistem maalesef kurulmam›ﬂ. Yine kurumun sigorta yard›mlar› son
derece yetersiz.
Di¤er kurumlarla karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda Ba¤-Kur’un çok geride kald›¤›n› görüyoruz. Sigorta yard›mlar›n›n yetersizli¤i de ister istemez sigortal›lar›n kuruma olan
güvenlerinin zedelenmesi ve hiç bir beklentilerinin olmamas›na neden oluyor. Kurumun sa¤l›k sigortas› sadece 1479 say›l› yasaya tabi olanlar› kapsamakta. Tar›m
kesimi sa¤l›k sigortas›na tabi de¤il. Ancak sa¤l›k sigortas› uygulamaya konulurken
kapsam› hiç bir hesab› yap›lmadan son derece geniﬂ tutularak uygulamaya geçilmiﬂ. Sonucu ﬂu olmuﬂ. Bir sigortal›dan sa¤l›k primi al›n›rken eﬂi çocuklar› bakmakla
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yükümlü oldu¤u bütün insanlara hizmet vermesi yoluna gidilmiﬂ. Bir kiﬂinin ödedi¤i
primle beﬂ alt› kiﬂi Türk toplumunun yap›s›n› düﬂünürsek çok daha fazla say›da kiﬂi
otomatikman sa¤l›k sigortas›ndan faydalan›r hale gelmiﬂ. Yine san›r›m bu sorun
sadece Ba¤-Kur’un bir sorunu de¤il, bütün sosyal güvenlik kuruluﬂlar›n›n bir sorunu.
Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluﬂlar›nda emeklilik yaﬂ› dünyadaki uygulamalara göz
att›¤›m›zda son derece düﬂük. 25 sene prim ödeyen bir kiﬂi yaﬂ› ne olursa olsun ﬂu
anda emekli olabiliyor. Bunun dünyada Hiçbir yerde uygulamas› yok. Dünyada 6065 olan emeklilik yaﬂ›n›n yaﬂama yaﬂ haddinin yükselmesine paralel olarak daha
yukarlara ç›kart›lmas› düﬂünülürken bizde bu yaﬂ haddinin olmay›ﬂ› sadece belli bir
süre prim ödemeye ba¤l› olarak emeklilik olay›n› gündeme getirmiﬂ olmas› da bana
göre olumlu bir durum de¤il.
K›saca sorunlar bunlar, çözüm önerileri olarak da ﬂunlar› söyleyebilirim. Biz
Ba¤-Kur için üçlü bir çözüm önerisi üç kademede olacak bir çözüm düﬂündük. Öncelikle Ba¤-Kur'a k›sa vadede devlet deste¤i sa¤lanarak, fonksiyonlar›n› ifade edebilir bir hale getirilmesi. Böylece kurumla sigortal›lar aras›nda bir güven ba¤›n›n kurulmas›, bundan sonra Ba¤-Kur prim tahsilat iﬂinin kesinlikle Maliye Gümrük Bakanl›¤› Gelirler Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan, vergi daireleri taraf›ndan toplanmas›.
Bu yap›lmad›¤› taktirde Ba¤-Kur’un prim toplama iﬂini düzene sokmak hiç bir zaman mümkün olmayacakt›r. Ve bu çerçevede Ba¤-Kur primlerinin 6183 say›l› kanun
hükmünde çerçevesinde toplanabilmesine olanak sa¤lanmas›. Bu yap›ld›¤› takdirde
Ba¤-Kur primlerini kaça¤› azaltacak ﬂekilde toplayabildi¤i taktirde Ba¤Kur fonksi
yonlar›n› yerine getirebilecektir. Yine ﬂu anda karﬂ›l›ks›z olan sosyal yard›m zamm›
uygulamas›n›n ya prim sistemine dönüﬂtürülmesi bir prim karﬂ›l›¤›n›n oluﬂturulmas› veya bunun devletçe karﬂ›lanmas›. Yine sigortal› iken emekli olma hakk›n› kazan›p
çal›ﬂmas›na devam edenlerden ya belli bir kesimin yap›lmas› veya bunlara emekli
ayl›¤› ödenmemesi ﬂeklinde bir düzenlemeye gidilmesi gerekir. ﬁu anda Meclis'te
bulunan yasa tasar›s›nda buna imkan sa¤layan hüküm bulunmaktad›r. Bu durumda bir fon yönetimine imkan sa¤layacak idari düzenlemelerin yap›lmas› ki bunun çal›ﬂmalar›n› yap›yoruz. Kurumun idari ve mali özerkli¤inin ka¤›t üzerinde de¤il, gerçek
anlamda çal›ﬂ›r hale gelecek düzenlemelerin yap›lmas›. Bu çerçevede kurumun yöne
tim kurumunda tar›m kesiminden temsilcinin bulunmas› yine kurum emeklilerini
temsilen yönetim kurumunda bir temsilcinin bulunmas› gerekmekte. Bunlar Ba¤Kur’la ilgili tespit edebildi¤imiz sorunlar ve çözüm önerileri.
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Ancak Ba¤-Kur’la ilgili olarak al›nacak veya di¤er sosyal güvenlik kuruluﬂlar›
ile ilgili olarak al›nacak tüm çözümler palyatif düzenlemeler olacakt›r. Ve bu palyatif düzenlemeler bir noktada kurumlar› belli noktada rahatl›¤a kavuﬂturacakt›r.
Ancak hiç bir zaman Türkiye’de sosyal güvenlik sistemini düzene sokmayacakt›r.
Dolay›s›yla ﬂahsi görüﬂüm Türkiye’de sosyal güvenli¤in bir ameliyat masas›na yat›r›lmas› gerekir. Ve bunun da acilen yap›lmas› gerekir. Öncelikle bir temel sosyal güvenlik yasas›n›n ç›kart›l›p, sosyal güvenlikteki esaslar›n bu temel sosyal güvenlik
yasas› ile belirlenmesi ve bu yasadan sonra siyasi iktidarlar›n de¤iﬂiminde her gelen siyasi iktidarlar›n bu normlar› de¤iﬂtiremeyece¤i bir sistem getirmek gerekir. Ve
bu normlar› bu standartlar›n da sosyal güvenlik alan›nda dünyada uygulanan norm
ve standartlara uygun olmas› gerekir. Yine tüm sosyal güvenlik kuruluﬂlar›n› tek bir
kurum alt›nda birleﬂtirmek mümkün gözükmemekte. Çünkü çok de¤iﬂik alanlara hitap etmeleri nedeni ile. Ancak bunlar› tek bir çat› alt›nda toplay›p tek bir merkezden yönetilmelerine imkan veren düzenlemeler yapmak gerekir. Bu bir sosyal güvenlik kuruluﬂlar› baﬂkanl›¤› ﬂeklinde olabilir. Alt›nda de¤iﬂik kesimlere hitap eden sosyal güvenlik kuruluﬂlar› o baﬂkanl›¤a ba¤l› olan kurumlar olarak kalabilir. Sadece
sosyal güvenlik kurumlar› de¤il, sosyal güvenli¤in di¤er yönleri kadar sosyal hizmetler ve sosyal yard›mlar, onlar›n da bu tek çat› alt›ndaki organizasyonda yer almas›
gerekir. Ve bu çerçevede de norm ve standart birli¤ini sa¤lay›c› düzenlemelerin yap›lmas› gerekir. Beni sab›rla dinledi¤iniz için sayg›lar sunuyorum, teﬂekkür ediyorum.

Esfender Korkmaz
Efendim teﬂekkür ederiz. Say›n Selçuk tabii Ba¤-Kur sorunlar›n›n büyük boyutlar› karﬂ›s›nda saatini sadece dört dakika geçti. Yani küçük bir limitte geçti.
Onun için kendisine teﬂekkür ederiz. ﬁimdi Say›n Kuﬂo¤lu.

Bülent Kuﬂo¤lu
Teﬂekkür ederim Say›n Baﬂkan. Efendim panele konuﬂmac› olarak say›n Genel
Müdür K›l›çdaro¤lu kat›lacaklard›. Fakat yurtd›ﬂ›na görevli olarak aniden gitmeleri
nedeni ile kat›lamad›lar. Hepinize kendilerinin selam ve sayg›lar›n› getirdim. Aç›l›ﬂ
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konuﬂmalar›nda Say›n Bakan›m›z da belirttiler, sosyal güvenlik devletlerin asli
fonksiyonlar› aras›nda. Ve tüm ülkeler için tüm ülke ekonomileri için de önemli bir
yer tutmakta. Türkiye’de de sosyal güvenlik devletin asli fonksiyonlar› aras›nda.
Anayasam›zda bir görev olarak verilmiﬂ devlete. Ve Türk ekonomisi içinde sosyal
güvenlik sisteminin yeri çok önemli. Konuya tabi ben SSK aç›s›ndan bakmak istiyorum. SSK’n›n Türkiye ekonomisinde öncelikle yerini ortaya koymaya çal›ﬂt›ktan
sonra sorunlar›na gelece¤im. SSK, Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumlar›n›n ilki.
1946 y›l›nda faaliyetine baﬂlam›ﬂ. Ve yaln›zca sosyal yönden de¤il, ekonomik yönden de önemli iﬂlevler yerine getirmiﬂ. SSK sigortac›l›k, bankac›l›k, inﬂaat, emlak,
sa¤l›k, ilaç, e¤itim gibi sektörlerde do¤rudan do¤ruya olmak üzere tüm ekonomi ile
ilgili bir kuruluﬂ. Ekonomi içinde hem kamu ekonomisi içinde hemde özel teﬂebbüs
içinde iliﬂkilere sahip. Hat›rlanacakt›r geçen y›l SSK’n›n bir mali krize girmesi söz
konusu olmuﬂtu. Bu bütün kesimleri etkilemiﬂ, özellikle sa¤l›k sektörü, ilaç sektörü
etkilenmiﬂti. Hat›rlatay›m geçen y›l sa¤l›k giderleri SSK’n›n 7.7 trilyon, ilaç giderleri
ise 2.4 trilyon lirayd›. SSK hem üretici hem de tüketici bir kuruluﬂ. Örne¤in SSK’ya
ba¤l› bir ilaç t›bbi sanayi müessesi var. Cirosu 92 y›l›nda 100 milyar›n üzerinde.
Ebe ve hemﬂire yetiﬂtiren 6 sa¤l›k meslek lisesi var. 14 tanesinin program› al›nm›ﬂ
durumda, aç›lmas› düﬂünülüyor. 150 ö¤renciye burs veriliyor. 34 kreﬂ ve gündüz evi
var. Meslek içi e¤itimler, 25 bin 721 kapasiteli 105 hastane, SSK kapsam› içerisinde. 142 dispanser, 169 sa¤l›k istasyonu. Yine yaklaﬂ›k 21 milyon vatandaﬂ›m›za
hizmet veriyor. SSK. 55 bin vatandaﬂ›m›z istihdam ediliyor. Yine 92 rakamlar›na
göre aktif sigortal› say›s› 3 milyon 750 bin, emekli dul ve yetimlerin say›s› ise 1 milyon 856'd›r. 93 y›l›n›n birinci yar›s›nda her ay emeklilere 2.8 trilyon lira ayl›k ödeme yap›yor SSK.
Sa¤l›k hizmetlerine de¤inmek istiyorum, SSK’n›n en önemli hizmeti. Sa¤l›k hizmetleri aç›s›ndan Sa¤l›k Bakanl›¤› nüfusun hemen hemen ayn› miktar›na hitap ediyor. Fakat SSK, Sa¤l›k Bakanl›¤›’na göre çok daha zor koﬂullara sahip. Çok büyük
farkl›l›k göstermemesine ra¤men verilen sa¤l›k hizmetlerinin nitelik ve niceli¤i, ﬂöyle
bir rakam vermek istiyorum. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n personel say›s› 88 bin. SSK’n›n
sadece sa¤l›k hizmetleri gören eleman say›s›, personel say›s› 39 bin 940. Yani 88
bine 40 bin çok büyük bir farkl›l›k var. SSK’n›n gayrimenkul potansiyeline Say›n Bakan›m›z de¤indiler. Kurumun 93 y›l› yat›r›m program›na göre 714 milyar liral›k yat›r›mlar›n 562 milyar liras› inﬂaat ve emlaklar için ayr›lm›ﬂ durumda. Kurumun 2 bin
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956 adet ba¤›ms›z iﬂyeri var. Ve gayrimenkullerin de¤eri 35 trilyon liraya yaklaﬂmakta. Buna ilave olarak arsalar›n da de¤eri bir 4 trilyona yaklaﬂmakta. Fakat ne
yaz›k ki 93 y›l›nda bunlardan 50 milyar lira gelir bekliyoruz. Geçen y›llar çok daha
düﬂüktü. Say›n Bakan belirttiler, 30 küsur milyar lira.
SSK’n›n ekonomideki yerine belirtmek için zannediyorum en çarp›c› rakam genel bütçe ile k›yaslamak olucak. Biliyorsunuz 93 genel bütçesine göre, gelir tahmini
342 trilyon lirad›r. Bütün vergi gelirleri için yap›lan tahmin 243 trilyon lira. Sadece
gelir vergisi için yap›lan tahminse 102 trilyon lirad›r. SSK’n›n bütçesi 73.5 trilyon
lirad›r. Bu rakam›n genel bütçeden karﬂ›lanmas› halinde ekonomiye yapaca¤› etkiye
dikkat etmenizi istiyorum. Bir de bunun 1946 y›l›ndan beri, SSK’n›n faaliyete geçti¤i 46 y›l›ndan beri ele al›rsan›z herhalde ekonomide çok farkl› oluﬂumlar söz konusu
olacak.
SSK’n›n ekonomideki yeri konusunda söylemek istediklerim k›saca bunlar.
Problemlerine de¤inmek istiyorum yine k›saca. En baﬂta sigortac›l›k ilkesine ters
düﬂen baz› uygulamalar var. Yine daha önce belirtildi, sosyal yard›m zamm›. Bir
karﬂ›l›¤› olmas› laz›m, sigortac›l›kta yap›lan her yard›m›n bir prim karﬂ›l›¤› olmas›
laz›m. Ve ﬂu anda kurumdan gelir ve ayl›k alanlar›n, ayl›klar›na ek olarak 975 bin lira sosyal yard›m zamm› ödenmekte. Bu uygulama 1977 y›l›ndan beri yap›lmakta ve
karﬂ›l›¤› yoktur. Karﬂ›l›¤›nda prim alm›yoruz. Emeklilere bir ayda yap›lan 2.8 trilyon
lira ödemenin, 1.5 trilyon liras› sosyal yard›m zamm›d›r. Bu her ay yap›lan ödemelerin yüzde 4’üne ulaﬂm›ﬂt›r ve Hazine'den karﬂ›lanmas› art›k bir zorunluluk haline
gelmiﬂtir. Sigortac›l›k ilkesine ters düﬂen di¤er bir uygulama da iste¤e ba¤l› sigortal›larda emekliliklerinde sa¤l›k yard›m› ödenmesi ki bu da yine sa¤l›kla ilgili herhangi bir prim vermemelerine ra¤men, sigortal›lara emekliliklerinde sa¤l›k yard›m›
yap›lmaktad›r. Karﬂ›l›ks›zd›r, sigorta ilkelerine bu da ayk›r›d›r. Bir erken emeklilik
sorunumuz var. Bilindi¤i gibi kad›nsa sigortal›lar 20, erkekse 25 y›l›n› doldurmuﬂ
olmak kayd› ile bu süre içinde 5 bin gün prim ödeyerek emekli olabilmekteler. Bugün
35 yaﬂ›n alt›nda bir çok sigortal› 20-25 y›ll›k sigortal›l›k süresinde 5 bin gün prim
ödeme koﬂulunu yerine getirerek emekli olmuﬂtur. Avrupa ülkelerinde bilindi¤i gibi
emeklilik yaﬂ› 60-65 aras›nda de¤iﬂiyor. Hiç bir Avrupa ülkesini hat›rlam›yorum
60’›n alt›nda de¤il. Bir taraftan mevzuat›n pasif sigortal›ya geçiﬂ kolaylaﬂt›rmas›,
di¤er yandan da aktif sigortal› say›s›n›n yeterince artt›r›lamay›ﬂ›, aktifpasif sigortal› dengesinin kurum aleyhine bozulmas›na neden olmuﬂ. 75 y›l›nda aktifpasif ora-
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n› 6.3’ken, 91’de 2.1’e, 92’de de 2 civar›na düﬂmüﬂ. 20-25 y›l sigortal›l›k süresinde
yaklaﬂ›k 14 sene prim ödeyerek emekli olan bir sigortal›ya ortalama 19 sene ayl›k
ödendi. Ayr›ca sigortal›l›k sürecinde 14 y›l sa¤l›k sigortas› primi ödeyerek kurum
sa¤l›k yard›mlar›ndan yararlananlara ilave olarak 19 y›l sa¤l›k yard›m› yap›lmakta.
Yani k›saca 14 y›l prim ödeyenlere 33 y›l toplam sa¤l›k yard›m› yap›lmaktad›r.
SSK’n›n bir di¤er sorunu da prim tahakkuklar›n›n gelir vergisinden düﬂülmesidir.
Bunu burada bulunanlar gayet iyi bilirler. Gelir vergisi yasas›nda yap›lacak bir düzenleme ile bu durumun da düzeltilmesi gerekir, ödeme esas›na ba¤lanmas› gerekir.
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun finansman›na devletin katk›s›n›n olmamas› da di¤er
bir sorun. Sosyal yard›m zamm› ile biraz önce de¤inmiﬂtim. 92 y›l› sonuna kadar
devlete yaklaﬂ›k SSK tam tersine 22 trilyon lira yard›mda bulunmuﬂtur, devletten
yard›m alaca¤›na. Ayr›ca kurumda biriken nakit fazlal›klar› da geçmiﬂte Devlet Yat›r›m Bankas› kanal› ile düﬂük faizli tahvillere yat›r›lm›ﬂ buda devlete SSK’n›n deste¤i olmuﬂtur. Halbuki bugün Avrupa Toplulu¤u ülkelerinde, Say›n Bakan›m›z belirttiler, OECD ülkelerinde devletlerin sosyal güvenlik kurumlar›na tam tersine önemli
katk›lar› var.
‹dari ve mali özerklik zannediyorum SSK’n›n finansman kadar önemli bir sorunu. 4792 say›l› kanunda kurumun idari ve mali aç›dan özerk oldu¤u belirtilmesine
ra¤men uygulamada bu özerklik sadece ka¤›t üzerinde kalm›ﬂ. Kurumun personel
temini yat›r›m alanlar›n›n seçimi, onlar›n iﬂletilmesi hepsi Baﬂbakanl›¤›n, Maliye ve
Gümrük Bakanl›¤›’n›n, Hazine'nin ve planlaman›n iznine tabi. Devletin müdahalesi
tabii ki kurumun hizmetlerini vermesinde önemli aksamalara neden olmakta. Bunu
özellikle ayr›nt›l› olarak belirtmek istiyorum.
Devletin kuruma müdahalesi sonucu ortaya ç›kan sorunlar› ﬂöyle s›ralamak
istiyorum. Mesela kurumun sigorta ve sa¤l›k tesislerinin ihtiyac› olan kadrolar›n
sa¤lanmas›nda güçlükler çekiliyor. Kadroyu temin ediyorsunuz, bu sefer bina temininde güçlük çekiliyor, tesisat temininde güçlükler çekiliyor. Hepsi birbirine ba¤l›. Ve
Baﬂbakanl›k'›n, Maliye ve Gümrük Bakanl›¤›’n›n izninin al›nmas› da belli bir prose düre belli bir zamana ba¤l›. O zaman içinde, örne¤in kiralayaca¤›n›z bir yerin kiras›
yükseliyor. Kiralayacak olan o kiradan vermek istemiyor. Tekrar yaz›lman›z gerekiyor. Bunlar›n yan› s›ra sigorta iﬂ hacminde önemli art›ﬂlar var. Mesela 1982 y›l›nda sigorta tesislerinde 16 bin 305 personel çal›ﬂmaktad›r. Bugün bu tesislerde
çal›ﬂan personel say›s› 14 bin 479’a düﬂmüﬂ. 82’de 16 binken, bugün 14 bine düﬂ-
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müﬂ. Ayr›lanlar›n kadrolar› da bir taraftan iptal ediliyor, yeni kadrolar verilmiyor.
1985 y›l›ndan bugüne kadar iptal edilen iﬂçi kadrosu say›s› da 4 bin 393. Tabi fonlar›n idari mali özerkli¤in olmamas›n›n sonucu, fonlar›n belli alanlarda de¤erlendirilmemesi ortaya ç›k›yor. Kurum yat›r›mlar› k›sa süre içinde gerçekleﬂmiyor. Kurumca hizmet binas› kiralanmas›nda güçlükler ortaya ç›k›yor.
Evet bir di¤er sorun da özel banka sand›klar›n›n sosyal sigortalar kurumlar›na devri ile ilgili. Yine 506 say›l› yasan›n geçici 20. madde sine göre bankalar, sigorta ﬂirketleri ve ticaret ve sanayi odalar›, vak›f veya dernek ﬂeklinde kurduklar›
sand›klarla kendi personellerinin sosyal güvenli¤ini sa¤lamaktalar. Ama bu kurumlar, kuruluﬂlar en az 506 say›l› yasada belirtilen normlar› tutturmalar› gerekti¤i
halde çok farkl› uygulamalar yap›yorlar. Norm birli¤i yok ve bu problem oluyor. Sigorta çok uzun y›llar› dikkate alarak hesaplamalar yap›lmas› gereken bir dal. Çeﬂitli
yasalar ç›kar›lm›ﬂ, hizmet borçlanmalar› getirilmiﬂ, süper emeklilik getirilmiﬂ ve akteryal hesaplamalar› dikkate al›nmadan yanl›ﬂ uygulamalar yap›lm›ﬂ ve bugün kurumun sorunlar›ndan biri haline gelmiﬂ. Kurumun alacaklar›n›n tahsilinde de baz›
güçlükler var. Malum prim alacaklar›nda güçlüklerimiz var. Rakamlar vermek istiyo
rum. 1 ﬁubat 1993 tarihi itibariyle gecikme zamm› ve primlerle birlikte 7.5 trilyon lira kurumun alaca¤› var. Bunun 4.4 trilyonu özel sektörde, 2.3 belediye. Yine sosyal
yard›m zamm› alacaklar› var. Çok ayr›nt›l› de¤inmek istemiyorum, Say›n Baﬂkan
zaman›m›n doldu¤unu belirtiyor. Mevzuattan kaynaklanan sorunlar›m›z var. Denetim hizmetlerinin yetersizli¤i örne¤in. ‹dari para cezalar›n›n etkinli¤ini kaybetmiﬂ olmas›, ölçümleme sisteminin kald›r›lmas› gibi çok önemli asl›nda. Özellikle inﬂaat
sektöründe ve ihale ile yapt›r›lan inﬂaatlarda iﬂçilerin k›sa sürede giriﬂ ç›k›ﬂ yapmalar› bir gerçek. Bu nedenle de çal›ﬂanlar›n büyük ço¤unlu¤unun kuruma bildirilmemesi söz konusu. Bu nedenle de kurumun çok büyük prim kayb› olmas›. ‹nﬂaat sektörleri ihale ile yapt›r›lan di¤er iﬂlerde sigortas›z iﬂçi çal›ﬂt›r›lmas›n›, önlenmesini
temin için bina inﬂaatlar› için maliyet bedeline ihale ile yapt›r›lan iﬂlerde istihkak
tutar›na iﬂçilik oranlar›n›n uygulamas›na geçilmelidir, bu ﬂartt›r, zorunludur. ﬁu
anda içinde bulundu¤umuz bir otel bildi¤im kadar›yla dört iﬂçi ile yap›lm›ﬂ görülüyor. Bunlar önemli ﬂeylerdir. Yine yurtd›ﬂ›na tedavi için gönderilen sigortal›lar için
gerekli sigortal›l›k süresi çok az. 120 gün prim ödeyen yurtd›ﬂ›na tedaviye gidebiliyor. Yine ana baﬂl›klar halinde kurumun problemleri bunlar. Say›n Selçuk da belirttiler. Ba¤-Kur ve SSK’n›n ortak bir y›¤›n sorunu var. Ben ﬂu an tekrar etmek iste-
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miyorum. Sadece kurumun, kuruluﬂ yasas›ndan kaynaklanan bir sorun var. Bugün
kurum, 560 bin iﬂyerinde çal›ﬂan biraz önce belirttim 3 milyon 750 bin sigortal›,
1.8 milyon emekli dul ve yetim ve bunlar›n aile fertlerinden oluﬂan 21 milyon vatandaﬂ›m›za hizmet veriyor. Ve Türkiye genelinde örgütlenmiﬂ 92 sigorta müdürlü¤ü, 4
sa¤l›k iﬂleri müdürlü¤ü, 26 sigorta ödeme bürosu, 412 sa¤l›k tesisi ve bu tesislerde çal›ﬂan 55 bin personeli ile sigorta ve sa¤l›k hizmeti veriliyor. Fakat iﬂ hacmi bu
boyutlarda olmas›na ra¤men genel müdürlük hizmetinin kalitesini art›racak tedbirlerin uygulanmas›nda güçlükler var. Yerinden yönetim getirilmesi laz›m. Yerinden
yönetime a¤›rl›k verilmesi laz›m. Kurum personelininde yeni bir rejime kavuﬂturulmam›ﬂ olmas› ayr› bir problemdir. Evet say›n baﬂkan, baﬂka problemler de var ama
inﬂallah onlar› baﬂka bir panelde dile getiririz. Teﬂekkür ederim.

Esfender Korkmaz
Efendim teﬂekkür ederim. Bu arada tabi zaman darl›¤› nedeniyle e¤er soru
sormak isteyen arkadaﬂlar varsa lütfen yaz›l› olarak ulaﬂt›rs›n. Biz onlar› panelden
sonra k›saca bir beﬂer dakika vererek de¤erlendiririz. ﬁimdi tabii SSK’n›n bu kadar
sorunlar›na karﬂ› beﬂ dakika süreyi aﬂt›. Ama Emekli Sand›¤›’n›n çok ﬂükür hiç bir
sorunu olmad›¤› için süresinde bitirmek üzere Say›n Korkmaz’a söz veriyorum. Buyurun.

Özcan Korkmaz
Çok teﬂekkür ediyorum Say›n Baﬂkan. De¤erli konuklar, de¤erli panelistler,
sözlerime baﬂlamadan önce hepinizi sevgi ve sayg› ile selaml›yorum. Say›n hocam›z
güzel ifade ettiler. Tabii iki meslektaﬂ›m yan›nda benim kurumun sorunlar› olmakla
beraber o kadar sizlerin vaktini alacak boyutlarda de¤il, o bak›mdan ben izniniz
olursa tamamen kiﬂisel mahiyette bir tak›m düﬂüncelerimi sizlere aktarmak isti
yorum. Say›n Bakan›m›z 75 dakikal›k uzun bir konuﬂma ile sosyal güvenli¤in Türkiye’deki sorunlar›n› ve ekonomideki yerini ifade ettiler. Meslektaﬂlar›m›za kendi kurumlar›n›n sorunlar›n› ve çözüm yollar›n› aktard›lar. Burada ben bir iki konuyu izin
verilirse düzeltmek istiyorum. ﬁimdi efendim ifade edildi ki Türkiye’de devlet sosyal
güvenli¤in finansman›na katk›da bulunmuyor. Veya yüzde 4.6 oran›nda bulunuyor.
Bunu da tamamen Emekli Sand›¤›’na destekleme mahiyetinde yap›yor.
De¤erli han›mlar beyefendiler, 1990-91 ve 92 y›llar›nda Emekli Sand›¤›'n›n nor-
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mal iﬂlevlerini yürütebilmesi için devletten ald›¤› tek kuruﬂluk yard›m bulunmamaktad›r. Peki devlet bütçesinin sosyal transferler bölümünde yer alan trilyonlar neyi
ifade ediyor diye sorulursa onun da anlam› ﬂudur. Her sene devlet bütçesine, sosyal transferler bölümüne, bir tak›m ödenekler konulur. 1993 y›l› bütçesinde bu rakam 6 trilyon olarak konmuﬂtur. 6 trilyonun amac› ﬂudur. De¤erli konuklar; bir
Emekli Sand›¤›, kamuda çal›ﬂanlar›n emekli ikramiyelerini öder, kurumlara al›r öder.
‹ki ay içinde kurumlar›ndan bunun faturas› karﬂ›l›¤›nda al›r. Bütçeye konulan sosyal
transferlerdeki rakam›n en büyük k›sm›n› bu oluﬂturur. Bunun Emekli Sand›¤› ile
uzaktan yak›ndan hiç bir ilgisi yoktur. 65 yaﬂ›n› bitirmiﬂ, kimsesiz, muhtaç Türk
vatandaﬂlar›na yine Hazine ad›na Emekli Sand›¤› yard›m eder. Bunun 1993 y›l›ndaki tutar› aﬂa¤› yukar› 2 trilyona yak›nd›r. Bunu da yine o Hazine bütçesine, devlet
bütçesine konulan rakamlarla karﬂ›lar. Onun d›ﬂ›nda Kore, K›br›s ayl›klar› makam
tazminatlar› ve di¤er bir tak›m Hazine nam›na yap›lan ödemeler de iﬂte bu devlet
bütçesine konulan ödeneklerle karﬂ›lan›r. Yani ﬂunu ifade etmek durumunday›z.
Emekli Sand›¤› Kanunu'nda yer alan bir hüküm ﬂayet Emekli Sand›¤› bütçesi aç›k
verirse, nakit aç›¤› verirse o aç›k Hazine taraf›ndan karﬂ›lan›r der. Say›n Bakan›m›z›n ifade etti¤i gibi 1990 y›l›ndan önce 1982-90 aras›nda Emekli Sand›¤›'n›n bütçesi nakit aç›¤› verdi¤i için bu aç›k Hazine taraf›ndan karﬂ›lanm›ﬂt›r.
ﬁimdi efendim OECD ülkelerinde devlet sosyal güvenli¤in finansman›na kat›l›yor ve bizde de kat›lmas› gerekir. Tabii bende ayn› görüﬂteyim. Bunun aksini ifade
etmemiz mümkün de¤il. Yaln›z ﬂunu da madalyonun bir di¤er taraf›n› da ifade etmek durumunday›z. OECD ülkelerinde yanl›ﬂ hat›rlam›yorsam fert baﬂ›na düﬂen
milli gelir en az 10 bin dolar civar›nda. Bizde ise bu bir veriye göre 2 bin 500 dolar,
bir veriye göre bin 500 dolar. Ama yine rahmetli Cumhurbaﬂkan›m›z 7 bin dolar civar›nda demiﬂlerdi. Benim tahminim 56 bin dolardan aﬂa¤› de¤ildir. Yeterince vergi
alabiliyor. Ve o ülkelerin durumuna gelebiliyorsa elbette ki devlet, sosyal güvenli¤in
finansman›na da kat›lmal›d›r.
ﬁu anda devlet bütçesi tamamen bir personel ödemesi ile borç faizlerini ödemesiyle aﬂa¤› yukar› intizar etmektedir. Devletin yat›r›mlara ay›rabildi¤i bir kaynak
son derece s›n›rl›d›r. Demek oluyor ki devlet zaman›nda vergi olarak almas› gereken
paray› icap eden paray› borç olarak alm›ﬂ ve o yüzden de ﬂu anda devlet bütçesi iki
yakas› bir araya gelmez durumdad›r. Yine ifade edildi efendim; karﬂ›l›¤› olmayan
sosyal güvenlik zamlar›n›n devlet taraf›ndan ödenmesi gerekir, bunun sigortac›l›k
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sisteminde hiç bir yeri yoktur. Bu görüﬂe kat›lmamak mümkün de¤il. Elbette ki karﬂ›l›¤› olmayan paralar›n devlet taraf›ndan ödenmesi gerekir.
Ancak bunu söylerken bir tarihi geliﬂime bakmak gerekir. Acaba sosyal yard›mlar Türk sosyal güvenlik sistemine nas›l girmiﬂtir? 1977 y›l›nda kamu görevlilerine ödenen ücretler belli noktada 657 say›l› kanun, 7 y›l içinde belli bir aﬂ›nma noktas›na geldi¤i için sisteme yakacak zamlar› ad› alt›nda net olarak ödenen bir unsur
ilave edildi. Buna karﬂ›l›k da emeklilere de bu sosyal yard›m zamm› ad› alt›nda
ödensin dedi ki o tarihlerde tabii bunun gerek emekli ayl›klar› içindeki gerek kurumlar›n kendi üyelerindeki oran› son derece cüzi idi. Bu nereden kaynaklanm›ﬂt›r? Devlet normal yollardan ödeyemedi¤i memurun ücretini emekli ayl›¤›na bu ﬂekilde at›lma yolunu seçti. Olay›n tarihsel geliﬂimi içindeki özü budur. Bu niye böyle olmuﬂtur? Hemen 1993 y›l›ndaki üç rakam› sizlere ifade etmek istiyorum. Emekli Sand›¤›'nda ﬂu anda kesene¤e tabi tutulan ayl›k en düﬂük ayl›k üzerinden yani 15. dereceden iﬂe baﬂlayan bir devlet memurunun ödedi¤i emekli kesene¤i kendisi ve devlet
katk›s› ile beraber 760 bin lirad›r. Ayn› rakam Ba¤-Kur’da 177 bin 600 lira. Sosyal
sigortalarda 281 bin 615 lira. De¤erli konuklar; yani bir yerde bu kadar düﬂük ücretler alacaks›n›z ve ondan sonra da tabii yeterli ölçüde emekli ayl›¤› ba¤layamay›nca iﬂe sosyal yard›m zamlar› girecek ve sosyal yard›m zamlar› ile emekli ayl›¤›n›
belli noktaya dengeleyeceksiniz. Bu Emekli Sand›¤› aç›s›ndan belli noktaya kadar
gelmiﬂ, 1989 y›l›nda Emekli Sand›¤› Kanunu'na yap›lan ilave ile 657 say›l› Devlet
Memurlar› Kanunu'na taban ayl›¤› k›dem ayl›¤› müessesesi girmiﬂ ve bu taban ayl›¤› k›dem ayl›¤› suretiyle de devlet memurlar›n›n kesene¤e tabi tutulan ayl›k rakamlar› yükselmiﬂ. Yani bizim 1990-91-92 y›l›nda fazla vermemizin bir nedeni budur de¤erli konuklar. Bu suretle hem Emekli Sand›¤›'n›n durumu güçlenmiﬂ. Öbür taraftan
da hem emekli ayl›klar› 1989 y›l›nda bir önceki y›la nazaran yüzde 25 gibi bir önemli
oranda artt›r›labilmiﬂtir.
Tabii bunu ﬂimdi Ba¤Kur’lu aç›s›ndan da yap›yorlar, Say›n Bakan›m›z da ifade
ettiler. Sosyal sigortalar aç›s›ndan tabii durum biraz daha zorluk arz ediyor. Ama
burada da benim düﬂüncem bir kere üç sosyal güvenlik kurumu aras›nda bu kesene¤e tabi gelir bak›m›ndan olan uçurumu kesinlikle gidermek gerekir. Yani e¤er biz
sosyal güvenlikten bir ﬂeyler istiyor isek, onun karﬂ›l›¤›n› mutlaka ödemek durumunday›z. Karﬂ›l›¤›n› ödememiz içinde herhalde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluﬂuna tabi yurttaﬂ›m›z›n bir günde iki paket yabanc› sigara civar›nda bir primi öde-
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miﬂ olmas› gerekir, de¤erli konuklar. Hem vermeyece¤iz ve ondan sonra da devaml›
talep edece¤iz. Bu mümkün de¤ildir. Bir di¤er konu zaman içinde aktüel aktif-pasif
dengesi bozulmuﬂtur, gerçekten öyle olmuﬂtur. Ama arkadaﬂlar›m›z ifade ettiler.
‹ki sosyal güvenlik kuruluﬂunun genel müdür ve genel müdür yard›mc›s›; geçen sene
ç›kar›lan 3779 say›l› emeklilikte yaﬂ s›n›r›n› kald›ran yasa da bilemiyorum bu aktifpasif dengesini korumada menfi bir rol oynamam›ﬂ m›d›r? Bunun da cevab›n› sizlere
b›rak›yorum.
Say›n Bakan›m›z da ifade ettiler; bir kere istihdam›n önünde engel teﬂkil eden
konut edindirme yard›m›, tasarruf teﬂvik fonu gibi unsurlar tamamen kald›r›lmal›d›r. Tabi ben bunlar› bir bürokrat olarak, bir sosyal güvenlik kurumunun baﬂ›ndaki
kiﬂi olarak söylüyorum. Bunun takdiri ve ç›kar›lacak merci Türkiye Büyük Millet
Meclisi’dir. Hükümetin program›nda vard›r. Koalisyonu oluﬂturan partilerin programlar›nda vard›r. Öyle ümit ediyoruz ki art›k önümüzdeki dönemde ç›kar›lmas› gerekir. ‹fade edildi efendim, prim oranlar› yüksektir. Aynen kat›l›yorum. Aﬂa¤› yukar›
Emekli Sand›¤›’nda yüzde 35. Tabii Emekli Sand›¤›’nda yüzde 35, fakat matrah
çok daha fazla. Yani bugün 657 say›l› kanun öyle iflas etmiﬂ ki memura para verebilmek için özel hizmet tazminat›, yan ödeme, makam tazminat›, yüksek hakimlik
tazminat›, aile yard›m›, çocuk yard›m› gibi bir tak›m unsurlar devreye sokularak
bunlar›n hiç biri emeklilik ayl›¤›na tabi de¤il. Bugün bir genel müdür veya üst düzey
bir yönetici emekli oldu¤unda ald›¤› emekli ayl›¤› görev ayl›¤›n›n aﬂa¤› yukar› yüzde
45, yüzde 50’sidir. Bugün ﬂu anda ç›kar›lan kanuna ra¤men 150 bin dolay›nda kiﬂi
50 yaﬂ›n› 45 yaﬂ›n› 20 y›l›n› 25 y›l›n› doldurmas›na ra¤men emekli olmamaktad›r.
Niye emekli olmamaktad›r, çünkü dedi¤im gibi görev ayl›¤› ile emekli ayl›¤› aras›ndaki uçurum büyüktür. Bunun çaresi olarak bir kere ﬂu iflas eden 657’yi sil baﬂtan
yeniden düzenlemek gerekiyor. Bunun için de öyle çok fazla ﬂeye bence gerek yok.
Üç temel k›stas al›nabilir. Üç tane gösterge tespit eder devlet, bir temel gösterge
denir ona. Ayl›¤› taban ayl›¤›n› k›dem ayl›¤›n› oraya al›rs›n›z. Ona ayr› bir katsay›
uygulars›n›z. Bir hizmet göstergesi tespit edebilir, buna ek göstergeleri, makam
tazminat›, bilmem yüksek hakimlik tazminat›n› al›rs›n›z. Buna ayr› bir kat say› uygulars›n›z. Di¤er sosyal gösterge ad› alt›nda da aile yard›m› çocuk zamm› gibi ﬂeylerle onlar zaten genel yekun içinde fazla bir ﬂey tutmaz. Onlar›n prime dahil olup
olmamas› önemli de¤il. Bu suretle hem emekli ayl›¤› ile görev ayl›¤› aras›ndaki uçurumu giderirsiniz. Hem de tabii bunu zaman içerisine yedirerek yapman›z laz›m. Ya-
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ni ﬂu anda Emekli Sand›¤› Kanunu'ndaki hüküm itibariyle siz hemen tüm özel hizmet tazminatlar›n› ve di¤er tazminatlar› kesene¤e tabi tutuyorum derseniz, otomatikman emekli ayl›klar›na yans›r. Bunun da hesab›n› yapt›k, kuruma 1 y›lda 4 trilyon yük getirir. Ama bunu 1989’da oldu¤u gibi zamana yayarsan›z. Bu hem kurum
aç›s›ndan yük olmaz, hem de hükümet program›nda yer alan emeklilik kurumunun
iyileﬂtirilmesi yönünde bir ad›m at›lm›ﬂ olur.
Di¤er bir konu burada Say›n Bakan›m›z çok aç›k ifade etmediler ama say›n ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› Baﬂkan› ve yine de¤erli meslektaﬂlar›m ifade ettiler. Ayn› çat› olay›. Efendim Türkiye’de zaman zaman biz iﬂlerin
içinden ç›kamad›¤›m›z hallerde bir tak›m kimseler kusura bakmas›nlar, slogan, ayn›
çat›. ﬁimdi ben ﬂunu merak ediyorum. Ba¤-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu ayn›
Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›'n›n çat›s› alt›nda, bu iki kurum acaba hangi
sorunlar›n› çözmüﬂ ki burada dinledik. Bir de Emekli Sand›¤›'n› ayn› çat› alt›na almak neyi ifade edecektir. Burada önemli olan ﬂunu yapabiliyor muyuz? Biz bu konuda kanun tasar› tasla¤›n› haz›rlad›k. Tam bir y›l oldu Çal›ﬂma Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na gönderdik. Orada ne yapt›? Norm ve standartlar› mümkün oldu¤u kadar
birbirine yak›nlaﬂt›ral›m. Norm ve standartlar› yak›nlaﬂt›rabiliyorsak bu mesele hallolur. Yani kesene¤e tabi olacak ücretten tuttu¤unuz dahi ba¤lama oranlar›n›, ayl›k
ba¤lama sürelerini vs. birbirine yak›n hale getirirseniz mesele biter. Birde 2829 say›l› kanunda bir de¤iﬂikli¤i öngördük. O da tahmin ediyorum siz de¤erli meslektaﬂlar›m›z›n sorununa belki bir çözüm olacakt›r. O da ﬂudur, sözlerimin sonuna geldik.
Biz yine geçen sene Emekli Sand›¤› olarak, biliyorsunuz 2829 say›l› kanun son 7 y›l›k yar›dan fazla sigortal›l›¤› olana sonradan emekli ayl›¤› ba¤lan›r der. Bu hükmü
muhafaza etmekle beraber madem demokratik bir ülkede yaﬂ›yoruz, bir kanun tasla¤› haz›rlad›k, dedik ki 25 y›l diyelim hizmet y›l›, yar›dan fazlas›n› ilgili hangi kuruma
tabi geçildiyse, ister Ba¤-Kur, ister SSK, ister Emekli Sand›¤›, ona emekli olurken
bir seçimli kart verelim, arkadaﬂ sen hangi kurumdan emekli olmak istiyorsun. Diyelim ki 25 y›l bir muhasebeci arkadaﬂ›m 13 y›l›n› SSK’da geçirdi, 12 y›l›n› Ba¤Kur’da desin ki ben SSK’dan emekli olmak istiyorum. Onun sorununu bizim haz›rlad›¤›m›z kanun tasla¤› çözer. Bu kanun tasla¤› Maliye Bakanl›¤›’n›n olumlu görüﬂü ile
Baﬂbakanl›k’a gitti. ﬁu anda Baﬂbakanl›k'ta beklemektedir. Tabii k›sm› olarak çözer. ‹ﬂin çözümü dedi¤im gibi üç sosyal güvenlik kuruluﬂu aras›ndaki imtiyaz farkl›l›klar›n›n ortadan kald›r›lmas›, mümkün oldu¤u kadar tamamen eﬂit olmas› hiç bir

>>> 1990-2006 PANELLER

711

2.qxp

10/3/08

11:09 PM

Page 712

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

zaman mümkün de¤il. Ama belli standartlarda bir birli¤e gelmesi laz›m. Herhalde
ben sözümü 1 dakika geçirdim say›n hocam. Çok teﬂekkür ediyorum.

Esfender Korkmaz
Efendim teﬂekkür ederiz. Say›n Prof. Dr. Ali R›za Okur, buyurun.

Ali R›za Okur
Say›n Baﬂkan, de¤erli konuklar; Say›n Bakandan beri de¤erli üç konuﬂmac›dan sonra acaba geriye ne kald› diye düﬂünüyorum. Bende mecburen bir ﬂeyler
söylemek zorunday›m. ﬁimdi buraya gelmeden önce yapt›¤›m haz›rl›k s›ras›nda
dört ana baﬂl›k tespit etmiﬂtim. ﬁöyle; Türk sosyal güvenlik sistemi, sorunlar›,
ekonomideki yeri ve kurumlar aras›ndaki norm standart farkl›l›klar›. Bunlar›n bir ço¤u burada dile getirildi. Bunun d›ﬂ›nda bir kaç konu kald›. Ben önce size ﬂu Türk
sosyal güvenlik sistemini makro planda tan›taca¤›m. Arkas›ndan ve daha ziyade
norm ve standart farl›l›klar›n› somut bir biçimde gözler önüne serece¤im ve sonuçta bir çözüm önerece¤im.
ﬁimdi bizim sosyal güvenlik sistemimiz iki ana gruptan oluﬂuyor. Biz buna bir
primli sistem diyoruz, bir de primsiz sistem. Primli sistem taraflar›n prim ödeyerek
çal›ﬂt›rd›klar› sistem, sosyal sigorta sistemi. Primsiz sistemi de sosyal yard›m ve
sosyal hizmetlerden oluﬂan prim ödenmeksizin sadece tek tarafl› devlet yard›mlar›
ile çal›ﬂt›r›lan sistemden oluﬂuyor. Burada her üç kurumun da sorunlar› dile getirildi, o nedenle o sorunlar üzerinde fazla durmayaca¤›m. Fakat bir tablo verece¤im
size o da ﬂu. ﬁimdi genelde yüzde 73’ünün bizim nüfusun sosyal güvenlik kapsam›nda oldu¤u söylendi. Onun d›ﬂ›nda yüzde 27’si de henüz kapsam d›ﬂ›nda. Fakat
bunun kurumlar aras›ndaki da¤›l›m›na de¤inilmedi veya de¤inildi ben duymad›m. K›saca ona giriyorum. Bu yüzde 73’ün yüzde 19’u Emekli Sand›¤›’na ba¤l›, yüzde 44’ü
Sosyal Sigortalar Kurumu’na ba¤l›, yüzde 36’s› Ba¤-Kur’a ba¤l›. Yine burada dile
getirildi ve en önemli temel sorunlardan biri; aktif-pasif dengesinin bozuklu¤u. Ayl›klar aç›s›ndan bu dile getirildi fakat genelde söylenmedi. Ben bu oranlar› da vermek istiyo rum. Emekli Sand›¤›'nda aktif-pasif oran› 3.95. Yani bir kiﬂinin çal›ﬂmas›
ile dört kiﬂiye hizmet götürülüyor. Sosyal Sigortalar Kurumu yüzde 44’ünü kaps›yor nüfusun. Ve burada da aktifpasif oran› 4.96. Nerede ise 5’e yak›n. Yani bir kiﬂinin çal›ﬂmas› ile beﬂ kiﬂi besleniyor. Ba¤-Kur’un genel oran› yüzde 36 dedim. Bura-
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da da aktif pasif oran› 4.72. Nihayet özel sand›klardaki aktif pasif oran› da 3.7.
ﬁimdi bizde yüzde 73’ü, 93’lerde kapsanm›ﬂ vaziyette.
Bat›'ya bakt›¤›m›zda 1960’l› y›llarda bu iﬂin bitmiﬂ oldu¤unu görüyoruz. Aﬂa¤›
yukar› bütün Bat› ülkelerinde 1964-65’e geldi¤imizde nüfuslar›n›n yüzde yüzünün
kapsama al›nm›ﬂ olduklar›n› görüyoruz. Norm ve standart farkl›l›klar›na gelmeden
önce sosyal güvenlik sistemleri ile ekonomi aras›ndaki ba¤lant›y› da gerçi Say›n
Bakan vurgulad›, ama biraz da ben üzerinde durmak istiyorum. Bu ekonomi belli bir
düzeye gelmeden belli bir olgunlu¤a ermeden iﬂçi say›s› belli bir miktara ulaﬂmadan,
sosyal güvenlik sistemlerinin oluﬂmad›¤›n› görüyoruz. Nitekim Bat›'da liberalizm
belli bir güce ulaﬂt›ktan ve fabrikasyon üretimi baﬂlad›ktan sonra sosyal güvenlik
sistemleri de önce iﬂ kazas›, meslek hastal›¤› sigortas›ndan baﬂlayarak giderek
yay›lm›ﬂ ve geliﬂmiﬂ. ﬁimdi sosyal güvenlik sistemi ile ekonomi karﬂ›l›kl› etkileﬂim
içinde. Sosyal güvenlik sistemini bir yerde prim çekiyor. Dolay›s›yla bir likidite durumu ortaya ç›k›yor. Bunu ne kadar çok çekerseniz o kadar dengeyi bozmuﬂ olursunuz. Veya ne kadar fazla ayl›k veya yard›m yaparsan›z o kadar fazla piyasaya para
sunmuﬂ, arz talebi etkilemiﬂ olursunuz. Gerçi bizim ba¤lad›¤›m›z ayl›klar bu arz talebi o kadar bozacak yüksek de¤il ama Bat›'da bir yere kadar bunlar etkili olabiliyor.
Çal›ﬂanlar›n verdi¤i primle çal›ﬂanlara yard›m yap›lm›ﬂt›r. Dolay›s›yla çal›ﬂan say›s›n› ne kadar yükseltirseniz, o kadar fazla prim toplam›ﬂ olaca¤›n›zdan, çal›ﬂamayan gruplara o kadar fazla yard›m yapars›n›z. Tabi bu formülün geçerli olabilmesi
için ülkede tam istihdam›n kurulmuﬂ olmas› laz›m. Tabi biz ondan bir hayli uza¤›z.
Ama unutulmamas› gereken bir formül. Çal›ﬂanlar›n ödedi¤i primlerle çal›ﬂamayanlara yard›m yap›l›r. Ne yapaca¤›z mümkün oldu¤u kadar çal›ﬂan say›s›n› art›raca¤›z. Mümkün oldu¤u kadar kaçaklar› yok edece¤iz. Çal›ﬂanlar ne kadar fazla olursa
o kadar fazla prim toplayaca¤›m›zdan yard›mlar›m›z da o kadar yayg›n ve geniﬂ
olacak ve ayr›ca standartlar da o kadar yüksek olacak. Ekonomik gücün yükselmiﬂ
olmas›ndan dolay›.
Bu kadar ekonomik ba¤lant›y› da vurgulad›ktan sonra kurumlar aras›ndaki
norm ve standart farl›l›klar› üzerinde duraca¤›m. Bundan sonra da bir iki nokta var
onlar›n üzerinde, ayr›nt›d›r ama yine de¤inip geçmeye çal›ﬂaca¤›m. ﬁimdi üç kurum
aras›nda de¤iﬂik aç›lardan çok büyük farl›l›klar var. Baz› konular da birbirlerine yak›nlar ama baz› konularda çok büyük farl›l›klar var. Prim aç›s›ndan bir karﬂ›laﬂt›rma
yaparsak. SSK'da primlerin toplam 33.5 oldu¤unu görüyoruz ki bunun yüzde 14’ünü

>>> 1990-2006 PANELLER

713

2.qxp

10/3/08

11:09 PM

Page 714

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

sigortal› veriyor. 19.5’unu iﬂveren veriyor. Ba¤-Kur’da prim yüzde 32. Bunun yüzde
20’si mali için al›yor. Yüzde 12’si de sa¤l›k için al›n›yor. Ve bu yüzde 32’nin tümünü
Ba¤Kur’lu bizzat kendisi veriyor. Çünkü Ba¤-Kur’da ayr› bir iﬂveren söz konusu de¤il. Bu plan, oran olarak düﬂük gibi olsa da tek kiﬂiden ç›kt›¤› için yüksek say›labilir.
Emekli Sand›¤›’nda toplam prim yüzde 35. Bunun yüzde 15’ini iﬂtirakçi kendisi veriyor. Yüzde 20’sini de iﬂtirakçi hesab›na buna karﬂ›l›k olarak çal›ﬂt›¤› kurum veriyor.
Dolay›s›yla gördü¤ünüz gibi 33.5, 32, 35. Burada bir toplam oranda farl›l›k var.
Primi esas ayl›k aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›rsak, gerçi tek tek say›n konuﬂmac›lar vurgulad› bunu ama ben ﬂöyle topluca bir karﬂ›laﬂt›rmak istiyorum. Emekli Sand›¤›’nda
bu belli bir göstergeye ba¤lanm›ﬂ. Ve bu gösterge maaﬂ hesab›na da esas oluyor.
Prim esas›na da esas oluyor. Yine Özcan Bey vurgulad›. Çok de¤iﬂik girdiler var burada. Maaﬂ› yükseltebilmek için iﬂte makam tazminat›, üniversite tazminat› ek
ödenek, k›dem zamm› vs. gibi bir y›¤›n girdi oluﬂturulmuﬂ ve bir maaﬂ aﬂa¤› yukar›
78 kalemden oluﬂuyor. Ama bu kalemlerin tümü prim ve kesene¤e tabi de¤il. Dolay›s›yla çal›ﬂ›rken ald›¤›m›z para bir anda emekli oldu¤umuz zaman yar›ya yak›n düﬂüyor. Emekli Sand›¤›'ndaki bu göstergeye karﬂ›l›k SSK'da ücret esas oluyor. Yani
iﬂçinin ald›¤› ücret üzerinden prim al›yoruz. Gerek iﬂçiden ald›¤›m›z prim, gerek iﬂverenden ald›¤›m›z prim, al›nan ücret esas olarak hesaplan›yor. Ve buna da bir taban koymuﬂuz, bir tavan koymuﬂuz. ‹ﬂte bu miktar›n alt›na inemiyoruz. Çünkü asgari ücrettir, çünkü 78. maddeye göre hesaplad›¤›m›z taban asgari ücretin alt›nda
kald›¤› için biz bunu asgari ücrete yükseltiyoruz. Ve bugün prim asgari ücretten
düﬂük olam›yor. Ama tavan›n da üzerine ç›kam›yor. Dolay›s›yla ücret, tavan›n üzerinde olsa dahi, o tavandan primler hesaplan›p veriliyor. Bu da tasar›da söz konusu edildi. Bu taban› kald›rsak m› acaba diye böyle bir düﬂünce de var. Ama kalkar
m›, kalkmaz m›, ne getirir, ne götürür bilmiyorum.
ﬁimdi Ba¤-Kur’da ise bu gösterge tablolar› yerine basamak sistemi getirilmiﬂ. 24 tane basamak var Ba¤-Kur’da. Ve bu 24 basamaktan ilk 12 basama¤›ndan
birini seçmek durumunda sigortal› kendini kaydettirirken. Ve bu ilk 12 basama¤›n ilk
6 basamakta bir y›¤›n ve her y›l otomatikman yükseliyoruz. Ve 6. basama¤a kadar
otomatikman yükseliniyor. Biraz evvel de vurgulad›lar, say›n R›dvan Bey, y›¤›lman›n
nedeni bu. Çünkü 6. basama¤a kadar otomatik olarak yükseliyorsunuz. Talepte bulunmaya gerek yok. 6’dan sonra talepte bulunmak ﬂart› ile ancak yükseltebiliyorsunuz basama¤›n›z›. Ama iki y›l bekledikten sonra yükseltebiliyorsunuz. 12. basa-
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maktan sonra bir y›l bekliyorsunuz. Ama yine talepte bulunduktan sonra yükseltebiliyorsunuz. Nereye kadar 24. basama¤a kadar. Burada Ba¤-Kur’un büyük bir tutars›zl›¤›n› vurgulamak istiyorum o da ﬂu. Zannediyorum 87 y›l›nda bu 12 basamak
24 basama¤a ç›kt›. Fakat 24 basama¤a ç›kartt›¤› s›rada o yasada eski sigortal›lar için bir borçlanma hakk› veya bir geçici hüküm getirilmedi. Yani ben Ba¤-Kur’a
girerken hem yaﬂ›m› hesapl›yorum, hem y›llar›m› hesapl›yorum. ﬁu kadar y›l geçirece¤im 50 veya 55 yaﬂ›ma gelece¤im ondan sonra emekli olaca¤›m. Buna göre kaç
basamak geçirmem laz›m. ﬁu kadar basamak. Ona göre giriﬂ basama¤›m› ayarl›yorum. Ama bir anda ne yapt›lar. 12’den 24’e ç›kard›lar basama¤›. Eski sigortal›lar›n
24 basama¤a ulaﬂmas› mümkün de¤il. E¤er 24’e ulaﬂmaya çal›ﬂ›rsa adam ayr›ca
bir 10 sene 15 sene çal›ﬂmas› laz›m ki bu büyük terslik büyük hata. Zannediyorum
tasar›da bunu düzeltici bir iki hüküm konmuﬂ olsa gerek. Hani eski sigortal›lara bir
veya iki basamak yükseltme hakk› tan›nd›. Fakat bu basamaklar› 24’e ç›kar›rken
düﬂünülmesi vurgulanmas› gerekir.
Yine üç grup aras›ndaki standart farl›l›klar›na iﬂaret ederken ﬂunu da vurgulamak istiyorum. SSK'da oldukça karmaﬂ›k bir sistem geçerli. ‹ki gösterge tablomuz var. Biri normal gösterge tablosu, biri üst gösterge tablosu. Yine bu gösterge
tablolar›na ba¤l› olarak gösterge tespit tablolar› var. Üst gösterge tespit tablosu,
normal gösterge tespit tablosu. Yine kamuda çal›ﬂanlar için ayr› özelde çal›ﬂanlar
için ayr› tablolar›m›z var. Doyas›yla SSK'da ayl›k hesab› son derece karmaﬂ›k, grift
bir halde. Ancak uzmanlar bu iﬂin içinden ç›kabilir. Bunun da mümkünse basitleﬂtirilmesi laz›m. En az›ndan ﬂu göstergelerin birleﬂtirilmesi laz›m. Ne demek gösterge
ne demek üst gösterge. Tek göstergede toplars›n›z bunu, biter. Yine iki gösterge
aras›nda dahi farkl›l›klar var. Hani üst gösterge tablosu 10 derece, 10 kademeden
oluﬂuyor. Ama normal gösterge tablosu 12 derece 12 kademeden oluﬂuyor. Niye 12
derece de, öbürü 10 derece. Belli de¤il. Yine normal gösterge tablosu 1’in 9’una kadar gidiyor. Üç basamak boﬂ kal›yor. Ama üst gösterge tablosu 1’in 10’una kadar
gidiyor. Neye dayanarak niye böyle belli de¤il. Hani bir ﬂey yaparken tutarl› bir
mant›¤›n olmas› laz›m. Bilmiyorum belki bunun da bir mant›¤› vard›r, benim bilmedi¤im. ‹nﬂallah bilen kiﬂi beni ayd›nlat›r ve ben de bu s›k›nt›dan kurtulurum. Yine gösterge tablosunda birinci basamak 1136’dan baﬂl›yor. 1696’da bitiyor. Üst gösterge tablosu 1700’le baﬂl›yor. 6650’de bitiyor. Memur maaﬂlar› için esas olan gösterge ise, 500’den baﬂl›yor. 1500’de bitiyor. ‹ﬂte bu farkl›l›¤› da iﬂte yan ödemeler-
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le vs. kapatmaya çal›ﬂ›yoruz. Yine üst gösterge tablosu 1700’den baﬂl›yor.
6650’de tamamlan›yor. Bitmedi birde tar›m için ayr› göstergemiz var. Ba¤-Kur’da
basamaklar 630’dan baﬂlay›p 6 bin 700’le bitiyor. Ama tar›mdaki Ba¤-Kur iﬂverenleri için farkl› göstergeler uyguluyoruz. O da eskiden 190 ile 600 aras›nda de¤iﬂiyordu. Ama yak›nlarda o da artt›r›ld› ve 650, 700’e ç›kar›ld›. Hani böylece biraz
rahatlama sa¤lanm›ﬂ oldu. Yine basamakla derece yükselmeleri de kurumlar aras›nda farkl›. SSK’da herhangi bir sorun yok. Maaﬂ›na göre göster geniz tespit ediliyor. Y›ll›k kazanc›n›z neyse ona göre gösterge tespit tablosundan derece kademenizi belirliyoruz. O derece kademeye denk düﬂen göstergedeki derece kademe üzerinden ayr› hesaplar› yap›l›yor.
Emekli Sand›¤›’nda ise memurlara uygulanan gösterge ile emekli ayl›¤› ba¤lanan gösterge eskiden farkl›yd›. O ayn› yap›ld›. Ayn› gösterge üzerinden hem maaﬂ›
hem emekli ayl›¤› hesapl›yoruz. O aç›dan biraz basitleﬂme var. Yaln›z memurlar için
biliyorsunuz her y›l bir kademe al›yorlar. Üç y›lda bir de bir derece al›yorlar. Dolay›s›yla üç y›l yana, bir y›l yukar›ya, üç yana bir yukar›ya ç›k›yoruz. Ancak memurun
yükselebilmesi için yukarda boﬂ kadro olmas› laz›m. Bu aksakl›¤› giderebilmek için
iyi bir ﬂey yap›ld›. Ve yana do¤ru gidiﬂlerdeki göstegelerle yukar›ya do¤ru gidiﬂlerdeki gösterge rakamlar› ayn› oldu. Dolay›s›yla kadrosuzluktan yükselemeyen kiﬂi
yana gitti¤i zaman yükselece¤i gösterge üzerinden maaﬂ› hesaplanm›ﬂ oluyor ki bu
memurlar yarar›na bir düzenleme. Yine kurumlar aras›nda ayl›k koﬂullar aç›s›ndan
farkl›l›klar var. Gecikme zamm› aç›s›ndan farkl›l›klar var. Ayl›k oranlar aç›s›ndan
farkl›l›klar var. Ben ayl›k oranlar›ndaki farkl›l›¤› vurgulayaca¤›m size. Bak›n Emekli
Sand›¤› emekli ayl›¤› yüzde 75’ten baﬂl›yor. Yüzde yüze kadar ç›kabiliyor. Ama
SSK'da bu en az yüzde 60 olabiliyor. 60’›n da baz› koﬂullarda alt›na inebiliyor. En
fazla yüzde 85 olabiliyor. Ba¤-Kur’da ise yüzde 70 olabiliyor. Baz› koﬂullarda bunun da alt›na inebiliyor. E¤er 15 y›ll›k bir sigortan›z varsa, fakat en fazla yüzde 90
oluyor. Ama görüyorsunuz ki standartlar aras›nda büyük farkl›l›klar var.
Burada da vurguland› ilk yap›lacak ﬂey tek çat›dan önce norm birli¤ini sa¤lamak. Norm birli¤i sa¤land›ktan sonra zaten tek çat› o kadar önemli de¤il. Çünkü bir
yerde tek çat›ya ﬂu aç›dan gerek yok. Her üç kurumda kendi alan›nda aﬂa¤› yukar›
uzmanlaﬂm›ﬂ durumda. Çünkü bunlar kalk›p da bir de tek merkezde toplarsak, zaten bürokrasimiz a¤›r iﬂliyor. Bir de bunu düﬂünün Türkiye çap›nda tek merkezden
yürüttü¤ümüzü. Her ne kadar bilgisayarlar› devreye sokmak mümkünse yine bu iﬂ-
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leri zora sokaca¤a benziyor. Son bir iki noktaya dokunarak bitiriyorum. Sosyal güvenlik kurumlar›n›n temel s›k›nt›s› bana kal›rsa burada gerçi söylendi ama do¤rudan do¤ruya söylenmedi. Özerklik dendi, fakat özerklikten ne anl›yoruz pek aç›k olmad›. Hatta bu arada sosyal güvenlik kurumlar›n›n özelleﬂtirilmesi de gündeme
geldi zaman zaman. Ben ﬂunu söyleyeyim, özelleﬂtirme mümkün de¤il sosyal güvenlik alan›nda. Çünkü sosyal güvenlik devletin bir görevi. Anayasada da aç›kça yer alm›ﬂ, okumuyorum. Sosyal güvenli¤i sa¤lamak devletin görevi. Ve devlet bunun için
gerekli teﬂkilat› kurmak zorunda. Devlet kalk›p da bu konuyu özel sektöre fatura
edemez. Yani bu sa¤l›k yard›mlar› sa¤l›k teﬂkilat› aç›s›ndan da öyle, sosyal güvenlik
aç›s›ndan da öyle. Ne olur? Özel sektör sadece devletin kuraca¤› temel kurumlara
yard›mc› ek güvence getirecek teﬂkilat› oluﬂturabilir. Yoksa do¤rudan do¤ruya tüm
sosyal güvenli¤i, tüm sa¤l›¤› özel sektöre verilmesi mümkün de¤il. Zaten özel sektör bunun alt›nda kalkamaz. Çünkü özel sektörün amac› kar elde etmektir. Bu alan
da o kadar karl› bir alan de¤il.
Sa¤l›k aç›s›ndan da bir baﬂka noktay› vurgulayay›m size. Bugün sa¤l›k kurumlar›n›n yüzde 96’s› kamu kurumlar›n›n elinde. Özel sektörün elinde sadece yüzde 4
veya 5 yatakl› sa¤l›k kurumlar›. Bunu nas›l kalk›p da siz sa¤l›¤› özel sektöre b›rak›rs›n›z? Mümkün de¤il. Temel aksakl›k bence ﬂurada. Yönetim kurumlar›n›n yap›s›na
bakt›¤›n›z zaman orada siyasi iktidar›n üç iki ço¤unlukta oldu¤unu görüyorsunuz.
Sosyal sigortalar ve Ba¤-Kur’da iki tane de iﬂçi iﬂveren temsilcisi var. Dolay›s›yla
bütün kararlar siyasi iktidardan yana ç›k›yor. Ve o yüzden de y›llarca bedava finans kayna¤› olarak gerek Ba¤-Kur fonlar›, gerekse SSK fonlar› kullan›lm›ﬂ durumda. Bu sorunu halletmek laz›m. Yani SSK’y› da Ba¤-Kur’un as›l yetkili kiﬂilerin, as›l
hizmet verdi¤i kiﬂilerin yönetimine devretmek laz›m. Yani devletin siyasi iktidar›n›n
bu kurumlardan art›k elini çekmesi laz›m. Ve bu kadarla sözümü bitiriyorum. Teﬂekkür ederim beni dinledi¤iniz için.

Esfender Korkmaz
Efendim teﬂekkür ederiz. Tabii Say›n Okur burada siyasi iktidarlar›n etkinli¤i
ne kadar bozdu¤unu da vurgulad›. Ben de zaten düﬂünüyordum, bu bazen akl›ma
geliyor. Bu K‹T’leri acaba ‹ktisat Fakültesi’ne ba¤lasak daha iyi mi olur diye. Yani
hiç bir siyasi bask› olmaz. Gayet iﬂte bir sivil fakülte kurumu olarak idare eder.

>>> 1990-2006 PANELLER

717

2.qxp

10/3/08

11:09 PM

Page 718

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

Efendim ﬂimdi Say›n Türker’de söz s›ras›. Masum Türker, buyurun.

Masum Türker
Teﬂekkür ederim Say›n Baﬂkan. De¤erli panelistler, çok de¤erli meslektaﬂlar›m; bugün esas›nda bir konuﬂmac› olarak konuﬂacak bir ﬂey kalmad›. Çünkü Say›n
Bakan bir taraftan muhalefet etti; bir taraftan çözüm buldu. Ve ben masan›n baﬂ›nda otururken bütün haz›rlad›¤›m yaz›lar›n önemli bir k›sm›n› ay›klad›m. Çünkü
Say›n Bakan söyledi. Ancak burada özellikle salonda kalanlar Türkiye’nin en önemli
odas› olan ‹stanbul Odas›'n›n liderleri. Burada ald›¤› görüﬂlerle kendi gruplar›n› yönlendiren arkadaﬂlar. Bu bak›mdan ben bu arkadaﬂlardan birisi olarak ve bir ﬂanst›r. Beraber oldu¤umuz panelistlerin her birisi bizim meslek mensubumuz. Meseleyi
çok farkl› bir boyuttan ele almak istiyorum. ‹ki yönden ele almak istiyorum. Birisi
özel aç›dan, yani serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müﬂavir ve yeminli
mali müﬂavir aç›s›ndan. ‹kincisi de genel olarak burada bulunan dinleyiciler gibi bu
mesle¤in uzmanl›k alan› içine girdi¤i için sosyal güvenlik sistemi konusunda benim
yerime ﬂu anda burada bulunan arkadaﬂlar›m›n düﬂüncelerini dile getirmeye çal›ﬂaca¤›m.
ﬁimdi özelde bizim meslek mensuplar›n›n sosyal güvenlik sistemi ile ilgili iki
önemli hususu var. Birisi do¤rudan do¤ruya meslek mensubu olarak kendi camiam›z› kendi özlük haklar›m›z ilgilendiren sigortal›n›n durumu. ﬁimdi sigortal›n›n durumunu Genel Baﬂkan›m›z belirtti. Tasar› var, biz yönetime gelmeden evvel bir tasar›
var. Ama esas bu sorunu biraz açmak istiyorum. ﬁimdi biz muhasebeciler çok iyi
de yönlendiriciyiz. Politikac›larda bunu zaman içinde ö¤renecekler. Bir muhasebecinin oy say›s› baﬂka bir avukat›n bir kiﬂinin etkiledi¤i oy say›s›ndan fazlad›r. Çünkü o
kiﬂinin mal varl›¤›n›, girdisini, ç›kt›s›n› biliyor. ﬁimdi böyle olunca sosyal güvenlik sistemini de çok iyi etkiliyoruz. Etkilerken ﬂu anda bizim bir inançs›zl›¤›m›z var. Kime
var inançs›zl›¤›m›z? Sosyal Sigortalar Kurumu olarak inançs›zl›¤›m›z var, Ba¤-Kur’a
kurum olarak inançs›zl›¤›m›z var. Elimizde genelgeler var. Genelgeler ne diyor, defterimi büromda bile tutuyorsan, e¤er bir gün bile gitmiﬂsen o firmaya sigortal› olmak zorundas›n. Ben 26 y›ld›r bu iﬂi yap›yorum. Müﬂterilerimiz cezai ölçümlere tabi
oldu. ﬁimdi ne oldu da de¤iﬂti? Gün geldi diyor ki Sosyal Sigortalar Kurumu hay›r
sen benim yükümlüm de¤ilsin, sigortal›m de¤ilsin. Ba¤-Kur da gidip o kiﬂiyi yakal›yor. ﬁimdi burada gerek Sosyal Sigortalar Kurumu, gerekse Ba¤-Kur kurum olarak
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çok büyük taktik hatas› yap›yor. Bu meslek mensubu ondan sonra bu kurumu yorumlayan bu kurum hakk›nda en büyük lobiyi oluﬂturan bir grup olarak kendisini bir
kere ask›da görüyor. ﬁimdi bu ask›da görme özellikle bizim aç›m›zdan bunun bilinmesinde çok büyük yarar var. 3568 say›l› yasa ç›kt›ktan sonra iki ﬂekle büründü.
Birincisi 3568 say›l› yasan›n ikinci maddesinde mesle¤i ifa etmenin ba¤›ms›zl›¤a
ba¤lanmas› nedeni ile hepimiz SSK’ya geçmiﬂteki genelgeler nedeniyle, müﬂterilerimiz yedi¤i cezalar nedeniyle, d›ﬂarda sigortal› iken oradaki sigortal›l›¤›m›z› sona erdirip ba¤›ms›z hüviyete bürünmek zorunda kald›k. Çünkü bu hüviyete bürünmedi¤imiz zaman yasal aç›dan birlik ve odalar bu meslek mensuplar›n›n çal›ﬂmalar›n› engelleyeceklerdir. Temel sosyal güvenlikle ilgili sorun bu ﬂekildeki arkadaﬂlardad›r.
ﬁimdi burada SSK ve Ba¤-Kur neden duyarl› olmak zorundad›rlar. Bugünden itibaren bu mesle¤i ifa etmek isteyen kiﬂinin buna benzer bir sorunu söz konusu de¤ildir, olmaz da. Ama as›l olan bir iki y›l› üç y›l› emeklili¤e kalm›ﬂ kiﬂinin bu durumda
olmas›d›r.
ﬁimdi ben bu mesle¤in uzman›y›m. Bana arada bir ‹stanbul Ba¤-Kur Müdürlü¤ü yaz› yazar. ﬁirket yönetim kurulu üyesi Say›n Keskin bir yaz› yazar. Rahat›m,
emeklilik günüm geldi¤i zaman benim avukata uzmana ihtiyac›m yok, kendi kendimi
savunurum. Ama ben müﬂterime dan›ﬂmanl›k yapt›¤›m kiﬂiye diyorum ki, ya b›rak
Allah aﬂk›na bu kurumdan hay›r yok. E¤er e¤itim görmüﬂ bir kiﬂi bunu söylenilecek
duruma getirilmiﬂse o kurumlar ﬂah›slar› tenzi ediyorum. Kurum mant›klar›n› de¤iﬂtirmek zorundalar. Bir de olaya ﬂöyle bakal›m. Bugün Say›n Bakan› saat tutmad›m ben bir saat bir buçuk saat dedim. Say›n Emekli Sand›¤› Genel Müdürü 75 dakika dedi. 75 dakikada bize çok özel sosyal güvenlik sisteminde iki elinin birisi Ba¤Kur birisi Sosyal Sigortalar Kurumu. Demek ki cep müﬂterek. Hatta savundu, bütçeler benimdir dedi. Bizden birisi ister Ba¤-Kur’dan olsun, ister SSK'dan olsun. Niye araﬂt›r›l›yor. Biz onu bildi¤imiz için bize lütfen davran›lmas› gerekti¤i gibi sosyal
hakk›m›z› elimizden alacak bir davran›ﬂta bulunulmas›n. Bu meslek örgütüne Maliye
Bakanl›¤› yanl›ﬂl›k yapt›. ‹ﬂletme Yönetim Merkezleri olay›n› getirdi. Dedik ki yanl›ﬂ
yap›yorsunuz. Biz bu kanunun uzman›y›z, söylersek fena olur dedik. Nitekim gittik
söyledik Plan Bütçe Komisyonu’nda. ﬁimdi bütün milletvekilleri bürokratlar, Maliye
Bakanl›¤›’n›n etraf›nda. Neden çünkü sen benim derdimi dinlemezsen ben senin yan›nda yer almam. Birinci önemli sorunumuz budur. Ama e¤er Say›n Bakan çok de¤erli baﬂkan›m›z Yahya Ar›kan’›n imzal› sundu¤u tasar›ya ilgi duymaz ise yani siz
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burada ne ar›yorsunuz, gidin Ba¤-Kur’a vs. vs. o olmaz. O neden olmaz? Bir kere
kendi hakk›n› kovalayamayan bir meslek mensubu kendi müﬂterisi üzerinde iyi etki
b›rakmaz. Müﬂterisinin bu yöndeki haklar› bak›m›ndan. Çünkü burada bir gasp edilmiﬂ hak olarak bütün meslek mensuplar›m›z bakmaktad›rlar.
‹kinci bir sorunumuz var. Say›n Selçuk meslektaﬂ›m›z oldu¤u için san›yorum
Istanbul’da yok ama baz› illerimizde var. Örne¤in Denizli’de var. Bizim meslek mensuplar›m›z olarak orada sorunumuz bu. ﬁimdi 3568 say›l› yasa asl›nda ba¤›ms›z
çal›ﬂmay› ﬂartland›r›r. Yasa ç›kt›¤› zaman biz o zaman bu örgütlenme ile u¤raﬂanlar e¤er böyle ç›karsa biz odalar› kuracak kiﬂiler çok az kal›r. Meslek men suplar›
kim olursa olsun bu örgütlerin içinde yer alan ba¤›ms›z ba¤›ml›, odaya kay›t etme
mecburiyetini getirmeye çal›ﬂt›k. ﬁimdi Denizli’de deniyor ki ister emekli, dairelerde
müdür olsun, ya da baﬂka hiç çal›ﬂmayan kiﬂi olsun. Sen meslek odas›na kay›tl›s›n,
gel bakal›m, Ba¤-Kur’lu ol. ﬁu anda delilimde var. Say›n Genel Müdür incelesinler
diye ben bunu dillendiriyorum. Ve bunu geçen hafta söylediler. Böyle bir oturum oldu¤u için söylemedim. Yoksa biz bunlar› yavaﬂ yavaﬂ beyanat vererek bu kiﬂilerin
yorumlayamad›¤›n› söylediler. Devlet diyor ki sen kanunu bilmezsen suçtur, bilmek
zorundas›n diyor. O zaman Ba¤-Kur yetkilisi de çal›ﬂanlar listesine yaz›ld›¤› zaman
o iﬂin mükellefiyetine girdi¤ini bilmekle yükümlüdür. ﬁimdi burada çok duyarl› ciddi
sa¤l›kl› bir e¤itim yapmak laz›m. Birazdan söyleyece¤im. Üç genel müdürümüz a¤lad›klar› bir konu var. Sosyal yard›m› bizim üstümüze görüyorlar, bunlar› nas›l giderece¤imizi ben söyleyece¤im ve gideremeyecek olanlar da buradaki arkadaﬂlard›r.
ﬁimdi bu bizim birinci özlük hakk›m›zd›r. Özelde ikinci önemli iﬂlevimiz, Memnunum
Gerek Say›n Bakan Gerek Say›n SSK Genel Müdür Yard›mc›s› bizim meslektaﬂ›m›z
bir konuda yak›nd›lar. Dediler ki denetim sistemimizin yetersizli¤i.
ﬁimdi s›ra geldi sosyal güvenlik kurumlar›n›n bizim mesle¤imizden yararlanma
imkanlar›n› konuﬂmaya. 1982 y›l›ndayd› zannedersem, SSK'ya müfettiﬂ yard›mc›s›
al›nmas› engellendi. Beﬂ aﬂa¤› beﬂ yukar› benim konuyla ilgilendi¤im süreyi size
söylüyorum. Müfettiﬂ yard›mc›s› al›nmad›, müfettiﬂler hep eski kalm›ﬂt›r. Art›k müfettiﬂ al›nm›yor, fazla alman›za da gerek yok. Bu teftiﬂi yapacak meslek mensuplar› var. Meslek örgütü vard›. Ve bu parada cebinden ç›km›yor. ﬁart koﬂacaks›n›z.
Benim sosyal güvenlik sisteminde beyan edilen kurumlar bundan sonra bana bir
3568 say›l› yasaya göre denetleme yetkisi alm›ﬂ kiﬂiden ﬂu pozisyonda bir denetim raporu getirir. Bunu yapmak için tart›ﬂmaya haz›r›m. Kanun de¤iﬂikli¤ine ihti-
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yaç yok, hiç yok. Bir tebli¤ ile bunun boﬂluklar› yasalarda yok. Beraber halledilir. Ve
fatura iﬂverene ödenir. Bizim bu arada bu denetim olay› konusunu çok daha detayl›
konuﬂabiliriz. Vaktinizi almak istemiyorum. ‹kinci önemli bir olay›m›z var. Bu ikinci
olay› söylersem. Üç kurumun yöneticisini bizim meslektaﬂ›m›z olmas› nedeni ile çabucak devreye sokacaklar›na inan›yorum. Askeri hükümetler döneminde ç›kar›lm›ﬂ
meﬂhur bir 52 say›l› genelge var. O ç›karken bizim kanunumuz yoktu. Ve o zamanda
baz› tedbirler aman muhasebeciler iﬂ takip etmesin diye, Diﬂ Hekimleri Odas› var,
Mühendisler Odas› var. Ama muhasebecilerin vekaletle belli yerlerde iﬂ takip edecekleri dair hüküm yok. Lütfen bu üst kurum hizmetini bizden bekliyor. Yani Emekli
Sand›¤› ile de çünkü bazen müﬂavirlik yap›yor. O nedenle bu üç kurum lütfen kendi
yetkileri nedir? 52 say›l› genelgeye paralel bizlerin vekaletle iﬂ takip etme imkan›n›n
sa¤lanmas›na arac›l›k etmek. Bunu bir meslektaﬂ olarak ileride günü gelince masan›n di¤er taraf›na geçeceklerini bilerek söylüyorum. Çünkü bu konuda Adalet Bakanl›¤› diyor ki, can›m diyor sizin kanunda vekalet al›r dememiﬂ ki. Ama ﬂöyle bir
hakk›n›z var. Borçlar Kanunu’na göre diyor sözleﬂmeyi ibraz ederseniz takip edersiniz. Bizim söyledi¤imiz o de¤il. Biz diyoruz ki siz avukatlar aç›s›ndan bunu söylüyorsunuz, b›rak›n onu. Bize ayn› hakk› verin. Bu konu bu üç kurumda oluﬂursa san›yorum ki bunu devreye sokabilir. Gerek SSK Genel Müdürü, gerekse Ba¤-Kur Genel
Müdürü ve Emekli Sand›¤› Genel Müdürü meslek mensuplar›m›z önünde çok büyük
bir yer elde edeceklerdir. Ve bu konuda herkes kendilerine minnetle anacakt›r.
ﬁimdi bir iki önemli hususu daha dile getirmek istiyorum, meslek tebli¤imizle
ilgili. Ondan sonra özel konuyu k›saca özetleyece¤im. Birisi ﬂudur. Bu iki örgütün
Ba¤-Kur ve SSK kendi iﬂ genelgeleri ile kendilerine tescil etmeye gelen kiﬂiler ruhsatl› muhasebeci. Bunu yapmas›n› engelleyen Hiçbir ﬂey yok. ‹stesin b›raks›n baﬂkas› itiraz etsin. Biz onlar›n yan›nday›z. Niçin istesin? ﬁimdi SSK’ya geliyorlar tescil etmeye. Gelen takip eden iﬂi yapan kiﬂi ruhsatl› olmad›¤› için döner dönmez ilk
iﬂ sahibine söyledi¤i ﬂey nedir biliyor musunuz. Yar›m asgari ücretten göster, ya
da ﬂimdi göstermeyelim beﬂ alt› ay daha idare edelim. ﬁimdi siz onun söyledi¤ini
tespit ederseniz nereye ﬂikayet edeceksiniz, nas›l bir ceza biçeceksiniz. Ama bunu
sizin karﬂ›n›zda muhatap olan tescilli bir muhasebeci var ise onun ﬂikayet edilece¤i
disiplin cezas› alaca¤› bir odas› vard›r, bir meslek örgütü vard›r. Ruhsat› olan muhasebecilere iﬂte muhasebeci ile ﬂu iﬂlemler yap›l›r ﬂeklinde derse çok önemli bir
ﬂekilde ruhsatl› muhasebeci sistemi devreye sokar. Ve burada özellikle kaçak konu-
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su dile getiriliyor. Ben kaçak meselesini biraz daha farkl› ele almak istiyorum. Kaçak yaln›z kiﬂiyi sigortalamak de¤il. As›l kaçak, as›l ücret üzerinden gösterilmekte.
Bunun nedenlerini Say›n Bakan tetkik etti. Bu bizim meslek tebli¤imizle ilgili olan
özel isteklerdir.
ﬁimdi gelelim k›saca uzman olarak bir ﬂey söylemeye ve üzülerek söyleyeyim
biraz tart›ﬂma konusu olacak. Say›n Emekli Sand›¤› Genel Müdürü ve say›n hocamdan farkl› bir görüﬂ getirece¤im. Tek çat› konusundaki tart›ﬂma. O konuda
farkl› görüﬂleri taﬂ›yoruz, di¤er tart›ﬂmalara geçmek istemiyoruz. Say›n Bakan›m›z
söyledi. 1975 y›l›nda bir emekliye aktif sigortal›l›k karﬂ›l›¤› 6.3. Bugün 2 dedi. Asl›nda 1.7'dir. Bir pasifi bir 1.7 aktif karﬂ›l›yor. O 6.3, 1975 y›l›nda Türkiye’deki rakam.
ﬁu anda Avrupa’da ki ortalamad›r. Bak›n ne kadar Avrupa’n›n gerisinde kal›yoruz.
Hangi aç›dan gerisinde kal›yoruz. Sosyal güvenli¤e falan girmedim. Gelir da¤›l›m›n›n
iyileﬂti rilmesi yerine bozulmas› yönünde ne kadar geri kal›yoruz. ﬁimdi Say›n Bakan›n dedi¤i o istatistikler hakikaten kaydedilip her zaman kullan›lmas› gereken çok
önemli bilgidir. ﬁimdi o tarihlerde SSK’n›n, ﬂimdiki Ba¤-Kur’un durumundayd›. Bana
üye gelsin çünkü emekli olmuyordu. ﬁimdi ise emeklilik baﬂlad›. Aman ha benden gidiyor. Bir dakika onu hiç demesin. Türk toplumu ad›na biz de bu kurumun bir mükellefi ad›na ﬂunun hesab›n› soral›m. Hazine ile otural›m. Madem özerk deniliyor, ﬂu
deniliyor, bu deniliyor. Bunu ille gidip bir yerde yapmak zorunda de¤iliz. Bu toplant›larla baﬂlayal›m. Geçmiﬂi alaca¤›z ele. 1970 y›l›nda Sosyal Sigortalar Kurumu'nun
eline diyelim ki o zamanki para ile 70 milyon para var. Ne demiﬂ kanun koyucu bu
70 milyonun Ziraat Bankas›’na yüzde 50 faizle veriliyor. Hay›r o 70 milyona bakaca¤›z, o y›l kaç lira faize verilmesi gerekiyorsa gel ey hazine bana ver. Niye çünkü
sen bana ucuz faizle koydun SSK paras›n›. O y›l›n Z›raat Bankas› genel müdürünü
ilah yapt›. Ne kadar iyi bir genel müdür. T›pk› ﬂimdiki gibi. Bütçenin yüzde 80’i ordan geçiyor. Faizsiz. Ziraat Bankas› genel müdürü harika çal›ﬂ›yor. Bir kere onun
hesab›, çünkü o harika çal›ﬂman›n kâr› kendine gidiyor. Ne yapm›ﬂ Hazine demiﬂ ki
iç borçlanmaya gidiyorum. ﬁu kadar ald›m. Halen SSK’n›n elinde yüzde 30, yüzde
ﬂu bu çok düﬂük faizli tahviller var. Hay›r onlar› gelsin güncelleﬂtirsin. O paralar›
toplu halde alam›yor. Çünkü geçmiﬂteki uygulama ne oldu. Geçmiﬂ bugünümüzü yedi. Yani gelece¤imizi yedi. Sosyal güvenli¤imizi yedi. E¤er bu paralar› sosyal güvenlik
kurumu olarak SSK al›rsa hemen ﬂunu y›kacak. Ya bu Ba¤-Kur’a gerek yok. Üyeler
de bana geldi. Biz birleﬂelim diyecek. Çünkü o zaman üyeye ihtiyaç var.
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Bilmem mühendisler ayr› bir oda kursun. Bir gizli el bu iﬂi yönlendirecek. Bu iﬂi
düzeltmenin temel yolu, dönüp geçmiﬂin hesab›n›, toplumun bilinçli insanlar› olarak
soral›m. ﬁimdi burada sosyal güvenli¤i oluﬂturan kurumlar asl›nda bugün biraz evvel anlatt›¤›m nedenlerden yavaﬂ yavaﬂ gerçekle yüz yüze geldiler. Önce paralar›
toplad›lar. Her ﬂey güzeldi. Memurlar atan›yor, binalar al›n›yor filan falan derken
ödeme günü geliyor. Ne oluyor? Bir anda kurudu mu bilmiyorum, Sosyal Sigortalar
Kurumu neredeyse Fransa’da m› bir yerde bilmiyorum. Bir bankaya ortak oluyor. Ne
iﬂin var. Yani bundan evvelki yönetimleri söylüyorum. Bu paran›n yönetimde ne iﬂi
var. Ama bu paray› ba¤›ms›z denetim yapabilen bu meslek mensuplar›ndan birisi
merkez ve ﬂube düzeyinde denetlemedikçe Bat›’da oldu¤u gibi hiç kimse burada bakan da olsa genel müdür de olsa ben her ﬂeyi yap›yorum dese. Hiç kimse inanmaz
çünkü onu ba¤›ms›z denetlemiﬂ. Ciddi bir kurum söylemedi¤i sürece, raporu vermedi¤i sürece o paralar›n verimli mi verimsiz mi kullan›ld›¤›n› kimse söyleyemez. ﬁimdi
aktüer hesaplar esas›nda bir baﬂka yere iﬂte bu ikinci ile ba¤lant›l›d›r. Öz varl›¤›
koruma amaçlar› bir yana itilmektedir. Aktüer hesaplar bunu gösteriyor. ‹ki üç
sosyal güvenlik kurumunun baﬂ›ndaki meslektaﬂlar›m›z yöneticileri her yerde söylüyorlar. Bu yanl›ﬂt›r, bu yanl›ﬂ. Eskiden söylemiyorlard›.
ﬁimdi burada ﬂunu dile getirmek istiyorum. Ba¤-Kur için özellikle önemli iki
husus var. O da ﬂudur, bir meslek mensubu olarak söylüyorum. Kurum ile sigortal›lar aras› kopuktur. Bunun da nedeni sigortal›n›n isteklerine yeterince cevap verilmiyor. Bu bir halkla iliﬂkiler meselesidir. E¤er 6. basama¤a gelmiﬂ olan bir kiﬂiyi uyar›rsa, haklar›n› verirse, san›yorum çok güzel ﬂey yap›labilir. ﬁu anda hükümetler
programlar›n› yap›yorlar; Sosyal güvenlik sistemi tek çat› alt›nda olacak. Muhalefettekiler muhalefette iken böyle olmal›d›r diyorlar, bu biraz evvel Say›n Korkmaz’›n
söyledi¤i manada de¤il. Bu konuda geçmiﬂimde siyasi olarak ciddi çal›ﬂma yapm›ﬂ
kiﬂi olarak bu konunun detay›na inmiﬂ bir kiﬂi olarak bir iki de rakam vermek istiyorum. Onun için bugün Bakan›n söylemek istedi¤i mesaj› ben orada ald›m. Say›n
Korkmaz’›n söylemek istedi¤i gibi de¤il. Yani Ba¤-Kur benim yan›mda, SSK benim
yan›mda. Gelsin Emekli Sand›¤› da benim yan›mda demek istemiyorum. Gerçi söyledi¤i çok do¤rudur, gerçe¤i söylüyor. ﬁunu söylüyor. Bizim esas s›k›nt›m›z ﬂu anda
sosyal bütçe diye bir bütçemiz yok. Y›llard›r gazetelerde yok böyle bir ﬂey. Y›ll›k
bütçe geliyor, sosyal bütçemiz yok. Yani Türkiye bütçesi ﬂu anda 470 trilyon civar›nda. SSK’n›n yaln›z bütçesi 73 trilyon civar›nda. Ve bu genel bütçenin içinde gö-
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rülmüyor. Primler transferler vs. aç›kta kalm›ﬂ, aç›¤a al›nm›ﬂ. Denetlenemeyen rakamlar. Onun için paran›n bir k›sm› sa¤l›k al›mlar›na ilaç al›mlar›na gidilmiﬂ. Kim
içeri çantas› ile girdiyse onun ilaçlar› o dönem çok fazla tutuyor. Niye çünkü bir zamanlar kurum Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤›’na ba¤l› idi. Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤› alternatif olarak hastaneyi kendi açaca¤›na SSK’ya açt›r›yordu.
ﬁu anda Ba¤-Kur'da para olsun, üye olsun ve Ba¤-Kur’un diyalekti¤i X bakanl›¤›na, Çevre Bakanl›¤›’na ba¤l› olsun. Ba¤-Kur çevrecilikle ilgilenmeye baﬂlar. Çünkü
tepesindeki kiﬂi öyle, önümüzde örnek var. ﬁimdi burada tek çat› da neyi anlat›yor.
Bak›n ben ﬂu anda iki üç y›l›m kalm›ﬂ, emekli olmak istemiyorum. Niye istemiyorum?
Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan m› olaca¤›z, Ba¤-Kur’dan m› olaca¤›z? Hay›r efendim keﬂke Emekli Sand›¤›’ndan olsak. Çünkü Emekli Sand›¤›'ndaki sistem k›sa süreli
sistemdir. Prime dayal› sistem de¤il. 15 Ocak geldi mi göstergeler ﬂunlar bunlar
artt› m› tepedeki primler aktüel hesaplar hiç biri önemli de¤il, ödeniyor. Aç›k verirseler nerede ödenecek sonuçta nihayette, Hazine'den. Hazine'nin paras› nereden
geliyor? Vergi ödeyenlerden. Yani ben SSK’l› olarak ya da iﬂ sahibi olarak vergi ödüyorum, ücretli olarak. Ve Emekli Sand›¤› de¤ilse, Emekli Sand›¤›’ndan aidat alacak
olan bürokrat kesimi 657 say›l› yasaya tabi kesimi finanse ediyor. Ba¤-Kur ve
SSK'da ise prim esas›na dayal› bir olay var. ﬁimdi Bat›'da da ﬂu anda tart›ﬂma
var. Hatta özelleﬂtirme bile ﬁili’de baﬂlad›. Elimde bir makale var. ‹ngiltere’de iﬂsizlik sigortas›n›n özelleﬂtirilmesi konusu gündeme geliyor. Ama yani özelleﬂtirmiyorlar. Denetim teklifi koyuyorlar. Ve iﬂin güzel taraf› panzehir de bizim meslek grubu.
Bunlar devreye girerse denetlerse bu iﬂ olabilir diyorlar. ﬁimdi burada bu tek çat›
meselesinden kast›m›z ﬂu. Ayn› yaﬂta ayn› sürede çal›ﬂan insanlar art›k beraber
emekli olabilir.
ﬁimdi say›n Korkmaz’›n bir aç›klamas›n› dinlemiﬂtim. Çok da hoﬂuma gitmiﬂti.
Diyor ki iki tane ilkokul mezunu girdi. Derken birisi gitti ortaokulu bitirdi. Ortaokulu
bitiren üst dereceye göre emekli oluyor. Di¤eri garibim 7. derecede kal›yor. Arada
büyük maaﬂ fark› var. Hay›r bunlar› engellemeliyiz. Anayasa maddesi söylüyor.
Anayasa maddesine kaynakl›k eden madde, ‹nsan Haklar› Evrensel Beyannamesi'nin 25. maddesidir. 25. maddeyi okumuyorum, sosyal güvenlik sistemini anlat›yor. E¤er o sosyal güvenlik sistemini kurmak istiyorsa o zaman Ba¤-Kur’lu da,
SSK’l› da, Emekli Sand›¤› da ayn› ﬂekilde kurar. Ve inan›n ileride bu ülkede en kritik
dönemlerde bu üretimi gösteren kim olursa olsun siyasi düﬂünce en etkin düﬂünce
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olacak. Onun için Say›n Bakan›n mesaj› çok anlaml› ve do¤rudur. Tek çat› manas›,
kurumlar› bir araya getirelim, tek yönetim verelim, isterseniz bunlar›n tahsilatlar›n›da yapmas›nlar, vergi dairesi toplas›n. Bunlar›n as›l amac›, toplanan paray› iﬂletebilsinler. ﬁimdi ben bu konferans dolay›s›yla ümit ettim. Ço¤u gruplar›n gerçek
anlamda bildi¤imiz anlamda finans yönetimi yapacak daire baﬂkanl›¤› bile bulam›yor. Özel kanun ç›kar t›yoruz. Olmaz öyle ﬂey. Bu iﬂin belli bir yöntemini bulmak zorun day›z. Efendim ben bunu söylerken rakamlar› da söyleyeyim. Devlet bütçesinden fert baﬂ›na geliri 10’la 15 bin dolar aras›nda olanlarda, sosyal güvenlik sistemine giden rakam yüzde 33.5 Amerika Birleﬂik Devletleri’nde, Norveç’te yüzde
34.5, ‹sveç'te 46.9, Lüksemburg’da 49.5, Almanya’da 49.7, Fransa’da 44. Fert
ad›na da 1 ile 3 bin dolar kazananlar da Meksika’da yüzde 10, Brezilya’da yüzde
35.3, Romanya’da yüzde 10.4, Güney Kore’de 9.6, Tunus 9.7, Türkiye’de binde beﬂ.
Buna karﬂ›l›k büyük yerleri söylemiyorum ve noktal›yorum. Türkiye’nin devletten ald›¤› ayn› dönemdeki rakam, yüzde 2.6 iken, di¤er ülkelerin hiçbirisinde devlet bütçesinden transfer edilen para yüzde 11.2’nin alt›na geçmiyor. ‹ﬂte Türkiye’de tek çat›
olay› ﬂunun için gereklidir. Devlet memuruna tan›nan her hak Ba¤-Kur’luya ve
SSK’l›ya tan›nmal›d›r. Sabr›n›z için teﬂekkür ediyorum. Süremi beﬂ dakika geçti¤im
için özür diliyorum.

Esfender Korkmaz
Anlaﬂ›lan Masum Türker, SSK’dan daha dertliymiﬂ, çünkü onlar› beﬂer dakika
geçti. 10 dakika geçti. Teﬂekkür ederim. ﬁimdi efendim ben ﬂimdi soru soran arkadaﬂlara ikiﬂer üçer dakika içinde toparlamalar›n› rica ediyorum. ﬁimdi yine ayn› s›raya göre gidelim. Konuﬂma s›ras›na göre. Say›n Ba¤-Kur Genel Müdürü R›dvan
Selçuk, buyurun.

R›dvan Selçuk
Çok acele hemen okuyay›m. Say›n Erkin Balaban. ‹ﬂte çeﬂitli kamu kurum kuruluﬂlar›nda bir ortak çal›ﬂma yap›l›p da bilgi ak›ﬂ› sa¤lanamaz m› diye sormuﬂ.
Asl›nda örne¤in ben kendi kurumum aç›s›ndan konuﬂay›m. Ba¤-Kur kanununda da
buna benzer hükümler var. Ancak maalesef bunlar› uygulamaya koymak son derece
zor. Bürokrasiyi de siz yak›ndan tan›yorsunuz. Her kurum için kendi sorunu, en acil
en önemli sorundur. Ama buna ra¤men baz› diyaloglar sa¤lanabiliyor. Özellikle bir
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gazete kupürü eklemiﬂ. Son zamanlarda ortaya ç›kart›lan yolsuzlukla ilgili. Bu konuda bizim Emekli Sand›¤› ve SSK ile ortak bir iﬂbirli¤imiz var. Hangi kurumda bir
denetim eleman› bir ﬂey yakalarsa, sahte reçeteler vs. hemen di¤er kurumlara aktar›yoruz, bilgi sahibi olmas›n› sa¤l›yoruz. Türkiye çap›nda bütün ilçelerde daimi veya geçici irtibat bürosu kurulmas› çal›ﬂmalar›m›z var. Ayn› ﬂekilde ‹stanbul’da da
ilçelerde hizmet bürosu kurulmas› çal›ﬂmalar›m›z var. Bu çerçevede belediyelerden
ve meslek kuruluﬂlar›ndan yer temin etti¤imiz taktirde geçici veya daimi hizmet
bürolar› kuraca¤›z.
Say›n Ali Karc›l›'n›n Ba¤-Kur bir banka kuruluﬂu yoluna gidemez mi? Bu ﬂekilde bir norm ve standart birli¤i sa¤layamaz m› ﬂeklinde bir sorusu var. Ba¤-Kur’un
de¤il de Türkiye’nin sosyal güvenlik kuruluﬂlar›n›n kaynaklar›n› de¤erlendirebilecek
bir banka kurulmas› yolun da çeﬂitli teﬂebbüsler olmuﬂ. Ancak bugüne kadar maalesef baz› kesimler bu kurumlar›n bankac›l›k alan›na girmesini engellemiﬂler ve engellemeye devam ediyorlar. Amaç da iﬂte çok. Çok büyük rakamlara ulaﬂan bir bütçeleri var bu kurumlar›n. Ve bu kaynaklar bir yerlerde kullan›l›yor. Bu kaynaklar› kullanan kesimler, bu kaynaklar›n oralardan çekilmesini istemiyorlar ve sürekli engel
ç›kart›yorlar. Ancak onun mücadelesi veriliyor. O ﬂeyleri aﬂmak da çok zor. Onu da
belirteyim.
Topluluk sigortas› konusunda Say›n Kenan Ulur bir soru yöneltmiﬂ. Yani bizi
niye zorla Ba¤-Kur'lu yapmak istiyorsunuz ﬂeklinde. Bu konuya Say›n Bakan da de¤indi, ﬂuna karar vermek laz›m. Prensipleri koyup, o prensipler çerçevesinde sapmalara izin vermemek laz›m. E¤er ba¤›ms›z çal›ﬂanlar Ba¤-Kur kapsam›nda sigortal› olacaklar diyorsak tüm ba¤›ms›z çal›ﬂanlar istisnas›z ba¤›ml› kapsam›nda sigortal› olmal›. Ancak geçiﬂlerde ortaya ç›kan haks›zl›klar giderilmeli. Bunu sa¤layacak düzenlemeler yap›lmal›. Yine tüm sosyal güvenlik kuruluﬂlar›ndan emekli olanlar›n geçmiﬂteki hizmetleri, ödedikleri prim tutarlar› dikkate al›narak eﬂit miktarlarda emekli ayl›¤› yap›lacak düzenlemeler yap›lmal›. Yoksa Ba¤-Kur’un içinde bulundu¤u zor durum nedeniyle örne¤in ﬂimdi muhasebeci ve serbest mali müﬂavirler
SSK’ya geçmek istiyorlard›r. Bilahare baﬂka gruplar gelecektir. O zaman Ba¤-Kur’u
kapatal›m, herkes SSK’ya geçsin. Sonuçta bu da bizim savundu¤umuz tek çat›
modeline gelir. Tek çat› alt›nda olursa de¤iﬂik gruplar›n birbirleriyle olan iliﬂkilerindeki aksayan yönleri gidermek daha kolay olur.
Say›n Osman Ertem Ba¤-Kur Yasas›'ndaki de¤iﬂiklik tasar›s›nda prim tahsi-
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lat›n› vergi dairelerine b›rakmak istedi¤inizi söylediniz. Vergi dairelerinin kapasitesi
zaten yeterli de¤il, vergilerin tahsilinde. Peki bunu nas›l tahsil edecekler diyor. Ben
o konuda konumuzla ilgili olmad›¤› için görüﬂümü söylemedim. Ancak Türkiye’de en
büyük sorunlardan birisi de budur. Hani enflasyondur, bütçe aç›klar›d›r. Türkiye’de
vergi gelirlerini art›r›c› düzenlemeleri yapmak durumunday›z. Primler de zora dayanan bir gelirdir. Ayn› ﬂekilde vergi gibi mükelleflerden al›nan gelirlerdir. Türkiye’de
tüm kamu gelirlerini toplayan bir Gelirler Bakanl›¤› kurulmas›na ihtiyaç oldu¤unu
düﬂünüyorum. Ve bu bakanl›¤›n tek iﬂinin sadece vergi ve benzeri gelirlerin toplanmas› oldu¤unu, primlerin de bu ölçüde, bu çerçevede toplanmas›n› ve ilgili kuruluﬂlara aktar›lmas› gerekti¤ini düﬂünüyorum. O zaman bu bakanl›k güçlü bir bakanl›k
olacakt›r. Tek iﬂi bu oldu¤u için bunu yaparken daha kolay yapacakt›r. Ayr›ca Maliye Bakanl›¤›’ndaki iç çekiﬂmeden uzak bir yap›ya da kavuﬂturulabilecektir.
Say›n Hasan Er, Ba¤-Kur iste¤e ba¤l› sigortac›l›k yönetmeli¤i ile ilgili bir husus sormuﬂ. Burada ödenmeyen primlerle ilgili olarak hizmetin de¤erlendirilmesinde
geçmiﬂe de¤il, ileriye yönelik olarak de¤erlendirme yap›laca¤› belirtiliyor. Bu ileriye
yönelik de¤erlendirmeden ne anlaﬂ›lmas› gerekir ﬂeklinde soruyor. Buradan ﬂu anlaﬂ›lmas› gerekir. Primleri ödenmeyen dönemlere iliﬂkin, dönemler, ilerde emeklilikle ilgili hesaplamalarda dikkate al›nmayacakt›r. O kadarl›k bir sürenin geçmesi beklenecektir. Ondan sonra kiﬂinin emeklilik iﬂlemi yürürlü¤e konacakt›r. Bu anlaﬂ›lmaktad›r. Sorular bu kadar. Teﬂekkür ederim, sayg›lar sunar›m.

Esfender Korkmaz
Teﬂekkür ederim. Say›n Kuﬂo¤lu buyurun.

Bülent Kuﬂo¤lu
Teﬂekkür ederim Say›n Baﬂkan. Bendeki soru say›n Erol Alt›noz’dan. Çok hakl›, kendisine hak veriyorum. Bir kamu örgütü olan SSK’ya karﬂ› iﬂçi çal›ﬂt›¤› halde
kamu örgütünü doland›rm›ﬂ kimseler neden kamu hukukuna göre de¤il de para cezalar› ile cezaland›r›l›yor. Kat›lmamak elde de¤il, hakikaten. Yaln›z ﬂunu da hemen
söyleyeyim. Türkiye’de hukukçular da kamu hukukuna giriyor. Ve ekonomik suç kavram› Türkiye’de yerleﬂmiﬂ de¤il. ‹leri ki süreçte inﬂallah bu tür sorunlar›m›z olmayacakt›r. Konu sa¤l›kla ilgili. Biraz önce konuﬂmam s›ras›nda belirttim. Geçen y›l sa¤l›k giderleri 2.4 trilyon. Ve inan›n bu 2.4 trilyon liran›n en az 1 trilyon liras› istismar
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edilmiﬂtir. O nedenle SSK bu ilaç giderleri üzerinde özellikle pahal› olan ilaçlar konusunda çok s›k› durmaktad›r. Bu nedenle de baz› aksakl›klar ortaya ç›k›yor. Sizin sorunuzla yak›ndan ilgilidir.
Say›n Ertan Poker’in sorusu; sonuç olarak iﬂveren tahsilat› yapmay›p görevini
savsaklayan kurum. Ma¤dur olan tabii iﬂçiler. Bunun giderilmesi çok zor. Yetkililerden yan›t bekliyorum. Gerçekten zor. Yani ka¤›t üzerinde düﬂünülünce, makul olana
yapmak zor de¤il. Ama uygulamadan kaynaklanan baz› problemler var. Baz› ﬂeyleri
yapmak gerçekten çok zor.
Say›n Masis Yortan’›n bir sorusu var. Meclis gündeminde bulunan Ba¤-Kur
Yasas›'ndaki de¤iﬂikliklerin ne ölçüde olaca¤›n› bilmiyoruz. Ne zaman ç›kaca¤›n› bilmiyoruz derler. Yine bizim SSK’n›n bir beﬂ maddelik kanun teklifi var. Bu hafta görüﬂülmesi gerekiyordu Meclis'te. Biz de ne zaman ç›kaca¤›n› bilmiyoruz. Dilerim en
k›sa zamanda ç›kar.

Esfender Korkmaz
Efendim çok teﬂekkürler. ﬁimdi Say›n Korkmaz’a beﬂ dakika söz veriyorum
buyurun.

Özcan Korkmaz
Çok teﬂekkür ederim say›n hocam. Bana çok soru var. Ama Say›n Masum
Türker bir tak›m düﬂüncelerini ortaya koydular. Ona tabii cevap vermem farz oldu.
Bu arada siz de cevab›n›z› alacaks›n›z. ﬁimdi efendim ilk soru, arkadaﬂ›m›z diyor ki
as›l olarak Emekli Sand›¤›’nda 10 y›l, SSK’da 5, Ba¤-Kur’da 3. Ölen üyenin eﬂine
maaﬂ ba¤lanabilmesi için çok hakl›d›rlar. Haz›rlad›¤›m›z, bunu düzenleyen kanun tasar›s› ﬂu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemindedir. Biz de beﬂ y›l hizmeti olan bir iﬂçiye ölümü halinde yasalaﬂt›ran ayl›k ba¤layaca¤›z. Ve tüm geride kalm›ﬂ olaylar› da bu suretle çözece¤iz. Ba¤-Kur ve SSK’da zorunlu üyelik son bulunca
iste¤e ba¤l› prim ödeme boﬂta geçen y›llar› ileri ki yaﬂlarda emekli ayl›¤› ba¤lanmay› geciktirmemek mümkünken, Emekli Sand›¤›'nda de¤il. De¤il çünkü Emekli Sand›¤›
657 say›l› kanunla iç içe. Yani bir yerde kamu görevi bitti¤i an, Emekli Sand›¤› ile ilgili de bitiyor. Yani bu eﬂyan›n do¤as›na uygun bir düzenleme. E¤er bunu ters düz
etti¤iniz zaman o zaman zaten mesele biter. Bunlar› belki o zaman söyledi¤i gibi
ayn› çat› alt›na getirebilirsiniz. Ama 657 ile bu ba¤lant› devam etti¤i sürece ki ko-

728

1990-2006 PANELLER <<<

2.qxp

10/3/08

11:09 PM

Page 729

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

parmak mümkün de¤il. Bu devam edecektir. ‹ﬂte bu Ba¤-Kur’dan SSK'ya, SSK'dan
Ba¤-Kur’a geçiﬂler do¤ru. Çünkü kurumlar›n verdi¤i hizmetler farkl› olunca ister istemez, bir yerden bir yere geçiﬂ devam ediyor. Yasa ç›karmak bizim iﬂimiz de¤ildir
diyemezsiniz. Çok haks›zlar, hakikaten arkadaﬂlar Türkiye’de yasalar› bürokratlar
istedi¤i gibi düzenlerler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Komisyonu’nda ve di¤er
komisyonlarda bu tart›ﬂ›l›r ama esas düzenleyici bürokratlard›r o bak›mdan kendisine can› yürekten kat›l›yorum. Bir di¤er soru. Son günlerde emeklilerin antibiyotikleri ve vitaminleri al›nam›yor. Evet do¤rudur. Emekli Sand›¤› bütçe uygulama talimat›na göre, Maliye ve Gümrük Bakanl›¤›’nca ç›kart›lan bütçe uygulama talimat›na
göre ödemelerini yapar. Orada bu sene yap›lan düzenlemede san›yorum tasarruf
amac›yla olsa gerek. Bunlar›n ödemesi ç›kart›ld›. ﬁimdi efendim bak›n›z bu düzenlemeyi Maliye ve Gümrük Bakanl›¤› yapt›. Öyle san›yorum ki ileride daha öncede böyle
bir düzenleme yap›ld›. Bir tak›m ﬂikayetler s›zlanmalar üzerine bundan geri ad›m
at›ld›. Belki de zaman içinde düzenlenebilir. Ama üzülerek ifade edeyim ki burada
esas tasarruf ﬂeylere de yans›d› biliyorsunuz. Gazetelere de yans›d›. Biz olaylar›n
peﬂinde koﬂturmaktan inan›n b›kt›k usand›k. ﬁu anda benim 28 iﬂimden yar›s› ‹stanbul’da. Gazetelere yans›d›, bu tabii trilyonluk de¤il. Benim ilaç ödemem zaten
trilyonu tutmuyor. Milyarlara varan bir yolsuzluk. Bunun üzerindeyiz. Tabii ki bu di¤er sosyal güvenlik kuruluﬂlar›yla da müﬂterek bir çal›ﬂmada olarak güven umuyorum. Gelelim say›n Türker’in aç›klamalar›na. Dediler ki iﬂte Emekli Sand›¤› Genel
Müdürü de a¤laﬂt›. Sosyal yard›m zamm›. Hiç de öyle bir ﬂey yapmad›m ben. Çünkü
Emekli Sand›¤›’n›n sosyal yard›m zamm› diye bir sorunu yok. Ben niye a¤laﬂay›m ki,
öyle bir ﬂey yok. ‹ﬂ takibi yönünden bize de yetki verilsin. ﬁunu bununla ifade edebilirim. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand›¤›'nda iﬂ takibi yok. Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sand›¤›'na tabi vatandaﬂ günün 8 saatinde beni de bulabildi¤i gibi telefonda, her türlü benim emrimde çal›ﬂan arkadaﬂa da ulaﬂabilir. Ve diledi¤ini derdi varsa rahatça anlatabilir. E¤er bir hadi can›m Emekli Sand›¤› Genel Müdürü de abart›yor diyeniniz varsa, pazartesi günü denemesi bedava. Sosyal bütçe diye bir ﬂey
yok. ﬁimdi arkadaﬂlar kavramlar› yerli yerine oturtmam›z laz›m. Sosyal bütçeyi siz
devlet bütçesi içinde sosyal bütçe diye bir ﬂeyi görelim derseniz. O zaman nerede
kald› sosyal güvenlik kuruluﬂunun tüzel kiﬂili¤i ve özerkli¤i. Yani sosyal bütçe tabiiki
devlet bütçesinde olmayacak. Bu sosyal bütçe Emekli Sand›¤›'n›n kendi betçesinde
var. Sosyal sigortalar›n kendi bütçesinde var. Ve bunlar zaten genel bütçeye dahil
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de¤il. Kavramlar› kar›ﬂt›rmamak laz›m. E¤er bunu biz devlet bütçesinde görmek istiyoruz derseniz o zaman bugün çok tart›ﬂ›lan ve yeteri gibi olmad›¤› ifade edilen
ne SSK’n›n özerkli¤inden, ne Ba¤-Kur’dan, ne Emekli Sand›¤›’ndan söz edilemez.
Bunlar›n bir yönetim kurumlar› vard›r. Yönetim kurumlar› bunlar› idare ederler. Ve
kendi bütçelerini kendileri tespit ederler. ‹lgili bakan›n imzas› ile bu iﬂ biter. Ayn› çat› olay› da san›yorum ki tam anlaﬂ›lamam›ﬂ. Yani Say›n Türker diyor ki ilkokul mezunu biri 3. dereceden emekli oluyor, biri 7. dereceden. Tamam ben zaten onu eleﬂtiriyorum. 657’deki bu s›n›rland›rmay› kald›r›rsan›z o iﬂ biter. Üç sosyal güvenlik kuruluﬂunda da siz ayn› matrah üzerinden emekli ayl›¤› kesene¤i al›yorsan›z, prim al›yorsan›z tabii ki ba¤layaca¤›n›z emekli ayl›¤› da yani olur. Siz birinden 177 bin alacaks›n›z, birinden 300 bin alacaks›n›z, biri 760 bin verecek. Ondan sonra efendim
diyeceksiniz ki hepsi eﬂit olarak ayl›k als›n. Yani nerede var, bu dünyan›n neresinde
var. E¤er bunlar› eﬂitledi¤iniz zaman bu iﬂi kökünden hallolur. Ayn› çat› olay› asl›nda herhalde yanl›ﬂ anlaﬂ›lm›ﬂ. Norm ve standart birli¤i olay›d›r. Norm ve standart
birli¤ini sa¤lamak tabii ki zordur. Ama ayn› çat› olay› güzel bir edebiyatt›r. Bu hep
yap›l›r. 20 y›ldan beri de yap›l›yor. Teﬂekkür ederim.

Esfender Korkmaz
Efendim teﬂekkürler. Say›n davetliler panel sonunda bir plaket töreni var. 5
dakika daha sabr›n›z› rica ediyorum. Panelimize kat›lan sizlere teﬂekkür ediyor,
sayg›lar sunuyoruz.
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>>> I. Oturum

Nail Sanl›
Say›n Baﬂkan›m, de¤erli konuklar, say›n bas›n mensuplar›, ‹stanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n haz›rlam›ﬂ oldu¤u “Özelleﬂtirme ve Demokratikleﬂme” paneline hoﬂgeldiniz. Panelimizin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapmak üzere Oda
Baﬂkan› Say›n Yahya Ar›kan’› mikrofona davet ediyorum. Buyurun Say›n Baﬂkan›m.

Yahya Ar›kan
De¤erli bakan›m, de¤erli milletvekillerim, say›n genel baﬂkan›m, de¤erli konuﬂmac›lar, de¤erli meslektaﬂlar›m hepinizi sayg›yla selaml›yorum. ‹zin verirseniz üç
aﬂamada tart›ﬂaca¤›m›z kapsaml› panelimiz için görüﬂlerimizi çok k›sa bir biçimde
aktarmak istiyorum. Özelleﬂtirme hepimizin de bildi¤i üzere bizim gibi az geliﬂmiﬂ ve
geliﬂme sürecindeki ülkeler için öncelikle zorunlu, her zaman olmasa da tamamlay›c› bir model olarak gündemimizdedir. Demokratikleﬂme gene bizim gibi az geliﬂmiﬂ
ülkelerde ekonomik sosyal kültürel ve siyasal geliﬂmelerin yaﬂamsal önem taﬂ›yan
bir unsuru. Aç›kl›k ve kat›l›kla soluk alan bir model olarak gündemimizdedir.
De¤erli arkadaﬂlar; devlet iﬂletmecili¤i yeni bir ﬂey de¤ildir. Oluﬂum süreci
içinde dayand›¤› teorinin tutarl› olup olmad›¤› bir yana pratik sürecinde de özellikle
ülkemizde de pek çok zaaf yanl›ﬂ tutars›z ve yanl› politikalar yaﬂad›k. Bir biçimiyle
sermaye birikimi oluﬂturmak, bir biçimiyle de kapitalist sistem içinde rekabeti körükleyerek özel sektörün önünü açmak gibi iﬂlevsel yollardan geçtik. Baz› iﬂler vard›r ki ancak büyük sermaye gerektirir. Özel sermaye birikimi zay›f oldu¤undan devlet o iﬂlere girdi. Birde karl› olmas› pek mümkün olmayan sübvansiyon isteyen iﬂler
vard›r ki o alanlara da özel sermaye zaten giriyordu. Merkezi otorite zorunlu olarak
girdi. Bilindi¤i üzere Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda ﬂeker fabrikalar›, çimento fabri kalar› kuruldu. Ulaﬂ›ma yat›r›mlar yap›ld›. Öyle ki 1960’lara gelin di¤inde rafinerileri ve
demirçelik iﬂletmelerini devlet kuruyordu. Özel sermaye komprodorluk düzeyi ve
al›ﬂkanl›klar›ndan henüz kurtulmam›ﬂt›. A¤›r sanayi yat›r›m sanayi böyle planlar
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yapm›yordu. K›saca devlet kamusal karakterli bütün yat›r›mlar› yap›yor, sübvan siyon politikalar› uyguluyordu. De¤erli arkadaﬂlar›m iﬂte tam bu noktada san›yorum
özelleﬂtirme olgusunun Türkiye gerçe¤inin ne kadar›yla zorunluluk, ne kadar›yla propaganda bunu bilmek gerekiyordu. Devlet iﬂletmeleri önemsizdir ve bütçeye yük oluyor denmektedir. Kaynaklar baﬂar›yla kullan›lamazlar deniyor ne kadar› do¤rudur.
K‹T’ler baﬂ›ndan bugüne de¤in siyasal istismara aç›k olmuﬂtur deniyor. K‹T'lerin iﬂletme ve iskan politikalar›n› siyasiler belirlemiyor mu? Baﬂar›s›ndaki pay yüzdeleri
kimlere aittir. Devlet iﬂletmeleri teknolojik yenilikleri çabuk uygulayamaz deniyor.
Gecikmiﬂ teknoloji rekabet ortam›nda geri düﬂmeyi getirir deniyor gerçek nedir? ‹nsan kaynaklar›n›n yanl›ﬂ kullan›m› yüzünden maliyetteki ücret pay›n›n yüksekli¤inden dem vuruluyor. Bir yumurtay› beﬂ kiﬂiye taﬂ›tmay› bir politik tasarruf olarak
kimler benimsedi bunu ö¤renmek istiyorum.
San›yorum çok de¤erli konuﬂmac›lar›m›z özelleﬂtirmenin neresindeyiz, hangi
sektöre öncelik verilecek, hangisinden vazgeçilmeyecek, çal›ﬂanlar ad›na ne kadar
zarar görülecek yada k›sa ve uzun vadede ne kadar yarar görecekler bu tür sorular›n yan›t›n› bugün bir anlamda alaca¤›z. Bir konu daha var ki IMF ve Dünya Bankas›'n›n politikalar›. Bu kuruluﬂlar özelleﬂtirmeyi talep eder hatta sadece talep etmez süreci de belirlerler. Maaﬂ dondurmaktan, iﬂçi ç›karmaya, örgütlü yaﬂam›n
önünü t›kamaktan, kemer s›kmaya kadar bütün süreci belirlerler. Hükümetler buna
zaman zaman ac› ilaç geçiﬂ dönemi diyorlar. Ben buna s›k›nt›n›n eﬂit olmayan paylaﬂ›m› diyorum. ﬁimdi önemli bir sorunun daha yan›t›n› bekliyorum. Çal›ﬂanlar neyle
karﬂ› karﬂ›yalar. Bunu herkes ö¤renmek istiyor. Bildi¤iniz gibi özellikle 1990 baﬂ›ndan itibaren dünyan›n hemen bütün ülkelerinden özelleﬂtirme olgusu bir boyutuyla
yaﬂand›. Ac›s›n› da en çok çal›ﬂanlar ve onlar›n örgütleri çekti. 90’da Çat ve Zaire’de genel grevler, Hindistan’da yayg›n direniﬂler, 91’de Pakistan, Bangladeﬂ, Yunanistan ve ‹talya'da genel grevler, 92 ve 93’te Bolivya, Zambiya ve Kolombiya’da
genel grevli direniﬂler. ‹ngiltere’de demiryollar›n›n özelleﬂtirilmesinin aç›klanma s›n›n ard›ndan lokal direniﬂler. Almanya’lar›n birleﬂtirilmesiyle Do¤u'daki iﬂyerleri kapat›lma ve özelleﬂtirme sürecine sokuldu. Bu amaçla oluﬂturulan programla kurum
çal›ﬂanlar›n›n % 60’›, 1992 y›l›n›n sonunda iﬂten ç›kar›ld›lar.
Çal›ﬂanlara ne olacak? Bu soruyla birlikte özelleﬂtirme hangi boyutuyla ele
al›n›rsa al›ns›n biz muhasebeci mali müﬂavirler kazan›lm›ﬂ haklar›m›za ek olarak talep etti¤imiz kimi yetkilerle bir çok soruna çözüm sa¤layabilece¤imiz kan›s›nday›m.
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Ön denetim fonksiyonunun yan› s›ra bankalara verilen bilançolar da anonim ﬂirketlerinde ve kooperatiflerde denetçilik yan›m›zdan yararlan›ld›¤› taktirde özelleﬂtirmede ne olacaksa ya da olmayacaksa inan›n biz birlikte olaca¤›z. Aç›k ve ﬂeffaf bilançolar öz varl›klar ve kesin hesaplar› biz ortaya ç›kartaca¤›z. Bunu da yeri gelmiﬂken önemli bir konu olarak gündeminize sunmak istedim. Bilindi¤i gibi kamu iktisadi kurumlar ürün ve hizmetlere yap›lan zamlarda devlet dolayl› olarak ald›¤› vergiyi artt›rabilmekteydi. Özelleﬂtirme sonucu dolays›z vergiye geçilecek ama acaba
yeni vergi indirimleri yat›r›m teﬂvikleriyle toplam vergi hangi düzeyde olabilecek. Bu
soru yan›tlanmal› san›yorum. Son bir noktaya de¤inerek özelleﬂtirme konusunu
geçmek istiyorum. Özelleﬂtirme yerine ﬂimdi sektörler gerçekten sat›ls›n ama elde
tutulacak olanlar özerkleﬂmeli. Siyasi bask›dan uzak ça¤daﬂ bir iﬂletme politikas›yla yönetilmeli. San›yorum bu da önem taﬂ›yan bir politika.
De¤erli arkadaﬂlar›m özelleﬂtirme olgusu hangi gerçekle önümüze gelirse gelsin demokratikleﬂme konusu netleﬂemez ve gündemden düﬂer hedeflerinden sapt›r›l›rsa gizli kap›lar ard›ndan uygulanacak peﬂkeﬂ politikalar› hepimizi yaralar. Demokratikleﬂme konusu bizim için çok önemli. Uygar dünyada yerimizi almak istiyorsak demokrat olmak zorunday›z. Akl›na geleni fikir sanan düﬂünce yoksunu insanlar›n hem ço¤almas›n› hem de örgütlenmesini gözlemliyoruz. Ça¤daﬂ uygar ve ayd›n
oldu¤unu söyleyen insanlar› ve gruplar›n örgütlü bir yaﬂam› seçmemesi yada seçememesi tamam›yla demokratik yaﬂam›n felsefesine ve disipline haz›ms›z olmay›ﬂ›m›zdan kaynaklanmaktad›r. Günümüz insan› mutlak surette örgütlü yaﬂamak zorundad›r. Kimimiz do¤ay› ve çevreyi koruyan örgütlere üye oluruz, kimimiz bir beldenin tan›nmas› yönünde örgütleniriz, kimimiz kirleten enerjinin varl›¤›na karﬂ› örgütlenmeyi gerekli görüp kimimiz de ülkemiz için çok gerekli gördü¤ümüz laik ve demokratik bir Türkiye’nin tüm kurumlar›yla yaﬂamas› ve geliﬂmesi için örgütleniriz. Evet
k›sacas› örgütlenme demokratik yaﬂam›n en has özelliklerinden biri. Düﬂünmek ve
düﬂüncesini ifade edebilmek demokrasi gere¤idir. Yaﬂam›n gerçeklerini ve her anlamda insanl›k durumumuzu s›nayan ilkeleri sadece ve sadece kendi ﬂatomuzun
burçlar› aras›nda var oldu¤u varsay›m›ndan uzaklaﬂmal›y›z. Hayat ne bizim etraf›m›zda dönmekte ne de bizi etkilemeyecek kadar uza¤›m›zda. De¤erli arkadaﬂlar›m
turneye ç›kan tiyatro grubundan orman içi köylerin idari yap›s›na, su alt› avc›l›¤›ndan tapu kadastro mevzuat›n›n gayri müslüm olan yurttaﬂlar›n hükümlerinin meslek oda ve derneklerin amaç maddelerinden isim seçme özgürlü¤üne kadar her yer-
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de ne yaz›k ki 12 Eylül felsefesinin ben yapt›m oldu tarz›n›n izleri hala var. Öyle bir
gelenek oluﬂmal› ki demokrasi ve kurumlar› yaﬂayabilsin. Hepiniz gerçe¤i asl›nda biliyorsunuz ve mutlaka bir biçimde de tepkinizi göstermiﬂsinizdir. Ama 12 Eylül’ün
üzerinden bunca y›l geçtikten sonra elle tutulur yan›n›n olmad›¤›n› nedense ancak
var›ld›. O günlerde ço¤u insan 5 kenar›n asl›nda dünya büyüklerinden oldu¤una dem
vurmuyorlar m›yd›? Derneklerin asl›nda insanlar› zararl› fikirler etraf›nda bir araya
geldikleri fesat yuvalar› oldu¤u konusunda hem fikir de¤iller miydi? Bask› ve ﬂiddetin ruhlar›m›z›n tepkilerimizi zaman›nda gösterebilecek örgütlü davranma gelene¤inin mutlak surette oluﬂmas› gerekmektedir.
20. yüzy›l biterken bizler henüz örgütlü yaﬂaman›n erdemlerinden haberdar
de¤iliz. Hem çok seslilikten söz edece¤iz hem de düﬂünce suçu icat edip ayd›nlar›
içeri ataca¤›z. Hem sivil toplum havarisi kesilece¤iz hem de örgütlü yaﬂam› öcü gibi
gösterece¤iz. ‹ﬂte bu çifte standart olmamal›d›r. De¤erli arkadaﬂlar›m düﬂüncelerimizin sesli ifadesini bulabilece¤imiz araçlar olan örgütlü yaﬂam›n önünün nas›l kesildi¤inin son bir kan›t› da meslek yasam›z›n 14. maddesinde yer alan Anayasa'n›n
135. maddesine dikkatinizi çekerek konuﬂmam› tamamlamak istiyorum. Anayasa'n›n 135. maddesi kamu kurumu niteli¤indeki meslek kuruluﬂlar› ve üst kuruluﬂlar›
belli bir mesle¤e sahip olanlar›n müﬂterek ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak mesleki faaliyetle
rini kolaylaﬂt›rmak mesle¤in genel menfaatlerine uygun olarak geliﬂmesini sa¤lamak, meslek mensuplar›n›n bilgileriyle ve halkla olan iliﬂkilerindeki dürüstlü¤ü ve güveni hakim k›lmak üzere meslek disiplinini ve ahlak›n› kurmak maksad›yla kanunla
kurulan ve organlar› kendi üyeleri taraf›ndan kanunda gösterilen hususlara göre
yarg› gözetimi alt›nda gizli oyla seçilen kamu tüzel kiﬂilikleridir. Meslek kuruluﬂlar›
kuruluﬂ amaçlar› d›ﬂ›nda faaliyet gösteremezler. Siyasetle u¤raﬂamazlar, siyasi
partiler sendika ve derneklerle ortak hareket edemezler. Siyasi partiler sendikalar
ve sendika üst kuruluﬂlar› meslek kuruluﬂlar›n›n üst kuruluﬂlar› organlar›n›n seçimlerinde aday gösteremezler. Ve belli adaylar›n üye faaliyetlerinde faaliyet gösteremezler ve propaganda yapamazlar. Kamu kurulu niteli¤indeki kuruluﬂlar kanunda
gösterildi¤i ﬂekilde devletin ihlali ve mali denetimine tabidir. Amaçlar› d›ﬂ›nda faaliyet gösteren ve siyasetle u¤raﬂan meslek kuruluﬂlar›n›n sorumlu organlar›n görevlerine kanunun belirtti¤i ﬂekilde belki iste¤i üzerine mahkeme karar›yla son verilir.
Ve yerlerine yenileri seçtirilir. K›saca özel oluﬂturulmuﬂ bir hukuk ve özel oluﬂturulmuﬂ bir mahkemenin gözlem ve saptamalar›yla kamusal karakterli bir kurumun yö-
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neticileri bir ç›rp›da görevden al›nabilir. Burada söyledi¤imiz her söz farkl› bir ﬂekilde yorumlanabilir. ‹ﬂte bugünü karﬂ›lamayan antidemokratik yasalarla karﬂ› karﬂ›yay›z.
De¤erli arkadaﬂlar›m; maddenin tamam›n› okumad›m. Ama hepinizin de dikkatini çekti¤i gibi yasan›n içerdi¤i yasan›n içeri¤i insanca bir özellik taﬂ›m›yor. Hiç bir
biçimde siyasi faaliyet göstermeyecek olan insan gruplar›n› neye benzetebiliriz, nas›l tan›mlayabiliriz. Ülkemizi seviyoruz. Elbette olumlu olumsuz geliﬂmeler üzerine fikir yürütmemiz yurtsever bir görevdir. Bir yanda suiistimal, hak gasp›, rüﬂvet yolsuzluk ve kay›rmac›l›k öte yandan bu sakatl›klar› görüp fikir yürüten insanlar›n susmas›n› beklemek bir yana susturulmalar› için anayasal engeller konmaktad›r. ‹ﬂte
biz buna karﬂ›y›z. Herkes düﬂündü¤ünü söyledi¤i gibi silahl› terörü benimsemeyen
herkesin düﬂündükleri gibi örgütlü olabilme haklar› bulunmal›d›r. K›sacas› özelleﬂ
tirme yeni yeni h›rs›zl›klar, demokratikleﬂme yeni bask› düzeni olmamal›d›r. Hepinizi
beni sab›rla dinledi¤iniz için teﬂekkür ediyorum.
Bugünkü panelimize kat›lan baﬂta Say›n Bakan›m›z, de¤erli ‹stanbul milletvekilleri, Genel Baﬂkan›m, birlik yöneticilerim Türkiye’nin dört bir yan›ndan gelen oda
baﬂkanlar›m ve de¤erli konuﬂmac› arkadaﬂlar›ma çok teﬂekkür ediyor tekrar sayg›
ve sevgiyle selaml›yorum. Ve sunuﬂ konuﬂmalar›n› yapmak üzere Türkiye Serbest
Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir ve Yeminli Mali Müﬂavirler Odalar›
Birli¤i Baﬂkan› Say›n Mustafa Özyürek’i davet ediyorum.

Mustafa Özyürek
Say›n Bakan›m, de¤erli milletvekilleri, sayg› de¤erli konuklar, aziz meslektaﬂlar›m. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler ve Yeminli Mali Müﬂavirler Odalar› Birli¤i ad›na hepinizi sayg›yla sevgiyle selaml›yorum ve hoﬂ geldiniz diyorum. De¤erli arkadaﬂlar›m; salona girince bu kadar büyük bir salonu dolduramaman›n
üzüntüsünü ‹stanbul Odas› yöneticileriyle paylaﬂt›k. Ama kendileri buraya doldur
makta bir kusur etmiﬂler o nedenle buras› dolmad›. Biliyorsunuz Meclis'te özelleﬂtirme görüﬂmelerinde ço¤unlu¤u sa¤lamak için ya iﬂkembe çorbas› ya pasta ikram
ediliyordu. ‹stanbul Odam›z da sabah gelenlere birer Beykoz paças› ikram edece¤imizi söyleseydi, buras› rahat rahat dolard›. Ne yapal›m art›k Türkiye o hale geldi ki
ikrams›z hiçbir ﬂey olmuyor. Her mal› satarken yan›nda bir eﬂantiyon veriliyor. Gazete satarken biliyorsunuz mutlaka yan›nda bir ﬂey veriliyor. Art›k tek baﬂ›na bir
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mal› satmak mümkün de¤il. Onun için yeni gelen arkadaﬂlara önerim, özelleﬂtirmeyi
pazarlarken mutlaka ek bir avantaj sa¤lamal›d›rlar. Bu K‹T’leri tek baﬂ›na hiç kimseye satamay›z. Onun için yan›na mutlaka bir ﬂeyler katmam›z gerekiyor.
De¤erli arkadaﬂlar›m; bugün bir insan haklar› günüdür. Biz Dünya ‹nsan Haklar› Günü'nde demokratikleﬂmeyi ve özelleﬂtirmeyi tart›ﬂ›yoruz. En önemli konu ülkemiz için özellikle 12 Eylül darbesinden sonra gündemden düﬂmeyen konu özgürlükler ve demokratikleﬂmedir. Fakat ne yaz›k ki burada pek çok dostumla beraber
12 Eylül darbesinden sonra ‹stanbul’un her soka¤›nda her mahallesinde avaz›m›z
ç›kt›¤› kadar 12 Eylül anayasas›n›n bütün hükümlerini kald›raca¤›m›z›, antidemokratik bütün yasalar›n› ay›klayaca¤›m›z› söyledik. O yönde halktan destek istedik ve
ayn› temalar› iﬂleyen iki parti 1991 y›l›nda iktidara geldiler. Fakat bugün hala demokratikleﬂme özgürlükler konusu Türkiye’nin gündeminin baﬂ maddesi olmaya devam ediyor. Ve ne yaz›k ki mesafe almak yerine irtifa kaybederek bu konuda s›n›fta
kal›yoruz.
De¤erli arkadaﬂlar›m; e¤er bir ülkede demokrasiyi yerleﬂtiremezseniz o ülkede
art›k kalk›nmay›, büyümeyi ve ekonomik sorunlar› çözmeniz mümkün de¤ildir. Bu sadece bugünün ﬂartlar›nda DEP davas›n›n etkisiyle ve d›ﬂardan yöneltilen bask›larla
oluﬂmuﬂ bir düﬂüncemiz de¤ildir. Bu y›llard›r inançla ifade etti¤imiz ve gerçekten
baﬂka bir çözüm olmad›¤›na samimiyetle inand›¤›m bir davad›r. E¤er Türkiye özgürlük davas›n› kazanamazsa Türkiye bütün kurum ve kurallar›yla iﬂleyen bir demokratik düzeni kuramazsa, kalk›nma konusunda mesafe alamay›z. Art›k bütün dünyada
bu literatürü benden daha iyi takip eden de¤erli dostlar›m var burada. Bütün dünyada büyüme kalk›nma konular› daha geri plandad›r. Esas gündem maddesi demok
rasidir. Bu az geliﬂmiﬂ bütün 3. dünya ülkeleri için de böyledir.
Halbuki Türkiye gibi iki yüzy›ld›r bir demokratikleﬂme, bat›laﬂma, özgürlükler
mücadelesi veren bir ülke için de¤iﬂmez bir gündem maddesidir. De¤erli arkadaﬂlar›m acaba niçin bunca eme¤e, bunca çabaya ve çok a¤›r bedeller ödenmesine ra¤men demokratikleﬂme konusunda mesafe alam›yoruz. Zaman zaman ortaya at›l›r
denilir ki Türkiye’de pek çok haklar özgürlükler tepeden geldi. Mücadelesi yap›lmad›
bedeli ödenmedi. Onun için daha ileri aﬂamalarda de¤iliz. Bu belki dün için do¤ruydu. Fakat bugün için art›k bu iddia haks›zd›r. Türkiye gerçekten özgürlükler için demokrasi için uygarl›k için çok evlad›n› kaybetti. Deniz Gezmiﬂ’lerden pek çok insana
kadar bir özgürlük mücadelesi yapan insanlar› ast›k. Darbelere muhatap olduk
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baﬂbakanlar ast›k. Bunlar az ﬂeyler de¤ildir. Bu ülke bu insanlar bu demokrasinin
bu özgürlüklerin bedelini ödemiﬂtir. Buna ra¤men çok geri bir noktaday›z. Buna
ra¤men mesafe alam›yoruz. Bunun temeli bana göre özellikle daha çok merkez partilerimizin demokrasi ve özgürlükler konusunda çok samimi olmad›klar›n› görüyorum. Pek çok ﬂey söyleniyor. Geçen seçimde bütün konular› çözelim denildi ve bu insanlar baz› insanlar›n peﬂine düﬂtüler. Ama ne yaz›k ki hala yerimizde say›yoruz.
Muhalefete geçince ma¤dur olunca demokrasi havarisi kesilenler bu sorunlar› çözme olana¤›na kavuﬂunca yan çiziyorlar. Burada ciddi bir inançs›zl›k var, temelinde
bu var. Elbette her partinin farkl› bir siyasal anlay›ﬂ› olacakt›r. Farkl› farkl› noktalarda olaylardan yaklaﬂ›r›z ama baz› temel konular var ki art›k özgürlüklerin temelidir, demokrasinin temelidir. Bu asgari müﬂtereklerde, art›k demokrat›m diyen, liberalim diyen bütün unsurlar›n demokrasiden yana olan, milli iradeden yana olan bütün partilerin birleﬂmesi laz›m. Biz burada bir vatandaﬂ olarak, bir samimiyet göremiyoruz. Anayasay› de¤iﬂtirelim diye bunca çabalar var. Geçen gün demokrasi
platformu olarak ziyaretine gitti¤imizde Say›n Cindoruk da ne kadar üstün bir çaba gösterdi¤ini uzun uzun anlatt›. Çabalar var ama herkes bir bahane buluyor ve
gereken ad›m at›lm›yor. O ad›mlar at›lmad›¤› zaman iﬂte içerde Petrol‹ﬂ Baﬂkan›
gibi Fikret Baﬂkaya gibi Haluk Gerger gibi kitap yazmaktan, düﬂünce aç›klamaktan,
makale yazmaktan baﬂka hiç bir suçu olmayan insanlar› hapislerde süründürüyoruz. Ve bunlara bir özgürlük sa¤layacak, bunlar› o haks›z yere hapiste yatmalar›n›
önleyecek bir terörle mücadele yasas›n›n ç›kar›lmas› bile büyük sorun oluyor. Ve gerekli ad›mlar at›lam›yor.
De¤erli arkadaﬂlar›m; özgürlük herkese laz›md›r. Özgürlük, demokrat›m diyen
herkese laz›md›r. Onun için bir an önce özellikle siyasal partilerimizin parlamenterlerimizin art›k demokratikleﬂme paketi demeye dilimiz varm›yor. Daha önce büyük
iddialarla anayasal de¤iﬂiklikleri de içerecek ﬂekilde aç›klanan demokrasi paketinden bir ﬂey kalmad›. Sonunda biraz daha ifade özgürlü¤ünün s›n›rlar›n› geliﬂtirecek
bir terörle mücadele yasas›n›n bir iki maddesinin de¤iﬂmesi konusunda ﬂöyle mi
yazaca¤›z, böyle mi yazaca¤›z. Öyle veya böyle yazal›m art›k fikir aç›klamas› nedeniyle içeriye att›¤›m›z, hapiste tuttu¤umuz insanlara lütfen bu özgürlü¤ü sa¤layal›m. Bu gerçekten önce bize karﬂ›, insanlar›m›za karﬂ› bir ay›pt›r. Ve küreselleﬂen
dünyam›zda d›ﬂa karﬂ› çok daha büyük ay›pt›r. De¤erli arkadaﬂlar›m bunlar›n üstesinden Türkiye gelmelidir. Türkiye’nin potansiyeli, Türkiye'nin insan birikimi bunlar›
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aﬂm›ﬂt›r. Ama siyasal mekanizmam›z, siyasal partilerimiz t›kanm›ﬂt›r. Bu t›kan›kl›¤›n önünü aﬂman›n yolunu mutlaka bulmam›z gerekmektedir. Ben bunu parlamento
d›ﬂ›nda ve partilerin d›ﬂ›ndaki özgürlükçü örgütlerin kendi aralar›nda dirsek temas›
yaparak, demokrasi ve özgürlük mücadelesini daha etkin bir ﬂekilde yürüterek Türkiye’de mesafe al›naca¤›na inan›yorum. Parlamentoya müessese olarak inanc›m
kalmad›. Ama ne yaz›k ki burada de¤erli temsilcileri var. Hepsinin ben buradaki görevini yapt›¤›na inan›yorum. Ama parlamentonun bugünkü ﬂekline bu günkü yap›s›na sadece ben de¤il öyle zannediyorum ki sizlerin de halk›n da itimad› kalmam›ﬂt›r
de¤erli arkadaﬂlar. De¤erli arkadaﬂlar›m bu insan haklar› gününde özgürlükler meselesini demokratikleﬂme meselesini de¤erli konuﬂmac›lar enine boyuna tart›ﬂacaklar konuﬂacaklar.
Say›n Baﬂkan da belirtti ama bizimle ilgili olan bir noktaya dikkatinizi çekerek,
bu konuyu tamamlamak istiyorum. Anayasa'n›n 135. maddesi yani meslek örgütlerini siyasetten yasaklayan ve meslek örgütlerini devletin vesayeti alt›na alan bir
madde. ﬁimdi orada deniyor ki sendikalarla meslek odalar›n›n iﬂbirli¤i yapmas› yasakt›r. 24 Kas›m’da bütün meslektaﬂlar›m bilir, bizim Birli¤imizi, odalar›m›z› da denetim alt›na alan, bask› alt›na alan bir yönetmelik yay›nland›. Onun ilk tasla¤›nda
aç›kça yazm›ﬂt›. Gidece¤iz TÜRMOB’a bakaca¤›z, odalara bakaca¤›z. Di¤er meslek
kuruluﬂlar›yla sendikalarla bir iﬂbirli¤i yap›yorlar m›, yapm›yorlar m›? Bunu tespit
edece¤iz diye uzun uzun maddeler katm›ﬂlard›. Onu yazan arkadaﬂlar›ma dedim ki
bunlar için müfettiﬂ falan göndermenize gerek yok. Biz anayasam›z›n bu maddesini
her gün ihlal ediyoruz. Biz demokrasi platformunda sendikalarla da beraberiz. Di¤er
kitle örgütleriyle de beraberiz. Bu suçsa biz suç iﬂlemeye devam ediyoruz. Biz itiraz
ediyoruz suçumuza, onun için müfettiﬂ falan göndermenize gerek yok dedim. Ama
anayasan›n o maddesi orada durdukça 3568 say›l› yasan›n 41. maddesi orada durdukça iﬂte o yönetmelikten ç›kar, iﬂte bizleri bask› alt›na almaya çal›ﬂ›rlar. ‹ﬂte s›navlar nas›l yap›l›yormuﬂ falan onlar›n hepsi bahane hepsi zaman zaman buralarda
aç›k yüreklilikle fikir aç›kla mam›z› önlemeye çal›ﬂan giriﬂimlerdir. Bunlara biz pabuç
b›rakmay›z. Ama özgürlükler ve demokrasi hiç kimsenin kiﬂisel cesaretine b›rak›lacak
bir olay de¤ildir. Bunlar kurallar›yla, kurumlar›yla iﬂletilmesi gereken bir olayd›r.
De¤erli arkadaﬂlar›m; Türkiye’nin gündemini belirleyen önemli maddelerden biri
de özelleﬂtirme. Özelleﬂtirme ile ilgili geriye dönüp çok fazla bir ﬂeyler söylemek gereksizdir. Çünkü çok tart›ﬂ›ld›. Milli irade belli bir karar›n› verdi. Benim gibi memuri-
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yetinin yar›s›n› K‹T yöneticili¤inde geçirmiﬂ insanlar için K‹T’lerin bu kadar kötülenmesi do¤rusu biraz a¤›r geliyor. Ben Petrol Ofisi’nde yönetici olarak baﬂlad›¤›mda
zarar eden bir kuruluﬂu ufak tefek önlemlerle kar eden bir kuruluﬂ haline getirmiﬂtik. Ve hala Türkiye’nin en karl› kuruluﬂlar›ndan biridir. Onun için de ﬂimdi en rahat
en kolay sat›lacak bir kuruluﬂ olarak gündemdedir. E¤er bu K‹T’lere politik müdahaleler yap›lmasayd›, bir kiﬂinin yapaca¤› iﬂ için üç kiﬂi al›nmasayd›, fiyat politikalar›
serbest olsayd›, bugünkü durumda kesinlikle olmazlard›. Ama biz politik olarak buralar› arpal›k olarak kulland›k. Her türlü bask›y› yapt›k. Ondan sonra da döndük,
ﬂimdi bir foto¤raf çekiyoruz, diyoruz ki bu foto¤raf karesinde K‹T’ler çok kötü gözüküyor. Onun için kapatal›m diyoruz. Peki o foto¤raf›n birde öncesi var nas›l buraya gelmiﬂiz? Niye bu noktaya gelmiﬂiz? Orada kimse günah› üstüne almak istemiyor. Madem öyle madem ki her gün dört trilyon zarar ediyor. O halde bunlar› özelleﬂtirmeden satmadan baﬂka çare yok deniyor. De¤erli arkadaﬂlar›m biz elbette
nostaljik bir ﬂekilde duygulu bir ﬂekilde olaylara bakamay›z. Özelleﬂtirme ciddi bir
iﬂtir. Her yerde ifade ettim. Özelleﬂtirmeye ideolojik olarak bakmak yanl›ﬂt›r. Bütün
K‹T’ler bütün devlet kuruluﬂlar› kötüdür. Bunlar mutlaka sat›ls›n özelleﬂtirilsin bak›ﬂ› ideolojiktir, yanl›ﬂt›r. K‹T’ler sat›lamaz, k›l›na bile dokundurmay›z bak›ﬂ› ideolojiktir, yanl›ﬂt›r. Art›k iﬂletme baz›nda teker teker olaylar›n incelenmesi laz›m. ﬁimdi
hukuki alt yap›s› da uzun uzun tart›ﬂmalardan sonra bu özelleﬂtirme yasas›yla ortaya ç›km›ﬂt›r. Ve gerekli organlar kurulmuﬂ onlara da her türlü yetki tan›nm›ﬂt›r.
Onun için bundan sonra gerçekten hangi K‹T’in mutlaka özelleﬂtirilmesi laz›m. Hangi K‹T’in mutlaka devletin elinde bulunmas› laz›m. Bu noktada kapsaml› bir de¤erlendirmeye ihtiyaç var. De¤erli arkadaﬂlar bu geçti¤imiz 9 ay içinde Türkiye’nin Sanayi üretimi yüzde 8.6 düﬂmüﬂtür. Bilir misiniz bu dönemde K‹T'lerin üretimi yüzde
5.1 artm›ﬂt›r. Yani ekonomiye büyük yük oldu¤unu iddia etti¤imiz kuruluﬂlar bu kriz
döneminde üretimini art›rarak görevlerini yapm›ﬂlard›r. Özellikle kriz dönemlerinde
hangi K‹T’ler insanlar›n elinde bulunmal›d›r. Nas›l de¤erlendirece¤iz? Bunlar› teker
teker ele almam›zda zorunluluk var.
De¤erli arkadaﬂlar›m; art›k dünyada iﬂletmelerin sahipli¤i çok önemli olay de¤ildir. ‹ﬂletmelerin sahibi kamu da olabilir. Özel kiﬂiler de olabilir. Ama önemli olan o
iﬂletmenin verimli bir ﬂekilde iﬂletilmesidir. Üretimin artmas›d›r, istihdam›n artmas›d›r. Biz sahiplerini de¤iﬂtirdi¤imiz, özel firmalara aktard›¤›m›z bu iﬂletmeler acaba üretimlerine devam edecekler mi? Üretimde düﬂüﬂ olacak m›? ‹stihdam ne ola-
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cak? Bunlar›n hepsini gözeten bir özelleﬂtirme program›na kesinlikle ihtiyaç var. Ve
Zonguldak gibi Karabük gibi bütünüyle sosyal hayat›n› o iﬂletmelere ba¤lam›ﬂ ﬂehirlerimiz var, kentlerimiz var. Buradaki sosyal sorunlar nas›l çözülecek? Yani bunlar› yok saymak mümkün de¤il. Elbette ekonomi insanlar›n mutlulu¤u için önemli.
Siz binlerce insanlar› yüz binlerce insan› iﬂsiz b›rak›yorsan›z, kentleri terk edilmiﬂ
ﬂehirlere çeviriyorsan›z. Bunu yapamazs›n›z. Onun için özelleﬂtirme yetkisini taﬂ›yacak insanlar›n, organlar›n olay› çok ciddi bir ﬂekilde de¤erlendirmesi laz›m. Elbette yasan›n ç›kar›lmas›, hukuki alt yap›n›n haz›rlanmas› çok önemliydi. Ama uygulama çok daha önemlidir. Çok daha ac›l› olacakt›r. Ve çok önemli bir husus da ﬂeffaf
bir ﬂekilde bu uygulamalar›n yap›lmas›d›r. Kamu mallar›ndan tasarruf etmek her
zaman zor bir iﬂtir. Gün döner devran gelir her ﬂeyin hesab› insandan sorulur. 20
y›ldan fazla devlete hizmet etmiﬂ, her mahkemede bunun hesab›n› vermiﬂ bir arkadaﬂ›n›z olarak ifade edeyim ki e¤er iﬂler düzgün yürütülmezse o yanl›ﬂ› yapanlar
için hem kendileri için hem aileleri için gelecek felaket olacakt›r. Onun için de¤erli
arkadaﬂlar›m kanunda ﬂeffafl›kla ilgili güzel müesseseler öngörülmüﬂ. Bunlar›n çok
iyi bir ﬂekilde çal›ﬂt›r›lmas› laz›m. Örne¤in 18. maddesinde çeﬂitli komisyonlar öngörülüyor. Bu komisyonlara eﬂ dost yerine bu iﬂi gerçekten uzman› olan insanlar›n
atanmas› laz›m. O anlamda biz Türkiye’de çok önemli bir potansiyeli temsil eden bir
camian›n baﬂkan› olarak ifade ediyorum ki o komisyonlarda e¤er yer verilirse görev
al›r›z ve özelleﬂtirmenin sat›ﬂlar›n› birer tespitinin ﬂeffaf bir ﬂekilde yerine getirilmesinde üzerimize düﬂen görevi yapar›z.
De¤erli arkadaﬂlar›m; yo¤un bir gündemimiz var. Üç panelimiz var. Arka arkaya ve de¤erli konuﬂmac›lar›m›z da var. Onun için ben daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Onur verdi¤iniz için hepinize teﬂekkür ediyorum ve böylesi güzel bir toplant›y› düzenledi¤i için ‹stanbul Odas›’na ﬂükranlar›m› sunuyorum. Teﬂekkürler ediyorum de¤erli arkadaﬂlar.

Nail Sanl›
De¤erli konuklar sunuﬂ konuﬂmalar›n› yapmak üzere eski Kamu Ortakl›¤› ‹daresi Baﬂkan› Say›n Tezcan Yaramanc›’y› arz ediyorum.

Tezcan Yaramanc›
Say›n Bakan, say›n milletvekilleri, de¤erli misafirler; “Özelleﬂtirme ve Demok-
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ratikleﬂme” konulu panelde benim konuﬂma yapmam›n gerekçesi biraz önce ifade
edilen geçmiﬂ s›fat›mdan ileri geliyor diye düﬂünüyorum. Dolay›s›yla buraya bu ihtisas›m sebebiyle ça¤r›ld›¤›m inanc› içinde kendimi bu konuda s›n›rl› tutmaya gayret
edece¤im. Bu itibarla burada bulunmam, burada zaman zaman ifade edilen tüm siyasi görüﬂleri de benimsedi¤im gibi bir anlam› da içermemektedir. Ancak bir hususun alt›n› çizmeden de geçemiyorum. Yürürlükteki yasalarda benimsemedi¤imiz, uygun görmedi¤imiz, bizim siyasi inanc›m›zla veya hayat anlay›ﬂ›m›zla çeliﬂkili hususlar olabilir. Bu çeliﬂki ﬂahs›n yetene¤i aç›s›ndan incelendi¤inde belki çok hakl› bir reaksiyona bizleri götürebilir. Buna karﬂ›l›k vermekte haks›z oluruz. Ancak bunu giderme yöntemi yasal prosedür içinde bu t›kan›kl›klar› aﬂmakt›r. Herhangi bir yasay›
benimsemedi¤imiz için onu ihlalde kendimizi hakl› görürsek ve üstelik de bunu ihlal
etmeyi bir nevi kahra manl›k olarak görürsek o zaman toplum yaﬂant›s›n› tümüyle
tehlikeye sokar›z. Çünkü anayasan›n bir maddesi kimine göre ters gelebilir. O kendini o maddeyi ihlalde hakl› görebilir. Ben kendim k›rm›z› ›ﬂ›kta geçilmemesini anlams›z bulurum. Ve kendimce k›rm›z› ›ﬂ›kta geçmeye baﬂlar›m. Ve dolay›s›yla sorunu
tüm toplum dengelerini alt üst edecek bir kaosa do¤ru gideriz. O bak›mdan bence
e¤er demokratikleﬂmenin alt›n› çizmek istiyorsak toplum yaﬂant›s›n› düzenleyen
yasalarda benimsemedi¤imiz hususlar› yine kendi kurallar› içinde giderinceye kadar
bu aksakl›klar›, kendi kurallar› içinde aﬂ›ncaya kadar bunlara istesek de istemesek
de riayet etmek toplum yaﬂant›s›n›n bir sigortas›d›r diye düﬂünüyorum. Böylesi bir
yorum içinde bulundu¤um için beni ba¤›ﬂlay›n.
ﬁimdi ben tekrar kendi asli konuma dönece¤im. Efendim insanl›¤›n geliﬂme
süreci içinde bireyler toplu bir yaﬂam ihtiyac›n› hissetmeleriyle birlikte bu toplu yaﬂam› düzenleyecek bir sistemin de ihtiyac›n› duydular. Bu insanlar›n devlet kavram›n› ortaya ç›karmas›na ve devletin üst düzenleyicisi çat› kuruluﬂu olarak oluﬂmas›na yol açt›. Zaman içinde tarihsel geliﬂme içinde toplumlar›n ekonomik faaliyetleri
de geliﬂti¤inde bu düzenleyici üst kuruluﬂun ekonomik faaliyetlerle iliﬂkisi de önemli
bir konu olarak toplum yaﬂant›s›nda gündeme geldi. Ve öylesi iki farkl› görüﬂ aras›nda çeﬂitli modeller oluﬂtu ki devletin ekonomiyle tamamen iç içe oldu¤u veya
devletin ekonomiye hiç müdahale etmemesi gerekti¤ine yönelik görüﬂler ortaya ç›kt›. Yani bir anlamda ekonominin icraat›n› da üstlenen bir devlet anlay›ﬂ›, totaliter
bir devlet anlay›ﬂ›, di¤er yanda ise ekonomiye hiç mi hiç kar›ﬂmamas›n› gerekti¤i
düﬂüncesini öne süren tam liberal bir toplum yap›s›. ﬁimdi bu iki anlay›ﬂ›n da özel-
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likle yak›n tarihteki uygulamalar›ndan sonra giderek ekstremlerden uzaklaﬂan ve
insanl›k için faydal› oldu¤una inan›lan bir orta noktada buluﬂmay› ifade eden bir
ça¤daﬂ devlet kavram›, ekonomik iliﬂki aç›s›ndan bir ça¤daﬂ devlet kavram› ortaya
ç›kt›. Buda günümüzde ekonomik faaliyetlerin icraat›ndan kendini çekmiﬂ ancak bu
faaliyetlerin düzenleyicisi olarak, kural koyucusu olarak ve toplumda bu faaliyetlerin bu kurallara uygun yap›l›p yap›lmad›¤›n›n denetleyicisi olarak ortada var olan bir
devlet ve kendisini bu icraat faaliyetlerinden çekti¤i için o ekonomik faaliyetlerde
kullana geldi¤i kaynaklar› toplumun baﬂka ihtiyaçlar› için tahsis eden bir devlet.
Yani özellikle adalet ve güvenlik sistemlerini kendini özellikle konsantre etmiﬂ bir
devlet. Güvenlik deyince tabii güvenli bir d›ﬂ savunmay› bunun içine al›yoruz. Birde
sosyal güvenli¤i de yine güvenli¤in bir parças› olarak görüyoruz. ‹ﬂte bu yap› devletin giderek ekonomik faaliyetlerden çekilmesi olgusunu beraberinde getiriyor. Ekonomik icraattan çekilmesi olgusunu beraberinde getiriyor. Peki devlet niye çekilsin
ekonomik icraattan?
De¤erli dinleyiciler ekonomi bir kaynak üretme ve bu kayna¤› üretecek yöntem
olarak da kar sa¤lama ile ayakta tutulan dinamizmini buradan alan bir sistemdir.
ﬁimdi bu duygu içinde yani bir ekonomik varl›¤›, bu duygu içinde de¤erlendirmek gerekir. Bu da sizin o varl›kla olan mülkiyet iliﬂkinizle çok yak›ndan ilgilidir. E¤er mülkiyet iliﬂkiniz sizi o ekonomi faaliyetlerden elde edilen rantlardan nemalan makama
kay›tlar›na ortak k›lm›yor ise rantlar›ndan nemaland›¤›n›z halde kay›tlar›na ortak
k›lm›yor ise oluﬂturaca¤›n›z mülkiyet iliﬂkisi farkl›d›r. Basit bir ifadeyle kara da zarara da ortak oldu¤unuz bir mülkiyet iliﬂkisinde oluﬂturaca¤›n›z bak›ﬂ aç›s› farkl›d›r. Devletin ekonomik faaliyetlerindeki mülkiyet iliﬂkisi birinci söyledi¤im tarzdad›r.
Çünkü devlet mülkiyet hakk›n› kendisini temsil eden ve demokrasilerde seçilmiﬂ yöneticilerle kullan›r. Bu seçim devridir. Dolay›s›yla devletten yönetim hakk›n› kullanan
kiﬂilerin devri olmas› olgusu onlar›n bu mülkiyet iliﬂkisine ister istemez, dönemsel
olarak bakmalar›n› beraberinde getirir. Oysa özel mülkiyet herhangi bir süreye ba¤l›
olmaks›z›n baz› kat› kurallar d›ﬂ›nda oradaki mülkiyet anlay›ﬂ› daha uzun vadeli ve
daha de¤iﬂik bir itici güç içinde cevherliyor. Bu itibarla devri kullan›lan bir mülkiyet
hakk› ister istemez zaman zaman ekonomik gerçeklerle çeliﬂir. Örne¤in ﬂimdi bir
K‹T’i inceleyecek olursak bir K‹T’teki mülkiyeti temsil eden düﬂüncenin o K‹T’in uzun
vadeli ihtiyac› için bir tak›m tedbirler almas› gerekirken o mülkiyet hakk›n› kullanan
bireyin sorumlu bir insan olmas›n›n gayet tabii sonucu olarak kendisiyle ilgili bir ta-
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k›m k›sa vadeli de¤erlendirme yapt›¤›nda o mülkiyetin getirdi¤i uzun vadeli bak›ﬂ aç›s›n›n gerektirdi¤i durumla tamamen ters iliﬂkili kararlar ald›¤›n› geçmiﬂte görüyoruz. Aksi taktirde bu böyle olmasayd› bugün Türkiye’de ac› bir realite olarak karﬂ›laﬂt›¤›m›z
K‹T’lerdeki aﬂ›r› istihdam olay› do¤mazd›. En basit örne¤i, iﬂte bu itibarla devletin ekonomiden çekilmesi, ekonominin icraat›n› teﬂkil eden faaliyetlerden çekilmesi bu söyledi¤im en basit mant›¤›n bir sonucudur, zarureti bundan kaynaklan›yor.
Burada biraz önce özelleﬂme ifadesi kullan›ld›, yani özelleﬂme politik etkilerden
ar›nd›rarak K‹T’leri yönetme. De¤erli dinleyenlerim ben bu konularda çok çeﬂitli tart›ﬂmalarda bulundum. Ama size naçizane kanaatimi sunay›m ki demokratik bir sistemle
seçilmiﬂ kiﬂilerin devletin mülkiyet hakk›n› kullanmas›n›n esas oldu¤u bir sistemde politik etkiyi ar›nd›rmak gibi bir hayali kendinizi kapt›rmay›n. Bu mümkün de¤il ve sisteme
de asl›nda terstir. Dolay›s›yla e¤er K‹T’lerin rantabl yönetilemedi¤ini itiraf ediyorsak
bunun da sebebini politik müdahale olarak bunu da itiraf ediyorsak o zaman bunun ilac› özerkleﬂtirme gibi sonuçta yine ayn› neticelere yol açacak bir denetsiz deneme de¤il.
Do¤rudan do¤ruya ad›n› koyarak buradaki mülkiyetin özel bir kesime devredilmesi ve
özel kesimin itici gücü kara oryante olmuﬂ yarat›c› gücünün ekonomik varl›klar›n daha
rahat rahat kullan›lmas›nda de¤erlendirilmesidir. Sonuçta ﬂunu unutmayal›m. Bugün
kamu mülkiyetinde yeterli verimlilikte çal›ﬂt›ramad›¤›m›z bir kurumun karﬂ›s›nda herhangi bir zata devredilen özelleﬂtirilen bir kuruluﬂta kar yarat›ld›¤› taktirde bunun yine
en büyük orta¤› yine devlettir. Yüzde 50’ye varan bir vergi yükünün oldu¤u bir ekonomide özel sektör sonuçta devletin taﬂeronundan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
De¤erli dinleyiciler; bugün Türkiye’deki büyük sanayi faaliyetlerinde ﬂu veya bu
mülkiyet olgusu ön plana ç›kar›l›rken unutulan gerçek bu söyledi¤im olgudur. Ama burada sizin devlet olarak göreviniz taﬂeronlar›n›zdan pay›n›z› alacak düzenlemeleri düzgün yapman›zd›r. Yani vergi denetimini vergi düzenlemesini düzgün yapman›zd›r. Bunu
yapt›¤›n›z taktirde ekonomiyi ekonomideki varl›klar› ekonomik varl›klar› kim daha iyi iﬂletecekse b›rak›n iﬂletsin ama siz devlet olarak oradaki pay›n›z› al›n. Kötü bir iﬂletmeci
olarak kötü bir idareci olarak oralar› ekonomik kaynaklar› heba edecek tarzda iﬂletece¤inize b›rak›n bunu kim daha iyi yap›yorsa yaps›n ama siz sonuçta buradan neman›z›
al›n. ‹ﬂte bu duygular dünya gündemine bizim ﬂu s›ralar yapt›¤›m›z tart›ﬂmalar›n çok
daha önceleri yap›lmas›na yol açm›ﬂ ve dünyada birçok ülke bu konuda tercihini belirlemiﬂ, özelleﬂtirme harcamas›na geçmiﬂ.
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Türkiye esas›nda özelleﬂtirmeye çok erken bir tarihte bakmas›n› bilmiﬂ ve bunun ekonominin yararl› bir arac› oldu¤unu da çok erken bir tarihte tespit etmiﬂ.
1932 y›l›nda Sümerbank ve Etibank’›n kuruluﬂ tarihlerinde buralar›n bir örnek iﬂletme olarak devletin hususi teﬂebbüse örnek olmak niyetiyle kuruldu¤unu ve en erken
tarihte buralar›n tekrar hususi teﬂebbüse devredilece¤ini belirtiyor. 1950 y›l›nda
rahmetli Menderes Hükümeti’nin program›n› aç›klarken özelleﬂtirmeden bahsediyor.
83’te günün de¤iﬂik koﬂular› içinde Türkiye tekrar özelleﬂtirme kavram›yla tan›ﬂ›yor. Dolay›s›yla Türkiye özelleﬂtirmeyi zaman zaman belki farkl› iç güdülerle farkl›
tespitlerle gündemine getirmiﬂ ama bir türlü gerçekleﬂtirememiﬂ. ﬁimdi bunun nedenine bakt›¤›m›z zaman ﬂunu görüyoruz. Özelleﬂtirme her ﬂeyden evvel amac›
do¤ru tespit edildi¤i taktirde baﬂar›l› bir araç.
Özelleﬂtirmenin amac›n› muhtelif ülkeler muhtelif ﬂekillerde tespit ettiler. Bizde 83’te özelleﬂtirmeyi tekrar ülke gündemine getirirken özelleﬂtirmeyi o tarihlerdeki yeni bir alt yap› hamlesinin finansman arac› olarak gördük. Bu belki bilinçli bir
tarih de¤ildi ama en az›ndan uygulama bu amac›n zeminlerde oldu¤u sonucunu ortaya ç›kard›. Oysa özelleﬂtirme bir gelir temin etme arac› olarak de¤il. Do¤rudan
do¤ruya baﬂtan beri izah etmeye çal›ﬂt›¤›m ekonomide verimlilik temin etmenin bir
arac› olarak görmek laz›m. Bu anlay›ﬂ bugün bu yeni oluﬂan kanunda kesinlikle yerleﬂmektedir. Özeleﬂtirmenin baﬂar›l› olabilmesi için her ﬂeyden önce amaç ve ilkelerin do¤ru tespiti gerekiyordu. Türkiye belki bir miktar deneme s›nama metodundan
sonra bu do¤ruyu buldu. Ve bugün bu amaç kesin olarak ortaya konmuﬂtur. Baﬂar›l› bir özeleﬂtirme uygulamas›n›n kan›mc› üç tane ö¤esi var. Bunlardan ilki siyasi
kararl›l›kt›r. Büyük bir farkl› önde gelen ö¤esi budur. Yani özelleﬂtirme sonuçta ekonomik bir araçt›r. Bu arac›da siyasi kararl›l›kla kullanmak gerekir. Çünkü bu konudaki tart›ﬂmalar ne haz›rl›k döneminde ne icraat döneminde bitmeyecektir. Nas›l ki
çeﬂitli ekonomik modeller üzerindeki tart›ﬂmalar art›k dünyada kimi yerlerde baﬂar›s›zl›¤› ispat edilmiﬂ olan baz› modeller üzerinde hala bugün savunucular›n olmas›
da sürüp gidiyorsa. Özelleﬂtirmenin de Türkiye’deki tart›ﬂmas› bitmeyecektir. O bak›m dan uygulama her zaman için bir siyasi kararl›l›¤› gerektiriyor. ‹kinci, ekonomik
ortam›n uygun olmas› gerekiyor. Çünkü sonuçta siz bir ekonomik varl›¤› sat›yorsunuz bunu da alacak bir kesimin bulunmas› gerekiyor. Bunu da alacak bir potansiyel,
bir mali kaynak olmas› gerekiyor. Üçüncüsü ise belkide bugün burada a¤›rl›kl› olarak
konuﬂmam›z gereken konu. Sistem diye tan›mlad›¤›m›z bir faktör. Sistemin içine
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ben yöntemleri ve metotlar› koyuyorum. Yani özelleﬂtirme nas›l yap›lmal›, sat›ﬂlar
nas›l yap›lmal›, ilan› nas›l olmal› ﬂeffafl›k nas›l sa¤lanmal›? De¤erini bulmas› tesislerin nas›l sa¤lanmal› gibi kamu vicdan›n›n arad›¤› konular›n yerine getirilmesinin yöntemleri önemli. ‹kincisi ve belki bu anlamda sistemin oluﬂmas› için en önemlisi fikri
bir alt yap› ve hukuki bir alt yap›. ﬁimdi fikri altyap›n›n oluﬂmas› iﬂte ﬂu süre gelen
tart›ﬂmalar›n yeterince yap›larak kamu vicdan›n›n, özelleﬂtirmenin gereklili¤ine
inand›r›lmas› meselesidir. Ancak bu ﬂekilde bu fikri alt yap› oluﬂacakt›r. Burada da
özelleﬂtirmenin lehinde ve aleyhindeki görüﬂlerin birbirini ikna etmesiyle ilgili çal›ﬂmalar yap›l›rken özellikle özelleﬂtirmenin aleyhindeki görüﬂlerin nerelerden kaynakland›¤›n› iyi teﬂhis etme zarureti var.
Özelleﬂtirmeye karﬂ› olanlar sadece bir ideolojik yaklaﬂ›mdan dolay› m› karﬂ›d›rlar yoksa bir tak›m gerçekler onlar› özelleﬂtirmeye karﬂ› durmaya m› zorluyor?
Bu soruyu kendimize sordu¤umuzda sadece ülkemizde de¤il dünyan›n her yerinde
özelleﬂtirmenin belki en hakl› karﬂ›tlar›n›n özelleﬂtirilecek kuruluﬂlarda iﬂlerini kaybedecek endiﬂesi olan çal›ﬂanlardan oluﬂtu¤unu görüyoruz. Bugün sadece ülkemizde de¤il dünyan›n her yerindeki kamu iﬂletmelerinde hepimizin bildi¤i politik defterlerde bir aﬂ›r› istihdam olmuﬂtur. Bu aﬂ›r› istihdam› sa¤l›kl› bir ekonominin taﬂ›mas› mümkün de¤ildir. Yani hem bir yerde aﬂ›r› bir istihdam olacak hem de orada ekonomik kurullar içinde siz kaynak yaratacaks›n›z, verimlilik sa¤layacaks›n›z. Bu
mümkün de¤il. Yaln›z bunu gidermek için orada o aﬂ›r› istihdam› ortadan kald›rmaya kalkt›¤›n›z an belki kendisinin hiç bir günah› olmayan insanlar›n kaderiyle oynamakta olaca¤›n›z› bilmeniz gerekiyor. ‹ﬂte buna çözüm bulmadan bu noktaya çözüm
oluﬂturmadan özelleﬂtirmenin karﬂ›s›ndaki hakl› direnci k›rman›z mümkün de¤ildir.
Bu itibarla hepinizin de takip etti¤i gibi özelleﬂtirme konusunda bu defa yapt›¤›m›z
yaklaﬂ›mda Türkiye’nin gerçe¤i yakalad›¤›n› ve özelleﬂtirmenin sosyal boyutuna belki
hiçbir yasada bugüne kadar öngörülmeyen derecede önem atfederek özelleﬂtirmeden oluﬂacak sosyal sorunlar›n nas›l önlenebilece¤ine veya önlenemeyen bir tak›m
problemlerin etkilerinin nas›l tedavi edilebilece¤ine iliﬂkin bir dizi tedbirin buraya
monte edilmesi laz›m. San›r›m bu haliyle Türkiye baﬂka ülkelerdeki özelleﬂtirme tecrübelerinden de olumlu neticelerini kendi özelleﬂtirme yasas›na aktard›.
Ben çok samimiyetle ifade ediyorum bu özelleﬂtirme program› önümüzdeki üç
dört y›l içerisinde tamamland›¤›nda görülecektir ki özelleﬂtirmeden sa¤lanan gelirler büyük çapta sosyal sorunlar›n çözümü için harcanacakt›r. Burada kimilerinin
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ileri sürdü¤ü gibi bütçe aç›klar›yla bunun tahsis edilmesi ve böylelikle bütçe aç›klar›n›n telafi edilmesi gibi bir imkan zaten hemen hemen hiç oluﬂmayacakt›r. Ama bu
ekonomik varl›klarda, bu ekonomik ünitelerde, ekonomik verimlili¤in artmas› sat›ﬂ
gelirlerinde çok daha olumlu bir etki yaratacakt›r ekonominin üzerinde. Bu itibarla
sat›ﬂ gelirleri öncelikle bu daha önceki sosyal sorunlar›n oluﬂabilecek iﬂ kay›plar›n›n
dengelenmesi için tahsis edildi. ‹ﬂte bu görüﬂü ortaya koydu¤umuz gün özelleﬂtirmenin ciddi alt yap›s› için son derece gerekli sosyal uzlaﬂma yönünde ciddi bir
ad›m at›ld›. Nitekim son bir sene zarf›nda toplumun özelleﬂtirmeye karﬂ› olanlar›n
zaman içinde yumuﬂad›¤›n› ve bugün gerçekten anketlerde görüldü¤ü gibi art›k ço¤unluktan fazlas›n›n de¤erli izleyiciler fazla bir kamuoyunun özelleﬂtirmeye destek
verdi¤ini görüyoruz. Bu söyledi¤im, sosyal uzmanlaﬂman›n bir sonucudur. ﬁimdi bu
altyap›n›n özelleﬂtirmenin nas›l yürüyece¤ine dair bir düzenlemeye yans›mas› gerekiyor idi. Buna devlet yaﬂant›m›zda kanun diyoruz. Bu kanunun oluﬂmas› da toplumun yine muhtelif kesim lerinin uzlaﬂarak ç›kartacaklar› bir metinle olmas› gerekiyor idi. Nas›l ki fikri altyap›y› sosyal bir uzlaﬂma ile oluﬂturdu ise bir toplumun bunu kanuni altyap›s›n› hukuki altyap›s›n› da bir siyasi uzlaﬂma ile oluﬂturabilme becerisini ve maharetini olgunlu¤unu gösterdik. Hepinizin takip etti¤i gibi özelleﬂtirme
yasas›n› belki son dönemlerde eﬂine pek rastlanmayan bir nitelikte gerek bir koalisyon hükümetinin çeﬂitli siyasi felsefelere sahip faktörlerden oluﬂan bir koalisyon
hükümetinin kendi içinde bir uzlaﬂmas› siyasal uzlaﬂmas› ve bilahare de bu hükü
metin teklifinin tasar›s›n›n di¤er siyasi kesimlerle uzlaﬂmas› ﬂeklinde ç›kt›. Dolay›s›yla bugün Türkiye özelleﬂtirme icraat›na art›k bir altya p›s›na sahip olarak fikri
bak›mdan bunu kabullenmiﬂ olarak hukuki aç›dan da bunun gerektirdi¤i bütün düzenlemeleri tamamlam›ﬂ olarak ç›k›yor.
De¤erli konuﬂmac› arkadaﬂ›m söylediler. Bu kanunun haz›rlanmas›ndan çok
belki bundan sonraki icraat önemlidir dediler, ben de buna iﬂaret ediyorum. Ama bu
uygulamalar› kanunlar belirliyor. Bundan sonraki uygulamalar›n nas›l olaca¤›na dair
uygun kurallar› kanunlar belirleyecek. Dilerim ki bu uygulamalar, kanundaki uygulamalar bundan sonraki icraatlar ak›l süzgecinden geçirilerek tatbik edilirse bundan
sonras› için çok kötümser olman›n bir gereklili¤i yoktur. Bu ba¤lamda ﬂunu da alt›n› çizerek sözlerime son vermek istiyorum. Bugünkü panelimizin ad› Özelleﬂtirme ve
Demokratikleﬂme. Bu bilinçli mi böyle seçildi yoksa aylardan beri bu iki kavram birbirleriyle irtibatta ama sanki biri di¤erinin alternatifiymiﬂ gibi kullan›lageldi. Yani o
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yanl›ﬂl›¤›n sonucu mu durumu ifade edebilme. Yoksa gerçekte oldu¤u gibi bu iki kavram›n birbirinden ayr›lamaz bir bütünlük içinde oldu¤unun bir tespiti midir? Ben
ikincisi oldu¤unu diliyorum. Çünkü gerçekten özelleﬂtirme devleti ekonomi icraat›ndan çeken bir araçt›r.
Devlet ekonomide hem icraatç› hemde kural koyucu oldu¤u taktirde bence de
çok haks›z bir davran›ﬂ içinde oluyor. Bugün devlet hala iﬂine geldi¤i yerde benim
ekonomik faaliyetlerimden zarara u¤rad›¤›m yerlerde yani ekonomik bak›mdan iyi
yönetemeyip zarara u¤rad›¤›m yerlerde senin borcunu ödeyemiyorsam sen bana
gelip haciz koyamazs›n diyebiliyor. Bunu K‹T’lere haciz koyamayaca¤›na dair yasa
maddesine at›fla söylüyorum. Oysa bir özel giriﬂimcinin böyle bir hakk› yok. ﬁimdi
sen devlet olarak ekonomik icraat›n içinde olacaks›n. ﬁu veya bu ﬂekilde art›k baﬂar›l› baﬂar›s›z diyemiyorum. Ama borcunuzu ödeyemeyecek bir konuma geleceksiniz, bir bireysel yat›r›mc› bir tüzel hukuk kiﬂilik bundan dolay› çeﬂitli takibata u¤
rarken kanun koyma yetkinizden yararlanarak bunun size uygulanamayaca¤›na dair
kanun koyacaks›n›z. Bunun herhalde demokratik bir davran›ﬂla ba¤daﬂ›r bir taraf›
yoktur. ‹ﬂte devlet ekonomide icraatç› kald›¤› sürece her s›k›ﬂt›¤› noktada geçmiﬂte yapt›¤› gibi bundan sonra da ister istemez kamu yarar›n› koruma düﬂüncesiyle
kendisine baﬂkalar›na tan›mad›¤› baz› haklar› tan›yacakt›r. Bu da ekonominin yozlaﬂmas›na yol açan çok önemli bir müdahaledir. ‹ﬂte devleti ekonomik icraat›n d›ﬂ›na ç›karmak ekonomik yaﬂant›n›n demokratikleﬂmesi için bir temel ﬂartt›r. Biz fikir
alan›nda demok ratikleﬂme için devlet müdahalesini ortadan kald›ral›m diyorsak
ayn› ﬂekilde ekonomik alanda devlet müdahalesini de ayn› mant›k içinde kald›rmam›z gerekir. Onunda yöntemi devleti ekonomik icraat›n d›ﬂ›na çekmektir. Bu itibarla
ben hem özelleﬂtirme ve demokratikleﬂme kavramlar›n›n birbirlerinin karﬂ›t› kavramlarm›ﬂ gibi de¤il, tam tersine birbirinden ayr›lmaz kavramlarm›ﬂ gibi mütala
ediyorum. Sa¤l›kl› bir özelleﬂtirme olmadan da sa¤l›kl› bir demokratikleﬂmenin olmas›n›n mümkün görülmedi¤ini belirleyerek sizlere beni dinledi¤iniz teﬂekkür ediyorum. Sa¤olun.

Nail Sanl›
Say›n misafirler sunuﬂ konuﬂmalar›n› yapmak üzere Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Say›n Nihat Matkap’› arz ediyorum.

>>> 1990-2006 PANELLER

749

2.qxp

10/3/08

11:09 PM

Page 750

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

Nihat Matkap
De¤erli milletvekili arkadaﬂlar›m, de¤erli hocalar›m, de¤erli konuklar, de¤erli
bas›n mensuplar› TÜRMOB’un Genel Baﬂkan› ve yöneticileri ve ‹stanbul Serbest
Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n Baﬂkan› ve yöneticileriyle, de¤erli mensuplar›, çok k›ymetli arkadaﬂlar›m; böylesi çok önemli bir etkinlikte aran›zda olman›n
mutlulu¤uyla hepinize en içten sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum. Özelleﬂtirme ve
demokratikleﬂme ülkemizde en önemli, en güncel iki konuyu oluﬂturuyor. Bu konunun ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odam›zca düzenlenen böyle bir
toplant›da ele al›nmas›n›n çok yararl› olaca¤›na inan›yorum. Ayr›ca üç ayr› oturumda bilim adamlar›, sendikac›larla ve uzmanlar ve politikac›lar taraf›ndan sorunun
de¤iﬂik yaklaﬂ›mlarla tart›ﬂ›lmas› bu toplant›dan elde edilecek fayday› da artt›racakt›r. Kamuoyunu bu kadar yak›ndan ilgilendiren toplumsal konulara aç›kl›k kazand›racak bu toplant›n›n tasarlanmas› ve gerçekleﬂtirilmesi serbest muhasebeci mali
müﬂavirler odalar›n›n toplumumuz aç›s›ndan ne denli önemli örgütler oldu¤unun da
çok aç›k göstergesidir.
Bu düﬂüncelerle öncelikle Odam›z›n Say›n Baﬂkan›'n› ve de¤erli yöneticilerini
içtenlikle kutluyorum ve tüm kat›l›mc›lara baﬂar›lar diliyorum. Ve serbest muhasebeci mali müﬂavirler odalar›m›zdan da bundan sonra kamuoyunu çok yak›ndan ilgilendiren toplumumuzu da çok yak›ndan ilgilendiren konulara duyarl›l›k göstermesini
bekliyorum. Örne¤in günümüzde sosyal güvenlik kuruluﬂlar›yla ilgili tart›ﬂ ma çok
büyük. Örgütlenme ile ilgili özellikle kamuda çal›ﬂan personelle ilgili tart›ﬂma çok büyük. Kay›t d›ﬂ› ekonominin yine bir ürünü sigortas›z çal›ﬂt›rma ile ilgili sorunlar büyük. Bu konuda da dilerim gerek ‹stanbul Odam›z gerek di¤er odalar›m›z bu konuda
etkiliklerini sürdürmeye devam eder.
De¤erli konuklar bilindi¤i gibi dünyadaki özelleﬂtirme uygulamalar› 1960’l› y›llara kadar uzan›yor. 80’li y›llardan bu yana ise devletin mal ve hizmet üretiminde
ekonomik faaliyetlerinin azalt›lmas› ekonomide piyasa kurallar›n›n geçerli olmas› ve
piyasa mekanizmalar›n›n en iyi ﬂekilde yerleﬂtirilmesi çal›ﬂmalar›n›n h›z kazand›¤›
görülüyor. Bunun temel nedenleri aras›nda piyasa ekonomisine geçen Do¤u Bloku
ülkelerinde kamu giriﬂimcili¤inin kendini yenileyememesi, kamu teﬂebbüslerinin bir
bölümünün karl› ve verimli çal›ﬂan kurumlar olmamas›, ekonomik ve sosyal sorunlar›n artmas› gibi geliﬂmeler bulunuyor. Bunun sonucu olarak kamunun elinde bulunan
iﬂletmelerin özel kurum veya firmalara devri k›saca özelleﬂtirme ad›m› bir ekonomik
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politika arac› haline geldi. Özelleﬂtirme geliﬂmekte olan ülkelerde büyümenin h›zland›r›lmas› ve verimlili¤in artt›r›lmas›. Kamudaki yap›sal dengesizliklerin düzeltilmesi,
enflasyonun aﬂa¤›ya çekilmesi, zarar eden kitlerin devredilerek kamu aç›klar›n›n
azalt›lmas› gibi nedenlere dayanm›ﬂt›r.
Küreselleﬂme süreciyle birlikte rekabette patlama görülmüﬂtür. Rekabetin bu
denli ivme kazanmas›n›n ard›ndan ise çeﬂitli etkenlerle beslenen üretim fazlas›n›n
art›ﬂ› görülmektedir. Bu art›ﬂ ürün çeﬂitli¤ini de beraberinde getirmiﬂ ve üretim
kalitesinin artmas›n› sa¤lay›c› etki yapm›ﬂt›r. Ucuz kaynaklara dayanan mal ve hizmetlerin daya düﬂük maliyette üretilerek rekabete üstünlük yarataca¤› düﬂünce
ve uygulamas› yerine pazar ve ürün özelli¤ine dayal› rekabet becerisine b›rakm›ﬂt›r.
Küreselleﬂme süreci de özelleﬂtirmenin çeﬂitli ülkelerde ivme kazanmas›na neden
olmuﬂtur. Eski Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan sonra Do¤u Bloku ülkelerinde de
yo¤unlaﬂan özelleﬂtirmeden özellikle Macaristan’da baﬂar›l› uygulamalar sergilenmiﬂtir. Özelleﬂtirme faaliyetlerinde çeﬂitli ülkelerde önemli mesafeler al›nm›ﬂt›r.
Özelleﬂtirmenin ortaya ç›kard›¤› en önemli sosyal sorun iﬂten ç›karmalar sonucu
iﬂsiz kalanlar›n yeniden ekonomiye kazand›r›lmas›d›r. Çünkü bu sorun çözülmedi¤i
taktirde sosyal huzursuzluklar› da beraberinde getirmektedir. Sorunun çözümü ise
iﬂsiz kalanlar›n yeniden e¤itilerek bir baﬂka iﬂe yerleﬂtirilmesi veya kendi iﬂini kurmalar›n›n sa¤lanmas›d›r. Özeleﬂtirme konusunda olumlu geliﬂmeler sa¤layan ülkelerin baﬂar›s›nda özelleﬂtirmeye paralel olarak yürütülen sosyal destek programlar›n›n pay› çok büyük olmuﬂtur. Sosyal destek programlar›ndaki temel ilkeleri ﬂöylece
özetleyebiliriz: ‹lgili kesimlerle sorunun paylaﬂ›lmas›, özelleﬂtirmeden etkilenecek kiﬂilere önceden alternatif çözüm programlar›n›n haz›rlanmas› ve bunlar›n aras›ndan
seçim yapma olana¤›n›n sa¤lanmas›. Özelleﬂtirmenin etkiledi¤i yörelerde özel bölgesel kalk›nma planlar›n›n haz›rlanmas›.
Türkiye’ye bakt›¤›m›zda bildi¤iniz gibi uzun tart›ﬂmalardan sonra Özelleﬂtirme
Yasas› ç›kar›ld›. Daha önce yap›lan baz› düzenlemelerde Anayasa Mahkemesi taraf›ndan iptal edildi. Konu koalisyon ortaklar› ve iktidarla muhalefet partileri aras›nda tart›ﬂmalara neden oldu. Süreç bir miktar uzad›. Ancak bunu normal karﬂ›lamak gerekir. Özelleﬂtirmeyi basit bir sat›ﬂ gibi görmek yanl›ﬂt›r. Özelleﬂtirme mil
yonlarca yurttaﬂ›m›z› etkileyecek ülkenin gelece¤i aç›s›ndan büyük önem taﬂ›yan
bir konudur. Bat› ülkelerine bakt›¤›m›z zaman özelleﬂtirmenin y›llarca tart›ﬂ›ld›¤›n›
ve mutlaka bir haz›rl›k süreci getirdi¤ini görüyoruz. Ülkemizde yaﬂanan süreçte
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SHP’nin hükümet orta¤› olarak ortaya koydu¤u mücadele ile özelleﬂtirmenin sosyalleﬂtirilmesinin sa¤land›¤›na da inan›yorum. Özelleﬂtirme Yasas›'nda öncelikle ilkeler çok aç›k ve net olarak belirlenmiﬂ. Böylece uygulamada görülebilecek suiistimal ve amaç d›ﬂ› sapmalar önlenmek istenmiﬂtir. Özelleﬂtirme uygulamalar›nda
do¤abilecek istihdam azalmalar›yla ilgili olarak piyasada ve toplu sözleﬂmelerde ön
görülen tazminatlara ek olarak iﬂ kayb› tazminat› verilecektir. Kuruluﬂlar›n özelliklerine ve içinde bulunduklar› koﬂullara göre özelleﬂtirme yöntemleri belirlenecektir.
Özelleﬂtirme uygulamalar›ndan elde edilecek gelirden genel bütçe harcama ve yat›r›mlar›nda kullan›lmayacakt›r. Oluﬂabilecek tekelci yap›lar›n olumsuz etkileri önlenecektir. Mülkiyetin yayg›nl›¤›n›n yan› s›ra yönetim sorumluluk ve yetkinli¤ini üstlenebilecek ortak kurumda sa¤lanacak. Baz› kamu bankalar›n›n da öncelikle özelleﬂtirilmesi sa¤lanacak. Stratejik konularda devletin sahip olaca¤› imtiyaz neyse oluﬂturulacakt›r. Do¤al kaynaklar belli bir süre için sadece iﬂletme hakk›n›n verilmesi suretiyle özelleﬂtirilebilecektir. Özelleﬂtirme iﬂlemleri de¤er saptamas› da dahil aç›k
bir biçimde yap›lacakt›r. Özelleﬂtirme sonucu iﬂini kaybedenlerin ayr›ca yeni bir iﬂ
bulma meslek geliﬂtirme edindirme ve yetiﬂtirme e¤itimi hizmetleri verilecek ve bu
hizmetler özelleﬂtirme fonundan finanse edilecektir.
‹ﬂ kayb› tazminat› ödenen personelin sosyal güvenlik kuruluﬂlar› kesintileri
özelleﬂtirme fonundan karﬂ›lanacakt›r. Yani bu süre içinde her türlü sosyal güvenlik haklar› devam edecektir. Kapatma ve tasfiye halleri d›ﬂ›nda sakat statüsüyle
çal›ﬂanlar iﬂten ç›kar›lmayacakt›r. Kapatma ve tasfiye hallerinde ise iﬂten ç›kar›lan sakat personelin iﬂ kayb› tazminat› iki kat› oran›nda ödenecektir. Özelleﬂtirmeye tabi kuruluﬂlarda çal›ﬂan memurlar ve sözleﬂmeli personel di¤er kamu kurum ve
kuruluﬂlar›na nakledilecektir. Yine özelleﬂtirme kapsam›na al›nan kuruluﬂlarda
Emekli Sand›¤›'na ba¤l› olarak çal›ﬂanlardan emeklilik hakk›n› kazananlar›n iki ay içine emekli olduklar› taktirde ikramiyeleri yüzde 30 fazlas›yla ödenecektir. Özelleﬂtirilen kuruluﬂ lardan emekli olmuﬂ bulunan SSK emeklilerinin bu kuruluﬂlarca karﬂ›lanan sosyal yard›m zamlar› da özeleﬂtirme fonundan ödenecektir.
De¤erli konuklar; yasa ç›km›ﬂt›r ama kuﬂkusuz bu bir sonuç de¤il bir baﬂlang›çt›r. Bu yeni yap›lanma içinde demokrasi daha da önem kazanmaktad›r. Yeni yap›lanman›n demokratik kurallara çerçevesinde gerçekleﬂtirilmesi yaﬂama geçirilmesi ve sosyal taraflarca benimsenmesi gündemin as›l konusudur. Demokrasiyi yaﬂatman›n temel unsuru sosyal bar›ﬂt›r. Sosyal bar›ﬂ›n bozulmas›n› önleyecek olan
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sosyal taraflard›r. Bu nedenle her zamankinden daha çok sosyal taraflar›n diyalo¤una ve iﬂbirli¤ine önem vermek zorunday›z. Bunu gerçekleﬂtiremezsek yeni yap›lanmay› sa¤layamayaca¤›z gibi sosyal yaralar›n daha da derinleﬂmesine neden oluruz.
Burada demokratikleﬂmeye geçmek istiyorum. Kamuoyunda öyle bir görüntü
yarat›ld› ki demokratikleﬂme yaln›z SHP’nin sorunudur. Sanki demokratikleﬂmeden
yanl›zca SHP’liler yararlanacakt›r. Oysa demokrasi hepimiz için gerekli. Demokratik
haklardan herkes yararlanacak ve demokratikleﬂmeyi yaln›zca SHP vaat etmedi.
SHP ve DYP koalisyon hükümetleri demokratikleﬂmeyi hükümet program›nda ve
koalisyon protokolünde vadettiler. O bak›mdan demokratikleﬂmenin arkas›nda
DYP’sinden SHP’sinden bütün bir iktidar olmal›d›r. Hatta söze gelince her biri ayr›
bir demokrasi havarisi kesilen muhalefet partileri de olmal›d›r. Ülkemizde sorunlar›n
çözümü demokrasiyi tüm kurum ve kurallar›yla iﬂletmekten geçiyor. Yaln›zca demokrat›m ve demokrasiye aﬂ›¤›m demekle demokrasiyi bir slogandan ibaret sanmakla demokrat olunmuyor. Demokrat›m diyorsan›z demokrasinin gereklerini muhakkak yerine getirmek gerekiyor. O halde düﬂünce özgürlü¤ünü gerçekleﬂtirmeliyiz.
Siyasal demokratikleﬂmeyi sa¤lamal›y›z. Ekonomide demokratikleﬂmenin yolunu açmal›y›z. Çal›ﬂma yaﬂam›nda demokrasiyi kurumsallaﬂt›rmal›y›z. Bu çerçevede sendikalar yasas›nda toplu sözleﬂme grev ve lokavt yasas›nda ILO ilkelerine uyum
sa¤lamay› amaçl›yoruz. Kamu çal›ﬂanlar›n›n örgütlenmesini sa¤lamaya çal›ﬂ›yoruz.
Sendikal bar›ﬂ öneriyor önce örgütlenme diyoruz. ‹ﬂçi sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i temelinde sa¤l›kl› bir çal›ﬂma ortam› diyoruz. ‹ﬂçinin iﬂ güvencesinin oldu¤u bir endüstri
iliﬂkileri üzerinde duruyoruz. K›saca toplumsal yaﬂam›n her alan›nda demokrasiyi
egemen k›lmal›y›z. Çal›ﬂmalar›m›z› bu do¤rultuda yapmal›y›z.
Gündemde olan Terörle Mücadele Yasa Tasar›s›’yla düﬂünce özgürlü¤üne getirilen aç›l›m esasen demokratikleﬂme alan›nda yap›lmas› gerekenlerin çok küçük bir
parças›. Hükümet, 18 May›s 1994 tarihinde demokratikleﬂme ve yeniden yap›lanma
uygulamalar›n› aç›klam›ﬂt›r. Bu planda 62 yasan›n ç›kar›lmas› öngörülmüﬂ ancak
bunlar›n 20’sine öncelik verilece¤i ilan edilmiﬂtir. Bu yirmi yasadan bugüne kadar
158 say›l› ILO Sözleﬂmesi, Güvenlik Soruﬂturmas› Yasa Tasar›s›, ‹dari Yararlanma
Usul Yasas› ve üç gün öncede bildi¤iniz gibi rekabetin korumas›yla ilgili yasa ç›km›ﬂt›r. Bunlar d›ﬂ›nda plan kapsam›nda anayasa de¤iﬂiklikleri, memurlar›n sendikal
haklar›na iliﬂkin tasar›, ‹l ‹daresi Yasa Tasar›s›, Ekonomik ve Sosyal Konsey Yasa
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Tasar›s›, Ba¤Kur Yasa Tasar›s›, Ola¤anüstü Hal Yasa Tasar›s›, Patent Enstitüsü
ve Patent Yasa Tasar›s›, Tüketiciyi Koruyucu Yasa Tasar›s›, YÖK Yasa Tasar›s› ve
yard›m›n h›zland›r›lmas›na iliﬂkin yeni bir yasa tasar›s›ndan oluﬂan yeni bir paket
bulunmaktad›r. Bunlar›n yasalaﬂmas› için de yo¤un çabalar›m›z devam etmektedir.
1991 genel seçimleri sonras›n› hat›rlay›n›z. Sa¤›n en büyük partisi DYP ile solun en büyük partisi SHP bir araya geldiler ve yüzde 48’lik bir halk deste¤iyle koalisyonu oluﬂturdular. Koalisyon protokolü aç›kland›, ard›ndan hükümet program›
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde okundu. Koalisyon protokolü ve hükümet program›
Türkiye’nin sorunlar›na çok gerçekçi bir reçete haz›rlam›ﬂt›. Bu reçetedeki en etkili
ilaç demokratikleﬂmeydi. Hükümet program›n›n aç›klamas›ndan sonra yap›lan kamuoyu araﬂt›rmalar› hükümetin ard›ndaki yüzde 48’lik deste¤in yüzde 70’lere ç›kt›¤›n› da ortaya koymuﬂtur. Demokratikleﬂmeyi sindiremeyen hatta gereksiz gören
baz› çevreler zaman zaman seslerini yükseltiyor ve SHP’yi hükümette istemiyoruz
diyorlar. Tabii ki biraz önce ‹stanbul Oda Baﬂkan›m›z›n ve TÜRMOB Genel Baﬂkan›m›z›n ﬂikayet etti¤i konu aç›s›ndan de¤erlendirirsek bunlar› söyleyene de mevcut
yasada ve anayasada siyaset yasa¤› var, ama fiilen bu yasa yok gibi. Bu nedenle
her ﬂeyin konuﬂulmas›nda çok yarar var. Nas›l geçmiﬂte Anayasa'da radyo ve televizyon üzerinde devlet tekelini öngören 133’üncü madde varken özel kanallar, özel
televizyonlar faaliyettelerdiyse de ﬂimdi de art›k fiilen bu siyaset yasa¤› yok kabul
edilebilmeli ve Anayasa'da yasalar bu çerçevede de¤iﬂtirilmeli. Hiç bir zaman parlamentolar halk›n gerisinde kalmamal›. Yasalar geri kalmamal›. E¤er parlamentolar
bunu aﬂam›yorsa muhakkak o parlamentoyu oluﬂturan halk›m›z bir gün bunlar›
aﬂacak birilerini de oraya taﬂ›yacakt›r. Bunlar›n yan›nda SHP olmas›n diyenlerin
yan›nda tabii ki SHP kalmas›n diyen bu çevreler zaten daha öncede SHP’nin ilkelerine düﬂüncelerine karﬂ›yd›. SHP zaten bu çevrelerin iste¤i üzerine hükümete ortak
olmad›. Do¤ald›r ki bu çevrelerin iste¤iyle de hükümetten ayr›lmayacak. Onlar›n yan›nda birde gerçekten demokrasiye inananlar demokratikleﬂmeyi isteyenler var.
Bunlar›n bir bölümüde demokratikleﬂme yolunda h›zl› ad›mlar at›lamad›¤› için olmuyor art›k hükümetten çekilin diyorlar. Elbette bu istekleri içtenlikle de¤erlendiriyoruz ve yaklaﬂ›mlar›m›z› da bu yönde ﬂekillendiriyoruz. De¤erli konuklar aç›ﬂ konuﬂmalar›ndan baﬂlayarak bu toplant›n›n çok yararl› olaca¤›na ve hepimize ›ﬂ›k tutaca¤›na inand›¤›m› yeniden belirtiyorum ve hepinizi en içten sevgi ve sayg›lar›mla selaml›yorum.
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Nail Sanl›
Say›n konuklar sunuﬂ konuﬂmalar›n› yapan de¤erli konuklar›m›za teﬂekkür
ederken panelimizin birinci oturum k›sm›na geçiyoruz. Birinci oturum k›sm›m›z saat
13.45’te sona erecek ve yar›m saatlik bir ara verece¤iz. Hep üç oturum ﬂeklinde
ilerleyecek olan panelimizin tek oturum sonunda bir panel törenimiz olacakt›r bilgilerinize arz ederim.
ﬁimdi birinci oturum k›sm›nda oturum baﬂkanl›¤›n› yapmak üzere say›n Prof.
Dr. Ayd›n Ayayd›n, panelistlerimizden TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Say›n
Masum Türker, ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Avukat Say›n Turgut Kazan, ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Ö¤retim Üyesi Say›n Prof. Dr. ‹zzetin Önder, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Baﬂkan› Say›n Nail Güreli'yi davet ediyorum. Panelin baﬂar›l›
geçmesini diler, hepinize sayg›lar sunar›m.

Ayd›n Ayayd›n
Say›n Bakan›m, de¤erli konuklar; biraz evvel aç›l›ﬂ konuﬂmalar›nda Say›n Bakan'›n ve Oda Baﬂkan›'n›n ve eski Kamu Ortakl›¤› ‹daresi Baﬂkan›’n›n demokratikleﬂme ve özelleﬂtirme ile ilgili görüﬂlerini dinledik. Bu panelin birinci oturumunda çok
de¤erli konuﬂmac› lar›m›z var. Hepsini yak›ndan tan›yorsunuz. Onlar› sizlere tan›tma gere¤i herhalde yoktur. Biz birinci oturumda özelleﬂtirme ve demokratikleﬂme
ile ilgili iki tur yapmayaca¤›z. Konuﬂmac›lar tek tur söz hakk› alacaklard›r. Ve bu ald›klar› süreyi de optimum olarak kullanacaklard›r. Çünkü program yaklaﬂ›k 45 dakika aﬂm›ﬂ bulunuyor. Sizin fazla zaman›n›z› almamak için mümkün oldu¤u kadar süreleri son derece k›s›tl› kullanaca¤›z ve konuﬂmac›lar›n da bu sürelere uymalar›n›
özellikle rica ediyorum.
Türkiye’nin gündeminde ve dünya kamuoyunun gündeminde art›k Türkiye’de
özelleﬂtirme ve demokratikleﬂme son aylarda yo¤un bir ﬂekilde telaffuz edilmeye
baﬂland›. 1994 y›l›n›n ilk yar›s›ndan itibaren büyük bir çal›ﬂma ile kamu ortakl›¤›
idaresi ve hükümet Türkiye’de K‹T’lerin özelleﬂtirilmesiyle ilgili çok büyük çal›ﬂmalar
sergilediler. Ben bunun as›l kayna¤›n› özellikle Ocak 94 tarihinde baﬂlayan ve Türkiye’deki bu ekonomik krizin beraberinde getirdi¤i sorunlar›n tekrar gündeme gelmesiyle ba¤daﬂt›rmak istiyorum. 1994 y›l›n›n 17 Ocak’›ndan itibaren döviz kurlar›nda
aﬂ›r› borçlanmayla birlikte kamunun borçlanma gereksinimi ve kamunun borçlanma
e¤ilimi sürekli bir art›ﬂ kaydetmektedir. Ve art›k K‹T’ler Türkiye’nin s›rt›nda bir kam-
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bur olarak görülmeye baﬂland›. Bugün K‹T’lerin büyük bir bölümünün zarar etmiﬂ olmas› ve hatta Türkiye’deki finans kesiminin faiz oranlar›n›n belirlenmesinde döviz
kurlar›n›n yukar›ya do¤ru ç›kmas›nda buna benzer sorunlarda bile kamunun kaynak
gereksiniminden dolay› bunun kaynaklanm›ﬂ oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Ben de
baﬂ›nda bulundum bir K‹T’in ve özellikle birlik baﬂkan› oldu¤um bankalar birli¤ininde
Türkiye’nin art›k devletin asli görevlerine dönmesi gerekti¤ine inand›¤›m› belirterek
sözlerime baﬂlamak istiyorum. Çünkü devletin bir asli görevi vard›r. Birde tali görevleri vard›r. Ama devlet art›k asli görevlerini bir tarafa b›rakm›ﬂ tali görevlerle
meﬂgul duruma gelmiﬂtir. Dünyan›n hiç bir ülkesinde devlet bankac›l›¤› kesiminin
içerisinde bu kadar devletin eli yoktur. Türkiye’de gerek mevzuat bak›m›nda ve gerekse finansmanlar›n kullan›m› aç›s›ndan yüzde 60’› devletin elindedir. Hiç bir ülkede finans içerisinde devletin bu kadar yo¤un oldu¤u bir ülkeye rastlamak mümkün
de¤ildir. Devlet asli görevlerini yapmal›, tali görevlerini de mümkün oldu¤u kadar
e¤er say›lar var ise onlara dönmelidir.
Yine özelleﬂtirmenin yan›nda Türkiye’nin gündemini hakl› olarak iﬂgal eden ve
bütün dünya ülkelerinin gözünün Türkiye’de oldu¤u bir ortamda 10 y›lda bir belli bir
sürede bir Türkiye’de askeri rejimlerin söz sahibi oldu¤u bir ülkeden art›k uzaklaﬂmak ve Türkiye’de herkesin sivil toplumlar›n da art›k Türkiye’yi yönetebilecek öz yönetimini yapabilecek bir ülke konumuna getirmek için demokratikleﬂmenin de hukuk
kurallar› çerçevesinde ülkenin bütünlü¤üne ülkenin bölünmez bütünlü¤üne ba¤l› olmak koﬂuluyla Türkiye’de demokrasinin art›k yerleﬂmesi gerekti¤ine inan›yorum. Sürenin k›s›tl› olmas› münasebetiyle ben fazla konular› irdelemek istemiyorum. Ve ben
ilk sözü hemen sa¤›mda de¤erli meslektaﬂ›m hocam›z Say›n Prof. ‹zzettin Önder’den baﬂlamak istiyorum. Say›n hocam›za yirmi dakika söz veriyorum. Buyurun
say›n hocam.

‹zzettin Önder
Teﬂekkür ediyorum Say›n Baﬂkan. Çok de¤erli izleyiciler; ruhlar aleminde ruhlar yarat›ld›ktan sonra büyük yarat›c› bunlara bana secde edin demiﬂ. Bunlardan
bir tanesi etmemiﬂ ve bir izin müsaade alm›ﬂ, k›yamete kadar ben senin insanl›¤›n›
senin yolundan sapt›raca¤›m demiﬂ. Bunun ad› ﬂeytan. Ben bugün biraz bu rolü oynayaca¤›m. ﬁimdi çok ünlü bir yazardan, bir profesörden bir pasaj söyleyece¤im.
Sonradan kim oldu¤unu söyleyece¤im. Diyor ki bu yazar›m›z, özel sektör elemanlar›
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toplumlar› aldat›rlar. Kulland›¤› kelime isim kelimesidir. Bunlar›n ç›karlar› toplumlar›n ç›kar›n›n aleyhinedir diyor. Bu nedenle bunlar çok da deneyimlidir diyor. Bu nedenle bunlar›n getirdikleri herhangi bir yasa önerisini toplum uzun uzun düﬂünüp
ancak ondan sonra karara ba¤lamal›d›r diyor. Bunu ne Marks yazm›ﬂ ne bir radikal
iktisatç› yazm›ﬂ. ﬁimdi demokratikleﬂme derken ne kastetti¤imizi anlamak mecburiyetindeyiz. E¤er siz demiryolundan kara yoluna geçtiyseniz bütün karayolu mant›¤›na oturtursan›z kara yolu s›k›ﬂ›kl›¤›n› karayolu mant›¤›yla aﬂmaya çal›ﬂ›rs›n›z.
‹nsanlara ikinci bir alternatifi oldu¤unu göstermezsiniz tabiat›yla. Ama ﬂu da bir
gerçek ki biz komünist olmad›¤›m›z için çok ﬂükür karayoluna vard›k. Ama komünist
olan mesela Japonya, Fransa baﬂka ülkeler demiryolu yaparaktan bu trafik s›k›ﬂ›kl›klar›n› aﬂt›lar. ﬁimdi bunlar› söyledikten sonra biraz sonra kald›¤›m noktadan devam edece¤im.
Biz neden demokratik de¤iliz? Biz öyle bir idari gelenekten geliyoruz ki. S›dd›k
Sami Onar benim hocamd›. Osmanl› ‹mparatorlu¤u alt› yüz sene çok büyük bir idari
kurdu¤unu söylüyordu. ‹dari hukukunun köklerinin ondan geldi¤ini söylüyordu. Peki
biz bu kadar aptal bir insanlarm›y›z, niye biz demokratik de¤iliz. Ne demektir demokratik olmak. Herkes konuﬂacak. Ne konuﬂacak? Herkesin konuﬂmas› demek insanlar› konuﬂmaya baﬂlat›rsan›z ne olur insanlar konuﬂursa insanlar kaynak isterler. Siyasal iktidarlara insanlar›n kulland›klar› söz haklar› kaynaklara yöneliktir galiba. Siyasal iktidarlara göre oylarda kaynaklara yöneliktir. Kaynak verebiliyorsan›z
üretti¤iniz kaynaklara verebiliyorsan›z üretti¤iniz kaynaklar› verebiliyorsan›z veya
kaynak varsa demokrasi vard›r o toplulukta. E¤er yoksa s›k›ﬂ›rs›n›z. ‹ﬂsizlik yüzde
10’larda seyrediyor ﬂu anda. Ve bütün sistemler müdafaa edemiyor ﬂu anda. ﬁimdi
bu aç›dan bakt›¤›m›z da demokrasinin özü nedir o zaman. Demokrasinin amac› nedir? Kaynak istemektir. Kökeni nedir, güçler tamamlan›p iﬂin enteresan› güçten
kaynaklar al›n›r. Sonundaki amaç kaynak istemektir. Güç nereden al›n›r, kaynaktan
al›n›r.
ﬁimdi bak›n bir sürü yasalar ç›k›yor. ‹ﬂadamlar› biraraya gelir. Bütün iﬂadamlar›n› adet olarak toplay›p TÜS‹AD MÜS‹AD hepsini bir araya getirin kaç kiﬂi vard›r. Aileleri de getirin kaç kiﬂi vard›r. Onlar›n belki 50 misli iﬂsiz var ortada. Bunlar›n demokratik haklar› var m›? Çal›ﬂanlar›n örgütleri var, pat›r pat›r dökülüyorlar.
Bunlar›n demokratik haklar› var m› yok? Sermaye gücü yok, üretim gücü yok arkalar›nda. Tarihi aﬂamada öyle bir yere gelmiﬂiz ki biz ﬂu anda. Bir fabrika dedi¤inizde
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biriktirilmiﬂ sermaye ve bunlar tarihi aﬂamas›nda iﬂçiler demektir, iﬂçi eme¤idir
bunlar, canl› emekle bir araya gelmiﬂtir bunlar. Ölü iﬂçilerin oran›, canl› iﬂçilerin oran› artt›¤› sürece ki sermaye oluﬂtu¤u sürece bunlar büyük güç kazan›rlar. ‹ﬂte bugün özelleﬂtirme böyle bir gücün ifadesidir. Demokratikleﬂmeyle bir alakas› yoktur.
Devletin asli görevi müsaadenizle K‹T’ler peki iflas etsin diyelim de özel sektör iflas
ediyor mu? As›l çeli¤i devlet sat›n almad› m›? Nas›l devlette de böyle ﬂeyler oluyor?
Oda iflas etsin o zaman. ‹flas etti mi, etmedi o. ﬁimdi bu tabii güç iliﬂkisidir. Sermaye güçlendikçe devlet iliﬂki kurmaya baﬂl›yor. Bu vahim bir hatad›r. Bizim özelleﬂtirmemize bakal›m ondan sonra demokratikleﬂme ile ilgili bir ﬂeyler söyleyelim.
Neler yap›l›yor bizim özelleﬂtirmede. Bir kere geçmiﬂin muhasebesini yapt›k m› bize
çok de¤erli konuﬂmac›lar›m›z özelleﬂme ile ilgili çok de¤erli bürokratlar›m›z Aktaﬂ’›n
hesab›n› verebildiler mi? Aktaﬂ’›n hesab›n›, Teletaﬂ kapat›lm›ﬂt›, Teletaﬂ bitmiﬂtir
ve bunu Zeynep Gö¤üﬂ Hürriyet gazetesinde yazd›. Biz onu kapatmak için ald›k dedi. Niye, çünkü bir at›l›m yap›yorduk biz. Bu bütün Türkiye’nin sorunudur. Bütün politikac›lar gidecek ama bizler baﬂbaﬂa kalaca¤›z bu iﬂlerlerle. Ayn› ﬂu anda Netaﬂ’›n
baﬂ›nda aﬂamayla baﬂbaﬂa Türkiye ﬂu anda. Ve Odam›zla beraber.
Neden özelleﬂtirme Türkiye’nin sorunu de¤ildir? Sorundur ama bu anlamda
sorunu de¤ildir. Bütün dünyada yap›l›yor bu. O zaman bir çocu¤un geliﬂmesi gibi
hadiseye bakmak zorunday›z. Ayn› aﬂamalar› vard›r. Neden iktisadi aﬂamada böyle
bir düzeye geldik diye bakt›¤›n›zda dünya 1950’lerin sonunda 60’larda ithal ikameci kontrole itilmiﬂtir, bizde ona itilmiﬂiz. Ekonomik gerekçeleri vard›r ama ben ona
girmeyeyim. Orada bir borç bata¤›na itilmiﬂtir. Biz de onun içindeyiz ﬂu anda. ﬁu
anda özelleﬂtirme bata¤›nday›z. Latin Amerika ülkelerine bak›n di¤er ülkelere bak›n
geliﬂmiﬂ ülkelerde bunlar yap›lm›yor mu peki. Evet yap›l›yor ama Dünya Bankas›
kaynaklar› var. Oradaki rakamlara bakarsan›z çok de¤erli bürokratlar›m›z, yöneticilerimiz hatta geliﬂmiﬂ ülkelerde özelleﬂtirme bugün durmuﬂ vaziyette. Akdeniz ülkelerine bizim gibi ülkelere yükleniyorlar. Sebep yok. Çünkü biz borçluyuz. Dünya
Bankas›, bunu aç›kça söylüyor. Siz borç göstermeyin. Neden Say›n Baﬂbakan bu
tarihi dayat›yor? Çünkü IMF ile ilgili anlaﬂmalar›m›z vard›. IMF peki neden bizimle ilgileniyor? Biz borcumuzu kestik, peki neden bizimle ilgileniyor bu anlamda? Dünya
ekonomisi s›k›ﬂm›ﬂ vaziyette. Kim söylüyor bunu, ben söylemiyorum efendim. Bunu
Harvard Üniversitesi’nde profesör söylüyor. Son bir kitap yay›nland› bunda aç›kça
söylüyor. Geliﬂmekte olan ülkeleri biz öyle bir borçlu duruma ittik ki ﬂu anda. Onlar
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ihracat yapabilmek için çünkü borçlar›n› ödemek zorundad›r. Bizim ihracat kanallar›m›z› t›k›yorlar. Ve biz onlar› bir s›k›ﬂ›kl›¤a itiyoruz. O zaman biz ne yapaca¤›z peki
onlar›n üretim araçlar›n› gidip alaca¤›z. Bizim iﬂte özelleﬂtirmemizin mant›¤› da bu.
Onun için biz iktidar koyuﬂ mant›¤›m›za bakal›m ve iktidar koyuﬂ biçimimize bakal›m
ortaya ç›k›yor. Çünkü adam diyor ki ben senin uyduruk Sümerbank’›n› almam diyor.
Neyi al›r›m peki Türk Hava Yollar›’n› al›r›m diyor. Tekel gücü olan bir ülke var ben onu
istiyorum diyor. Ve bunlar› nas›l istiyorum diyor. Ben kendi ülkemdeki korkunç tüketiciyi koruma maddesinden kaç›yorum diyor. Onu koymay›n ben gelinceye kadar. Tüketiciyi korumak ne demektir. Ben bunlar› koymay› biliyorum. Dünya Bankas› bunu
aç›kça yaz›yor. Diyor ki e¤er bir kuruluﬂu özelleﬂtirecekseniz monopol gücünü kald›rmay›n diyor oradan. Çünkü o zaman piyasa de¤eri yüksektir bunun. San›r›m ondan sonra ne yapacaksan›z yap›n diyor. ‹kincisi çevre koruma yasalar›n› getirmeyin
diyor. Bu bir ülkenin çok borçlu konumundan iﬂleri satma mekanizmas›d›r. Bunu
böyle göstermenin de fazla lüzumu yok.
ﬁimdi özel sektör verimli mi, ben bu tart›ﬂmay› yapmayaca¤›m. Milli bir kuruluﬂumuz var, onun rakamlar› var. Bir cümle söyleyeyim. Özel sektör çok fazla verimli de¤ildir. Bu aç›kça aç›klanm›ﬂt›r. Petrol‹ﬂ y›ll›klar›nda da yay›nlanm›ﬂt›r, her
yerde yay›nlanm›ﬂt›r. Hatta en son çal›ﬂma Çitosan Frans›zlara sat›ld›ktan sonra
Frans›zlar›n verimlili ¤inin artt›¤› görülmemiﬂtir. Bunu aç›kl›yorlar m› sorumlular›m›z
bize. Bak›n demokrati¤iz iﬂte. Aç›klas›nlar bize. Niye Teletaﬂ’› kapatt›lar. Bütün
araçlar› denetleyen Belçikal› mühendisleri götürdüler. Onlar bizim hakk›m›zd›r, bunlar bizim can›m›z ve kan›m›zla kurulan ﬂeylerdir. Neyse onu sormak mecburiyetindeyiz biz. Birinci onlar kurmuﬂ. O halde bu yabanc›lar›n bize yapt›¤› dayatmad›r. Biz
çok borçluyuz. Peki biz bu borcu ald›k. Madem piyasa ekonomisi var kimler verdiler
nas›l yararland›larsa onlar belirlesinler. Biz bu borcu ald›k. Ald›¤›m›z bu borçla kurdu¤umuz uyduruk fabrikalar›n sahipleri diyorlar m› ki gel benim fabrikam›n yar›s›n›
al diyorlar m›? Milletin mal›n›, bizim mal›m›z› kime sat›yorlar. ﬁimdi bak›n burada
büyük aldatmaca var beyler. Diyelim ki yüzde 30’unu 40’›n› satal›m. Yani hisseleri
satal›m. Hisselerde zaten durum ﬂu. Tahtakale santrali bütün gelirin yüzde 85’ini
oluﬂturuyor. Çünkü bütün Avrupa giriﬂleri oradan yap›l›yor. ‹kincisi do¤al yeralt›
madenlerimizi niye satm›yoruz, kiral›yoruz zaten adam bizden almak istemiyor ki
kiralam›ﬂt›r gelip bizden ç›kar›p gidecek. Ha ne yap›yorlar Bat›l›lar, similasyon tekni¤iyle dünyadaki ileri enerji kaynaklar›n›n araﬂt›rmalar›n› yap›yorlar. Bunu bana
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söylediler ve söylüyorlar aç›kça. Ve ﬂunu gösteriyor, dünya ilerde petrolden uzaklaﬂ›yor, yani bitiyor bu kaynaklar. Hangi kaynaklar, milli kaynaklar dönmeye baﬂl›yor.
Kanada dünyada milli sat›n al›yor. Japonya milli sat›n al›yor. Ve sat›yor bunlar›.
Niye çünkü onu istiyor adamlar. MTA’da bize diyorlar ki biz bugünkü tekni¤imizle biliyoruz ki buradan bize 70 senelik maden var. Ama tekni¤imiz ileri de¤il diyorlar. Biz
biliyoruz ki bize 150 senelik maden var. O insanlar bizden alacaklar ve 30 senede
bunlar› ç›kartacaklar. Al›n hadi sizin olsun diyecekler. Biz 31. seneden sonra da döviz alaca¤›z. Ama biz bugünkü günümüzde bugünkü iktidar› konuﬂaca¤›z biz. Böyle
bir hesap olmaz. Bu iﬂ yanl›ﬂ. Teﬂekkür ediyorum.

Ayd›n Ayayd›n
Biz de teﬂekkür ediyoruz. ﬁimdi söz Turgut Kazan’da...

Turgut Kazan
Say›n Oda Baﬂkan› ve de¤erli arkadaﬂlar›m; TÜRMOB’da görevli bütün dostlar›m›n böyle bir ça¤r›s›n› asla reddedemezdim Ama genede sordum. Say›n Yaramanc›’n›n sordu¤u gibi sordum. ﬁimdi bu iki sözcük niçin yan yana. Ben özelleﬂtirme konusunda bir birikimi olan arkadaﬂ›n›z de¤ilim. Özelleﬂtirme demokratikleﬂme
nas›l tart›ﬂ›lacak. ﬁimdi onlar ›srar ettiler. Anlaﬂamamalar›n›n tek amac› beraber
olmakt›. Dediler ki siz de demokratikleﬂme üstüne konuﬂun. ﬁimdi tabi ben yine de
anlam›yorum. Gerçekten Say›n Yaramanc›’n›n bu konudaki yaklaﬂ›m›n› kabul ediyorum. Niye bunlar yan yana sorusunu bende sordum. Hep soruyorum. Yani Türkiye’deki politik ayr›l›klarda baﬂlat›lan tart›ﬂmalarda da sordum. Niye bunlar yan yana ya da seçenekli olarak soruyorum. Hiç anlamad›m. ﬁimdi Türkiye’de yeni bir ﬂey
ö¤rendim. Özelleﬂtirme zaten demokratikleﬂmedir. Yani onu bugün çok somut bir
biçimde ö¤rendim. Sadece ö¤rendim, reddetmiyorum yani böyle bir görüﬂ oldu¤unu.
O zaman yani böyle bak›l›yorsa ki do¤rudur denildi Say›n Yaramanc› taraf›ndan.
Ve o zaman ben ﬂöyle düﬂündüm. Özelleﬂtirme yap›ld›¤›na göre ve o da zaten demokratikleﬂme oldu¤una göre demokratikleﬂme tamamd›r. ﬁimdi o zaman demokratikleﬂme tamam dedi¤ime göre baﬂkan da izin verirse ben kürsüden inebilirim.
ﬁimdi tabii ben özelleﬂtirme konusunda gerçekten bir fikrim olmayan bir arkadaﬂ›n›z›m ama Say›n Yaramanc›’n›n söyledi¤ine göre özelleﬂtirmenin bir demokratikleﬂme say›labilece¤ini de kabul etmek isterim, hatta kabul ederim. Ve aynen bu son
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zamanlardaki politik ortamlarda yap›ld›¤› gibi bunlar›n birbirine karﬂ› seçenekler
olarak konulmas›n› da hiç içime sindiremedim. Bunu da kabul edemiyorum.
ﬁimdi böyle bir ortamda bu özelleﬂtirmeden baﬂlamak her ﬂeye ra¤men baﬂl›k
bu oldu¤una göre ayr› ayr› seçenekler gibi almak yanl›ﬂ say›l›r diye düﬂünüyorum.
Özelleﬂtirmeden baﬂlamak istiyorum. ﬁimdi gerçekten Say›n Yaramanc›o¤lu’nun
dedi¤i gibi bunun fikri ortam› tamamland›, haz›rland›. Bu do¤rudur. En son öteki
ortam› da hukuki ortam› da piyasas› iﬂte ç›kar›larak tamamland›. Evet çok tart›ﬂ›ld› çok zaman ald›. Üstelik bir ﬂey itiraf edeyim, eksik tart›ﬂ›ld› yanl›ﬂ tart›ﬂ›ld›.
Ne yaz›k ki bu tart›ﬂmalar çok uzun süreler hep ask›da kald› ama ben örne¤in bu
konularda birﬂeyler ö¤renmeye çok merakl›y›m. Ama nerede eksik oldu¤unu çok iyide anlayamad›m. Genellikle bir taraf istemez diye tart›ﬂt›k. O yüzden yahutta tart›ﬂmad› istemez diye karﬂ› ç›kt›. Bu nedenle eksiler art›lar do¤ru anlaﬂ›lamad›. Ve
sosyal yönleri olan bir sorundu. Tabi Say›n Yaramanc› bunu da belirtiyor. Ama bu
sosyal yönlerin nas›l çözülece¤i çok büyük bir ayd›nl›kla ortaya konmad›. Ve ayr›ca
stratejik anlamda çok ciddi sorunlar do¤aca¤› yolunda kayg›lar var. Bu kayg›lar›nda nas›l aﬂ›laca¤› ortaya konmad›. Tabii bakt›k ad›m at›ld›. Bundan sonra ne olacak, yasa ç›kar›ld›. ﬁimdi sorun nas›l uygulanaca¤›d›r. Hem sosyal yönlerde yaﬂanacak s›k›nt›lar› aﬂabilmek için ne yapmal›y›z? Ya da uygulamalar s›ras›nda olaya
nas›l bakmal›y›z? Hemde önemli büyük büyük paralar›n söz konusu oldu¤u bu sat›ﬂlarda baz› vurgun ve soygunlara karﬂ› nas›l uyan›k olmal›y›z gibi sorunlar›m›z var.
Yani gözümüzü nas›l dört açmal›y›z. Tabii Say›n Özyürek’in kulland›¤› bir deyimle bu
konuda ﬂeffafl›k nas›l sa¤lanacak. Biz ﬂeffafl›¤› sa¤lamak için yani bu sorunun üstüne nas›l bir büyüteç koymal›y›z, nas›l görev yapmal›y›z. Özyürek baz› kurumlardan
bahsetti o kurumlardan izin verilirse ben o kurumlarda görev verilirse de¤il o kurullarda belki görev istemeyi sa¤lamal›y›z. Bir de TÜRMOB’a ve ‹stanbul Odas›’na bu
konuda ortak çal›ﬂmalar üretebilece¤imizi öneriyorum. O yüzden bu bizim ülkemizin
çok ciddi bir sorunudur. Bu sorunun do¤ru uygulanmas› ve çözümünde ve uygulaman›n do¤ru yürütülmesinde bize düﬂen görev, bizim yapabilece¤imiz kadar›yla yapmak için çal›ﬂmal›y›z diyorum.
Tabii ﬂimdi bu özelleﬂtirme e¤er demokratikleﬂmeyi tamaml›yorsa bana düﬂen
bir ﬂey kalm›yor. Ama do¤rusunu söylemek gerekiyorsa bu anlay›ﬂ böyle bir anlay›ﬂ
ve bütün demokratikleﬂme konusunda geldi¤imiz nokta asl›nda bize özelleﬂtirme ile
birlikte 12 Eylül askeri rejiminin elbisesini giyin ve bununla devam edin denildi¤i anla-
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ﬂ›l›yor. Çünkü demokrasimizin bu kadarla b›rak›laca¤› son tart›ﬂmalardan ciddi bir
ﬂekilde ciddi bir tehlike olarak ortaya ç›k›yor. Gerçi Say›n Matkap tabii hükümetin
protokolünden bahsetti. Gerçekten bu protokol ﬂiir gibiydi. Yani bu kadar güzel.
Ben övmek için söylemiyorum. Türkiye'de bu kadar siyasal, bu kadar güzel bir siyasal ortam› daha önce hiç görmedi¤imi itiraf ediyorum Ama ne yaz›k ki tabii ﬂiir güzel bir ﬂiirdi. Ama iki buçuk y›l kadar bir zaman geçtikten sonra o kadar güzel bir
siyasal belge durdu¤u yerde bitmiﬂtir art›k. Ve bir tek ad›m at›lmazsa o konuda o
siyasal belgenin toplumun iﬂine yaramad›¤›n› söylemek gerekiyor. ﬁimdi tabi 68
say›s› o 68 rakam› 62, 65 kanunundan gerçekten bir hisse ç›kartmal›. Bu 62 yada 65 yasan›n Say›n Baﬂbakan ve Say›n Baﬂbakan Yard›mc›s› bunlar› bir çeﬂit yeniden topluma iﬂte bundan epeyce bir zaman önce yasalaﬂt›racaklar›na dair taahhütler verdi. Ne var ki bu konuda da hiç bir ilerleme görülmedi. Yani Türkiye’de sadece yarg›lama aç›s›ndan o da çok s›n›rl› ve ne yaz›k ki en çok iﬂte Ayﬂegül Tecimer
veya mafya babalar›n›n iﬂine yarayan ama asla küçümsemiyorum önemli bir ad›md›r. Ama s›n›rl›, yaln›z onlar›n iﬂine yarayan. Yine ﬂiir yazan ya da gazeteye yaz›
yazan ya da kitap yazan e¤er bir soruﬂturmaya u¤rarsa onun iﬂine yaramayan bir
CMUK de¤iﬂikli¤i gerçekleﬂtirildi. 12 Eylül’e ﬂiddetle karﬂ›lar, onlara sorarsan›z. Ne
yaz›k ki hepsi bütün bu anayasa ve askeri rejime karﬂ› olan partiler birlikte parlamentoda bulunuyorlar. Ama bizim anayasam›z ve temel askeri dönemin anayasas›
yasa olarak devam ediyor.
Yani bizi kuﬂatan temel yasalar Siyasal Partiler Yasas›, YÖK Yasas›, Dernekler Yasas›, Toplant› ve Gösteri Yürüyüﬂ Yasas› gibi temel yasalar›n anlam› bu
anayasadan da kötü yasalard›r. Yani Türkiye’de hepimiz çok kötü olan bir 82 Anayasas›'›n› görüyoruz. 82 Anayasas›'n›n çok kötü oldu¤u do¤ru ama bir baﬂka kurum var bir baﬂka gerçek var. Türkiye’de temel bütün haklarla ilgili herﬂey temel
baz› yasalarda 12 Eylül rejimi taraf›ndan belirlenmiﬂ. Anayasa’n›n geçici 15. maddesinde bu yasalar›n örne¤in Siyasal Partiler Yasas›'n›n örne¤in Toplant› Gösteri Yürüyüﬂler Yasas›’n›n, örne¤in YÖK Yasas›’n›n bu kötü anayasaya ayk›r› oldu¤unu
söylemek bile yasak. Yani bu kötü bildi¤imiz anayasan›n d›ﬂ›nda bu kötü anayasadan daha kötü bir anayasa anlay›ﬂ›m›z var bizim. Onlarda bu temel yasalar. Bu temel yasalar bir tek ak›l. Bari beni serbest b›rak yurttaﬂ›. Hiç de¤ilse anayasa ayk›r›l›¤› tart›ﬂay›m. Yani demokrasiyi savunan partilerden hiçbirﬂey istemiyorum. Geçici 15. maddeyi kald›r›n ki 12 Eylül rejiminin toplumu kuﬂatt›¤› o askeri elbiseyi hiç
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de¤ilse önüme ç›kt›¤›nda tart›ﬂabileyim. ﬁimdi Say›n Yaramanc› diyor ki yok. Kurallar tart›ﬂ›l›r ama uymak zorundas›n›z. Ne zamana kadar, kald›r›lana kadar. Ama
kald›rm›yorsunuz. Hiç de¤ilse önümüzü aç›n. Nas›l önümüzü aç›n, o yasalar› ben demokrasi öyle böyle de¤il siz de¤iﬂtirmiyorsunuz benim önümü aç›n. Ben inan›yorsam o yasa anayasaya ayk›r›d›r. Bu bir demokratik hak önce onu çi¤nerim sonra
yarg›lan›r›m. Yarg›lan›rken Anayasa Mahkemesi’ne götürülmesini isterim. Ayk›r›l›k
bu kadar aç›kt›r ki benim bu yolumu aç›n baﬂka bir ﬂey de¤il. Ee ﬂimdi bunu da açm›yorsunuz. O zaman diyorsunuz ki bir dakika kurallar de¤iﬂene kadar de¤iﬂtirin.
Art›k toplumun dinamizmi içinde kurallar›n de¤iﬂtirilebilmesi için böyle bir demokratik kural vard›r. Demokratik ülkelerde siz bana onuda yasakl›yorsunuz. Ha bana
onu da yasaklay›nca ben ne yap›yorum. ‹stanbul Komisyonu Baﬂkan›y›m, bunu söylemeliyim. Yani ne kadar konumum gere¤i ne kadar ters gelece¤ini anl›yorum. Ama
siz bana bu yolu da tan›yorsan›z ben ça¤a ayk›r› o kurallar› tan›mam. Çeﬂitli yollar›n› kullanmak zorunday›m.
Baﬂka türlü demokrasiyi açmak mümkün de¤ildir, geniﬂletmek mümkün de¤ildir. Ne yapal›m bunlara boyun e¤ece¤ime sizin cezaevinize girmeye haz›r›m derim.
Çünkü sonuç o. Örnek vereyim. Biz 6 y›l önce seçildi¤imizde 12 Eylül rejimine göre
benim yurtd›ﬂ›na ç›kmak için izin almam gerekiyordu Adalet Bakanl›¤›’ndan. Halen
öyledir. Size bir süre tan›yorum. Törende temelde toplant›lara gitmiyorum. Kurallar› de¤iﬂtirin. Kim ne ise ﬂimdi ben gidiyorum hem de haber vererek gidiyorum. Kural›n›z› çi¤niyorum. Buyurun ne yapacaksan›z yap›n, bende çok merak ediyorum. ﬁimdi
ar›yorlar anlay›ﬂlar› bu ya, biz size izin vermiﬂ olsak ne olur. Derdimi anlatam›yorum. Say›n Bakan ben izin alarak gitmeyi demokratik bir ülke olmaya yak›ﬂt›ram›yorum. Ben falanca yerdeki barolar toplant›s›na gidiyorum. Sizden izin al›rsam izin
vermedi¤inizde gitmemek zorunda kal›r›m. O yüzden izin alm›yorum. ﬁimdi siz kurallar› demokrasiye uygun hale getirmezseniz insanlar ister istemez bazen kamu kesimi çal›ﬂanlar› olarak onlar› zor durumda b›rak›rlar. ‹ﬂte dün biz dilekçe vermeye gittik. Ne yapacakt›k baﬂka. ﬁimdi sorunumuzu anlatmak için demokrasinin kanallar›n› t›kars›n›z. Yapt›¤›n›z yasan›n anayasaya ayk›r› oldu¤unu söyleme imkan›n› da yasaklarsan›z ben gidece¤im, Allah'›n unuttu¤u bir yerde yürüyüﬂ yapaca¤›m. Hay›r
yapm›yorum. Ben size dilekçe verece¤im. Dilekçeyi vermek için ﬂurada toplanaca¤›m. Oradan oraya nas›l geleceksin. Nas›l geleceksem gelece¤im. Yani kurallar› ça¤d›ﬂ› tutarsan›z bütün kanallar› kapat›rsan›z insanlara o kurallara uymak zorunda-
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s›n›z diyemezsiniz. Uymaz, gücünüz yetiyorsa cezas›n› verin. Bu da bir demokratik
mücadeledir. Baﬂka nefes alma kanallar› yoksa ben bunu kullanabiliyorum. Ve ne
yaz›k ki durum bu noktaya gelmiﬂtir. 68 ya da 62 paket ama bu parlamentonun
bir tek yasay› bile görüﬂüp kabul etmesi mümkün de¤il. Bu parlamento denetim görevini yapamad›¤› gibi yasama görevini de yapmamaktad›r. En son iﬂte ﬂimdi tart›ﬂma konusu olan s›radan› bir iyileﬂtirme biçimi terör yasas›n› de¤iﬂtirme tasar›s›n›n hangi tart›ﬂmalara yol açt›. Ve nas›l bir kampanyan›n baﬂlang›c›n› oldu¤unu
hep beraber gördük. Tabi bunu bir demokratikleﬂme paketi saymak zaten mümkün
de¤ildir ama demokratikleﬂmenin on birde biri say›lacak bir harekete karﬂ› nas›l bir
tepki ald›¤›m›z› da görüyoruz. Bu yüzden tabii mutsuz bir tablo ç›kt› karﬂ›m›za.
Ama ben mutsuz de¤ilim. Mücadele devam edecektir. Ve her halde özelleﬂtirmeye
karﬂ› demokratikleﬂme için çok sa¤l›kl› çok gürbüz bir mücadele bizi bekliyor. Hepinize çok teﬂekkür ediyorum. Sa¤olun

Ayd›n Ayayd›n
Teﬂekkür ediyorum Say›n Kazan. Say›n Kazan biraz acele etti ve konuﬂmas›n› üç dakika önce bitirdi¤i için üç dakika alaca¤› var bizden. Say›n Kazan Özelleﬂtirme Yasas›'n›n ç›km›ﬂ oldu¤unu dolay›s›yla yap›lacak Hiçbir ﬂeyin bulunmad›¤›n›, ancak bu yasa ç›kmadan önce yeterince tart›ﬂ›lmad›¤›n› ve özellikle özelleﬂtirmede
sosyal yönlerin hiçbir zaman tart›ﬂ›lmad›¤›n› belirttiler. Ayr›ca stratejik önemin hiç
dikkate al›nmad›¤›n› belirttiler. Ancak yasa ç›km›ﬂ olmas› nedeniyle bundan sonras›
için neler yap›labilir, onlar›n yap›lmas› gerekti¤ini. Hatta bu özelleﬂtirme aﬂamas›nda e¤er oluﬂacak kurullar var ise bu kurullarda görev beklemeyi mutlaka bu kurumlarda görev istemeyi kendisine herhalde görev kabul edebilece¤ini ve mutlaka bütün
demokratik kuruluﬂlar›nda bu göreve talip olmalar›n› belirttiler. Ayr›ca temel yasalar›n temelinde askeri rejim yatmaktad›r dediler. Hatta askeri rejim taraf›ndan haz›rlanan ve benimsenmeyen anayasa bile bu anayasaya ayk›r›l›klar› tespit edilen
temel yasalar›n bile anayasaya ayk›r› oldu¤unu bu ayk›r›l›¤› bile dile getirmenin suç
oldu¤unu belirtiyor. Ve dolay›s›yla yeniden hem anayasan›n hem de temel yasalar›n
güncel hale getirilmenin demokratikleﬂme aç›s›ndan son derece önemini belirttiler.
Ve en sonunda kurallar ça¤d›ﬂ› kalm›ﬂt›r. Bu ça¤d›ﬂ› kurallar fiilen uygulanm›yor
dolay›s›yla yasalar daha demokratik bir iﬂlerli¤i olacak kurallar› yeniden bir araya
getirecek ﬂekilde yeniden düzenlenmesini istiyor Say›n Kazan. Ben Kazan’a teﬂekkür ediyorum. ﬁimdi sözü Say›n Nail Güreli’ye veriyorum. Buyurun Say›n Güreli.
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Nail Güreli
Teﬂekkür ediyorum Say›n Baﬂkan. Ben de gerçi sormad›m say›n sözcüye veyahut yönetici arkadaﬂlara. Konuﬂmak nas›l olacak demokratikleﬂme ve özelleﬂtirmenin birbiriyle ba¤lant›s›n›. Kendi kendime düﬂündüm dedim ki ekonomiyle demokrasiyi birbirine ba¤lant›l› oldu¤una göre ki biraz önce biraz daha iddial› bir biçimde
Say›n Yaramanc› söyledi. Özelleﬂtirme olmadan özelleﬂtirme ile demokrasiyi çok
birbirine özdeﬂleﬂmiﬂ gördü. Ben asl›nda özelleﬂtirmenin demokratikleﬂmeyle ilintisi
aç›s›ndan düﬂündüm. Ve özelleﬂtirmenin demokratikleﬂme ile ilgili k›s›mlar› üzerinde
özelleﬂtirme üzerinde baz› notlar ç›kard›m. Ama onlar›n büyük k›sm›n› burada bir
yana b›rakarak, özellikle demokratikleﬂme üzerinde durmaya çal›ﬂa ca¤›m. Çünkü
özelleﬂtirme ile demokratikleﬂme bir bak›ma tavukla yumurta hikayesine döndü. Tavuk mu yumurtadan ç›kar yumurta m› tavuktan ç›kar gibi özelleﬂtirme mi demokrasiden ç›kar demokrasiyi getirir. Yoksa demokrasi içinde bir özelleﬂtirme mi do¤ru
olur tart›ﬂmas› gidiyor. Özelleﬂtirme konusuna bakt›¤›m›z zaman devlet tekeline
son verilmesi ve mülkiyetin devlet kamu elindeki mülkiyetin özelleﬂtirmesi konusu
gündeme geliyor. Ama bu özel sektör tekel leﬂmesini getirdi¤i zaman elbette demokratik aç›dan da büyük sak›ncalar› beraberinde getirecektir. Nitekim yabanc›
sermayenin de tekelleﬂmede öncelik alaca¤› endiﬂesi gündeme geldi ve Say›n Ecevit’in de ç›k›ﬂ›yla yasan›n 47. maddesinin de¤iﬂtirilmesi konu sunda söz verildi.
Belki Ecevit’in burada devreye girmesi bir umut verici iﬂaret olarak görülebilir. Çünkü daha önce özelleﬂtirme ile demokratikleﬂme tart›ﬂmalar› içinde Say›n Karayalç›n’la, Say›n Çiller’in çekiﬂmesinin yahut karﬂ›l›kl› vaatlerinin hangi noktaya vard›¤›
Özelleﬂtirme Yasas›'n›n ç›k›p ama demokratikleﬂme paketini bir yana b›rak›n, sadece Terörle Mücadele Yasas›'n›n dahi nas›l uyutuldu¤u noktas›nda hiç de umut vermiyordu.
Yeni dünya düzeninde ülkenin ç›karlar› aç›s›ndan devlete yeni görev ve sorumluluklar yüklendi¤i aç›k. Kamu ç›karlar›na ters düﬂecek bir özelleﬂtirme, gerek ekonomik gerek demokratik rejim aç›s›ndan önemli sak›ncalar do¤urur. Demokratikleﬂme ortam›n›n koﬂullar›n›n sa¤lanabilmesi için özel sektörün de rekabete aç›lmas›
gerekiyor. Elbette özelleﬂtirme eylemiyle birlikte gerçekleﬂtirilmesi gereken baﬂka
eylemler de var. Örne¤in verginin demokratikleﬂmesi gerekiyor. Yeralt› ekonomisinin
devlet sistemi içine almak demokratikleﬂtirilmesi ﬂart. Ç›¤ gibi büyümüﬂ bir yeralt›
ekonomisi yada kay›t d›ﬂ› ekonomisi var. DPT'ye göre 300 trilyon lira, Bat›l› bilim
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adamlar›na göre ise 2 trilyona yaklaﬂ›yor. 1 veya 1.5 trilyon lira kabul edin. Al›n size
kaynak yoklu¤undan yak›nan ve özelleﬂtirmeye kaynaks›zl›¤› bir gerekçe olarak gösterenlere bir kaynak. Ama bu ekonomiyi kayda al›p vergilendirme yönünde ciddi hiç
bir çaba yok. Bu yeralt› ekonomisi kay›t alt›na al›namazken trilyonlar›n kay›p olup
gitti¤i bilinirken baﬂta devletin sorumlu kiﬂileri olmak üzere milyonlarca liral›k kaynak yurtd›ﬂ›na gidiyor. Yurtd›ﬂ›na yat›r›m yap›l›yor. Hayali ihracat yöntemiyle ne
kadar kayna¤›n yok oldu¤u biliniyor. Sermayenin tabana yay›lmas› gelir ve servet
da¤›l›m›n›n iyileﬂtirilmesi önem taﬂ›d›¤›na göre özelleﬂtirme zannediyorum demokratik rejimle ba¤lant›l›. Gelir ve servet da¤›l›m›n›n iyileﬂtirilmesi için özelleﬂtirilen
K‹T’lerin hisselerinin büyük bölümünün toplumunun küçük katmanlar› taraf›ndan sat›n al›nabilmesi yani sermayenin tabana yay›lmas› gerekmektedir. ‹ngiltere’deki
özelleﬂtirme giriﬂiminde de bunu amaç edindikleri halde sonunda bu amac›n gerçekleﬂtirilemedi¤ini biliyoruz. Demek ki yasalar önemli, as›l uygulamalar önemlidir.
Özelleﬂtirme Yasas›'ndaki uygulaman›n ne sonuç verece¤i de bundan önceki
uygulamalara bak›larak belli. Asl›nda çok net biçimde belli ki uygulaman›n nas›l sonuç verece¤i. Bu iktidar›n bu parlamentonun elinde, bu koalisyonun elinde uygulaman›n ne sonuç verece¤i dünden belli. ‹ﬂte çok güzel, demokratik içerikteki hükümet
protokolünün geçen bunca y›l içinde nas›l uyguland›¤› meydanda. Bu uygulamaya
bakarak bundan sonraki uygulaman›n ne sonuç verece¤ini kestirmek güç de¤il. Sermayenin tabana yay›lmas›n› gerçekleﬂtirmek yahut özelleﬂtirilecek K‹T’lere küçük
tasarruf sahiplerine sat›lmas›n›, hisse senedi almas›n› beklemek de hiç gerçekçi bir
ﬂey de¤il. Çünkü Türkiye’de kiﬂi baﬂ›na GSMH çok düﬂük. Ulusal gelir çok dengesiz
ve adaletsiz da¤›l›yor. Bu nedenle küçük gelirli geniﬂ halk kitlelerini özelleﬂtirilecek
kitleri sat›n alabilecek gelir ve tasarrufu elbette yok. Ve sat›ﬂlarda hisse senetlerden ziyade blok sat›ﬂlar niteli¤inde yap›l›yor. Nitekim 1992’deki uygulamaya bakt›¤›m›z zaman 16 özelleﬂtirmeden 15’inin blok sat›ﬂ›yla yap›ld›¤›n› görüyoruz. Ve yine
bu yasan›n ç›k›ﬂ›ndan önce 1988’deki iki uygulamaya bakal›m k›saca. Teletaﬂ
1988’de halka ark yöntemiyle yüzde 22 hissesi sat›l›yor. Ve 1993’te blok sat›ﬂ
yöntemiyle yüzde 18’i kamu hissesi yabanc› ortak ASELSAN telefon ﬂirketine sat›l›yor. Teletaﬂ'›n yüzde 39 hissesini elinde bulunduran yabanc› ortak pay› böylece
yüzde 50’ye yükseliyor. Teletaﬂ büyük ölçüde yabanc› sermayenin denetimine geçmiﬂ oluyor. Tabii bundan böyle yasan›n 42. maddesinin düzeltilmesiyle yabanc› sermayenin denetiminin ne ölçüde önlenebilece¤i de kuﬂku taﬂ›yor. Keza Netaﬂ'›n ya-
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banc› orta¤› Northern Elektrik de Mart 93’te Netaﬂ’›n yüzde 20’lik kamu hissesini
blok yöntemiyle sat›n al›yor ve pay›n› yüzde 50’ye ç›kar›yor. Bu uygulamalar özeleﬂtirmede gelir da¤›l›m›n› dengeleme ve sermayeyi tabana yayma amac›na uyulmad›¤›n› kaynak sa¤lamak için yerli ve yabanc› firmalara sat›p ön plana geçti¤ini gösteriyor.
Önemli bir konu da K‹T'lerin nas›l sat›laca¤›. Say›n Özyürek son zamanda toplumun çeﬂitli kurumlarda görülen promosyon hediye verme konusuna de¤indi. K‹T’leri satmak içinde yan›nda bir ﬂey vermek gerekir dedi. Bende K‹T’leri satmak için de
yan›nda bir ﬂey vermenin en kolay yolu bunlar› yok pahas›na satmakt›r. Yok pahas›na satabildikten sonra art›k yan›nda bir hediye vermek gerekmeyecektir. Say›n
Yaramanc› devletin mülkiyetinde olan kurumlar› devri yöneticilerin istedi¤i gibi yönetebilece¤ini savundu. Yani siyasilerin. Ve bunu baﬂka biçimde düﬂünmek K‹T’lerin
özelleﬂtirilmesini düﬂünmek mümkün de¤ildir dedi. Adeta onu eﬂyan›n tabiat›na ayk›r› buldu. Ama burada devletin yönetiminde olan devletin mülkiyetinde olan kurum
lar›n yönetimini siyasal iktidarlar›n kendi anlay›ﬂlar›na göre yönetmeleri kabul edilebilir. Ama bunda da herhalde bir kural bir asgari müﬂterek bir siyasal ahlak›n söz
konusu olmas› gerekir. Ben yönetirim istedi¤im gibi yönetirim diyerek efendim kibarca deyimiyle iﬂte aﬂ›r› istihdama yada alt deyiﬂiyle arpal›¤a döndürürseniz bu
devlet mal› deniz anlay›ﬂ›n› yans›t›r. Ayr›ca siyasal ahlakla da bir ölçüde ba¤ daﬂamaz diye düﬂünüyorum.
Önemli olan K‹T'leri serbest piyasa ekonomisi koﬂullar› içinde yönetebilmek
dürüstçe bir anlay›ﬂla yönetebilmek herhalde mümkün olabilirdi. Say›n Özyürek’in
verdi¤i Petrol Ofisi örne¤inin alt›n› çizmekle yetiniyorum. Ve özelleﬂtirme ile demokratikleﬂmenin ilintilerine k›saca böyle de¤indikten sonra ben demokratikleﬂme üzerinde özellikle demokratikleﬂmede bas›n›n rolünü ve bas›n özgürlü¤ü üzerinde de k›saca durmak istiyorum. Ve gerek demokratikleﬂme sürecinde gerek bas›n özgürlü¤ünün ülkemize geçirdi¤i süreç içinde siyasetçilerle bas›n aras›ndaki iliﬂkilerin hemen hemen hiç de¤iﬂ memiﬂ bir kal›n çizgisi var. Siyasetçiler muhalefette olduklar›
zaman bas›n› ve bas›n özgürlü¤ünün savunucusu oluyorlar. Ama ne zamanki iktidara geliyorlar kendileri eleﬂtirilmeye baﬂl›yorlar, o zaman bas›n›n ve bas›n özgürlü¤ünün baﬂ düﬂman› kesiliyorlar. Bunu taaa Demokrat Parti’nin kuruluﬂundan 1950
öncesinde de görüyoruz. Ve 1946 seçim lerine giderken Cumhuriyet Halk Partisi bile bas›na karﬂ› olumlu bir tav›r içine giriyor. Çünkü bakt› ço¤ulcu demokrasiye geçi-
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lecektir. Ve Bas›n Kanunu’ndaki gazete kapatma yasa¤›n›n kald›r›lmas› için
TBMM’ye bir teklif yaz›yor .Ve bu teklif de tabii Mecliste dirençle, tepkiyle karﬂ›lan›yor ve neyse ki uzun tart›ﬂmalardan sonra 1946 Haziran’›nda kabul ediliyor. Ve
1950’de tabi yine Demokrat Parti ile bas›n aras›nda bir balay›n›n yaﬂand›¤›n› görüyoruz.
Ve Cumhuriyet döneminin ilk bas›n yasas› olan 1931 tarihli yasada baz› yürürlükler yap›l›yor. 1952’de çal›ﬂan gazetecilere sosyal haklar veren yasa ç›kar›l›yor.
Ama bu balay› uzun sürmüyor. 1953 Temmuz’unda Demokrat Parti iktidar› eleﬂtirilmeye baﬂland›¤›nda ve Demokrat Parti iktidar›n›n bas›na karﬂ› tav›r ald›¤›n›, bas›na karﬂ› sald›r›lara, k›s›tlamalara ve yasaklamalara geçti¤ini görüyoruz. Örne¤in
s›fat ve bir uygulama s›fat ve hizmetlerinden dolay› bakanlara hakaret ﬂikayete
ba¤l› iken bakan›n olurunu b›rak, savc›lar›n resen takibine imkan veriliyor. Ve bir tak›m yasaklamalar bildi¤iniz gibi 1960’a kadar süren yasaklamalar birbirini izliyor.
Ve 12 Eylül döneminden sonra asl›nda bas›na karﬂ› ve di¤er tabii bütün demokratik
kurumlarla birlikte bas›na karﬂ›da bir sald›r›n›n baﬂlat›ld›¤›n› görüyoruz. Ve bu giderek sadece yasal k›s›tlamalarla yasaklamalarla kalm›yor. Toplumsal olarak da manevi bak›mdan da bas›na karﬂ› bir bask› oluﬂturmak yöntemi seçiliyor. Ve bas›n özgürlü¤ü kavram› bas›na sald›r›larda yozlaﬂt›r›larak tan›mlan›yor. Sanki bas›n özgürlü¤ü gazetecilerin baz› gazetecilerin her istedi¤ini istedikleri gibi yazma özgürlü¤ü olarak alg›lan›yor. Oysa elbette bas›n özgürlü¤ü bu demek de¤ildir. Bas›n özgürlü¤ü halk›n haber alma ve bilgi edinme hakk›n›n yine halk için kullan›lmas›d›r. Ve bütün bu bas›na karﬂ› sald›r›lar o hale geliyor ki bir medya teröründen söz ediliyor.
Tabii bu eleﬂtirilerde, bu yak›nmalarda gerçek pay›n›n oldu¤unu da kabul etmemiz gerekiyor. Bir yasal düzenleme bir kurallar sistemi getirilmedi¤i dönemde
Anayasan›n özel televizyon yay›n›n› yasaklayan hükmünde direnildi¤i sürece demin
yine bir baﬂka konuda Say›n Özyürek’in dile getirdi¤i bu hakka karﬂ› Anayasadaki
düzenlemelere ra¤men televizyon yay›nlar› baﬂl›yor. Ve o hale geliyor ki bu kurals›zl›k içinde tabii yine demokrasi kurallar›yla ba¤daﬂmas› tart›ﬂ›labilir olan iﬂte ne bileyim kiﬂilik haklar›na sayg› bak›m›ndan meslek ilkelerine uymaya gösterilecek titizlik bak›m›ndan ihmallerle karﬂ›laﬂ›yoruz ve bunun sonucunda radyo televizyon yasas› geliyor. Ama o yasada bir tepki yasas› do¤du¤u için yine demokratik aç›dan büyük sak›ncalar› beraberinde taﬂ›yor. Ama bütün siyasetçiler bu yasan›n anayasaya
ayk›r› hükümleri oldu¤unu bildi¤i halde bu güne kadar Anayasa Mahkemesi’ne baﬂ-
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vurmuﬂ de¤ildir. Örne¤in Radyo Televizyon Üst Kurulu sadece siyasal partilerin
seçti¤i temsilciler adaylar aras›ndan seçilebilmektedir. Ve baﬂlang›çta buna karﬂ›
ç›kacaklar›n› bildikleri halde bununda kendi iktidarlar›nda kendilerine göre uygulanabilece¤ini düﬂünerek sessiz kalmaktad›rlar. Ve savunulan noktada ﬂudur. Efendim
yine özelleﬂtirmede oldu¤u gibi uygulamaya bakal›m denildi. Radyo Televizyon Kurulu gerçi partilerin gösterece¤i adaylar aras›ndan seçilecek ama, belki bu iyi tarafs›z kiﬂiler aras›ndan seçilir uygulamada bir terslik olmaz. Bu olaya tamamen bireysel bakmakt›r. Halbuki çözüm bireysel de¤il kurumsal olmal›d›r. Ama ne yaz›k ki
böyle olmuyor. Nitekim tekelleﬂme yahut ta özelleﬂtirme konusunda da ayn› durumla karﬂ› karﬂ›yay›z. Özellikle tekelleﬂme konusu ki bas›n sektöründe di¤er sektörlerden daha fazla önem taﬂ›maktad›r. Çünkü demokrasinin temel ilkesi olan çok
seslilik bu tekelleﬂme ile tehlikeye girmektedir. Sadece ekonomik aç›dan bir olgu de¤ildir, bas›ndaki tekelleﬂme demokratik rejim açs›ndan da çok seslilik aç›s›ndan da
büyük önem taﬂ›r. Niye buradaki tart›ﬂmalarda da bir sakat yanl›ﬂ savunma gerekçesine rastl›yoruz. Efendim diyor iﬂte filanca patron iyidir o çok seslili¤i yahut
gazetenin serbestçe yay›n›na mani olmaz. Elinde bulundurdu¤u ayr› ayr› gazetelerin yönetimine kar›ﬂmaz. Yani benim patronum iyidir anlay›ﬂ›yla veya bu patron iyidir anlay›ﬂ›yla olaya bak›l›yor. Halbuki yabanc› ülkelerde bunun s›n›rlamalar› var. Bir
gazete sahibinin, televizyon sahibinin ne kadar hisse pay› olabilece¤i ne kadar televizyonda veya gazetede sahiplik yapabilece¤inin s›n›rlar› var. Ama bizde bu da yine
göz ard› ediliyor. Ve demin de göreceli olarak çok seslili¤in varoldu¤u söyleniyor. ‹ﬂte efendim 870 küsur radyo var, her ilde hatta her ilçede özel televizyonlar var,
bir çok gazete var. Bundan iyi çok seslilik mi olur. Halbuki bakt›¤›n›z zaman çok az
farklarla ayn› sesler dile getirilmektedir. Bütün radyolarda ve televizyonlarda bir
ayk›r› sese olanak tan›yacak yollar çok seslilik yoktur. Ve bas›na k›s›tlamalar sald›r›lar biçim de¤iﬂtirerek öteden beri süre geliyor.
Tan Gazetesi’ne sald›r› devletin bas›na ilk sald›r›s› olarak nitelendi. Tabii bu
y›llar geçtikten sonra aç›kl›¤a kavuﬂmuﬂtur. Ama ondan sonra da bas›na kaba sald›r›larda devam ede geldi. Ve o noktaya ulaﬂt›k ki geçmiﬂte bas›na sald›r›lar›n failleri belliyken ya da kitleler tahrik edilirken art›k bugün bas›na, gazetecilere sald›r›lar tamamen nitelik de¤iﬂtirmiﬂtir, failleri meçhul hale gelmiﬂtir. Geçti¤imiz günlerde bir gazetemiz, Özgür Ülke gazetesinin üç merkezi birden, yetmiﬂer dakika arayla
bombaland› ve onun da failleri yok ortada. ‹ﬂte bu anlay›ﬂ› demokratik rejimle, de-
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mokratikleﬂme ile çok seslilikle ba¤daﬂt›rmak mümkün de¤ildir. Görüﬂlerini paylaﬂmayabilirsiniz, karﬂ› olabilirsiniz ama bir gazetenin bombalanarak tahrip edilmesini
yak›l›p y›k›lmas›n› herhalde düﬂünmemeniz gerekir. ‹ﬂte çok seslilik dedi¤iniz zaman
o çok seslili¤in içinde 875 tane radyonun bir o kadar televizyonun gazetenin bulundu¤unu gerekçe olarak göstermek hiç de inand›r›c› olmaz. Teﬂekkür ediyorum Say›n
Baﬂkan.

Ayd›n Ayayd›n
Teﬂekkür ediyorum Say›n Güreli. Say›n Güreli konuﬂmas›nda özelleﬂtirmeye
karﬂ› oldu¤unu, özelleﬂtirmenin ana nedeninin kaynak bulma amac›na yönelik oldu¤unu oysa Türkiye’de kay›td›ﬂ› ekonominin boyutlar›n›n çok daha büyük oldu¤unu
dolay›s›yla bu kay›td›ﬂ› ekonomi kay›t alt›na al›nd›¤› taktirde büyük bir kaynak sa¤lanaca¤›n› belirttiler. Ayr›ca sermayenin tabana yay›lmas› gerekmektedir dedi.
Özelleﬂtirmenin uygulama aﬂamas›nda büyük kuﬂkular› oldu¤unu belirttiler. Alt gelir gruplar›n›n özelleﬂtirme kapsam›na dahil edilen K‹T’lerin sat›ﬂ›ndan hisse alma
imkanlar›n›n bulunmad›¤›n› bu hisselerin halka arz yerine daha ziyade blok sat›ﬂ
olarak yap›labilece¤ini bununda büyük problemler yaratabilece¤ini ayr›ca K‹T’lerin
yok pahas›na sat›lmas›ndan kuﬂku duyduklar›n› belirttiler. Siyasilerin muhalefetteyken bas›n özgürlüklerini savunduklar›n› oysa ayn› siyasilerin iktidara geldiklerinde bas›n özgürlüklerini bir yana b›rakt›klar›n› ve bas›na karﬂ› bir cephe ald›klar›n›
belirttiler. Bas›n özgürlü¤ünün sa¤lanmas› konusunda hiç bir ad›m›n at›lmad›¤› sürekli olarak medya teröründen bahsedildi¤ini gerçi medya teröründen bahsedilirken
de kiﬂilerin kiﬂilik haklar›na sald›r›da bulunuldu¤u bunu bildiklerini ama mutlaka yasal birtak›m güvencelerin al›nmas› gerekti¤ini bununda demokrasi aç›s›ndan son
derece olumlu bir geliﬂme oldu¤unu belirttiler. Ben Say›n Güreli'ye tekrar teﬂekkür
ediyorum. Ve bir hat›rlatma yapmak istiyorum. Konuﬂmac›lar›n konuﬂmalar›yla ilgili
soru sormak isteyen arkadaﬂlar›m›z varsa onlar›nda ﬂu anda da¤›t›lmakta olan
ka¤›tlara sorular›n› yazmalar›n› ve bu sorular›n› kime yönelttiklerini belirtip bize
ulaﬂt›r›rlarsa, hemen konuﬂmalar›n bitiminde sorular› da cevapland›raca¤›z. ﬁimdi
sözü TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Say›n Masum Türker’e veriyorum. Buyurun
Say›n Türker.

(Masum Türker)
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Teﬂekkür ediyorum Say›n Baﬂkan. Say›n Bakan›m, say›n milletvekilleri, say›n
konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m. Asl›nda bugün burada tart›ﬂt›¤›m›z konu “Özelleﬂtirme ve Demokartikleﬂme”. 10 Aral›k ‹nsan Haklar›’n›n y›l dönümünde birbiriyle
çok ba¤lant›l› ve birbiriyle bu ba¤lant› yüzünden baﬂta bizim meslek kuruluﬂlar› olmak üzere hukukçular›n ve özellikle özgür kalabilmiﬂ bas›n mensuplar›n›n önemli sorumluluklar›n› gerektiren önemli düﬂüncelerin geliﬂtirilmesi gereken bir gündür.
Bu gün özelleﬂtirme ile ilgili ç›kar›lan yasa çok dikkatli incelenirse asl›nda
salt özelleﬂtirme amac› gütmüyor. Ço¤unluktan al›p az›nl›¤› ama mutlu az›nl›¤a
verme amac› güden bir yasad›r. Ve bu yasan›n bu ço¤unluktan al›p mutlu az›nl›¤a
verme fonksiyonunu da toparlayabilmenin yolu üzülerek söylüyorum biz bunu düﬂünüyoruz diyen Say›n Bakan›m›z›n son cümlesinde söyledi¤i hani koalisyondan ayr›lmay› hat›rlatan davran›ﬂa ba¤l›d›r. Bununla ilgili bütün düzenlemeler ﬂimdi özelleﬂtirme yasas›ndaki baz› maddelere dikkat çekerek tek tek belirtmek istiyorum. Ve
bunun sonucu bütün Meclis'in Mercümek ve di¤er Refah Partisi’nde çal›ﬂan kiﬂilerin
hesaplar›na gelen paralar›n özelleﬂtirmede belli bir kitlenin eline üretim araçlar›n›n
geçirilmesi konusunda nas›l kullan›laca¤›na da iﬂaret çekmek istiyorum. O nedenle
belli kiﬂilerin özellikle bu baﬂl›¤› yakalam›ﬂ olduklar› özelleﬂtirme ve demokratikleﬂme ba¤lant›s›n›n baﬂta konuﬂurken aç›l›ﬂ konuﬂmalar›nda bizlerin gözünü kapatabilmek konusundaki varsay›mlar›ndan uzaklaﬂmak gerekecek. Ve özellikle bizim bir
mutlu taraf›m›z var. Çünkü bu panelde hukukçu, liderli¤in yan›nda özgürlüklerin savaﬂ›m›n› yapan haklar›n korunmas›nda kendi örgütçülü¤üne güven duyulan Say›n
Kazan’›n bu kavgada bundan sonra çok önemli görevler yüklenmek konusunda da
önderlik yapaca¤›na inan›yorum. Özelleﬂtirmeye taban sa¤layabilmek aç›s›ndan
herkes hat›rlas›n televizyonlarda “‹craat›n ‹çinden” program›nda hep devletin bütçesindeki aç›¤›n kapat›lmas› imaj› aç›kland›. Ve bu öyle bir pompaland› ki halk›n kafas›nda can›m bu bütçe aç›klar›n›n giderilmesi enflasyonun düﬂmesi ﬂu özeleﬂtirme
ile sa¤lanabilir denildi. ‹kinci bir yaklaﬂ›m esnaf ﬂuralar›nda bu özelleﬂtirmeyi bir
halledeyim oradan ald›¤›m paray› size aktaraca¤›m laflar›yla geçti. Esnaflar› da
bekleyiﬂe soktu. Üçüncü; profesörler durun siz yürümeyin özelleﬂtirmeden gelen parayla maaﬂ›n›z› art›raca¤›m denildi. Bu listeyi uzatabilirim, temel hedef özelleﬂtirmeye taban yaratmakt›r.
ﬁimdi bir ﬂey söyleyece¤im; Türkiye’nin özelleﬂtirme için tabana ihtiyac› yok.
E¤er gerçekten özelleﬂtirme yap›lacaksa birazdan söyleyece¤im, Türkiye Cumhuri-
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yeti’nde kuruluﬂ yasalar›nda zaten yoktur. E¤er kiﬂiler demokratsa hele hele sosyal demokratsa sosyal piyasa ekonomisinin temeli özelleﬂtirmeye dayan›r. Ama
burada yap›lmak istenen ﬂey kapitalist sisteme geçiﬂ de¤ildir. Emperyalist belli
güçlere belli aç›l›mlarda bulunmay› sa¤lamakt›r. Çünkü kapitalist sistemle emperyalist güçlere hizmet etmeyi de birbirinden ay›rt etmenin zaman› gelmiﬂtir. Say›n
hocam›z belirtti, bu konuda Harward Üniversitesi’ndeki profesörün önemseyerek
söyledi¤i ﬂey geliﬂmiﬂ ülkelerdeki emperyalist gücü elinde bulunduran ve devlet d›ﬂ›
kurumlar›n bu gücü kullanabilece¤i belirli araçlardan yoksun kalmas›na dayanmaktad›r. ﬁimdi iki soru sormak istiyorum ve bir soruyu özellikle burada parlamenterlerimiz var bundan sonra da kendi kendilerine sorarak bu düﬂüncenin alt›nda yataca¤› ﬂeyleri hep beraber bulmam›z gerekiyor. Niçin 1982’li y›llara kadar bütün dünyada Dünya Bankas› az geliﬂmiﬂ ülkelere sizin K‹T’lerinizi geliﬂtirmek için size para
veriyoruz, sizin K‹T’lerinizi rahatlamak için size para veriyoruz diyordu. ‹ﬂletme sermayeniz için para verdik diyordu. Ne oldu ki birden bire Meksika krizinden itibaren,
Meksika deneyiminden itibaren art›k siz bu K‹T’leri satarsan›z ancak üstüne size
para veririm demeye baﬂlad›. Bunu düﬂünmek laz›m. Dünya Bankas› ve ilgili kuruluﬂlar›n 82 y›l›n›n A¤ustos ay›na kadar Meksika krizine kadar bütün geliﬂmekte
olan ülkelere ben size para veririm K‹T’leriniz için veririm diyordu. Ve yine hat›rlay›n›z Türkiye’de örne¤i var. Türkiye’ye yabanc› sermaye gelmek istedi¤i zaman bildi¤imiz büyük üçdört holding d›ﬂ›nda yaln›z devlet kuruluﬂlar›yla ortak olmay› istemiﬂtir. Belki K‹T'lerle ortak istiyordu da gelmek istedi. Ne oldu da 82 y›l›ndan itibaren
dünyadaki ak›ma paralel burada bundan sonra art›k K‹Tleri siz sat›n, satarsan›z
buna karﬂ›l›k üstüne para da veririz diyordu. Bununla ilgili geliﬂmiﬂ ülkelerde ﬂu anda iktidarda olmayan eski politikac›lar görev ald›klar› dan›ﬂma ﬂirketlerindeki fonksiyonlar›nda baﬂlamak üzere Dünya Bankas›’na ve gelir kuruluﬂlar›na akl›n›za gelebilecek tröst olabilme olana¤›na sahip olan bütün güçlerin belirli bir dengesiyle ilintilidir. ‹ﬂte bu noktadan bakt›¤›n›z zaman özelleﬂtirmeye, özelleﬂtirme ve demokratikleﬂme gerçekten SHP ile DYP’nin koalisyonundaki iki taraf›n inatla savundu¤u iki
kavram olarak görmemek laz›m.
E¤er demokratikleﬂme sa¤lanamaz ise özelleﬂtirmenin bugünkü halinden itibaren Türkiye’nin belirli dönemlerde gelece¤inin ekonomisini, gelecekteki ekonomisinin ipotek alt›na al›nmas›n› engelleyemezsiniz. Bunun da altyap›s› haz›rlan›yor. Nas›l haz›rlan›yor? Türkiye’de çok seslili¤i engellemek bak›m›ndan bas›n kuruluﬂlar› 2.5
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sistemine göre 2 ya da 3 kiﬂinin ﬂemsiyesi alt›na toplanmaya çal›ﬂ›yorlar. Bütün
olanaklar bütün imkanlar devletin ve d›ﬂ güçlerin bütün imkanlar› yaln›z bu olana¤›
kullanabilecek kiﬂilere enjekte ediliyor. Burada iﬂte demokratikleﬂmeden de önem
kazan›yor. E¤er demokrat kiﬂili¤inizi do¤rudan do¤ruya kullanabiliyorsak bu enjekte
edilen duruma karﬂ› koyabilmek için sistemin d›ﬂ›nda kalan çok seslili¤e sahip olmak bizim kendi vicdani borcumuz oluyor. ﬁimdi demokratikleﬂme ile ilgili bir di¤er
engel geliyor yak›nda. Alt yap›s› yap›l›yor. Çok sevdi¤iniz kiﬂiler bunu yavaﬂ yavaﬂ
dile getirecekler. ﬁimdiden ben söylüyorum, çok sevdi¤imiz kiﬂiler ç›kacaklar can›m
diyecekler bu Türkiye’de bütçe görüﬂmeleri çok uzun. Neden, çünkü bütçe görüﬂmeleri sayesinde e¤er milletvekilleri gerçekten çal›ﬂ›rlarsa halk›n demokratik sistemden denetim gücünü kullanabildi¤i yegane araçt›r, parlamenter sisteminin temelidir. Ama bu özelleﬂtirme yasas›ndan sonra geliﬂtirilmek istenecek ﬂey bundan
sonra bütçe görüﬂmelerinin kald›r›lmas›d›r. Bu kimler arac›l›¤›yla enjekte edilecektir. ‹ster solda olsun ister sa¤da olsun bu partilere bu malzemeyi haz›rlayan ve
genellikle mant›¤› ayn› olan üst düzey bürokrasisinin üst düzey bürokratik yönetiminin belirli bir zamanlamas› sonucu olacakt›r. ‹kinci önemli haz›rlanan bir alt yap›
ﬂu anda baﬂlam›ﬂt›r, hatta görüﬂlerine önem verdi¤imiz demokrat kimli¤ine sayg›
duydu¤umuz kiﬂileri bile kullamaya baﬂlam›ﬂt›r. Üniversiteleri yasalara ayk›r› olarak
özelleﬂtirmeye baﬂlam›ﬂlard›r. Özel kurslar ad› alt›nda hile yap›larak bugün art›k
üniversiteler yavaﬂ yavaﬂ genel milli kimlikten ç›k›p özelleﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. Denetim d›ﬂ›na ç›km›ﬂt›r. ﬁu anda bunlar›n da yolu vard›r. Bir tanesine ortak olarak büyük bir gazetenin genel yay›n yönetmenin babas›na ortak olursak aleyhinde yaz›
yaz›lmaz. Bir di¤erinde demokratik ve Atatürkçü kimli¤iyle tan›nanlar› hoca olarak
al›rsan ve savunur hale getirirsen toplum buna ses ç›kartmaz. Bir di¤erinde de bu
iﬂte ses ç›kartmas› muhtemel dershane sahiplerini örgütleyip al›rsan dershaneciler de bizim iﬂimiz elimizden gidecek diye de¤il, ﬂimdiden gidin araﬂt›r›n, nas›l korsan üniversite iﬂletiriz diye düﬂünmeye baﬂlarlar. Sorar›m size TBMM’de bunun
gündeme getirdi¤ini duyan›n›z var m›, yok. ‹ﬂte demokratikleﬂme ve özelleﬂtirme
onun için birbiriyle çok yak›ndan ilgilidir.
Say›n Kazan bir hususu söyledi. Türkiye’de çok önemli ama uygulanmayan bir
yöntem var. Anayasa Mahkemesi boﬂu boﬂuna ç›kmad›. Anayasa mahkemeleri belli
bir doktrinin sonunda Avusturya’da baﬂlayarak ve Avrupa’da geliﬂerek oluﬂmuﬂtur.
ABD’de böylesine bir uygulama yoktur. Anayasa mahkemelerinin bir görevi yasalar›n
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da üstüne ç›k›p yeni yasa yaratmakt›r yeni normlar geliﬂtirmektir. Ve özellikle bu
normlar›n haklar›n kullan›lmas›nda özgürlüklere getirilen k›s›tlamalar›n kald›r›lmas›
amac›yla kullan›lmaktad›r. Ama ülkemizde bugün istedi¤imiz kadar adalet sistemi
var diyelim, istedi¤imiz kadar ba¤›ms›z yarg› var diyelim alttan mahkemeler yoluyla
biraz evvel Say›n Kazan’›n dedi¤i yöntemle bireysel olarak Anayasa Mahkemesi’ne
yeni bir form yasa, standart geliﬂtirme konusunda gidebilenlerin say›s› azd›r. Çünkü
demokratikleﬂmeyi engelleyici sistem öyle örülmüﬂtür ki bu konuda karar vermesi gerekenlerin özlük haklar› 12 Eylül sonras›nda geliﬂtirilen 82 Anayasas›'nda k›s›tlanm›ﬂt›r. Bu konuyu derinlemesine düﬂünebildi¤imiz zaman esas Türkiye’nin gelece¤inin
bu özelleﬂtirmeden sonra neden demokratik boyutunun çok önemli bir ﬂekilde öne
al›nmas› gerekti¤i ortaya ç›kar. Di¤er sorulmas› gereken bir soru vard›r. K‹T’ler ne
zaman neden ve nas›l do¤du bütün dünyada? K‹T’ler bütün dünyada sömürge halinde
olan ülkelerde ba¤›ms›zl›k savaﬂ›ndan sonra devlet hukuki kurallar›na göre devralm›ﬂt›r. Hindistan’da öyle olmuﬂtur, Pakistan’da öyle olmuﬂtur, ﬂu anda Afrika ülkelerinde öyle olmaktad›r. ‹kinci türü ise millileﬂtirmedir. T›pk› bizim Cumhuriyet'in kuruluﬂunda yabanc› kuruluﬂlara ait olan çeﬂitli kurumlar›n devletler hukukuna uymak suretiyle tekrar devralm›ﬂ ﬂeklindedir. Bunlar›n içinde de bir k›sm› özel sektörün elinden
al›nmad›r ki Türkiye’de bugüne kadar özel sektöre ait olup da al›nm›ﬂ bir uygulama
yoktur. Dolay›s›yla bak›n Türkiye Cumhuriyeti’nde gidip de özel sektöre getir üretim
arac›n› bana ver denmemiﬂtir. Üçüncü bir husus ki Türkiye’nin uygulad›¤› bu yöntemi
Almanya al›p ilk defa Volkswagen'in krizden kurtar›lmas› olay›nda kullan›lm›ﬂt›r.
K‹T'lerin devlet eliyle ekonomiyi geliﬂtirmek, sermaye birikimini sa¤lamak, üretim
araçlar›n› güçlendirmek amac›yla kurulmas› olay›d›r. Türkiye’de ilk defa K‹T’ler önce
bir halk hareketi halinde temavaﬂ ﬂirketinin kurulmas›yla baﬂlam›ﬂt›r. Temavaﬂ ﬂirketi bizim ﬂimdi halka aç›k ﬂirketlerin batanlar› gibi. Bat›nca devlet o ﬂirketi iﬂte bizim bildi¤imiz sonradan Etibank’a sonradan Sümerbank’a genel ﬂirketini kurmuﬂtur.
Al›p bakt›¤›m›z zaman ilk bu ﬂirketlerin kuruluﬂ yasas›nda Sümerbank’›n ve özellikle
Halk Bankas›’n›n o zamanki ad›yla halk sand›klar›n›n statüleri ﬂöyledir. Bunlar kurulacak belli bir yere gelir gelmez sermaye artt›r›m› yoluyla hisselerinin ﬂu kadar› çal›ﬂanlara sat›lacak ﬂu kadar› o yörede yaﬂayan halka sat›lacak denilmektedir.
Ve uygulama oran›n› da Halk Bankas›’n›n halk sand›¤› uygulamas›d›r. Halk sand›klar› her ilde ayr› ayr› kurulmuﬂtur. Kooperatifçilik yönüyle halk›n kendi kendini yönetimi yöntemiyle gerçekleﬂir. Ama sonradan bürokrasinin gücü elinde bulundurma
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ve bu gücü kullanman›n verdi¤i avantaj› görünce atanm›ﬂlar›n seçilmiﬂlere yapt› rabildikleri en önemli uygulamad›r bu. Çünkü orada seçilmiﬂler atanm›ﬂlar›n getirdikleri
programlar› uygulam›ﬂlard›r. Bu K‹T’lerin bu ﬂekilde özelleﬂtirilmesini durdurmuﬂlard›r. ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar K‹T’ler bu amaçla kurulmuﬂken, Türkiye’de özelleﬂtirilmesi zaten amaçlanm›ﬂ.. Engelleyen yoktu ki iﬂte burada yap›lmak istenen ﬂey toplu
sat›ﬂt›r. Bu toplu sat›ﬂlar› neden bize görev var, neden hukukçular› var neden özgür
bas›na görev var. Hat›rlay›n›z MÜSAﬁ özelleﬂirken özelleﬂme bedeli 5 milyon dolar,
sat›n alan sat›n ald›¤› günün sabah› kasada 7 milyon dolar vard›. Bunu kim engelleyecek, kamuoyuna kim aç›klayacak serbest muhasebeci mali müﬂavirlik mesle¤ini ifa
edenler. Yoksa ﬂimdiki devletin bugüne kadar yapt›¤› gibi yabanc› ülkelerden gelmiﬂ
olan mesle¤in uzmanlar› de¤il. Evet devletleﬂtirme yasas› ç›kt›. Say›n Bakan›m, say›n milletvekillerim ﬂimdi sizlere görev düﬂüyor. Bunun özelleﬂtirmeye geçiﬂinin denetçileri tüm ve yüzde yüz milli denetim ﬂirketleri olmal›d›r. Bu mesle¤in hiçbir yerle
ba¤lant›s› olmayan kiﬂiler olmal›d›r. Hukukçulara ihtiyaç var. Bir maddesinde Say›n
Genel Baﬂkan›m›z›n söyledi¤i kurulacak özel ba¤›ms›z iktisat kuruluﬂlar› var. Say›n
milletvekilleri hemen bunlar hakk›nda gensoru vermelidirler. Çünkü bunlar yabanc› ﬂirketlerin oluﬂturacaklar› ﬂirketler ﬂeklinde planlanm›ﬂt›r. Burada ihbar ediyorum, bunlar› iﬂte Türk hukukçular›ndan, Türk muhasebecilerinden oluﬂturulmak için gerekli çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r. Burada söylemek istemiyorum. Türkiye’de faaliyette bulunan
yabanc› hukuk ﬂirketleri haz›rd›r. Yabanc› muhasebe ﬂirketleri haz›rd›r. ‹ﬂte Türkiye’de bunlara ihtiyaç vard›r. ﬁimdi ben sözü Say›n Baﬂkan›mla ilgili bitirmek istiyorum. Bu özelleﬂtirmede özelleﬂtirilecek kuruluﬂlar›n yöneticilerine büyük görevler düﬂmektedir. Demokratik hakk›n›, hay›r hükmünü yorumlamal›d›r. Say›n Baﬂkan›m›z›n
bankas› da özelleﬂtirilmesi söz konusu olan bankalardan biridir. E¤er bu özelleﬂirse
en önemli ﬂey bu anlatt›¤›m yasalara uygun olarak Emlak Bankas›’n›n önemli bir yüzdesinin muhakkak çal›ﬂanlar›na ulaﬂt›r›laca¤› banka devredilmek yoluyla yap›lmal›d›r.
Bunu da sa¤laman›n tek yöntemi o kurumlar›n baﬂ›ndaki yöneticilerdir ve Türk milleti, Türk vatandaﬂ›, Türk halk› özelleﬂtirilecek bütün kurumlar›yla vak›f yöntemiyle çal›ﬂanlar›n bu ﬂirketlerin yönetimleriyle sa¤layacak düzeyde olmalar› için ﬂimdiden taban olmal›d›r. Ben soru olursa tekrar cevaplamaya çal›ﬂaca¤›m ve süremi uzatt›¤›m
için tekrar özür diliyorum. Teﬂekkür ediyorum.
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Ayd›n Ayayd›n
Teﬂekkür ederim Say›n Türker. Say›n Türker daha de¤iﬂik bir aç›dan olaya
bakt›. Özellikle özelleﬂtirme yasas› ﬂu anda ç›km›ﬂt›r. Ama tüm maddeleri ayr› ayr›
incelendi¤i taktirde bunun alt›nda yatan bir tak›m gizli olaylar›n bulundu¤unu bunlar›n çok iyi araﬂt›rmam›z gerekti¤ini söylüyorlar. Ayr›ca bütçe aç›klar›n› bu özelleﬂtirme ile kapat›lmas›na yönelik çal›ﬂmalar›n oldu¤unu söylüyorlar. Demokratik kiﬂili¤in yerleﬂmesiyle birlikte kartelin ortadan kalkaca¤›n› belirttiler. Kurum ve kurallar›yla iﬂlerlik kazanan bir demokratikleﬂme yozlaﬂmay› ortadan kald›racak. Ana
maddeler olarak bunlar› belirttiler. ﬁimdi dört panelistimiz de görüﬂlerini belirttiler.
Bir tak›m sorular›m›z geldi. Sorular›n yan›tlamas›n› da ﬂöyle yap›yoruz. Sorunun
gerektirdi¤i kiﬂilere sorular› verdik. ‹lk yan›t hakk›n› Masum Türker’e veriyoruz.

Masum Türker
Ben dedim ki bu aranan paralar da bu özelleﬂtirme ile ilgilidir. Özelleﬂtirmenin
bu 26. maddesi mahalli idarelere kendi organlar› arac›l›¤›yla hiç merkeze gitmeksizin özelleﬂtirme yetkisi verilmiﬂtir. E¤er bu belediyeleri elinde bulunan siyasilere de
belirli bir fark gelmiﬂse bilirler, düﬂünün siz Say›n Ekﬂi eski belediye baﬂkan›d›r, bilirler. ‹stanbul’un en muntazam arsalar›na sahip önemli iskanlar ve önemli üretim
araçlar› buradaki yönteme göre istenildi¤i ﬂekilde halk aç›l›p kapan›yoruz diye bu
kesimlerin eline geçiyordu. Ben bunu özellikle eklemek istiyorum ve bunun çok dikkat edilmesi gereken bir maddedir. Sonradan yasaya ç›k›ﬂ ad›yla eklenmiﬂtir. Bu
yasayla ilgili son yasa ise hiç tart›ﬂmadan Meclis'te antitekel yasas› üç saatte
ç›km›ﬂt›r.
Teﬂekkür ediyorum.

Ayd›n Ayayd›n
Teﬂekkür ediyorum say›n Türker. ﬁimdi say›n Kazan efendim.

Turgut Kazan
Evet asl›nda çok k›sa hemen bitirece¤im. Say›n Ekﬂi biraz bir siyaset dersi
verdi. Bunu cevaplamak zorunday›m. Bir kere yasalara karﬂ› direnmesini benim karakterimden do¤an bir vas›f olarak gördü¤ünü söyledi. Biz bir karakter tart›ﬂmas›
yapm›yoruz. Demokrasiyi anlat›yoruz, demokrasiyi tart›ﬂ›yoruz. ﬁimdi gelece¤im

776

1990-2006 PANELLER <<<

2.qxp

10/3/08

11:09 PM

Page 777

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

oraya ve devam ediyorum. Dersin ﬂunu de¤iﬂtirmesini istiyorsan›z bir yasan›n,
efendim isteyece¤iz. Veya siyasete girece¤iz. Bu do¤rudur. Siyasete gireceksiniz
tamam yar› do¤rudur, ama mecbur de¤ildir. Ben size as›l dersi veriyorum, o yol sizin yapmad›¤›n›z alanlarda o yolu yurttaﬂa açmas› gerekir. Siz oray› t›kam›ﬂs›n›z,
anlatamad›¤›m o size. Geçici 15 oraya tutuyorsunuz b›rak›n. Ben siyasete girerim
girmem o benim tercihim. Ama ben yurttaﬂ olarak sizin yapt›klar›n›z› tart›ﬂ›rken
b›rakacaks›n›z ben e¤er Toplant› Gösteri Yürüyüﬂü'nü e¤er Siyasi Partiler Yasas›’n› e¤er Dernekler Yasas›’n› e¤er YÖK Yasas›’n› bu temel yasay› onun bir taraf›n›
e¤er demokrasiye ayk›r› buluyorsam b›rak›n›z yasama temyizine gideyim. Sizden
bunu istiyorum. Bu kadar basit, bu kadar sade yurttaﬂl›k hakk›n› istiyorum. Dünyan›n hiç bir yerinde temel yasalar için Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyi yasak tutan bir rejim var m›? Cevab›n› vereyim yoktur. Efendim bak›n geçici 15. maddeyi koruyan bir parlamento. 7, 8 partisiyle birlikte demokrasiye inanmayan bir parlamento bunu söylüyorum. Fikirlerinizi söylemenizi istemiyorum, benim söyleyebilmem için
bir basit kanal› aç›n diyorum, bu kadar basit bir kanal›. ‹nan›lmaz bir mutabakat
sa¤lam›ﬂlar. Orada duydum geçici 15’in birinde evet demiﬂler, ikincisinde hay›r. Bir
dakika beyefendiler dedim. Biz asla öyle Kenan Evren’in falan yapt›klar›ndan hesap
soral›m diye ›srar etmiyoruz bu kolay bir ﬂey de¤il. Hesap sormay› aç›k tutal›m demiﬂler, ama kanunlar› koruyal›m. ‹nan›lmaz bir ﬂey. Ha bunu istiyoruz. Bunu da lütfedip topluma lay›k görün diyoruz. Evet bundan ç›kan son söz. Özelleﬂtirme tamam, askeri rejim tamam. Bu mant›¤› reddediyorum.
Say›n Yaramanc› gitti¤i için bu yorumu size soruyorum diyor Say›n Meftum
arkadaﬂ›m›z. Ee diyor öyle bir tablo ç›kt› ki ortaya, yani Yaramanc› koydu. Efendim
seçimle gelenler devridir. Yani yar›n gidecekler. Ee bu da tabi K‹T’ler için örne¤in, ya
da bu tür yerler için mülkiyetin itici ve o ﬂevk verici özelliklerinden yoksun oldu¤u gibi tehlikelidir. Tehlikeli ya da sak›ncal› sonuçlar vermektedir, düﬂünülmemekte denildi diyor. Peki bunu diyor yönetim içinde düﬂünsek. Yani seçim ekonomisi de zaten
pahal›, üstelik devri oluyor. Ülke yönetimi, K‹T yönetiminden daha önemlidir. Mesela
padiﬂahl›¤a yada krall›¤a b›raksak nas›l olur diyor. Zaten soruyu öyle sormuﬂ ki yorumu içinde. Benim yorum yapmam› istiyor. Az önce o yorumu söyledim. Özelleﬂtirme tamam askeri rejime devam diyorlar. Bende hay›r diyorum. Herkesin hay›r demesini istiyorum. Yani demokratikleﬂme isteyelim diyorum. Çünkü demokratikleﬂmeyi gerçekleﬂtiremezseniz, bu özelleﬂtirme baﬂ›m›za çok belalar açacakt›r. E¤er
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demokratikleﬂmeyi gerçekleﬂtirmezseniz, özelleﬂtirme s›ras›ndaki yanl›ﬂlara fark›na bile varmadan kabul etmek zorunda kalacaks›n›z. Belki de size bunu dayat›yorlar. Bunu reddedin diyorum. Teﬂekkür ediyorum.

Ayd›n Ayayd›n
Say›n Önder’e oldukça fazla soru gelmiﬂti. Ben yaln›z mümkün oldu¤u kadar
çünkü süreyi çok aﬂt›k. Mümkün oldu¤u kadar k›sa ve özet olsun.

‹zzettin Önder
Teﬂekkür ederim Say›n Baﬂkan. Bunu söyledi¤iniz için gerçekten teﬂekkür ediyorum. Atlayaca¤›m yerler oldu¤u için ben özür diliyorum. Çünkü bazen cevap vermek ayr›ca konferans konusu. Önce Kadir Cengiz Bey'in sorusuyla baﬂlayay›m. Benim önerimi sormuﬂ, bunu zaten saptayaca¤›m. ﬁu andaki düﬂüncem özelleﬂtirmeyi durdurmak olay›. Önerilere sonra gelmek istiyorum. Var tabii fikirlerim ama bu
ayr› bir konferans konusu, hakikaten burada konuﬂamay›z bunlar›. Ama bunu hemen birleﬂtireyim. Belki biraz Ferruh Bey'i biraz tatmin edici bir ﬂeyler ortaya ç›kabilir. O da ﬂu, bir arkadaﬂ›m›z yine Ferruh Özgür san›yorum ismi. Yani demektedir
ki bu arkadaﬂ›m›z, baz›lar›n› özelleﬂtirelim oradan gelen paralarla Atatürkçü bir tak›m yerlere özel sektörün yapmad›¤› yerlere yat›r›m yapal›m meselesini ileri sürüyorlar. ﬁimdi burada çok ara bir çözüm öneriliyor. Gerçekten yani ﬂunu kabul etmek laz›m. Bugün kamu iktisadi teﬂebbüs demek ne demek. Bir iktisadi demektir.
Bunlar›n verimli olmas› laz›m. Burada dedi¤imiz bir ﬂey yok, bu iyidir, bu özelleﬂtirme de¤ildir zaten. Hakikaten tam rekabetin oldu¤u yerler vard›r. Sistem tart›ﬂmas› yapm›yorsak bu benim konum d›ﬂ›nda bir olay. Bu de¤ildir ama kanunda ön görülen olay bu de¤ildir. Kanunda ön görülen olay devlet ekonomisinden ülke ekonomisinden devlete çekmek dedi¤iniz zaman özel sektörü kapitali devletin kasas›ndan
ç›kartmak ayn› zamanda benim karﬂ›ma ç›kartmak demektir bu. Bunu ben kabul
edemem. Bunun demokratikleﬂmeyle alakas› yok.
Say›n Kazan'›n çok samimi olarak hakikaten mücadele edeceklerine ben inan›yorum ama müsaadeleriyle bir ﬂeye itiraz edece¤im. ﬁimdi efendim elinize bir ip
al›n, bu ipin ucuna bir taﬂ ba¤lay›n. Bu taﬂ› çevirmeye baﬂlay›n önce hakim olursunuz sonra merkez kaç kuvvetiyle önce kolunuzu sallamaya baﬂlar o taﬂ sonra vücudunuzu yerinden oynatmaya baﬂlar. Bu sermaye birikimi dinami¤i sürecinin so-
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nucudur. Yani hakim olamazs›n›z, nas›l olamazs›n›z. ‹talya’da savc› istifa etmedi
mi ertesi gün. Hakim olabildiler mi? Olamad›lar. Bu sermayenin gücüdür, bunu alg›lamak laz›m. O zaman trafikte ne kural kurmuﬂlar. Yokuﬂu vitesle inmek zorunday›z. Aram›z ne kadar güvenli olursa olsun frene güvenmememiz laz›m. Vites hakk›m›z var. Bunu ben söylemeye çal›ﬂ›yorum. Onun için ben o yolu öyle düﬂünüyorum
Say›n Kazan. Yoksa öyle hukuki olarak bir sürü yasalarda bir sürü güzel hükümler
var. Bugün uygulayabiliyor muyuz onlar›? Uygulayam›yoruz ve uygulamamam›z tesadüfi de¤ildir. Yarg› s›n›rlar›m›z›n insanlar›m›z›n ﬂunun bunun ak›ls›zl›¤›yla da ilgili
de¤ildir. Güç meselesidir bu. Uygulayamay›z da bunlar›, onun için güç vermek istemiyor bunlar. Güç almak özel sektörde yayg›n da¤›ld›¤› yerde verebilir. Ama da¤›lmad›¤› yerlerde vermeyebilirim. Niye Türk Hava Yollar›’na vereyim. Karﬂ›da korkunç
bir monopol ç›kacak düﬂünebiliyor musunuz? Ama tekstil baﬂka ﬂeydir belki demir
baﬂka ﬂeydir. Bunu ayr› ayr› konuﬂmam›z belki de her ﬂeyi ayr› ayr› konuﬂmam›z
tart›ﬂmam›z laz›m.
ﬁimdi bir soru Ayfer Han›m'dan gelmiﬂ. Çok güzel bir soru. E¤er yanl›ﬂ okumad›ysam biraz kar›ﬂ›k sat›rlar›n alt› çizilmiﬂ. Diyorlar ki Ayfer Han›m yüzünüzü ülkeye dönerekten anlat›n yurtd›ﬂ›nda falan temaslardan bulunabiliyorsunuz. Topluma çevireyim yüzümü. Ayfer han›m bu güç birli¤i, hangi arkadaﬂ›m›z bu güç birli¤i ile
ilgili. Atatürk bir zaman demiﬂ ki, çok sesli müzik yapal›m. Birgün gelmiﬂ oturmuﬂ
yetmiﬂ tane keman ayn› ﬂeyi çalm›ﬂ c›r c›r c›r... Ee ﬂimdi kaç tane televizyon kanal›m›z var, kaç tane radyomuz var. Kimi ça¤›r›yorlar kimi ça¤›rm›yorlar. Kaç tane
gazetemiz var. Bir tanesi bir gün sordu ismini bir tarafa b›rakay›m. Kardeﬂim ben
konuﬂay›m, ben dinciyle de konuﬂurum ben ateistlerle de konuﬂurum ben sa¤c›yla
da konuﬂurum ben ö¤retim üyesiyim. Ama siz emin misiniz bunlar›n yaz›laca¤›na?
Hocam bilmiyorum, hakikaten emin de¤ilim dedi. Ama ben fikrinizi almak istedim
dedi. Ben eski ö¤rencinizim dedi. Dolay›s›yla da ç›kmad› ertesi gün gazetede. Dolay›s›yla iﬂte bak›n güçlerde hocan›n da bilgisi yok. Çünkü hoca sistemin adam›d›r.
Sistem ne yap›yor, hocaya ayda 22 milyon lira para veriyor. ‹kinci seçene¤i hocam
ﬂudur diyor. Parttime’a geçebilirsiniz diyor. 7 ya da 10 milyon al›rs›n›z. Gider evde
iﬂ alabilirsiniz size ayda ﬂu kadar para verebilir. Bir de sen onu söyledin, Oda vergiden istisnad›r. ﬁimdi hoca hangisi tercih edecek. Hoca ikinci yolu gittikten sonra
gelip de burada, ﬂu ﬂudur, bu budur diyebilir mi? Diyemez. Bunun alt›nda böyle bir
mant›k vard›r. Yani hocaya özel sektör finanse etsin, bunun ad›na özel sektör üni-
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versite iﬂbirli¤i dersen ama hocan›n sa¤l›¤› kapans›n hoca kalks›n o odur, bu budur,
desin hiç bir yorum yapmas›n hoca.

Ayd›n Ayayd›n
De¤erli konuklar 1. oturumda 4 konuﬂmac›m›z›n da ortak vard›klar› bir nokta
vard›. Dördü de özelleﬂtirmeye karﬂ› görüﬂ belirttiler. Ancak demokratikleﬂme konusunda da hiç bir ad›m›n at›lmad›¤› ve demokratikleﬂme konusunda da mümkün
oldu¤u k›sa sürede ad›mlar›n at›l mas›n›n gerekti¤ini vurgulad›lar. Süremizin k›s›tl›
olmas› nedeniyle ben çok fazla irdelemek istemiyorum. Ama benden özelleﬂtirme
konusunda bir üç dakikal›k kendi görüﬂlerimi ve ﬂu anda bir K‹T yöneticisi olmam
suretiyle bu özelleﬂtirmenin bundan sonraki ad›mlar›n›n ne olmas› gerekti¤i konusunda görüﬂlerimi söylemek istiyorum. Bende, hocam›n bütün konuﬂmac›lar›m›n
sözlerine kat›l›yorum. Belki ben de bugün bir K‹T’in baﬂ›nda olmasayd›m, belki gözlerimle bir tak›m ﬂeyleri görmeseydim, büyük bir ihtimalle ben de özelleﬂtirmenin karﬂ›s›nda görüﬂ bildirecektim. Ama dört y›ll›k bir deneyimin ve gözlemlerim bana çok
objektif olarak bir ﬂeyi gösterdi. Bir kere Türkiye’de bütün K‹T’ler kesinlikle siyasi
otoritenin elindedir. ﬁunu unutmamak laz›m. K‹T’lerin yüzde 90’› zarar ediyor. Bu
zarar nereden karﬂ›lan›yor. Benim, sizin cebinizden karﬂ›lan›yor. Bu bir gerçek. Bugün bankalara bak›yoruz, bütün kamu bankalar› zarar ediyor, özel bankalar kar ediyor. Peki kamu bankalar› zararlar› nerelerden karﬂ›lan›yor yine sizin cebinizden benim cebimden. Hiçbir özel banka zarar etmiyor. Neden zarar etmiyor. Çünkü kurallar›na göre faaliyetlerini yap›yor. Gerçi devletin sosyal bir tak›m ödevleri de var elbet. Bu ödevlerini yerine getirmesi laz›m. Ama art›k öyle bir boyuta ulaﬂm›ﬂ ki sosyal ödevlerin boyutlar›n› çok çok aﬂm›ﬂt›r. Hiç bir kamu bankas› kar etmiyor. Bütün
kamu bankalar› zarar ediyor. Bütün K‹T’lerin yönetim kurullar›nda, denetim kurullar›nda siyasi partilerin temsilcileri vard›r. Siyasi partilerin temsilcileri K‹T’lerin yönetim kurullar›nda oldu¤u sürece o K‹T'lerin kar etmesi o K‹T’lerin amac›na uygun olarak çal›ﬂmalar› mümkün de¤ildir. Bir K‹T yöneticisi e¤er zarar ediyorsa ve dönem
sonunda devlet o K‹T yöneticisinden bu görev müdüründen hesap sormuyorsa onun
görevinden alm›yorsa o K‹T’in bir daha kar etmesi zaten mümkün de¤ildir. Bu kötü
örnek teﬂkil ediyor. E¤er özel sektörde olsayd› zarar eden bir genel müdürü hiç
kimse geride b›rakmazd›. Bugün K‹T yöneti cilerinin tamam›na bak›n yüzde 90’› zarar ediyor ve hepsi de yerlerini koruyorlar. Zarar eden K‹T müdürünü görevinden
alacaks›n. Kar eden K‹T Genel Müdürü’nü de göreceksin.
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ﬁimdi özelleﬂtirme yasas› ç›km›ﬂt›r. Bundan sonra yap›lacak iﬂler nedir? ‹ﬂin
gerçe¤i nedir efendim? Bundan sonra son derece ﬂeffaf bir özelleﬂtirme takti¤i uygulanmal›d›r. Özelleﬂtirme kapsam›na al›nacak bütün K‹T’lerin hesaplar› sizler taraf›ndan ba¤›ms›z denetim organlar› taraf›ndan bir kere bir de¤erlendirmeleri yap›lmal›d›r. Bu de¤erlendirme ba¤›ms›z denetim organlar› taraf›ndan yap›lmadan ve
K‹T yönetimi de bu de¤erlendirme iﬂine girmedi¤i sürece yap›lacak olan özelleﬂtirmede bir tak›m s›k›nt›lar ç›kacakt›r. Onun için özelleﬂtirmeye tabi olacak olan
K‹T’lerin özelleﬂtirme aﬂamas›nda mutlaka kurullar da yer alacak kiﬂilerin o K‹T’lerde görev alan insanlar olmal›d›r. Ba¤›ms›z denetim organlar›, yani sizler mutlaka o
K‹T’lerin de¤er tespitinde söz sahibi olmal›s›n›z. Bunlar yap›lmad›¤› sürece o K‹T’lerin özelleﬂtirmesinde sürekli olarak bir tak›m kuﬂkular kamuoyunun gündemini iﬂgal
edecektir. Hepinize teﬂekkür ediyorum. Oturumu kapat›yorum, ancak oturumun sonunda san›yorum bir ödül plaket töreni vard›r. O plaket töreni için herhalde iki dakika daha zaman›n›z› iﬂgal edece¤iz. Teﬂekkür ediyoruz.
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II. Oturum

Nail Sanl›
Bu oturumda, oturum baﬂkanl›¤›n› yapacak olan TÜRMOB Genel Baﬂkan› Say›n Mustafa Özyürek, Hak‹ﬂ temsilcisi Say›n Abidin Özkaraslan, D‹SK Genel Baﬂkan› Say›n R›dvan Budak, Türk‹ﬂ Genel E¤itim Sekreteri Say›n Salih K›l›ç’a sayg›lar
sunuyorum.

Mustafa Özyürek
De¤erli konuklar panelimizin bu bölümünde sendikac› dostlar›m›zla özelleﬂtirme ve demokratikleﬂme konular›n› ve sorunlar›n› tart›ﬂaca¤›z. Ben de¤erli panelistlerden yirmi dakikay› geçmemelerini rica ediyorum. Zaten o kadar zamanda toparlayabilece¤imize inan›yorum. ﬁimdi izninizle ilk sözü Say›n R›dvan Budak’a verece¤im. Buyurun Say›n Budak.

R›dvan Budak
Say›n Baﬂkan çok teﬂekkür ediyorum. Kat›l›mc› arkadaﬂlar›m›z› selaml›yorum
D‹SK ad›na. Bu sorun ülkemizde o kadar çok tart›ﬂ›ld› ki ve bütün boyutlar›yla tart›ﬂ›ld› ki biraz yalama oldu. Ciddiyetinden uzaklaﬂt›. Tek yanl› propagandan›n etkisiyle halk›n büyük bir kesimi özelleﬂtirmeci oldu. Örgütlü kesimlerin sesi yeterince
duyulmad›. Dolay›s›yla laf ola beri gele diyebilece¤imiz bir kanun ç›kt›. Bundan sonras›n› hep beraber izleyece¤iz ve görece¤iz. ﬁimdi daha önceki oturumlarda konuﬂan sayg› de¤er panelistlerin de söyledi¤i gibi Cumhuriyet’in kuruluﬂuyla beraber
Türkiye’de özel sektör olmad›¤› için gelecekte özel sektöre devri insan sokularak,
müteﬂebbisler yarat›larak, her mahallede bir milyoner yarat›larak K‹T’lerin kurulu
ﬂundan itibaren bu fikir ortaya at›lm›ﬂ. ‹zmir ‹ktisat Kongresi’nde buna yönelik görüﬂler var, 1920’li y›llar. Ama sonuçta s›f›rdan baﬂlayan bir ülke birikimi olan bir
özel sektör yaratamad›¤› için ve devlette kalk›nmay› hedefledi¤i için K‹T’leri Anadolu co¤rafyas›n›n dört bir yan›na yaym›ﬂlar Cumhuriyet’i kuranlar, do¤ru da yapm›ﬂlar. Kars’a kurmuﬂlar, Diyarbak›r’a kurmuﬂlar, Erzurum’a kurmuﬂlar, Ad›yaman’a
kurmuﬂlar, Erzincan’a kurmuﬂlar, Nazilli’ye, Bergama’ya kurmuﬂlar. Sümerbank’›
kurmuﬂlar, madenleri, iﬂletmiﬂler, çimento fabrikalar› kurmuﬂlar, ﬂeker fabrikalar›
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kurmuﬂlar. ‹ﬂte bildi¤iniz K‹T’leri kurmuﬂlar. ﬁimdi biz bu iﬂ ideolojiktir dedi¤imizde
efendim bunun ideolojik yan› olur mu diyen dostlar›m›z oldu. Bu da do¤rudur. Bugün Türkiye’de özelleﬂtirmeyi ﬂiddetle savunanlar bunu Türkiye’nin gerçe¤ine oturtmayanlar Türkiye co¤rafyas›n›n yerleﬂim birimlerini ve orada yaﬂayan insanlar› dikkate almadan sadece özelleﬂtirelim diyenler dikkat ediniz özelleﬂtirmenin kanunu
yokken özelleﬂtirme yapt›lar bu ülkede. Ben bu sürahiyi bilerek yere atarsam, ve k›rarsam bunun paras›n› benden tahsil ederler. Bunun da yasal mevzuat› vard›r.
Ama Cumhuriyet tarihinin yetmiﬂ y›l›k birikimleri, kanunu olmadan birilerine biraz
kurtulmak amaçl› ama biraz da özel sektörü a¤›rl›kla palazland›rmak amaçl› gayri
meﬂru diyebilece¤imiz yol ve yöntemlerle 1980’lerden sonra h›zlanan bir propaganda son dönemlerde medyan›n etkisiyle büyütülerek bu noktaya getirildi.
ﬁimdi özelleﬂtirme ve demokratikleﬂme konusunda baz› konuﬂmac›lar›m›z›n
görüﬂleri oldu. Konuﬂmalar›nda çeﬂitli görüﬂlerini dile getirdiler. Özelleﬂtirmenin
Türkiye’de oluﬂum biçimi e¤er bu baﬂl›¤› dikkate al›rsak demokratik yan› hiç olmam›ﬂt›r. Bu baﬂl›k çok yanl›ﬂ bir baﬂl›k de¤ildir. ﬁimdi özelleﬂtirece¤imiz ﬂeyler devletin mal›d›r, kamunun mal›d›r, milletin mal›d›r, hepimizin mal›. Bunun taraflar› var
d›r. Bunun taraflar› devlettir, bunun taraf› kamuyu temsilen devlettir veya iktidard›r. Bunun taraf› sendikalard›r. Çünkü o iﬂyerlerinde çal›ﬂan insanlar›n örgütleri de
sendikalar. Bunun taraf› birde buralar› almak isteyen veya Türkiye’de en örgütlü
kesimi oluﬂturan özel sektördür. Çünkü hükümet edenle bu taraf› bir araya ça¤›r›p
K‹T’lerin özelleﬂtirme tart›ﬂmas›nda taraf yapmad›lar. Yani bu iﬂin demokratik yan› asla olmad›. Milyonlarca kiﬂi çal›ﬂ›yor yaln›z sanayi kuruluﬂlar›nda. ‹ﬂte en örgütlü olan sendikam›z Türk‹ﬂ, onun temsilcisi de burada. Ama Türk‹ﬂ’i ça¤›r›n, D‹SK
geçmiﬂte de özel sektörde bugünde daha çok özel sektörde örgütlenmiﬂ bir konfederasyon ama bu iﬂin taraf› olan Hak‹ﬂ'i ve Türk‹ﬂ’i yahu gelin bir otural›m bakal›m
nedir bu iﬂin gerçe¤i. Siz bu ülkenin koca koca örgütlerisiniz. Bu K‹T’ler zarar ediyorlar, iddia edildi¤i üzere. Zarar ettirildiler, etmediler ettirildiler. Özellikle 1987’den
sonra teknolojik geliﬂim yap›lmad›. Rekabet hisleri yitirildi ve bu noktaya düﬂürüldüler.
Politika girdi, iﬂletmecilik girmedi bütün bunlar› kabul ediyoruz. Ama böyle bir
demokratik tart›ﬂma ortam› yaratmad›. Ve tabii çal›ﬂanlar ve onlar›n sendikal örgütleri zaten çok büyük ölçüde var olan iﬂsizlik tehlikesinin daha büyük boyutlara
varmas›ndan endiﬂe ederek bir de k›rk y›ld›r iyi kötü bir toplusözleﬂme düzeni ve el-
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de etti¤imiz, bir sendikalar var. Buna yönelik tepkilerini yükselttiler, kanun ç›kar›lana kadar izledi¤iniz gibi onlarca yüzlerce tart›ﬂma oldu. Ama parlamento da hiç
kimse özelleﬂtirmeye karﬂ› tav›r almad›. Adamlar da yalanc› kald›lar. Yani karﬂ›y›z
diyen hiç bir siyasi parti yok. Tav›r koyan bir parti yok. Dolay›s›yla bu tart›ﬂmalar
bugüne kadar geldi. Hukuksal altyap›s› yoktu, sosyal altyap›s› yoktu. Ve bir haz›rl›k
süreci geçirmemiﬂti, Türkiye’nin özelleﬂtirme aﬂamas›na gelene kadar. Bunu Baﬂbakan kabul ediyor, Baﬂbakan Yard›mc›s› kabul ediyor, Bakanlar Kurulu kabul ediyor, siyasi partiler kabul ediyor. Ama yine bu alt yap›lar haz›rlanmadan yine bu hukuksal tedbirler al›nmadan, sosyal tedbirler al›nmadan, özelleﬂtirme tart›ﬂmalar›n›
sürdürdüler. Bugün ald›klar› da çok fazla birﬂey de¤il. Bugün verdikleri asl›nda bizim çok ciddi bir biçimde iﬂte ‹zzettin hocam›n D‹SK’in, Türk‹ﬂ’in, Hak‹ﬂ’in karﬂ› ç›kmalar› sonucu geldikleri noktad›r. Bir tak›m siyasi partilerin sosyal demokrat siyasi partilerin tav›rlar›d›r. Yani bunun sosyal yan› a¤›r basmal›d›r demelerinin bir sonucudur. Efendim özelleﬂtirmeciler topyekun özelleﬂtirme dediler. Bunu öyle bir ideolojik sald›r›n›n boyutu olarak dayatt›lar ki bu dünyada yeni liberalizm denilen küreselleﬂme globalleﬂme ad›yla da yutturulmaya çal›ﬂ›lan sermayenin tek baﬂ›na
bütün dünyay› yönetece¤i, eme¤in ve hiç bir ﬂekilde sivil toplum örgütlerinin etkin
olmayaca¤›, bir idari yap›n›n bütün dünyaya dayat›lmas› anlay›ﬂ›yd›. Bizdekiler tecrübeleri de olmad›¤› için bu iﬂi çok ileri boyutlara götürdüler. Herkesi rahats›z ettiler. Sabahtan beri burada bulunan arkadaﬂlar›n ilgisinden de anl›yorum. Sa¤ olun
e¤itim, sosyal güvenlik her ﬂeyi özelleﬂtirin dediler. Özel hastaneye gidecek bir insan muayene olacak. Asgari ücret iki buçuk milyon lira bizim ülkemizde, 70-80 dolar ve bu insan yaﬂam›n› sürdürecek. Çok ac›mas›zlar, ola¤anüstü ac›mas›zlar. Hukuk devletini ve sosyal devleti var saym›yorlar çok kötü bir ﬂey. Bir politikac›n›n bir
politik partinin siyasi partinin bunlar› yok saymas› ülkesinden, ulusundan ve bu ülkenin yaﬂayanlar›ndan habersiz olmas› gibi bir ça¤r›ﬂ›m yap›yor. Bak›n›z bu ülkenin
çok önemli görevler yapm›ﬂ insanlarla biz bunlar› tart›ﬂt›k. ‹nan›r m›s›n›z çok rahatl›kla sa¤l›k özelleﬂsin diyorlar ve inan›r m›s›n›z çok rahatl›kla e¤itim özelleﬂsin
diyorlar. Dönüyorsunuz iﬂin gerçe¤ini anlat›yorsunuz. Bu bir müddet ertelenebilir
diyorlar. Yahu sen bunu ben söylemeden dinlemiﬂsin, sen Türkiye’yi yönetmek iddias›ndas›n. Bunu benim uyar›mdan sonra anlam›ﬂ görünüyorsan senin bu ülkeye
gerçekten hiçbir katk›n olamaz.
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Bak›n›z Cumhuriyet'in kuruluﬂuyla birlikte sayd›¤›m Anadolu co¤rafyas›na sanayi yerleﬂtirilmiﬂ de¤erli dinleyiciler. Erzincan’a ip ve ﬂeker fabrikas› yap›lm›ﬂ, Bergama’ya iplik fabrikas› yap›lm›ﬂ, Ad›yaman’a Sümerbank iplik fabrikas› yap›lm›ﬂ, Diyarbak›r’a yap›lm›ﬂ, Hereke’ye yap›lm›ﬂ, Nazilli’ye yap›lm›ﬂ, Antalya’ya yap›lm›ﬂ. Yani
Anadolu co¤rafyas›n›n dört bir yan›na yerleﬂim birimleri yarat›ls›n diye bu tesisler
kurulmuﬂ. ﬁimdi siz bir özelleﬂtirme yapacaks›n›z, bütün bunlar› o eskimiﬂ teknolojileri birilerine satmaya çal›ﬂacaks›n›z. Biraz önce Say›n Yaramanc›’yla da sohbet
ettim. Yani al›c›s› var m› bunlar›n dedim. Daha çok arsas›na hevesliler var dedi.
ﬁimdi siz iﬂletmeyi e¤er özelleﬂtirmek ve istihdam› devam etmek istiyorsan›z, özelleﬂtirmeyi buna uygun hale getirmek gerekiyor, uygun hale getirmek zorundas›n›z.
B›rak›n›z bizim iddialar›m›z› siz de öyle yapmak durumundas›n›z. Yani bu ülkenin bir
tar›m ülkesi olmas› anlay›ﬂ›m›z›n hala ayn› dayan›ﬂmaya dayanmas› bir avantaj
ama bu avantajlar art›k Türkiye’nin kaynaklar› itibar›yla ailelerin kazand›klar› ve geçim ﬂartlar› itibar›yla bitiyor. Yani siz Ad›yaman’daki fabrikay› kapat›rsan›z, Bergama’daki fabrikay› kapat›rsan›z, Erzincan’daki fabrikay› kapat›rsan›z, Anadolu
co¤rafyas›ndaki bu yerleﬂim birimlerini göç ettirirsiniz bu ülkeye iyilik olmaz. Bu ülkenin yaﬂayanlar›na bir iyilik olmaz. Ve sizin devletin s›rt›ndan at›p kurtulal›m dedi¤iniz K‹T’lerin getirece¤i sorumluluk çok daha büyük olur. Devlet aç›s›ndan ve ülke
aç›s›ndan böyle olur arkadaﬂlar. Kanunu ç›kartt›lar, e¤er bu iﬂletmeler iﬂletecek
adamlara verilirse arsa rant›n› öne ç›karanlara verilirse, Anadolu co¤rafyas›n›n
dört bir yan›ndan zaten ‹stanbul’a, ‹zmir’e, Bursa’ya, Adana’ya göçler olur. Büyük
göçler olur ve devlet bu iﬂin sorumlulu¤unu taﬂ›mak durumundad›r. Devlet orada
yaﬂayanlar için var sizler için var hepimiz için var. Devlet birilerinin devleti de¤il ki
bak›n göreceksiniz.
Bütün bu yasadaki tedbirlere ra¤men yar›n özelleﬂtirme sürecinde yolsuzluk
tart›ﬂmalar› yeni boyutlara varacak ve hepimizi üzecek. Maalesef üzecek. Efendim
yeni yasa iﬂte iﬂ kayb› tazminat› veriyor, gelirler bütçeye aktar›lmayacak, meslek
edindirme yard›m› yap›lacak gibi bir tak›m yaklaﬂ›mlar var. Bütün bunlar tart›ﬂ›lmal› yani ﬂu de¤il, bir iﬂletme zarar ediyorsa bunun tedbiri al›nmal›. Efendim istihdam fazlal›¤› var. ‹stihdam fazlal›¤›n› orada çal›ﬂan insanlar yaratmad›. Bu istihdam fazlal›¤›n› her seçim dönemi bugün parlamentoda özelleﬂtirme yasas›n› gerçekleﬂtirenler iktidar sürecinde bugünkü iktidarda dahil olmak üzere gerçekleﬂtirdiler. Yani hiç kimse gidip orada zorla iﬂbaﬂ› yapmad›. Bu insanlar evlerine ekmek gö-
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türüyorlar. Efendim devletin s›rt›nda kambur. Ya bu kadar banka bat›yor, devlet bu
kadar doland›r›l›yor. Say›n Ayd›n Ayayd›n söyledi. Bütün K‹T bankalar› zarar ediyor
diye. Eee ﬂimdi kamu bankalar› zarar ediyormuﬂ. Yani ﬂimdi özel sektördeki bankalar›n kuruluﬂ ve yaﬂam biçimleri de devlete zarar vermiyor de¤il ki. ﬁimdi ﬂu 5 Nisan’dan sonra batan bankalara ve bat›r›lan bankalara bak›n. Buna benzer yolsuzluklar ayyuka ç›km›ﬂ Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her bakanl›¤› tart›ﬂ›l›r hale gelmiﬂ. Buna iliﬂkin sorunlar da var. Çankaya’da tart›ﬂma var, tart›ﬂ›l›yor bu. Baﬂbakanl›k konutunda oturan han›mefendinin eﬂi tart›ﬂ›l›yor, olmas›n›n bir sebebi var.
Bende ﬂöyle düﬂünüyorum bir sendikac› olarak. Bu kadar çok yolsuzlu¤un söz konusu oldu¤u bir ülkede Ere¤li Demir Çelik’te bin kiﬂi fazla çal›ﬂ›yormuﬂ. Bir ﬂey üretiyor en az›ndan ateﬂin karﬂ›s›nda. Efendim yerel yönetimlerde fazla çal›ﬂan varm›ﬂ, hiç olmazsa çöpü süpürüyor. Ve bunun karﬂ›l›¤›nda da fazla bir ﬂey beklemiyor.
Evine ekmek götürecek derdi o çolu¤una çocu¤una ekmek götürecek. Öbür tarafta
yüz bin tane kamu da çal›ﬂan iﬂçinin fazla ald›¤›n› bir seferde bat›r›yor. Ona yönelik
hiç bir cezai tedbiriniz dahi yok.
Kay›td›ﬂ› ekonomi ile ilgili devletin alaca¤› çok kolay tedbirler var arkadaﬂlar.
Bak›n›z tekstil iﬂ kolunda çal›ﬂan 2 milyon insan SSK’ya prim ödüyor, 1 milyon 600
bini kaçak çal›ﬂ›yor. ‹ﬂverenlerin istatistikleri bu. ﬁimdi bir milyon 600 bin kiﬂinin
sadece 150 bini sendikal›. Üç konfederasyona ba¤l› üç sendikada. 400 bini sigortal›, bir milyon 600 bini sigortal› de¤il. Özelleﬂtirmeyi böyle topyekun savunanlarda
da bu ak›m›n çok büyük etkileri var. ﬁimdi bir iﬂçi sigortal› çal›ﬂm›yorsa SSK iflas
etmiﬂ. Çal›ﬂma Bakan› buradayd› gitti. Ça¤›rd› bizi iki ay önce. Konunun taraflar›
iﬂte burada etraf›m›zda oturan arkadaﬂlar›m›z da vard›. ‹flas etti dedi. 63 trilyon
önümüzdeki y›l›n bütçesinden SSK’ya para aktaraca¤›z. Benim param senin paran
öbürünün paras›. Yani SSK özelleﬂsin kendisini kurtars›n ama devlet a¤›rl›kl› olunca, özellikle karﬂ› ç›kman›n sebebini anlatmak istiyorum. ﬁimdi sigortal› olunca bir
iﬂçi. Bir kere sigortaya prim ödeyecek. Sigortan›n kurtuluﬂu tek. O teklik ﬂu, yeni
ve genç iﬂçiler. Yani çok uzun dönemde emekli olacak insanlar sigortaya prim ödeyecekler bu bir ﬂart. ‹ﬂçi kendisi de ödeyecek iﬂveren de ödeyecek. Yüzde 33.5 çok
yüksek dünyan›n en yüksek rakamlar›. Yaln›z aﬂa¤› çekilecek. Ama sigortal› olan iﬂçi kay›t ve yasa içi duruma gelecek. Yasal çal›ﬂma ortam›na kavuﬂacak. Say›n Oral
geldi hoﬂgeldiniz efendim, iyi ki geldiniz. ﬁimdi tabii böyle toplant›lara devletimizin
say›n yöneticileri kat›lm›yorlar. Say›n Yaramanc› ile bir nerede karﬂ›laﬂt›ysak kaçt›
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gitti. Baba ayr›ld›n gel art›k sana söyleyecek fazla laf›m›z yok. ﬁurada otur. Sen
Asil Çelik’i özelleﬂtirmenin baﬂ›ndaki Yaramanc› de¤il misin? Çeliﬂkiler bunlar bizim
ülkemizin çeliﬂkileri. Ben profesyonel yöneticiyim, tart›ﬂal›m. Bizim söyleyeceklerimiz var. Bak Anadolu co¤rafyas›n› anlat›yoruz. Dinle bizi diyoruz her seferinde kaç›yor.
ﬁimdi Say›n Bakan›m kay›t d›ﬂ› ekonominin kay›t içine alma bölümünü anlat›yordum ki siz geldiniz. Dinlemenizde yarar var. kay›t d›ﬂ› ekonomiyi kay›t içine alman›n en önemli yolu, iﬂverenlerden sigortaya bildirim hakk›n› vermiﬂ yasa bu hakk›
sendikalara iﬂverene ödetmek laz›m. Yani bir adam›n sigortas›z çal›ﬂmas› yasak
ise kanunlar›m›za göre yasak. O zaman siz bu hakk› kullanacak olan vatandaﬂa bunu vermelisiniz. Vermelisiniz ki iﬂveren sigortas›z iﬂçi çal›ﬂt›ramas›n. O iﬂçi sigortaya prim ödesin. Sigorta iflastan kurtulsun. O iﬂçi için iﬂveren de yüzde 19.5’luk pay›n› ödesin. SSK’ya bütçeden gelecek y›l öbür y›l destekte bulunmayal›m. 63 trilyon
gelecek y›l›n bütçesinde biliyorsunuz. Art›k sigortal› olan iﬂçi yasal çal›ﬂma durumuna gelecektir. Onun iﬂyeri de böyle olacakt›r. B›rak›n fazlas›n› asgari ücret
üzerinden devlete iﬂçi vergisini versin diyoruz. ‹ﬂveren de o ölçüde vergisini versin.
Sendikay› sonra tart›ﬂ›r›z.
ﬁimdi D‹SK diyor ki efendim iﬂçiler sigortal› olsun, ondan sonra sendikal› olacak. Yani böyle bir kurnazl›k yapmak istemiyoruz. Ama sendikalaﬂmas›na da karﬂ›
ç›kmamak laz›m. Yasaklardan birisi de bu. ﬁimdi bir tarafta sigortal› çal›ﬂan iﬂçilerin bulundu¤u bir iﬂyeri düﬂünün. Siz bu iﬂleri çok iyi bilirsiniz. Bir tarafta da sigortal› çal›ﬂanlar› düﬂünün. Bu taraftaki iﬂveren iﬂçisinin sigorta pirim pay›n› ödüyor.
Devlete vergisini ödüyor ve dürüstçe çal›ﬂ›yor. Bu taraftaki her ikisini de vermiyor.
Dolay›s›yla hatta bu taraftaki sendikal› bile olabiliyor. Bu taraftaki bunlar› bile
ödemiyor. ﬁimdi bu serbest piyasa ekonomisi mi dersiniz, sosyal piyasa ekonomisi
mi dersiniz. Ne derseniz deyin bütün insani kurallara bütün de¤erlere ve ça¤daﬂl›¤›
yamyaml›k. Bu devlet bu yamyaml›¤a karﬂ› tedbir als›n, almal›, alm›yor. ﬁimdi devlet vergi toplam›yor vergi toplamak istemiyor. Vatandaﬂ da vergi vermek istemiyor
bu kadar basit. Yani bu kadar kuruluﬂu özelleﬂtirece¤imize önce bir vergilerimizi
toplayal›m. Bir iç borçlar›m›z› temizleyelim, bunun sebeplerini araﬂt›ral›m, bu yüklerden kurtulal›m, özelleﬂtirmeyi de bir demokratik ortamda yapal›m. Bu iﬂin taraflar›n›, Say›n Karakaﬂ siz de hoﬂ geldiniz.
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Efendim ﬂimdi mesele ne? Mesele ﬂu. Devlet bana karﬂ› kendini koruyor, sendikaya karﬂ›. Örgütlü sivil toplum örgütlerine karﬂ› kendini koruyor. Vatandaﬂa karﬂ› kendini koruyor. Ama vatandaﬂ›n korunmas› noktas›nda devlet yok. Sa¤l›k özelleﬂtirilsin, e¤itim özelleﬂtirilsin, sosyal güvenlik özelleﬂtirilsin. ‹ﬂte Anadolu’nun
dört bir yan›ndaki sanayi tesisleri kapat›ls›n, oradan göçler sa¤lans›n. Ama onun
geçimiyle sa¤l›¤›yla ö¤retimiyle ilgili hiç bir sorumluluk alma. Özelleﬂtirmeciler bunu
söylüyorlar. Al›nan tedbirler yeterli de¤ildir. Bu tedbirleri tek tek tart›ﬂt›¤›m›zda
çare olmad›¤›n› görüyoruz. Mesela efendim deniyor ki iﬂ kayb› tazminat› toplu iﬂ
sözleﬂmelerinde zaten var. Yedi ayl›k süre olarak konmuﬂ Türk‹ﬂ’in yapt›¤› sözleﬂmeler de var. Yeni bir ﬂey de¤il bunlar. Umar›m yeni ﬂeyler olur. Mesela özelleﬂtirmenin baﬂ›ndaki arkadaﬂ›m›z diyor ki özel sektör devletin taﬂeronu olsun özelleﬂtirince. Özel sektör devletin taﬂeronu olur mu, vergi vermiyor, bizi mi kand›r›yorsun.
Birde sanayici demek çok hoﬂ tabii ama bu sanayiciyi birde ayakta görmek istiyorlar. Bu ülkenin zenginlerinin hepsini K‹T’ler zengin etmiﬂtir. Bunun en büyük zengini
Say›n Koç, bir ay evvel Reha Muhtar’›n program›nda söyledi.
Bilmeyenler bilsin. ‹ﬂte bu K‹T’ler bu kadar önemli iﬂler yapt›lar. Hem Anadolu
co¤rafyas›nda yerleﬂim birimleri yaratt›lar. Birde de¤erli arkadaﬂlar›m Anadolu’da
bir insan asgari dört beﬂ insana bak›yor. Alt› tane, yedi, sekiz, on tane nüfusa bak›yor. Kapatt›n›z m› siz Erzincan Sümerbank’›, Bergama Sümerbank’›, bir kiﬂinin ekme¤iyle oynam›ﬂ de¤ilsiniz. On kiﬂinin ekme¤iyle oynam›ﬂs›n›z. Çal›ﬂt›rma garantisini devlet tedbir olarak muhakkak sa¤lamal›d›r. Yani s›rf arsalar›ndan dolay› buralar
sat›lmamal›d›r. Ve bu sorun yeni boyutlar›yla birlikte ciddi bir ﬂekilde tart›ﬂ›lmal›d›r.
Ben biraz da demokratikleﬂmeden bahsedip bitirmek istiyorum. Yani karﬂ› ç›kanlar›n bir mant›¤› vard›r, bu ülkede özelleﬂtirmeye karﬂ› ç›kanlar›n. Bu birilerinin
söyledi¤i gibi vatan hainli¤i falan de¤il. O laf› edenlerden bin kere daha fazla seviyoruz bu vatan›. Bizim Demokrasi Platformu diye bir platformumuz var. Orada 18 örgüt olarak bir ﬂeyler yapmaya çal›ﬂ›yoruz. Polis de geliyor bizim toplant›lar›m›z› izliyor. Polis geliyor. Yasa d›ﬂ› bir araya geldiniz diye Say›n Özyürek anlatm›ﬂ. O toplant›lara polis geliyor, izliyor bizi. Yani bu ülkenin, ülke çap›ndaki örgütlü kurumlar›n›n baﬂ›ndaki insanlar›n›n yapt›klar› toplant›y› vatan hainli¤i mi yap›yorlar diye izliyor. ﬁimdi bu ülkenin anayasas›n›n de¤iﬂmesi laz›m de¤erli arkadaﬂlar. De¤iﬂmesi
laz›m çünkü olmas› gereken iﬂleri de tart›ﬂma konusu yapar›z ve karﬂ›tl›klar› öne
ç›kararak müﬂtere¤imizi erteleyerek bir yere varamay›z. Bu ülkenin anayasas›n› ya-
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panlar bu ülkenin bugünkü Cumhurbaﬂkan›'n› hapsetmiﬂlerdir. Bu ülkenin bugünkü
anayasas›n› yapanlar bu ülkenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni hapsedenlerdir. Bu
ülkenin anayasas›n› yapanlar ﬂu salonda oturan arkadaﬂlar›m›z›n bir ço¤unu hapsetmiﬂlerdir. Bizi hapsedenlerin yapt›¤› anayasay› de¤iﬂtirmek durumunday›z. Bu
bizim en öncü görevimizdir. E¤er bu parlamento bu anayasay› de¤iﬂtirme basiretini
gösteremiyorsa, Cumhurbaﬂkan›m›z buna önderlik yapam›yorsa, Meclis Baﬂkan›’m›z buna önderlik yapam›yorsa, toplumun umutlar›n›n kesilmesini ve toplumun
parlamentoya siyasi partileri bu ülkeyi yönetenlere güven duymamas›n› herkes ola¤an saymal›d›r. Devletin hangi kat›na ç›kt›ysak ç›kt›k herkes yetkisiz. Yetkilerin
kimde topland›¤›n› anlamak mümkün de¤il. Türkiye bu son mahkeme karar›yla uluslararas› alanda çok zora düﬂtü.
Ben Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Bu karar
verilmeden iki gün evvel Ekonomik Sosyal Konsey'le ilgili bizim de kat›ld›¤›m›z toplant›lar›n Avrupa Birli¤i’ndeki yöneticisi bizim Brüksel temsilcisi arkadaﬂ›m›z› aram›ﬂ. Bu mahkeme karar› olumlu sonuçlanmayacak, bu iliﬂkileri ask›ya almak durumunda kalaca¤›z demiﬂ. Yani onlarda bir baﬂka biçimde tabi iﬂi ele al›yorlar. Onlarda belki bu zorlamalar› demokratik de¤erler bak›m›ndan yap›yorlar. Ama yanl›ﬂ, anlam›yorlar anlatam›yorsunuz. Ekonomik birlik sa¤layal›m ama Avrupa’n›n demokratik de¤erleri de var. O de¤erleri de taﬂ›yal›m. Ve onlar Hiçbir ﬂey söylemeden biz bu
demokratik de¤erleri kendimiz yerleﬂtirelim. Bu ülkenin birli¤i bütünlü¤ü bizimde ﬂiar›m›z. Ondan hiç ödün vermeyelim, ama insanlar farkl› etnik kökenden gelebilirler.
Bundan daha do¤al bir ﬂey yok. Önemli olan onlar›n kardeﬂli¤ini sa¤layacak beceriyi
gösterebilmek. Devlet yönetimi odur, yönetemiyorsan çekip gitmen laz›m. Baﬂkas›
gelsin. Kavga ettirerek, dövüﬂtürerek bir yere varmam›z mümkün de¤il. ﬁimdi bütün
bunlar› üst üste koydu¤umuzda yasalar› sendikal yasalar›, demin hukuk adam› olarak Turgut Kazan anlatt›. Baro Baﬂkan› olarak ben Adalet Bakanl›¤›’ndan izin almadan gidemiyorum dedi. Yurtd›ﬂ›na ç›kaca¤›n›z zaman bir ay önce bize bildireceksiniz, yurtd›ﬂ›ndan konu¤unuz geliyorsa bize bir ay önce bildireceksiniz. ﬁimdi özelleﬂtirmenin bu kadar hovardal›¤›n› yapanlar ﬂampiyonlu¤unu yapanlar birazda demokrasiyle ilgilenseler. Biraz da bu eﬂikten içeriye demokrasiyi sokmaya çal›ﬂsalar,
belki uzlaﬂmam›z çok kolay olacak. Ben de demiyorum art›k bir iﬂyeri zarar ediyorsa, bir sektör zarar ediyorsa buna tart›ﬂ›lmas›n demiyorum. Buras› el de¤iﬂtirmesin demiyorum. Ama bunu tart›ﬂal›m. Bunun gerçe¤ini tespit edelim. Yani anaya-
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sam›zdan baﬂlayarak yasam›zda da bir demokratik gelene¤imiz olmad›¤› için sonuç
itibar›yla her gün kavga eden bir toplum görünümündeyiz bu da Türkiye’yi yücelt
miyor. ‹nsanlar politika gibi baz›lar›n›n ay›plad›¤› benim öptü¤üm çok erdemli bir iﬂi
yap›yorlarsa onun sorumluluklar›n› ve gere¤ini de yapmal›d›rlar. Bu ülkeye dostlu¤u
bar›ﬂ› kardeﬂli¤i, demokratik tart›ﬂma ortam›n› getirmenin yollar›n› bulmal›d›rlar.
Sonuç itibariyle biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaﬂlar›y›z. Bu ülkenin vatandaﬂ› olmaktan da onur duyuyorum ben. Ama bu ülke yönetimlerinin davran›ﬂlar›ndan çok hoﬂ de¤iliz. Ben de de¤ilim, benim temsil etti¤im kitlelerde de¤il. Önümüzde binlerce engel var. Özgür bireyi yaratam›yoruz, örgütlü toplumu yaratam›yoruz, demokratik devleti gerçekleﬂtiremiyoruz. Devlet demokratik oldukça benim
baﬂ› m›n üstünde yeri vard›r. Devlet beni yasaklad›kça, beni zorlad›kça, düﬂüncemi
k›s›tlad›kça benim devletle olan sürtüﬂmem devam edecektir. Bunu da do¤al saymak laz›m. Bunu da do¤al karﬂ›lamak laz›m. Teﬂekkür ediyorum, sa¤ olun.

Mustafa Özyürek
Çok teﬂekkürler Say›n Budak. De¤erli arkadaﬂlar›m ben bir özetleme yapma
gere¤ini duymuyorum. Say›n Budak çok net bir ﬂekilde düﬂüncelerini ifade etti. Yaln›z zaman zaman benim görevimi üstlenerek gelen konuklar›m›z› tan›tt›. Baz› dostlar›m›za haks›zl›k olmas›n diye ben bir kez daha sizlerin bilgisine sunmak istiyorum.
Eski Maliye Bakan›’m›z TÜRMOB’un sayg› de¤er üyesi Manisa Milletvekili Sümer
Oral toplant›m›za ﬂeref verdiler. Kendilerine hoﬂ geldiniz diyorum. Anavatan Partisi
‹stanbul Milletvekili Selçuk Maruflu hoﬂ geldiniz, ﬂeref verdiniz. Gene de¤erli dostumuz SHP ‹stanbul Milletvekili Ercan Karakaﬂ hoﬂgeldiniz diyorum. Sosyal Demokrat Halkç› Parti ‹stanbul Milletvekili Algan Hacalo¤lu aram›zda, hoﬂ geldiniz diyorum. Kayseri Milletvekili Say›n Abdullah Gül aram›zda hoﬂ geldiniz. ﬁimdi izninizle
Türk‹ﬂ’ten Say›n Salih K›l›ç’a söz vermek istiyorum. Ben efendim buradaki arkadaﬂlar›m benim delegelerimdir. Ben iyi bir örgüt baﬂkan›y›m ama kötü bir yöneticiyim.
Onun için Say›n Budak bir on dakika kadar aﬂt›. Siz 20 dakikada toparlarsan›z
mutlu olurum.

Salih K›l›ç
Süreye sad›k kalmaya çal›ﬂaca¤›m. De¤erli Bakan›m, millet vekillerim, de¤erli
izleyiciler, güncelli¤ini koruyan demokratikleﬂme ve özelleﬂtirme konusunu tart›ﬂ-
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maya açan ‹SMMMO'ya teﬂekkür ediyorum. Ayr›ca da Türkiye ‹ﬂçi Sendikas› Konfederasyonu’nu davetlerinden dolay› hem kendilerine teﬂekkürü bir borç bilirken sizlere de sayg›lar sunar›m. De¤erli izleyiciler ekonominin küresel boyutunu yakalad›¤›m›z ﬂu günlerde demokratikleﬂmenin ulusal boyutunu yakalam›ﬂ durumda de¤iliz.
Özelleﬂtirme ve demokratikleﬂmeye bakt›¤m›z zaman yeni bir yap›lanma döneminden geçmekteyiz. Bu yeni yap›lanma dönemi içerisinde demokratikleﬂmede geri kal›nm›ﬂ, özelleﬂtirmede bugün yasal yap›lanma ile ileri gidilmiﬂ bir imajla sözlerime
baﬂlamak isterim. Özelleﬂtirmenin öncelikle bugünü ve geçmiﬂ 10 y›l›na bakt›¤›m›z
zaman hukuki yap›da ele ald›¤›m›z zaman 1984 y›l›nda ç›kar›lan 2983 say›l› kanun
ve 1986 y›l›nda ç›kar›lan 3291 ve 3987 say›l› kanun ve arkas›ndan da beﬂ kanun
hükmündeki karar nameyle beraber özelleﬂtirmede bir tak›m yasalaﬂmalara gidilmesine ra¤men Anayasa Mahkemesi'nden geri dönmesinden sonra bir karmaﬂadan
sonra 24.11.1994 tarihinde de Özelleﬂtirme Yasas› gelmiﬂtir.
De¤erli izleyiciler; ﬂu andaki koalisyon iktidara gelirken Türkiye’nin Avrupa
standartlar›na uygun bir demokratik yap›lanman›n oldu¤unu ifade ederek iktidar
oldular. 3 y›ll›k dönemde 259 adet yasa tasar› ve tekliflerin içerisinde üç tane demokratikleﬂmeye yak›n hükümlerle el ele. Bir tanesi CMUK, bir tanesi 158 say›l› ILO
Sözleﬂmesi, üçüncüsü de Güvenlik Soruﬂturmas›. 158 say›l› sözleﬂmeyi sanki iﬂ
güvencesini sa¤lam›ﬂ gibi kamuoyunda bir inayet b›rakm›ﬂt›r. Bir y›l içinde iﬂ hukuku düzeninin gelmemesi halinde hiç bir mana ifade etmedi¤ini görmekteyiz. Bunun
için Say›n Cumhurbaﬂkan›m›z bu yasay› imzalarken alt›ndaki dipnotta bir an evvel
iﬂ hukukuna geçilmesi konusunda talimatlar›n› ve düﬂüncelerini bildirmiﬂ. Bunun yan› s›ra hükü metin yine 18 Nisan’da ilan etmiﬂ demokratikleﬂme paketi içerisinde
60 tane mevcut yap› vard›r ki yap›lanma bunlar›n hepsi Bakanlar Kurulu’nda ve komisyonlarda onunda ötesinde di¤er parlamento seviyesinde devam etmektedir ki
yeterli bir demokratikleﬂme yap›s› geliﬂmedi¤i kanaatindeyiz. 1985’ten bugüne kadar özelleﬂtirmenin ekonomik yap›lanmas›na bakt›¤›m›z zaman 1985 y›l›ndan 1994
y›l›na kadar özelleﬂtirme ideolojik bir ak›m m›d›r? Ekonomik bir realitemiz midir?
Yoksa verimli çal›ﬂmas› gereken bu K‹T’lerin ne olmas› gerekir karmaﬂas› içerisinde
bu noktaya gelmiﬂizdir. Hiç bir toplumsal mutabakat› olmadan bu halk› gere¤i gibi
bilgilendirmeden, iﬂ yerinde çal›ﬂan mühendisinden iﬂçisine kadar tüm çal›ﬂanlar›
da gere¤i gibi ayd›nlatmadan bugüne gelmiﬂ durumday›z.
1986 y›l›nda ciddi manada yasal yap›lanmas› olmas›yla beraber 93 y›l›na ka-
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dar 2 milyar 465 milyon dolarl›k sat›ﬂtan gelir elde edilmiﬂtir. Buras› çok önemlidir. 19861991 y›l› içerisinde bakt›¤›m›z zaman 2 milyar 400 milyon dolarl›k bir gider talebi vard›r. 115 milyon dolar› ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda 1 milyar
dolar 750 milyon dolarda ilgili kurum ve kuruluﬂlara, 536 milyon dolar da Hazine'ye
aktar›lm›ﬂt›r. Hani özelleﬂtirmenin mant›¤›nda ekonomik tasarruf yat›r›m ve verimlilik istismar ya da istihdama a¤›rl›k veren bir yap›lanmay› esas almaktayd›. Burada göstermektedir ki özelleﬂtirmenin sosyal yap›s›yla 10 y›l içerisinde bakt›¤›m›z
zaman birincisi iﬂsizliktir. Kimse bunun aksini iddia edemez. Nedenine gelince, ikincisi ucuz iﬂçilikler, üçüncüsü sendikas›zl›kt›r, dördüncüsü de taﬂeronlaﬂma yap›s›n›n oluﬂturulmas› için en önemli bir girdi arac›d›r. Her ne kadar Baﬂbakan›m›z iﬂsizlik azalacak diyorsa da yine kendi ifadesiyle K‹T’lerde yap›lan tüm çal›ﬂmalar sonucunda zorunlu emeklilik ve bir tak›m uygulamalar sonucunda 50-55 bin kiﬂi iﬂsiz
kalm›ﬂt›r.
‹ﬂsizli¤i ﬂuna benzetirim çal›ﬂan insan olarak, sendikac› olarak bir insan›n her
ﬂeyden evvel yetim kalmas› kadar iﬂsiz kalmas›n›n da eﬂde¤er oldu¤u kan›s›nday›m.
‹ﬂi olmayan insanla iﬂini kaybeden insan aras›nda da¤lar kadar fark vard›r. Bunun
için biz özelleﬂtirmeye temel olarak mutlaka yap›lmas› konusunda hele hele yap›sal
yap›lanmadan sonra daha tedbirli ve istikrarl› bir tak›m ad›mlar›n at›lmas› gerekti¤i kanaatindeyim. Paylaﬂ›rken K‹T’lerin misyonunun bitip bitmedi¤i bana göre geliﬂmiﬂ yörelerde bitti¤i gibi iddia edilmekle beraber geliﬂmemiﬂ yörelerde bitti¤i kanaatinde de¤ilim. Türkiye gibi K‹T’ler ekonomin baﬂ belas› gibi söylentiler olmas›yla beraber, kesinlikle buna kat›lmak mümkün de¤il. Ayr›ca da buna hangi iktidarda gelirse gelsin uygulayaca¤› zaman kötü mal›n› kimseye satamaz. Bunun temelinde ﬂu
yatmaktad›r: Çok uluslu ﬂirketlerin izlemiﬂ oldu¤u genel stratejik politikalar›n›n
Türkiye üzerinde ki uyguland›¤› bir yap›lanman›n sonucudur. Nedenine gelince 198494 y›l›na bakt›¤›m›z zaman uluslararas› çal›ﬂma örgütünün 1996 y›l› raporundan
al›nt› yaparak söylüyorum. Çok uluslu ﬂirket say›s› 1980’den 94 y›l›na kadar dünyada 7 binden 37 bine ç›km›ﬂ. Türkiye’de 125’ten 1100’e ç›km›ﬂt›r. Bu nedir arkadaﬂlar? Dünyada ki küreselleﬂme globalleﬂme bir tak›m yap›lanmalar ama eme¤in
sermayenin ticaretin paylaﬂ›m›nda esas olan bir yap›lanmay› esas almaktad›r. Bunun için biz diyoruz ki mutlaka K‹T’lerin kötü yönetilmesinin yan› s›ra ama bugün
500 büyük sanayi ﬂirketi içinde 66 adet K‹T’in mevcut ekonomiye 101 trilyon milli
gelir katk›s› vard›r. ‹stihdamda yüzde 2 küçülme olmas›na ra¤men yüzde 17’lik bir
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art›ﬂ göstermiﬂtir. Bu yap›lanma içinde K‹T’lerin mutlaka içindeki teknolojisinin geri
kalm›ﬂl›¤›ndan dolay› onun yan› s›ra yönetimden kaynaklanan bir tak›m problemlerine hay›r demiyoruz.
Rahmetli Özal’›n 1987 y›l›nda getirmiﬂ oldu¤u yabanc› sermayeyi teﬂvik kanunun içerisinde ne kadar destekledilerse K‹T’leri de faiz politikas›n›n içerisine iterek
ﬂu anda borçlanman›n yüzde 80 sebepleri bunlard›r. Bunun için bu kanun ç›kmadan
evvel mutlaka bir tart›ﬂ›lmas› gerekirdi, tart›ﬂ›lmamakla beraber kanun ç›km›ﬂt›r.
Do¤ru uygulanmas› do¤ru uygulanmas› konusunda tüm kesimlerin asgari müﬂtereklerde bu kanunun daha iyi uygulanmas› için bir tak›m yap›lanmalar›n gerekti¤ini
kanaatini taﬂ›maktay›z. Bunun yan› s›ra sendikalara verilmesi ve iﬂçilere verilmesi
gibi bir tak›m hükümler ve kamuoyunda imajlar var. 2821 say›l› Sendikalar Kanunu'nun 37. ve 39. maddelerini de¤iﬂtirmeyen bir iktidar kesinlikle sendikalara bunlar› veremezler. Nakit gelirlerin yüzde 20’sini ancak ve ancak oraya bu iﬂlere yat›rabilirler, bir de serbest ticaretle u¤raﬂamazlar. Bugün Türkiye’de en çok tart›ﬂ›lan
gerçi arkadaﬂ›m›z iﬂ yeri olmas› sebebiyle söylemek istiyorum. Türkiye’de bas›n bilgisi çok talihsiz bir bilgidir. E¤er bas›ndan yan›ld›ysam ba¤›ﬂlanmam› rica ediyorum. Karabük olay› gündeme geldi¤i zaman IMF heyeti Türkiye’de ﬂu anda, bu nedenle Say›n Baﬂbakan’›n bas›na okudu¤u kadar. Dünya Bankas›, IMF heyeti geliyor.
Karabük sorununu hallederiz. Bir protokol ﬂeklinde ön protokolünü imzalayal›m.
Kredisini alal›m, uyum kredisinden yararlanal›m gibi bir ifade var. Orada 5100 iﬂçi
çal›ﬂmaktad›r. 1700’ünü ç›karacaks›n, 3400’ününde 1.2 trilyon lira k›dem tazminat›n› vermeyi amaçlayacaks›n. Bu politikalarla hiç bir zaman özelleﬂtirmenin amac›na ulaﬂmas› mümkün de¤ildir. Ayr›ca hükümet edenler ﬂunu bilmeli ki Karabük küçük ve orta ölçekli bir iﬂletme de¤ildir. Fabrika yapabilecek niteliklerde bir fabrikad›r. Bana göre devlet yüzde 51’i elinde bulundurarak bunun yüzde 49’unu mutlaka
ve mutlaka iﬂçiye esnafa, sanayiciye verebilmelidir. Bunun örne¤i Türkiye’de vard›r.
Erdemir bu ﬂekilde yönetilmektedir. Karl› iﬂletmelerden biridir. Aksi halde herkesin
bu kamburun alt›nda kalabilece¤i kanaatindeyim. Nedenine gelince Bat› ülkeleri ise
Fransa, Avusturya, ‹talya demirçelik sektöründe yine devlet deste¤i ve kontrolünü
elinde bulundurmaktad›r. Hiç bir zaman demirçelik sanayinden elini çekmiﬂ de¤ildir.
Yine ayn› ﬂekilde Zonguldak örne¤ini vereyim. Verimsizdir ﬂudur, budur. 10 y›ldan beri tart›ﬂ›l›yor. E¤er Almanya ileri seviyede teknolojisiyle, e¤er yönetim biçimiyle yap›yorsa niye oras› örnek al›nm›yor da kapat›ls›n, birden bitirilsin anlay›ﬂ›

>>> 1990-2006 PANELLER

793

2.qxp

10/3/08

11:09 PM

Page 794

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

geliﬂtiriliyor. Almanya Rurr Bölgesi’nde 15 y›lda 1978’den 93 y›l›na kadar 186 bin
iﬂçiyi hiç iﬂçiyi atmadan bünyesel yap›lanmas›yla beraber 78 bine düﬂürmüﬂtür
1993 y›l› içerisinde. Bunun d›ﬂ›nda çal›ﬂmak isteyenleri de baﬂka alanlarda istihdam ederek, böyle bir yap›lanmayla. Ama bizde ön yarg›l› bir ﬂekilde kapat›lma at›lma ve sat›lma anlay›ﬂ› biz bunu benimsememiz mümkün olmamakla beraber ﬂu anda Türkiye’deki yasa ç›kt›. Uygulanmas›na geçildi¤i zaman ekonomik ve sosyal siyasal yap›s› itibar›yla bir da¤›n›kl›k içinde yüzmektedir. Sanayicilerde gere¤i gibi para
yok sermaye birikimi yok. Onun yan›nda ﬂu andaki uluslararas› boyutlar›yla bakt›¤›m›z zaman Türkiye’de hiç bir uluslararas› ﬂirketin yat›r›m yapmay› amaçlamad›¤›
bir dönemdeyiz. Onun yan› s›ra yat›r›m nerede vard›r. Piyasa ﬂartlar›n›n oldu¤u yerde
vard›r. Yüksek enflasyon ﬂartlar› diz boyu. Hat safhada üretim ve tüketimin düﬂüﬂ oldu¤u yerlerde herhalde bu K‹T’lere talip olacak kimseyi ben görememekteyim.
Mevcut K‹T’lerin stratejik konumdaki ﬂartlar›n› mutlaka gözden geçirmek
mecburiyetindeyiz. Türkiye’nin gerek sosyal ekonomik ve stratejik yap›s› aç›s›ndan
önemli oldu¤una iﬂaret etmek isterim. Nedenine gelince de Osmanl› dönemi y›k›l›rken, tütün ve sigara Frans›zlar›n elindeydi. Onun yan›nda denizyollar› ‹talyanlar›n
ve ‹ngilizlerin elinde. Demiryollar› Almanya’n›n, Merkez Bankas› Fransa ve ‹ngilizlerle
beraber. Bunun için stratejik konumdaki olan enerji ulaﬂ›m haberleﬂme gibi yerlerden yüzde 51 insiyatifini b›rakmadan mutlaka özelleﬂtirme konusunda bir tak›m
hassasiyetlerin vurgulanmas› gerekmektedir. Bunun yan› s›ra bu özelleﬂtirme paketi içinde dünyan›n Hiçbir yerinde görülmemiﬂ bir ﬂey var; ormanlar›n özel leﬂtirilmesi hadisesi. Ormanlar›n verimli olarak gerisin geri dönebilmesi için ortalama 50 senelik ömür gerekiyor. Hiçbir zaman için hiç bir sermayedar bu paralar› oralara yat›rmaz. Özelleﬂtirmenin getirmiﬂ oldu¤u iﬂ kayd› tazminat›yla beraber sosyal güvenliklerine de bir nebze olsun de¤indikten sonra sözlerimi toparlamak istiyorum.
Öncelikle en iyi taraf› ulvi taraf› burada kapanan veya tasfiye edilecek iﬂyerinde
sakat iﬂçilerin kesin korundu¤u. Bu güzel bir duygu. E¤er iﬂyeri tasfiye ediliyorsa
zaten ç›k›ﬂta otomatikman onun da tazminat› iki kat› olarak verilmesi. ﬁu anda
e¤itimle ilgili, iﬂsiz kalan insanlar›n e¤itilmesiyle ilgili gelen hükümde aç›kl›k yok altyap›s› da yok. Mesleki teknik e¤itimi gere¤i gibi yerine getirememiﬂ gerek özel sektör gerek kamu en az iﬂsiz kalan› e¤itebilecek bir yap›lanmas› olmad›¤› kanaatindeyim. Onun yan› s›ra iﬂ kayb› tazminat›n›n ifade olarak kamuoyunda ﬂu var. ‹ﬂini
kaybeden bütün iﬂçiye iﬂ kayb› tazminat› verilecektir diye. Kesinlikle öyle olmamakla
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beraber bir kere iﬂyerinde 550 günü iﬂ günü olarak tespit edilmiﬂ, doksan veya üç
ayd›r iﬂ kayb› tazminat› 1100 günü olana yani son iﬂinden ayr›ld›¤› tarihteki gün
say›s› 4 ay 1650 gün olan adam 6 ay 2200 güne de 8 ayl›k iﬂ kayb› tazminat› verilecek. E¤er ﬂurada bir çifte standard› ver emeklili¤i haketmiﬂse, buna vermiyor.
‹ﬂsiz kalana veriyor. Emeklilik yasal bir hakt›r. Emeklilik zorunlu olarak özelleﬂtirme
için gönderdi¤in insana iﬂ kayb› tazminat›n› vermenin gere¤i içinde olmas› gerekti¤i
kanaatini söylemek isterim.
En önemli konulardan bir tanesi de, memurlar›n tabi ki burada mevcut ﬂartlar içinde memur olarak çal›ﬂan insanlar›n da burada boﬂ kadrolara kayd›r›larak di¤er K‹T’lerde istihdam edilmesi. Aksi halde onun d›ﬂ›nda di¤er arkadaﬂlar bilir bunlar›nda tazminatlar›n›n verilerek bunlar›n da iﬂ hakk›n›n feshi noktas›na gidilmektedir. Biz bunu derken demokratikleﬂme ve özelleﬂtirme ile beraber ben sendikac› olarak ömür billah seçilmek istemiyorum. Bir ﬂeyi vurgulamak için bunu söylüyorum.
Yasalardan bahsedilince benim de önümüzdeki dönemde yasa emri ile seçilme hakk›m yok. Beni genel kurula kat›lan insanlar seçtiyse, onlar indirsin. Askerlerin yapm›ﬂ oldu¤u yasayla biz siyasilerin haklar›n›n al›nmas› için mücadele verdik. Ama onlar bizim için vermiyor. Hepsi parlamentoda. Onun yan› s›ra yine ayn› ﬂekilde demokratik yap›lanma içinde sendikac›lara siyaset yapma yasa¤› vard›r. Ben yapar›m
yapmam, tercih ederim etmem ama yasayla beni engelleme hakk›n› hiçbir kimseye
vermemekle beraber demin burada Nail Güreli Bey'i dinlerken ben de¤il ama onlar
da demokratikleﬂmeyi isterken medya dünyas› çal›ﬂanlar›nda sendikalaﬂma olmad›¤›n› görmekteyiz. Ben özelleﬂtirmenin mucize bir reçete oldu¤una kesinlikle inanm›yorum. Avrupa ülkelerinde uygulanan tüm özelleﬂtirme sonuçlar›nda olumsuzluklar da vard›r. Olumlu geliﬂmelerde olmakla beraber, özelleﬂtirme ile elde edilecek gelirlerle Türkiye kurtulacak kanaatinde de¤ilim. Kay›t d›ﬂ› ekonominin kay›t içine al›nmas› halinde Türkiye’de huzurlu bir ortam›n olabilece¤i onun yan› s›ra, kaliteli üretim ﬂartlar›n› geliﬂtiremeyen hiç bir ülke geliﬂmemiﬂtir, problemlerini aﬂmam›ﬂt›r.
Bunun da ilavesinde devleti yöneten insanlar›n da devlet saltanat›n› mutlaka ekonomiye tesir eden onursuzluklar›n›n mutlaka törpülenmesi, ayr›cada yüksek gelirli
gruplar›n kesimlerin tasarruf e¤iliminin artt›r›larak Türkiye’de kaliteli üretim sorunlu tüketim adaletli bölüﬂüm anlay›ﬂ› içinde Türkiye’nin huzura eriﬂece¤ini duygular›m› bu vesileyle toparl›yor, beni dinledi¤iniz için teﬂekkür ediyorum.
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Mustafa Özyürek
Say›n K›l›ç’a çok teﬂekkür ediyoruz. Söz s›ras› ﬂimdi Hak‹ﬂ’ten Abidin Özkaraaslan’›n.

Abidin Özkaraaslan
Çok teﬂekkür ediyorum Say›n Baﬂkan. De¤erli Bakan›m, sevgili milletvekilleri,
de¤erli kat›l›mc›lar; öncelikle ‹stanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müﬂavirler Odas›’n›n günümüz Türkiye’sinde böylesi önemli bir konuyu ve yine insan haklar›n›n dünya insan haklar›n›n kutland›¤› böylesi bir günde iki önemli konuyu bir arada tart›ﬂt›rma f›rsat›n› meydana getirdi¤i için kendilerini kutluyorum. De¤erli dinleyenler ülkemizde esas itibariyle yaﬂanan s›k›nt›lar bellidir. Çözümleride bellidir. Ancak s›k›nt›lar›n bilinmesine ra¤men çözümlerinin de bilinmiﬂ olmas›na ra¤men, çözümlerine
yönelik hiçbir ciddi tedbir ve çarede getirilmemektedir. Çareler hayata geçirilmemektedir. Y›llard›r bu ülkede özelleﬂtirme demokratikleﬂme ve insan haklar› fikir ve
düﬂünce özgürlü¤üne tan›nmas› gereken haklar ve insan haklar›yla ilgili ciddi tart›ﬂmalara ülkemiz sahne olmaktad›r. ‹ktidara gelen siyasi partilerimiz muhalefetleri döneminde demokratik haklar› da insan haklar›n› da fikir ve düﬂünce özgürlüklerini de özel leﬂtirmeye iliﬂkin görüﬂlerini de bu ülkenin ulusal ç›karlar›na ve bu ülke insan›na yaraﬂ›r bir ﬂekilde anlatmas›na bunlar› hayata geçirece¤ini iddia etmesine
ra¤men maalesef iktidara geldiklerinde, muhalefetteki söylemlerinden vazgeçtiklerine ﬂahit oluyoruz. Ve yine koalisyon öncesi koalisyon ortaklar›n›n çok güzel ve sabah bir konuﬂmac›n›n çok ﬂiirsel bir ﬂekilde protokole geçirilen demokratikleﬂme ile
ilgili özelleﬂtirme ile ilgili vs. konular›yla ilgili insan haklar›yla ilgili ve bu ülkenin bir an
önce kavuﬂmas› gereken ve bu ülkede bir an önce hayata geçirilmesi gereken ciddi
konularla ilgili ciddi protokol haz›rlam›ﬂt›r. Ancak bu protokolü hayata geçirememenin s›k›nt›s› hala bu ülkede yaﬂanmaya devam etmektedir. Ve yine de¤erli dinleyiciler ﬂu anda iktidarda olan bir partimizin baﬂkan› muhalefette iken söyledi¤i söz
aynen ﬂudur. Y›llard›r yat›r›m yap›lmayan K‹T’leri bugün zarar ediyor diye kapatmak devlet terörüdür demiﬂti. ﬁimdi bu K‹T’leri kapatman›n devlet terörü oldu¤unu
söyleyen, siyasilerimiz bugün neden bu terörü iﬂlemeye çal›ﬂ›yor diye ben hemen bir
sual aç›yorum. Ve y›llard›r, 24 Ocak tabii geçmiﬂi de var. Yani K‹T’lerin özelleﬂtirilmesi ile ilgili sabahki konuﬂmac›lar söyledi. 1950’li y›llara dayand›¤›n› söylediler.
K‹T’ler kurulurken amac›na uygun ve hizmetine yönelik ciddi ve yapmas› gereken hiz-
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metleri yapm›ﬂt›r ve o hizmetleri yapmaya devam etmektedir. Ve K‹T’lerin yapmas›
gereken görevleri henüz bitmiﬂ de de¤ildir. Ve ﬂu anda ülkemizde K‹T’ler tarihinin en
s›k›nt›l› dönemini yaﬂ›yor. K‹T’ler bugün bile toplam kamu aç›klar›n›n dörtte birinden
daha ufak bir paya sahiptir. Kamu aç›klar›n›n yar›s›ndan fazlas›n› ise bu ülkede
borç faiz ödemeleri oluﬂturuyor. Bunun nedeni de K‹T’ler olmay›p 1980 harcama ve
vergi politikalar›d›r. O politikalar tüm kaynaklar sermaye kesimine aktar›ld›¤› halde
sermaye kesimi yat›r›mlar›n› art›rmad›¤› gibi de¤er olarak da yüzde 60 dolay›na
geriletti. O sermayede ki bugün karlar›n›n yüzde 40’›n› finansal operasyonlarla elde
etmiﬂtir.
De¤erli dinleyenler son haciz yasas›yla bile K‹T’ler ne denli s›k›nt›lara düﬂürülmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› bu ülkede yaﬂayan bu iﬂin teknik boyutunu bilen bütün teknik uzmanlar bütün politikac›lar ve bütün siyasilerde bilmektedir. Ben bu teferruata girmek istemiyorum. Ama bunu da sözümün baﬂ›nda söyledim. Bu ülkede tüm s›k›nt›lar bilinmektedir. Çareler de bilinmektedir. Ama anlayamad›¤›m›z bilinen çarelerin
hayata geçirilmemesidir. Sabah yine bir banka genel müdürü bu ülkede özelleﬂtirmenin gereklili¤ini anlat›rken bankalar›n ve K‹T’lerin neden özelleﬂtirilmesi gerekti¤ini anlat›rken idari veya devletin s›rt›na kambur oldu¤unu söylemiﬂti. Ben ﬂimdi soruyorum Türkiye’de kamu bankalar› niye zarar ediyor. Verdikleri kredileri geri döndüremeyenler, birilerine köﬂe döndürmeye çal›ﬂan ve ald›klar› kredilerin üzerine yatan
köﬂe dönücülerin soysuzlar›n ve h›rs›zlar›n bulundu¤u ve bu h›rs›zlara ve soysuzlara
bu insanlara f›rsat tan›yan yap›lanma devam etti¤i sürece bu h›rs›zl›klar, bu soygunlar, bu sömürü düzeni bitmez. Ve yine 91 rakamlar›yla biliyorum. Bu ülkenin Güneydo¤u’suna 22 trilyon teﬂvik verilmiﬂtir. Ve bu 22 trilyon teﬂvi¤in yat›r›ma ve
üretime dönüﬂtürülmesi sa¤lanamam›ﬂt›r. Ve yap›lan yat›r›mlar, yat›r›m ad›na al›nan krediler yine Bat› bölgelerinde bir k›s›m sahil ﬂehirlerinde turistik tesislerde
heba edilmiﬂtir. Ve yine dönüyorum, bu ülkede K‹T’lerin zarar etti¤i söyleniyor. E¤er
bu ülkede K‹T’ler zarar ettiriliyorsa bu zarar›n sebebi K‹T'ler de¤ildir. Bu zarar›n sebebi yine devletin mülkiyetinde oluﬂu de¤ildir. Özelleﬂtirme modas›na iﬂtirak etti diye veya modas›n›n yaﬂand›¤› dönemde baﬂlayan 1989 y›l›ndan itibaren kamuoyu
oluﬂturmak için adeta sahipsiz b›rak›lan K‹T’lerin teknolojilerini yenilemeyerek yat›r›m yapmayarak hazineden deste¤i keserek, kasten yüzde 256’lara varan faiz
oranlar›yla özel bankalar›n tuza¤›na at›lmak suretiyle zarar eder hale getirenler
zarar ettirmiﬂtir. Ve de¤erli dinleyenler özelleﬂtirmeyi yeniden yap›lanmada bir
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araç olarak kabul etmek baﬂka ﬂeydir. Özelleﬂtirmeyi bir amaç kabul ederek ideolojik bir boyutta düﬂünerek adeta bir devlet ve kamu düﬂmanl›¤› yaparak baﬂar›s›zl›klar›n›n faturas›n› da sadece bu K‹T’lere yüklemek ay›p birﬂeydir arkadaﬂlar. Bu
ikinci durum büyük bir hatad›r ve büyük bir yan›lg›d›r. 1989 y›l›na kadar 16 y›l
GSMH’ye ciddi katk›da bulunan Ç‹TOSAN’›n 5 çimento fabrikas› özelleﬂtirilmiﬂti
dikkatinizi çekiyorum. Özelleﬂtirildikten sonra bu çimento fabrikalar› üretimi artt›rm›ﬂt›r. Ancak devlete sa¤lad›¤› katma de¤er vergiyi zarar göstermek suretiyle
veremez hale gelmiﬂtir. Ve ben bununla ilgili do¤ru olmamas›n› temenni etti¤im ve
özelleﬂtirme öncesi bu konuda Meclis'te parlamenter görevini ihmal etmiﬂ ve ﬂu
anda bir kamu kuruluﬂunda görev yapan bir siyasi ve bilim adam›m›z›n beyan›yla
söylüyorum aynen söyledi¤i ﬂudur. Ç‹TOSAN’›n özelleﬂtirilmesindeki gerçek ve çok
cüzzi ve komik rakamlarla Frans›zlara peﬂkeﬂ çekilmesinin alt›nda yatan gerçek bu
Frans›z ﬂirketinin Türkiye’nin Avrupa ortak pazar›na ve Avrupa Birli¤i’ne girmesi
için lobi faaliyeti yapmas› hat›r›na peﬂkeﬂ çekilmiﬂtir. Bu söz çok ciddidir bunun
araﬂt›r›lmas› gerekir diye düﬂünüyorum. 1989 y›l›na kadar 1.1. trilyon lira kar eden
K‹T’ler, 1990 y›l›nda 920 milyar lira zarara geçmiﬂtir. 1991’de ise zarar 18 kat artarak 17 trilyon 625 milyara ç›km›ﬂt›r denmektedir.
Ben ö¤rendi¤imiz ve bas›ndan takip etti¤imiz ve kamuoyunun da yak›ndan bildi¤i bir gerçe¤i bir defa daha anlatmak istiyorum. K‹T’ler bir k›s›m siyasi iktidarlar›n ideolojik kararlar›yla zarar ettirilmiﬂtir, zarara zorlanm›ﬂt›r. Adeta K‹T’lere denmiﬂtir ki 50 küsur K‹T’e senin 93 zarar›n ﬂu olacakt›r, senin 94 zarar›n bu olacakt›r, 95 y›l› zarar›n da 96 trilyon lira olacakt›r denmiﬂtir. Ve niye bu yap›lm›ﬂt›r, de¤erli konuﬂmac›lar bunu arz etmeye çal›ﬂt›lar. Avrupa Birli¤i’ne sokulmaya çal›ﬂ›lan
Türkiye’ye Avrupa’n›n kartellerine pazar bir ülke sunabilmek için bunlar yap›lm›ﬂt›r.
Ve bunlar yanl›ﬂt›r bu yanl›ﬂlardan dönülmedi¤i ulusal menfaatlerimiz dikkate al›nmad›¤›, uluslararas› arenada ulusal menfaatlerimiz siyasilerimizce ilgili bürokratlar›m›zca korunmad›¤› sürece bu ülkeye yap›lacak en büyük ihanetlerden bir tanesi
budur diye düﬂünüyorum. Ve yine elimizde çok ciddi teknik veriler var efendim, deniyor ki kamu kuruluﬂlar› verimsizdir. Hay›r hiç biri öyle de¤il. Devlet ‹statistik Enstitüsü taraf›ndan yap›lan araﬂt›rmada bugün bu ülkede kamu iktisadi teﬂebbüsleri
özel sektörden özel teﬂebbüslerden verimlidir alt›n› çizerek söylüyorum. Bunu ispat
etmeye her türlü toplant›da belgeleriyle izah etmeye haz›r›z. Ama bu ülkenin insanlar› bilerek ve düﬂünülerek yan›lg›larla yan›lt›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Ve özelleﬂtirme tar-
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t›ﬂmalar› konunun taraflar›yla de¤il kamu kuruluﬂlar›yla yak›ndan ilgili olmayan bir
kaç yüz kamu iﬂçisinin çal›ﬂt›¤› Anadolu’nun bir ilinde tart›ﬂ›l›yor. Soruluyor halka,
ey halk bu ülkede özelleﬂtirme yapal›m m›? Halk tabi özelleﬂtirmenin ne oldu¤unun
fark›nda bile de¤il. Kamuoyu medya muhalefetiyle yönlendirilmiﬂ K‹T’ler devletin s›rt›nda kambur denmiﬂ ve halk›m›z özelleﬂtir ey iktidar, özelleﬂtir ey hükümet diye
alk›ﬂ tutuyor. Bunlar yanl›ﬂt›r. Ve bu yanl›ﬂlar yap›lmaya devam ediliyor. Bu ve buna benzer K‹T’lerin zarar etmedi¤i zarar ettirildi¤i ve özelleﬂtirilmeye çal›ﬂ›lan
K‹T’lerin ve bu ülkenin Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda ilk konuﬂmac› arkadaﬂ›m da beyan
etti¤i gibi Anadolu'nun bütün sath›na yayg›n bir ﬂekilde kurulmaya çal›ﬂ›lan Anadolu’nun en ücra köﬂesine istihdam› ve üretimi sa¤lamak Anadolu insan›na katk›da
bulunmak için kurulan kamu kuruluﬂlar›n›n özelleﬂtirilmesi sat›lmas› kapat›lmas›
at›lmas› ciddi bir yanl›ﬂt›r. Bu yanl›ﬂa Hak-‹ﬂ Konfederasyonu olarak veya bu ülkenin insan› olarak ortak olmak istemiyoruz.
De¤erli dinleyenler; özelleﬂtirme ile ilgili Hak-‹ﬂ olarak yakinen yaﬂad›¤›m›z çok
ciddi vakalar vard›r. Bunlardan ilki 1989 y›l›nda ‹zmit’in Gebze ilçesinde bunu Toyota Otomotiv ve bisküvi fabrikas›nda yaﬂad›k. Buran›n de¤eri yaklaﬂ›k 86 milyar lirad›r. Ama bu ülkede bir iﬂ adam›na, bir medya patronuna buras› 8 milyar liraya
sat›lm›ﬂt›r. Ve sat›l›rken ﬂu güvenceler verilmiﬂtir. Denmiﬂtir ki iﬂçiler istihdam daralt›lmayacak, teknoloji yenilenecek ve üretime devam edilecek. Ve bu yenili¤i bu çal›ﬂmay› yapabilmek için üst yönetimi de¤iﬂtirilmiﬂ. Üst yönetim gelir gelmez önce
iﬂçilerin iﬂ akdini feshetmiﬂ. Arkas›ndan iﬂçilerin iﬂ akdini fesheden yöneticilerin iﬂ
akdi feshedilmiﬂtir. Yine Et Bal›k Ürünleri Fabrikas›’nda yaﬂad›¤›m›z, SEK’te yaﬂad›¤›m›z ekstra olaylar vard›r. Sözümün ortas›nda söylemiﬂtim bu ülkede K‹T’ler zarar ettiriliyor. Bir k›s›m tasfiyelerle bir k›s›m dayatmalarla bir k›s›m talimatlarla,
bir k›s›m uluslararas› organizasyonlarla zarar ettiriliyor. Örnek mi istiyorsunuz?
Karadeniz sahilinde bir fabrikam›z. Müdür diyor ki ben Norveç’te üretti¤im mal›n
tüm üretimini pazarlad›m, fiyatlar uygun. Genel Müdürlük’ten, Ankara’dan hükümetten yetki istiyorum. Bana yetki verin ben bu firmayla falan ülkenin firmas›na bu
mal› pazarlayay›m. Yetkiyi alam›yor. Ve y›llar geçiyor, Et Bal›k zarar ediyor diye hala dayat›yorsunuz. Et Bal›k’›n kapat›lmas› özelleﬂtirilmesi çal›ﬂmas› baﬂlad›¤› günden bugüne kadar olan et fiyat art›ﬂlar›n› dikkate ald›¤›n›zda bu özelleﬂtirmenin bu
kapatmalar›n ülke insan›na nas›l yans›d›¤›n› çok iyi görmek mümkündür. Yine SEK’le
ilgili alt›n› çizerek söylüyorum. SEK özelleﬂtirme yanl›ﬂ›na itilmeye baﬂland›¤› gün-
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den bu yana süt sektöründe süt fiyatlar›n›n art›ﬂ›n› dikkate ald›¤›n›zda bu ülkede
bu sektörlerin kartellere devredilmesi, kartellere b›rak›lmas› veya uluslararas› sermayeye b›rak›lmas› sonucunda yaﬂanacak s›k›nt›lar› sizin insaf›n›za ve sizin duygular›n›za b›rak›yorum. Ve yine Karabük Demirçelik iﬂletmelerinde sabah ki konuﬂmalarda söylendi. Efendim Karabük’ün ekonomik ömrü tamamlanm›ﬂt›r denerek kapat›lmak istendi. Ve özelleﬂtirme çal›ﬂmalar› baﬂlad›¤› günden bu yana Hak‹ﬂ Konfederasyonu olarak bu kamu kuruluﬂlar›n›n zarar etmedi¤ini zarar ettirildi¤ini biz IMF
ve Dünya Bankas› marifetiyle haz›rlanan raporlar› de¤il benim ülkemin teknik
adamlar›n›n, benim ülkemin beyin gücünün benim ülkemin bürokratlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmalar› okuyarak bu sonucu vard›¤›m›z› gördük.
Yine bu sonuçlar tart›ﬂ›ld›, anlat›ld›. Yine konuﬂmac› arkadaﬂ›m›n birinin söyledi¤i bu raporlar›n haz›rlanmas› için en son raporla ilgili san›r›m 2 milyon dolar verilmiﬂ. Bir ülkede özelleﬂtirme yapacaks›n›z, özelleﬂtirme yaparken özelleﬂtirmeden
elde edece¤iniz gelir yaklaﬂ›k 30 trilyon lira olarak söylüyorum arkadaﬂ›m döviz
olarak cinsinden söylemiﬂti. Bu 30 trilyonun 25 milyonunu da özelleﬂtirme giderlerine masraf edeceksiniz. Ondan sonra yapt›¤›n›z özelleﬂtirmeyi ülke ekonomisine,
bütçesine milletinde s›rt›nda kambur oldu¤unu iddia suretiyle yapmaya çal›ﬂacaks›n›z. Bu yanl›ﬂl›¤› anlamak bu yanl›ﬂl›¤› kabul etmek mümkün de¤ildir. Ve Say›n
Baﬂkan sözlerimi toparl›yorum. Bu ülkede demokratikleﬂme özelleﬂtirme siyasi
partiler kanunu sendikac›lar›n siyaset yapabilmesi vs. bu alanla ilgili yaklaﬂ›k 65
ayr› konuyla ilgili geliﬂmeler protokolde vadedildi¤i gibi hayata geçirilmeyen ama
çok ciddi geliﬂmeyi ve yenili¤i bu ülkeye yans›taca¤›na inand›¤›m›z geliﬂmeler yenilikler sa¤lanamad›¤› sürece bu ülkenin problemi bitmeyecektir. Bu ülkede inanç fikir ve
düﬂünce özgürlü¤ünden dolay› demokratik haklar›n kullan›lamay›ﬂ›ndan dolay› bir
tak›m insanlar›n yarg›land›¤› ve yarg›lanmak istenildi¤i sürece bu ülkede çok özelleﬂtirmeler tart›ﬂmaya devam edece¤iz. Bu ülkede çok demokratikleﬂmeyi tart›ﬂmaya devam edece¤iz. Bu ülkede inanç ve düﬂüncesinden dolay› yarg›lanan düﬂüncesini hayata geçirmek isteyen insanlar›n yarg›lanmak suretiyle hapishanelere ve
demir parmakl›klar arkas›na at›ld›¤›n› görmeyi ve yaﬂamaya devam edece¤iz.
Sözümün sonunda benim büyük bir endiﬂemi arz etmek istiyorum. Tabii gündemimizle ilgili de¤il. Ama bu ülkede yaﬂayan insanlar›n bunu görmemesi için saf olmas› laz›m. Türkiye'miz bir kaos ve ateﬂ çemberi içerisinde. Bu ülkede AtatürkçüAtatürkçü olmayan diye, laiklaik olmayan diye, inançl›inançl› olmayan diye bir k›s›m
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kavga ve kaos ortam› yarat›lmaya ve bu ülkenin anarﬂi ve terörden baﬂ›n› kald›rmamak için bir k›s›m çabalar›n oldu¤unu hep birlikte görüyoruz. Yine Bosna Hersek’te yaﬂanan dram› hep birlikte y›llard›r hep birlikte yaﬂ›yoruz. Gözyaﬂlar› içinde
seyrediyoruz. Azerbaycan’da yaﬂananlar› hep birlikte seyrediyoruz. Bu ülke bu s›k›nt›lar içerisinde, bu ateﬂ çemberi içinde yaﬂarken güvensiz ve yanl›ﬂ baﬂ›na b›rak›lm›ﬂ bir ülke haline getirilmek isteniyor gibi bir endiﬂe taﬂ›yorum. Zor zaman›n›zda
K‹T’leri stratejik önemi haiz bütün uzuvlar›n›z› kapatt›n›z, Avrupa’ya pazar haline
getirdiniz. Güvensiz bir ülkesiniz, bir tarafta kundaktaki bebeden, yetmiﬂ yaﬂ›ndaki
dedeye kadar yaﬂl›ya kadar insanlar katlediliyor ve bunlar› seyrediyorsunuz ve siz
bu kan gözyaﬂ› içinde Türkiye'mizde bir k›s›m yenilikleri bir k›s›m geliﬂmeleri hayata
geçiremiyorsunuz. Bu geliﬂme ve yenilikleri hayata geçirememenin ay›b›n› bu ülke 21.
yüzy›la girerken taﬂ›yamaz diye düﬂünüyorum. Hepinize teﬂekkür ediyorum, sayg›lar sunuyorum.

Mustafa Özyürek
Çok teﬂekkür ediyorum Say›n Özkaraaslan. De¤erli arkadaﬂlar›m panelimizin
bu bölümünden sendikac› dostlar›m›zdan Say›n R›dvan Budak’la, Say›n Salih K›l›ç’la
ve Say›n Abidin Özkaraaslan’la özelleﬂtirme ve demokratikleﬂme konular›n› tart›ﬂt›k. Daha çok sendikac› dostlar›m›z özelleﬂtirme konusunda görüﬂlerini ifade ettiler. Do¤ald›r ki çal›ﬂanlar›n temsilcileri olarak özelleﬂtirme ile ilgili olarak ciddi kuﬂkular› var, endiﬂeleri var. Onlar› ifade etmeye çal›ﬂt›lar. Sabah toplant›da bulunan
bir parlamenter arkadaﬂ›m›z dedi ki; buraya hep özelleﬂtirmeye karﬂ› olanlar› ça¤›rm›ﬂs›n›z. ‹nan›n öyle bir de¤erlendirme yapmad›k, öyle bir seçme yapmad›k. Fakat
e¤er Türkiye’de düﬂünen profesörü avukat›, kitle örgütü yöneticisi ve Türkiye’de
tüm çal›ﬂanlar›n temsilcisi olan sendikac›lar›n liderleri özelleﬂtirmeye karﬂ› bir tav›r
içindeyseler belli korkular› kuﬂkular› varsa bu öyle bir teklif imas›yla geçiﬂtirilecek
bir olay de¤il. Ciddiyetle düﬂünülmesi ders al›nmas› gereken bir olayd›r. Ben de¤erli
sendikac› arkadaﬂlar›m›z›n konuﬂmas›n› hep birlikte dikkatle izledik. Sadece kendi
üyeleri aç›s›ndan ülke ç›karlar› aç›s›ndan ve tüm ülkenin insanlar› aç›s›ndan bu kuﬂkular› dile getirdiler. Say›n R›dvan Budak net ifade etti. Benim öyle kamu sektöründe üyem filan yok dedi. Belki ﬂöyle de düﬂünülebilir. Küçük sendikal ç›karlar aç›s›ndan olaya bak›lm›ﬂ olsayd›, iyi özelleﬂen kuruluﬂlar›n iﬂçileri gelirler, Say›n R›dvan
Budak’›n sendikas›na, konfederasyonuna üye olurlar. Ama hiç kimse bu tip küçük
hesaplar içinde de¤il. Ve Say›n R›dvan Budak da ifade etti. Bu özelleﬂtirme konusu
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çok tart›ﬂ›ld›. Ama parlamentoda acaba nas›l bir konsensüs sa¤lar›z havas›yla bak›ld›. Yoksa burada çal›ﬂan iﬂçiler var burada çal›ﬂan iﬂçilerin örgütleri var. Acaba
bunlar ne düﬂünüyor diye bir ciddi müzakere bir uzlaﬂma yolu kesinlikle aranmad›.
Kitle örgütleri var. Biz say›n ‹stanbul Oda Baﬂkan›m›z Yahya Ar›kan’›n konuﬂmas›ndan benim konuﬂmamdan da genellikle özelleﬂtirmeye karﬂ› bir hava ç›kt›. Benim
geçmiﬂte nostaljik K‹T ba¤›m vard›r. Bunu bir kenara atarsak biz K‹T’ten ekmek yiyen bir kuruluﬂ de¤iliz. Hatta K‹T’lerin özelleﬂtirilmesi belki yeniden de¤erleri imkanlar› filan sa¤lad›¤› için bizim meslek camiam›za yeni iﬂ olanaklar› da açar. Yani küçük grupsal ç›karlar aç›s›ndan baksak buna memnun olmam›z laz›m. Ama biz ülkesini düﬂünen insanlar›n bütünün ç›karlar›n› düﬂünen örgütler olarak kimseler olarak
gerçekten burada ciddi kuﬂkular›m›z oldu¤unu ifade ediyoruz. Bunu ciddiye almak
laz›m. Meclis'te bir konsensüs sa¤lad›k. Güzel pastalar yenildi, çorbalar yenildi, bu
kanun ç›kt›.
Bu bir baﬂlang›çt›r. Bundan sonra hep beraber gene ciddiyetle izleyece¤iz. Bir
kere gerçek de¤eriyle bu mallar sat›lacak m›? De¤er tespitinden sabahda ifade ettim, o komisyonlarda kitle örgütlerinin temsilcileri olarak bizler yer alacak m›y›z?
Baro yer alacak m›? Mimar Mühendis Odalar›n›n temsilcileri mi yer alacak yoksa
sadece al gülüm ver gülüm yabanc› ﬂirket temsilcileri mi yer alacak, bunu dikkatle
izleyece¤iz. Ve her kuruluﬂun aﬂa¤› yukar› de¤eri hakk›nda bir fikrimiz vard›r. Bu kaça sat›l›yor, kimlere sat›l›yor, nas›l sat›l›yor. Ve en önemlisi bu kuruluﬂlar el de¤iﬂtirilmek suretiyle üretim kapasiteleri düﬂüyor mu, düﬂmüyor mu. ‹stihdam imkanlar›
daral›yor mu daralm›yor mu. ﬁeffafl›k aç›s›ndan ve bu aç›lardan bu uygulamalar›
ciddiyetle denetleyece¤iz. Bu çok zor bir olayd›r. Hükümetin de bu bilinçte olmas›n›
temenni ediyorum. Oran›n baﬂ›na geçecek dürüst cesur bir bürokrat aray›ﬂlar›n›n
devam etmesi de bir ölçüde bize bu umudu veriyor. Dünyan›n en zor iﬂidir. Devletin
mal›n› satmak. Ve ﬂaibesiz bir ﬂekilde satmak. Bunun nas›l baﬂar›laca¤›n› hep birlikte görece¤iz. Ben kamuoyunu oluﬂturan odaklar olarak buna dikkat edece¤iz. De¤erli arkadaﬂ›m Salih K›l›ç dedi ki kime satacaklar, bu K‹T’leri satamazlar. Ben sabahki ﬂakam› geliﬂtirerek söyleyeyim. Bunu satarlar kolay› var. Bir Sümerbank fabrikas›n› alana bir de maden oca¤›n› bedava verirler. Bu kompozisyon yoluyla da
satm›ﬂ olurlar. ‹lginiz için, dikkatiniz için hepinize teﬂekkür ediyorum. Sayg›lar sunuyorum.
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III. OTURUM

Nail Sanl›
De¤erli konuklar panelimizin 3. oturumuna geçiyorum. Oturumun bu bölümünde siyasi parti temsilcileri görüﬂ bildirecekler. Oturumumuzun baﬂkanl›¤›n› yapmak
üzere Prof. Dr. Say›n Burhan ﬁenatalar’› davet ediyorum. DYP Manisa Milletvekili
Say›n Sümer Oral, ANAP ‹stanbul Milletvekili Say›n Selçuk Maruflu, SHP ‹stanbul
Millet vekili Say›n Ercan Karakaﬂ, Refah Partisi Genel Baﬂkan Yard›mc›s› ve Kayseri Milletvekili Say›n Abdullah Gül, CHP ‹stanbul Milletvekili Say›n Algan Hacalo¤lu. Panelin bu oturumuna da baﬂar›lar diler sayg›lar sunar›m.

Burhan ﬁenatalar
Say›n dinleyiciler toplant›m›z›n 3. oturumunu aç›yorum. Bu oturumla ilgili olarak saat 18.00’e kadar zaman›m›z var. Say›n konuﬂmac›lar yirmiﬂer dakika kullanacaklar. Yüz dakika eder k›sa bir süremiz kalacak. Yaz›l› sorular› alabilece¤iz. O
bak›mdan konuﬂmalar süresince e¤er sorunuz olursa lütfen bir ka¤›da yaz›n›z. Soru sahibinin isminin ve soyad›n›n bildirilmesini rica ediyorum. Sorunun kime yöneltildi¤iniz belirtilmesini rica ediyoruz. S›rayla ilgili olarak benim önerimi say›n konuﬂmac›lar kabul ettiler. Teﬂekkür ediyorum. ‹sim s›ras›na göre alfabetik olarak gidece¤iz. Dolay›s›yla Say›n Abdullah Gül’le baﬂlayaca¤›z ve Say›n Sümer Oral'la bitirece¤iz. Benim kiﬂisel kan›mca toplant›n›n belki en kritik oturumu bu. Çünkü esas
yetkililer yasalar› ç›kartanlar ﬂu anda masada benim d›ﬂ›mda. Bu toplant›n›n baﬂl›¤› “Özelleﬂtirme ve Demokratikleﬂme”. Sabahtan beri birkaç konuﬂmac› de¤indi.
Bunlar aras›nda bir iliﬂki var m› yok mu diye. Bunlar aras›nda gerçekten çok ciddi
bir iliﬂki olsayd›, bütün ülkeler özelleﬂtirme ve demokratikleﬂmeyi birlikte konuﬂurlard›, birlikte tart›ﬂ›rlard›. Türkiye’ye özgü bir durum bu. ‹kisinin üst üste gelmiﬂ olmas›. O bak›mdan konuﬂmac›lar›m›z yüzde yüz özgür olmakla birlikte ben oturum
baﬂkan› olarak kendi tercihimi ifade etmek istiyorum. Özelleﬂtirme yasas› ç›km›ﬂ
durumdad›r. Geçmiﬂe yönelik bir tart›ﬂma burada çok verimli olmayabilir. Uygulama ile ilgili bir tart›ﬂma yap›labilir ama onunda öncelikli oldu¤u kan›s›nda de¤ilim
ben aç›kças›. ﬁu anda özelleﬂtirme yasas› ç›kt›¤›na göre, demokratikleﬂme boyutuna toplant›m›z› daha fazla a¤›rl›k vermenin yararl› oldu¤unu düﬂünüyorum. Ve tek-
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rar edeyim konuﬂmac›lar›m›z›n yüzde yüz özgür olduklar›n› ve dolay›s›yla tercihleriyle tümüyle sayg› duydu¤umuzu belirtmek istiyorum. Ancak toplant›n›n verimli geçmesi için üzerinde az çok mutab›k olabilece¤imiz bir çerçeve olabilir düﬂüncesiyle
öneride bulunmak hakk›n› da kendimde görüyorum.
1991 y›l›nda bir genel seçim yapt›k. Bir hükümet baﬂa geçti. ﬁu sorular› üç y›l
sonra sorma ihtiyac›n› duyuyoruz. Türkiye 3 y›l öncesine göre politik istikrar› güçlenmiﬂ bir ülke midir, yoksa politik istikrar› zay›flam›ﬂ bir ülke midir? Türkiye’nin
parlamentosu üç y›l öncesine göre ülke sorunlar›n› tart›ﬂarak ve uzlaﬂarak çözme
kapasitesi aç›s›ndan bugün ilerlemiﬂ mi gözükmektedir yoksa üç y›l öncesine göre
zay›flam›ﬂ m› gözükmektedir? Koalisyon hükümetinin gücü ve gelece¤i hakk›ndaki
umutlar üç y›l öncesine göre kuvvetlenmiﬂ midir, zay›flam›ﬂ m›d›r? Ülkede politik kutuplaﬂma üç y›l öncesine göre artm›ﬂ m›d›r, azalm›ﬂ m›d›r? Parlamentoya toplumun duydu¤u güven ve inanç üç y›l öncesine göre artm›ﬂ m›d›r, azalm›ﬂ m›d›r? Demokratikleﬂme do¤rultusunda üç y›ll›k süre içinde yeterince ilerledi¤imiz söylenebilir
mi söylenemez mi? Türkiye’nin politik zemini politik platformu bir bütün olarak daha
otoriter noktalara m› gitmektedir, yoksa daha düzgün noktalara m› gitmektedir?
Daha tutucu noktalara m› gitmektedir, yoksa daha ilerici noktalara m› gitmektedir? Türkiye’de uluslararas› anlay›ﬂ ve hoﬂgörü güçlenmekte midir, yoksa ﬂovenizim
mi güçlenmektedir? Türkiye uluslararas› demokratik standartlara yaklaﬂmakta m›d›r, uzaklaﬂmakta m›d›r? Ülke yönetiminde siviller d›ﬂ›nda askeri güç odaklar›n›n
yetkisi artmakta m›d›r, azalmakta m›d›r? Güneydo¤u sorununda bar›ﬂç› ve kardeﬂçe bir çözüme yaklaﬂ›yor muyuz, uzaklaﬂ›yor muyuz? Toplumun özel alanlar›nda yani partilerde sendikalarda yerel yönetimlerde üniversitelerde demokrasinin güçlendi¤ini söyleyebilir miyiz, söyleyemez miyiz? Benim naçizane gündeme getirmek istedi¤im sorular ve önemli gördü¤ümüz sorular bunlar. Tekrar ediyorum, konuﬂmac›lar›m›z özgürdürler. Diledikleri yönden konuya girebilirler. Ama üçünün özellikle ‹stanbul milletvekili olduklar›n› düﬂünerek ben de ‹stanbullu bir seçmen oldu¤uma göre
özellikle ‹stanbullu milletvekillerinden bu sorular›n baz›lar›n› yan›tlayabilirse çok
mutlu olaca¤›m. Baﬂta belirtti¤im gibi ilk sözü Say›n Abdullah Gül’e veriyorum.
Buyrum efendim.

Abdullah Gül
Say›n Baﬂkan, de¤erli misafirler, sözlerime baﬂlamadan önce hepinizi sayg›yla
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sevgiyle selaml›yorum. Sabahtan beri devam eden toplant›n›n son oturumu. Asl›nda baﬂkan›n dedi¤i gibi özelleﬂtirme ile ilgili teknik bir ﬂeyi gerek sendikac›lar gerekse daha önceki konuﬂmac›lar konuﬂtu. Sendikac› arkadaﬂlar›m›z›n konuﬂmalar›n›
ço¤unlukla takip ettik. Bizler tabii politik bir ﬂekilde yaklaﬂaca¤›z olaya. O aç›dan
çok detaya belki de birçok anlatabilece¤imiz izahatlar› bilinçli olarak girmemeye
gayret edece¤im. Çeﬂitli dokümanlar vermek yerine daha genel bir bak›ﬂ aç›s›yla.
Fakat tabii ”Özelleﬂtirme ve Demokratikleﬂme” ad› alt›nda bu toplant›n›n ad› asl›nda demokratikleﬂme ve kalk›nma olmas› gerekiyordu bence. Birçok ﬂeyleri biz di¤er
konularda da demokratikleﬂme söz konusu oldu¤unda hep tersinden al›yoruz. ﬁimdi Türkiye maalesef yetmiﬂ senedir tabi yenileﬂme içindeyiz. Bunun son seneleri tabi çok farkl› bir seçimlerle geçiyor. Fakat buna ra¤men bir çok ihtilalleri birçok askeri ihtilallerin oldu¤u bir yönetim içindeyiz. Zaman zaman Türkiye için ne planlar
yap›yoruz. ‹l yönetimlerinde bile bunun münakaﬂas›n› yap›yoruz. Bir ﬂirketi bile düﬂündü¤ümüzde bunun yüzde kaç› otoritenin yüzde kaç› parlamentonun elinde. Yüzde kaç› baﬂka gruplar›n elinde. Bunlar zaman zaman tart›ﬂ›l›r. Zaman zaman bu
yüzdeler de de¤iﬂir. Bazen askeri yönetimler olmamas›na ra¤men Türkiye’de baz›
gizli güçlerin baz› odaklar›n parlamentonun daha üstünde oldu¤unu görürsünüz.
Bazen zaman zaman parlamento öne geçer. ﬁimdi bu aç›dan bakt›¤›m›zda demokratikleﬂme, ekonomik kalk›nma ve özelleﬂtirme. Ben bunu ekonomik kalk›nma olarak
önce, sonra özelleﬂtirmeye geçeyim. Türkiye maalesef ikisini de baﬂaramam›ﬂ bir
ülke.
Dünyada tabii Türkiye’ye benzeyen ülkeler var. Ama bu ülkeler hiç de¤ilse birisini baﬂarm›ﬂlar. Birisinden vazgeçmenin karﬂ›l›¤›nda, baz›lar› demokratik haklar›n›
ask›ya alm›ﬂlar. Fakat ekonomik kalk›nmalar›n› gerçekleﬂtirmiﬂler. Baz›lar› ikisini bir
yapm›ﬂ, baz›lar› ekonomik kalk›nmalar›n› biraz hafiften alm›ﬂlar, demokratikleﬂmeyi
gerçekleﬂtirmiﬂler, hemen arkas›ndan ekonomik kalk›nma gelmiﬂtir. ﬁimdi Türkiye
dedi¤im gibi ikisini de gerçekleﬂtirememiﬂ maalesef. Tabii muhakkak bundan sorumlu olanlar Türkiye’yi yönetenlerdir. ﬁimdi özellikle son y›llarda Say›n Baﬂkan'›n baﬂl›k
olarak da bize bir yol gösterme aç›s›ndan, toplant›n›n konuﬂmalar›n›n ak›ﬂ›n›n belki
bellli bir aral›¤›n verilmesi aç›s›ndan söyledi¤i noktalar› da göz önüne ald›¤›m›zda
maalesef bugün Türkiye iﬂte baﬂ›nda söyledi¤im gibi Türkiye’yi kimler yönetiyor. Bir
ﬂirketin yüzde kaç› kime ait sorusunda maalesef Türkiye bugün sivil toplumlara yak›ﬂmayan bir hava içerisinde oldu¤unu görüyoruz. ﬁimdi burada asl›nda k›saca bir
geliﬂmeye de bakmam›z gerekir.
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Demokratikleﬂme ad› alt›nda konuﬂanlar›n›n ço¤unun asl›nda tav›rlar›n›n antidemokratik oldu¤unu görüyoruz. Yani demokratikleﬂmeyi çeﬂitli ﬂekillerde tarif
edebilirsiniz. Asl›nda çok iyi ideal dedi¤imiz demokrasi hiçbir yerde yoktur. Ama tabii buna yaklaﬂan toplumlar var. Yani halk için halk taraf›ndan yönetilmesi olay›na
bakarsan›z, Türkiye'de demokrasi vard›r dendi¤i zamanlarda hiç Türkiye’de de mokrasinin olmad›¤›n›, halk›n her zaman devre d›ﬂ› b›rak›ld›¤›n› çok rahat görürsünüz.
Ne zaman ki Türkiye’de özellikle 1980’den sonra telekomünikasyon ve televizyon
programlar›ndan sonra ve televizyonun devletin tekelinden ç›kt›ktan sonra çeﬂitli
televizyon kanallar›n›n da devreye girdikten sonra birazc›k daha demokratikleﬂmeye bir ad›m daha yaklaﬂ›ld›¤›n› görüyoruz. O da ﬂundan ileri geliyor. Seçimlerin olmas› demek demokrasinin var olmas› anlam›na gelmez. Seçim tabii onun en önemli
ﬂartlar›ndan birisi. Ama baz› kurumlar›n olmas› gerekir. Türkiye’de seçim olmuﬂtur
baﬂ›ndan beri. Ama halk›n yap›s›, halk›n duygular›, halk›n de¤erleri, halk›n arzular›
bu seçimler yoluyla yönetime kesinlikle yans›mam›ﬂt›r. Tam rekabet piyasas›nda
ﬂartlardan birisi mal hakk›nda sat›lan mal hakk›nda al›c› tam olarak bilgiye sahip
olmak ister. Ondan sonra ona ne fiyat öderse ödesin. Ama bilgisi tam olmal›d›r o
alaca¤› ﬂey hakk›nda. Türkiye’de demokrasinin de belki en önemli ﬂartlar›ndan birisi
seçece¤iniz kiﬂi çok önemli de¤il, düﬂünceler seçti¤iniz temsilcinin davran›ﬂlar› savundu¤u ﬂeyler aç›s›ndan da ve onu takip etme aç›s›ndan da tam bir enformasyonun olmas› gerekir demokratik ülkelerde. Türkiye’de bu olmuyor iﬂte. Türkiye’de bu
ancak son zamanlarda olmaya baﬂlam›ﬂt›r. Onun içinde Türkiye’de çok büyük de¤iﬂiklikler söz konusudur. S›k›nt›lar bundan gelmektedir. ﬁimdi ‹ngiltere’de seçilenlerle ‹ngiltere’deki halk›n düﬂünceleri aras›nda çok büyük fark yok. Ama Türkiye’de çok
büyük fark olmuﬂtur baﬂ›ndan beri. Yani bu konuda tart›ﬂmaya her zaman aç›¤›m.
ﬁimdi dolay›s›yla Türkiye'de dedi¤im gibi bir bu aç›dan demokratikleﬂme, demokrasinin varl›¤›n› konuﬂamay›z. ‹kincisi de hala Türkiye’de önemli kararlar halk›n d›ﬂ›nda
parlamentonun d›ﬂ›nda ve hatta iddia ediyorum hükümet, Bakanlar Kurulu'nun da
d›ﬂ›nda al›n›yor. Ondan sonra bu kararlar Bakanlar Kurulu'nun karar› haline getirilmektedir. Ondan sonra parlamentodan otomatik olarak ço¤u zaman geçmektedir.
Ve ondan sonra da halk›n karar› olarak yans›maktad›r.
Türkiye’de bu s›k›nt›lar çok önce baﬂlad›. Türkiye iki kez demokratikleﬂme, yani
halk›na dayal› bir sistemi getirme imkan›n› önüne getirdi. Biri 1945’te onu kaç›rd›k,
dünya yeniden yap›lan›rken. ‹kincisi 1990’dan sonra ﬂimdiki bütün dünya de¤iﬂir-
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ken. Türkiye tabi bunu kaç›racak m› yakalayacak m› bunu görece¤iz. Ama ﬂu bir
gerçektir ki Türkiye’de ﬂimdiye kadar halk›n de¤erlerine halk›n inançlar›na halk›n arzu etti¤i ﬂekilde de¤il, tam tersine bir bask› üzerine olmuﬂtur. Ve bunun da kayna¤›
ﬂudur. Türkiye’yi yönetenler, Türkiye’de yeni bir kimlik yaratma peﬂine düﬂmüﬂlerdir.
Ve zaman zaman da bunu tek partili devrimle bunu zorla yapm›ﬂlard›r. Bunun maliyeti olmuﬂtur. Tek parti devri geçtikten sonra da, çok partili devirler içinde bile
Türkiye’de bir s›n›f konulmuﬂtur. Ancak bu çember s›n›f içerisinde düﬂünülsün. Bu
asl›nda tek partili devrinin resmi görüﬂü, resmi ideolojisi, devletinde haline getirilmiﬂtir. Ve bu çerçeve içinde ancak hürriyetler tan›nm›ﬂt›r, özgürlükler tan›nm›ﬂt›r.
Bu çerçeve d›ﬂ›na ç›kanlar kim olursa olsun. ‹sterse halk›n büyük ço¤unlu¤u olsun,
daima kuﬂkuyla bak›lm›ﬂt›r. Ve halktan daima ﬂüpheli olmuﬂtur devlet. Daima sa¤
duyudan kaç›lm›ﬂt›r. Parti baﬂkanl›¤›n›n demecine bak›yorsunuz. Ne kadar antidemokratik ne kadar hukuk d›ﬂ›. O aç›dan Türkiye’yi Ortado¤u ülkeleriyle k›yaslarsan›z
di¤er Müslüman ülkelerle Türkiye’de muhakkak ki bir demokratik atmosferin oldu¤unu hiç de¤ilse çeﬂitli kurumlar›n hak ve hukukun takip edilebilir seviyede oldu¤unu
görürsünüz. Fakat Türkiye’yi geliﬂmiﬂ ülkelerle k›yaslad›¤›n›zda Türkiye’de demokrasinin çok sorgulanaca¤›n› tespit ederseniz. ‹ﬂin tabii garip olan yan› demokratikleﬂmeyi amaç edinmiﬂ bir hükümetin ﬂu anda iﬂ baﬂ›nda olup, bunu gerçekleﬂtirememesi de tabii ayr› bir sorudur. Tam tersine biraz önce D‹SK Genel Baﬂkan› ve di¤er
sendikac› arkadaﬂlar›m›z›n da de¤indi¤i gibi 12 Eylül Anayasas›, askeri anayasadan
bahsedip, yine biraz önce bir arkadaﬂ›m›z›n bahsetti¤i gibi, bugünkü Cumhurbaﬂkanl›¤›, Meclis Baﬂkanl›¤›, siyasi parti baﬂkanlar›n›n zindana koyan, yönetimin
yapt›¤› anayasaya bugünkü hükümetin ç›kartt›¤› terör kanununa at›fta bulunarak
anayasan›n baﬂlang›c›na 12 Eylül ihtilalini yapan insanlar› koyan, 12 Eylül’ü öven, 12
Eylül’ün hakl›l›¤›n› öven, Türkiye’de ne kadar antidemokratik maddeler varsa, bunlar›n hepsinin yerleﬂtirdi¤i maddeye göre at›f yaparaktan böyle bir kanun ç›kartmak
bile teklif getirmek bile bu hükümetin büyük ﬂanss›zl›¤› olmuﬂtur. Onun için büyük
tepki görmüﬂtür.
ﬁimdi tart›ﬂ›lan konular tabii halktan kopmamak laz›m. Halk belki e¤itim olarak geride olabilir, ekonomik durumu fakir olabilir. Ama sa¤ duyusuna güvenmek laz›m. Türkiye’de bu olmam›ﬂt›r, yöneten biri gelip burada, zaman zaman bask›c› olmuﬂtur. Zaman zaman da çeﬂitli dolambaçl› yollarla iktidar› elinde tutarken, iktidar derken siyasi partileri kastetmiyorum, çeﬂitli otoriter güçleri kastediyorum.

>>> 1990-2006 PANELLER

807

2.qxp

10/3/08

11:09 PM

Page 808

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

Tutaraktan halk›n rüﬂtüne ermedi¤ini düﬂünmüﬂlerdir daima. Do¤ru yolu istikameti
bulamaz bu halk. Onun için yönlendirmek, onun için bunlar›n e¤itmek gerekir. Ve
do¤ru tercihi yapamaz, do¤ru tercihi biz yapaca¤›z anlay›ﬂ› hakim olmuﬂtur. Türkiye’de bütün s›k›nt› bundand›r. Do¤u meselesinde de Bat›’da da her yerde Türkiye’nin s›k›nt›s› bu olmuﬂtur. Halktan kopmak, halktan kopman›n da sebebi ﬂudur.
Halk›n inanç de¤erlerinden kopmakt›r. Dolay›s›yla bu elit kurum Türkiye’yi yönetenler, halk›n inanç de¤erlerinden daima kopmuﬂlard›r ve kendilerinin ortak yanlar› d›ﬂar›yla daha çok olmuﬂtur. Kendi halklar› ile daha az olmuﬂtur. Türkiye’de tabi bu
de¤iﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. Ve muhakkak ki de¤iﬂecektir de e¤er halka gidilirse.
ﬁimdi bunlar› söyledikten sonra özelleﬂtirmeyle ilgili de baz› ﬂeyler söylemek
istiyorum. Biz Refah Partisi olarak devletin bütün fonksiyonlar›n›n gözden geçirilmesini düﬂünüyoruz. Bir çok ﬂeyin yeniden yap›lanmas›n› düﬂünüyoruz. Ve bunun
temelinde ekonomide de serbest piyasa ekonomisinde de arz ve talebin en iyi mekanizma oldu¤una inan›yoruz. Fakat bunu sadece dar bir çerçeve içine al›p özelleﬂtirmeyi hukuki baz› ﬂeylerin sat›lmas› ﬂeklinde düﬂünmüyoruz. Bugün satt›n›z baz›
K‹T’leri özelleﬂtirme bu tür de¤ildir. ‹ﬂte biz geçen bir ay içinde arkadaﬂlar›m›zla beraber devletin bütçesini Bütçe Komisyonu'nda görüﬂtük. Bir çok ﬂeyler her gün
önümüze bir bakanl›k geçti. Köy Hizmetleri, 22 trilyon civar›nda bütçesi var. 15 trilyonu maaﬂ ödemesine gidiyor. 3 trilyonu transfer benzin, mazot bu tip ﬂeylere gidiyor. 2.53 trilyon lira Köy Hizmetleri yat›r›m yap›yor. Yani köylerin yolunu yapacak
olan teﬂkilat asl›nda bir sigorta teﬂkilat› haline dönmüﬂ. ﬁimdi siz dört tane K‹T’i
satt›n›z, eh bu ne oldu? Yani e¤er her ﬂeyin rantabl olmas› her ﬂeyin gerçekten
üretken olmas›ysa, dolay›s›yla bütün içeri¤in gözlendi¤i bu bak›mdan biz Meclis'te
muhalefetimizi yaparken ki Meclis'te muhalefeti bu kanun geçerken iki parti do¤rusu devaml› a¤›rl›¤›n› hissettirdi. Birisi Do¤ru Yol Partisi. Özelleﬂtirmeyi bu amaçla
geçirmek için u¤raﬂan birisi de Refah Partisi olarak biz bunu de¤iﬂtirmek için bunu
düzeltmek için. Biraz önce konuﬂmac› olan bir sendikac› arkadaﬂ›m›z›n dedi¤i gibi
Anavatan Partisi Bütçe Komisyonu'na baz› önemli de¤iﬂikliklerde bulundu. Bunu
tabii teslim etmek gerekir. Yaln›z e¤er bizim Meclis'teki muhalefetimiz çok da tehdit edildi. Baﬂta Baﬂbakan devaml› bunu kulland›. Baz› bas›n yay›n organlar›nda da
bu oldu. ﬁimdi ilk baﬂta ﬂunu söyleyeyim. Biz bu muhalefeti yapmasayd›k, böyle bir
kanun nas›l geçerdi biliyor musunuz? Önce bu kanun Türkiye’nin bütün birikimini 70
y›ll›k geçmiﬂini ve gelece¤ini tabi ilgilendiriyor. Bu kadar önemli, yani çok az önemli
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kanunlar geçen herkesi ilgilendirir. Baz› kanunlar toplumun belli kesimlerini ilgilen dirir. Ama baz› kanunlar tam bir yap›laﬂmad›r ve herkesi ilgilendirir. Kanun hükmünde
kararnamede, bir sayfal›k kararnamede bütün yetkilerin Baﬂbakan'da oldu¤u böyle
bir tarzla geçirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Anayasa Mahkemesi’ne di¤er bütün partilerle beraber gittik. Ve Anayasa
Mahkemesi de bizim hakl› oldu¤umuzu görüp bozdu. Ondan sonra, ﬂimdi burada hükümetin tavr›n› ortaya koymaya çal›ﬂ›yorum tabii. Ondan sonra ne oldu? Bu kanun
hükmündeki kararnamelerin hepsi alt alta yaz›ld› ve kanun yaz›ld› baﬂ›na ve bu ﬂekilde Meclis'ten hemen geçirilerek bu ﬂekilde gitti Anayasa Mahkemesi’ne. Bunun
üzerine biz yine Anayasa Mahkemesi’ne gittik, kanun demek bir ﬂeyin alt alta yaz›lmas› de¤ildir. O farkl› bir yaklaﬂ›md›r dedik ve yine bozuldu. Ve ondan sonra hükümet gerçekten geri çekildi ve bakt› bu iﬂ böyle olmuyor. Tüm parti temsilcileriyle bir
araya geldi ve hiç de¤ilse tabi ki di¤erleriyle k›yaslad›¤›m›zda daha düzgün bir kanun oldu. ﬁimdi bu kanunda ç›karken dedi¤im gibi Meclis'te biz devaml› haz›r bulunduk ve devaml› muhalefet yapt›k. Bunu da yapmasayd›k ne olurdu biliyor musunuz?
Bu kanun 40 tane 50 tane milletvekiliyle bir gün içerisinde geçer giderdi. Ama biz
her madde üzerinde konuﬂarak, her madde üzerinde görüﬂlerimizi belirterek hiç de¤ilse kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde parlamentoda enine boyuna tart›ﬂ›lmas›n› sa¤lad›k. Tabii hükümet, tabii iktidar partisi, tabii bürokratlar notlar›n› ald›lar. Zay›f olan taraflar› bile dikkate ald›lar. Ve kendilerine göre ifade etmemiﬂ olsalar bile baz› noktalarda hiç de¤ilse baz› tespitleri koymuﬂ oldular. Bunlar› ﬂunun
için söyledim. Bizim tavr›m›z burada ﬂu olmuﬂtur. Güvenimiz olmad›¤› için aç›kças›
öyle büyük bir yetkinlik Türkiye'de bugün kamuoyu deste¤inde parlamentodaki deste¤i de her an de¤iﬂebilir bir yönetime vermeyi, böyle büyük bir yetkiyi biz do¤rusu
kesinlikle do¤ru görmedik. ‹kinci muhalefet sebebi bu olmuﬂtur.
ﬁimdi baz› realitelere girmek istiyorum. Sendikac› arkadaﬂlar›m da çok aç›kça
söylediler. K‹T’ler asl›nda Türkiye’de zarar ettirilmiﬂtir. 1989’a kadar bilançolar›n›
çal›p inceledi¤imizde kar eden kurumlar 1989 y›l›nda o civarda siyasi iktidar›n da
telkinleriyle birçok sektörü normal faiz hadlerininde çok alt›nda faiz ad›yla krediler
verilirken, üretken olan kuruluﬂlara, binlerce insan› çal›ﬂt›ran kuruluﬂlara bu destekler verilmemiﬂ ve bunlar›n piyasada özel bankalarda inan›lmaz ﬂekilde s›rf cari
harcamalar›n› bazen maaﬂ ödemelerini karﬂ›lamak için borç almaya sevk edilmiﬂtir.
‹kincisi tabii dar bo¤azlar› kesinlikle bu süre içinde ufak finanslarla halledilecek. Do-
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lay›s›yla K‹T'ler bir nevi köreltilmiﬂtir. Üçüncüsü K‹T'ler tamamen özelleﬂtirilecek havas› içerisinde tamamen bir boﬂlu¤a b›rak›lm›ﬂt›r. Bir özel firma düﬂünebilir misiniz
böyle bir yap› içerisinde kendini devam ettirebilsin. Dolay›s›yla K‹T’lerin ﬂimdi de ﬂu
kadar borcu var, ﬂu kadar günde faiz ödedi¤imiz bir kurum devam m› etsin deme
imkan› do¤muﬂtur. Dolay›s›yla bütün bunlar asl›nda yap›lan hatalardan dolay› olmuﬂtur. ﬁimdi bu kanun ç›karken bizim baﬂka bir kuﬂkumuz da ﬂuydu ki bunun do¤ru oldu¤una inan›yoruz. Bunu ekonominin, bütün ekonominin rantabl çal›ﬂmas› daha kollektif olmas› için daha ekonomik kaideler içerisinde çal›ﬂmas› için bu öncelikten dolay› deyip, ama bütçe aç›klar›n› dengelemek için bir kaynak olarak kullan›laca¤› kuﬂkusunu tart›ﬂt›k. Mesela ilk ﬂekliyle ç›ksayd› ne olacakt›? Kanuni hiç bir tedbir yoktu. Anayasa Mahkemesi’ne gidilmeseydi, ikinci bir kez gidilmeseydi yine böyle
olacakt›. ﬁimdi kanun ç›kmas›na ra¤men hala bu ﬂekilde kullan›lma imkan› çoktur.
Kanunun 9. maddesine bakt›¤›m›zda, 2. maddenin C f›kras› her ne kadar elde edilecek gelir lerin, genel bütçe harcama ve yat›r›mlarda kullan›lmamas› öngörülmesi
de¤ilse de 10. maddenin C bendine bakt›¤›m›zda bunlar›n onlar için kullan›labilece¤i
aç›kça ortaya ç›kmaktad›r. Önümüzdeki günlerde ciddi boyutta gerçekten ki bugün
zaten çok ciddi boyuttad›r iﬂsizlik, çok daha ciddi boyutta iﬂsizlik sorunuyla karﬂ›
karﬂ›ya kalacak bir Türkiye uzun vadede bunlar yat›r›ma sevk edilemeyece¤i için bu
davran›ﬂ gerçekleﬂiyor. Baﬂkandan bir ikaz ald›m, bilmiyorum tekrar söz hakk›m
olacak m›? Olmayacak m›? Her halde sözümü burada bitirmek zorunday›m. Dedi¤im
gibi asl›nda demokratikleﬂmenin gerçekleﬂtirilmesi eninde sonunda bunu ekonomik
kalk›nma takip edecektir. Ama demokratikleﬂme gerçekleﬂmedi¤i sürece Türkiye’de
ekonomik kalk›nma da olmayacakt›r. Ekonomik kalk›nma yap›labilirdir, fakat demokratikleﬂme insanlar›n kendi insan›m›za kendi insan›m›zla bar›ﬂ›k bir ortam yaratmad›ktan sonra ekonomik kalk›nman›n da gerçekleﬂece¤ine inananlardan de¤ilim.
Teﬂekkür ediyorum Say›n Baﬂkan.

Burhan ﬁenatalar
Say›n Abdullah Gül’e çok teﬂekkür ediyoruz. ﬁimdiki konuﬂmac›m›z Say›n Algan Hacalo¤lu, buyurun efendim.

Algan Hacalo¤lu
Say›n Baﬂkan, de¤erli konuklar hepinizi sayg› ile selaml›yorum. Bu panelin ad›
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bence eksik konmuﬂ. Panelin ad› özelleﬂtirme, özerkleﬂtirme ve demokratikleﬂme olmal›yd›. Ama gerçekten Say›n Baﬂkan'›n dedi¤i gibi özelleﬂtirme, özerkleﬂtirme paketiyle demokratikleﬂmenin ilgisi nedir? Var m›d›r? Hem yoktur hem vard›r. Vard›r
çünkü bu böyle tart›ﬂ›ld›. Toplumda böyle bir hukuk yarat›ld›. Birisi olunca arkas›ndan di¤eri gelecek denildi. ‹kisi de ihtiyaç, iki pakette ihtiyaç. O nedenle do¤al olarak çok organik iliﬂkisi olmayan iki kavram› bir buçuk ay evvel saptanan bir gündem
içinde bugün böyle bir anlay›ﬂla tart›ﬂ›yoruz. Hükümet bundan 3 y›l evvel Türkiye
Özerkleﬂtirme, Yeniden Yap›land›rma ve Özelleﬂtirme konulu anlay›ﬂ›yla yola ç›kan
hükümetimiz bir süre evvel bir kaç kere Anayasa Mahkemesi'ne farkl›, özelleﬂtirmeye iliﬂkin yasa tasar›lar›n›n Anayasa Mahkemesi’nden geri dönmesinden sonra son
derece kapsaml› son derece s›n›rs›z bir özelleﬂtirme yetkisini hükümete devreden
bir yasayla önümüze geldi ve bir buçuk ayl›k müzakerelerden sonra kabul ettik. Ben
bu müzakerelerde 20 maddesinde üç saat söz hakk› alm›ﬂ ve sonuçta ret oyu kullanm›ﬂ bir arkadaﬂ›n›z›m. Ama bu görüﬂlerimin Cumhuriyet Halk Partisi görüﬂleri
olarak getirilince kamuoyunda taﬂ›nmad›¤›n› fark›nda olan bir arkadaﬂ›n›z olarak
Say›n Baﬂkan'›n ikaz›na ra¤men giriﬂteki biraz bu konuya girip, sonra demokratikleﬂmeye yeterince bir vurguda bulunmak istiyorum.
Türkiye’nin tabiat›yla bir özelleﬂtirme yasas›na, ça¤daﬂ bir özelleﬂtirme yasas›na ihtiyac› vard›r. Türkiye kamu kesiminin bundan 20-30-40 y›l evvel dikilmiﬂ olan
ceketi, saptanm›ﬂ olan görev alan› içine s›k›ﬂ›p kalmas›, bunu ileriye bu anlay›ﬂla
ilelebet sürdürmesinin bir anlay›ﬂ› yoktur. Ça¤ de¤iﬂiyor, gereksinimler de¤iﬂiyor,
dengeler de¤iﬂiyor. Türkiye’de sosyal devlet tan›m›n›n gere¤i olan bir çok alanda
devlet henüz gere¤ini yapm›yor. Bu anayasam›z dahi sosyal devletin varl›¤›n› gereklili¤ini öne sürüyor. Ama bunu yapam›yoruz. Devlete yeni görev alanlar› laz›m. O nedenle devletin ﬂu anda taﬂ›yamad›¤› bu kamu kesiminin yükünü gereksinimlerinin bir
bölümü ﬂu anda bunlar› taﬂ›yabilecek konumda olan kesinlere devretmesi do¤ald›r.
Ama bunlar nedir, kamunun envanteri nedir? Hangi program içinde bunu yapmak
laz›m? Böyle bir program›n dikey ve yatay çerçevesi nedir? Dikey yani hangi sektörel özellikler içinde yatay yani hangi co¤rafya düzleminde ki tesisleri kapsayacak
bir anlay›ﬂta hangi öncelikle yap›lacakt›r? ‹ddia ediyorum ve kesinlikle böyle bir çal›ﬂma yap›lmam›ﬂ, böyle bir kapsaml› bir envanter ç›kar›lmam›ﬂ. ﬁu anda bu kadar
s›n›rs›z kamu kesiminin tüm mal varl›¤›n› karayollar›ndan hastanelerinden her türlü kamusal hizmetinden her türlü stratejik mal üretimine kadar tüm alanlar›n›n iﬂ-
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letmenin devri veya sat›ﬂ yoluyla özelleﬂtirmenin kap›s›n› açan, en az›ndan açan bu
yetki devrede. Bu yasa tasar›s› Meclis'ten geçti¤i halde, biraz evvelde söyledim,
çal›ﬂmalar yoktur eksiktir.
ﬁimdi bu yasa tasar›s›na di¤er boyutlarda girmeden ﬂunu belirtmek istiyorum. Bu yasa tasar›s› asgariye bizim saptamam›za göre 7 noktada içimize sindiremedi¤imiz anayasaya ayk›r›d›r. Teknik yönden ayk›r›d›r, ﬂekil yönünden ayk›r›d›r,
içerik yönünden ayk›r›d›r. Yani zaman›nda çok dedik, bunun ayr›nt›s›na da ﬂu anda
ne ölçüde girebilirim bilemiyorum. Ama do¤al kaynaklarla ilgili 168. madde. Planlaman›n bütünüyle ilgili 166. madde. Sosyal devlet kanunuyla ilgili 169 yarg› organlar,
56 yarg› sa¤l›k ve sosyal hizmetler, 42 yarg› ilkö¤retim, 60 yarg› sosyal güvenlik
alanlar›nda kap›ya yüklenmiﬂ. Bunlar zorunlu görevler. Bu yasal konularda da bir
alan açmak laz›m. Kullan›l›r, kullan›lmaz ama bu alan varsa. Bu alanlarda kamunun
mevcudiyetine bu Anayasa öngörmüﬂtür. Limanlar, k›y›lar konusundaki kanun tasarruf hakk› 43. madde. Bu yasa K‹T kavram›nda yani kamu iktisadi kuruluﬂu kalk›nmas› K‹T. Yani kamu iktisadi teﬂekkülü teﬂebbüsü yap›s›na dönüﬂtürülmüﬂ böylelikle. Aktaﬂ konusunu aﬂabilmek için arkadan dolan›p hileyi ﬂer yapmak istemiﬂ.
Ama buna ra¤men Anayasa Mahkemesi hay›r demiﬂtir. Tek sizin dedi¤iniz gibi de¤il, stratejik bir kuruluﬂtur. Bunu satamazs›n›z. Hizmetini iﬂletmesini devredebilirsiniz demiﬂtir. O noktada da bu yasa e¤er gidecek olursa, Anayasa'ya tak›lacakt›r.
Yabanc›ya sat›ﬂa s›n›r yok. ‹spanya’da, ‹talya’da var. Bu yasa yabanc›lara sat›ﬂ
konusuna hiç bir s›n›r getirmemektedir. Ve yetki devri en önemlisi. Bu yasa özellikle
Baﬂbakan'a, Anayasa'n›n 6, 7, 87 ve 35. maddelerine göre yetkinin kullan›m›yla iliﬂkin koydu¤u temel ilkelerine karﬂ› bir yetki devri yasas›na niteli¤ine bürünmüﬂtür.
Evet baﬂka konular da ç›kabilir ama bunu ikna ile söylüyoruz, araﬂt›rd›¤›m›z için
söylüyorum, asgari yedi madde de bu yasa dikkatle haz›rlanmad›¤› için bir buçuk
ayl›k baklaval› börekli o gece seanslar›na ra¤men yeterli dan›ﬂma yap›lmad›¤› için
yeterince di¤er konularla bir görüﬂ al›ﬂveriﬂi yap›lmad›¤› için ça¤daﬂ bir yasa ihtiyac›na ra¤men, sonunda böyle güdük bir yasa ile çok kapsaml› bir güdük yasa ile
karﬂ› karﬂ›ya kald›k.
ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar›m, sosyalist devleti y›kt›k diye bir sözü vard›r buna
girmeyece¤im, sevgili Baﬂbakan'›m›n. Çünkü benim sorunum kim kurdu¤uydu. Evet
temelini CHP atm›ﬂt› ama biliyorsunuz ki K‹T'lerin yüzde 80’i rahmetli Menderes ve
Demirel zaman›nda kuruldu. Bat›ranlar kim? ANAP ve DYP. Nedenleri nas›l batt›¤›
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nas›l bu noktaya geldi¤i özellikle iktisat a¤›rl›k bir platforma giriyor. Ama bütün buna ra¤men bütün bu batm›ﬂ konumuna ra¤men bugün hala K‹T’ler sanayide yüzde
40, Gayri Saf› Milli Has›la’da kamu pay›n›n hissesi yüzde 30’ar düzeyinde, enteresand›r. Buna ra¤men bütün bu bat›rmaya yönelik teknolojik yenilenmesindeki geri
kal›ﬂ, siyasete alet ediﬂ, arpal›k haline dönüﬂtürmek, iç ve d›ﬂ pazarlarda rekabet
gücünün k›r›lmas› vs. ﬁimdi ilk baﬂta söyledi¤im gibi hem özelleﬂtirme, hem özerkleﬂtirme hemde demokratikleﬂme diyorum. Kamunun iﬂlevi ayn› kalamaz evet. Özelleﬂtirme için iki temel kriteri ortaya koymam›z laz›m. Bunlardan birisi stratejik kuruluﬂlar ile kamusal yarar amaçl› hizmet üreten kuruluﬂlar›n özelleﬂtirilmesine ayr›
bir anlay›ﬂla bakmak laz›m. Bu kuruluﬂlarda stratejik amaçl› kuruluﬂlarda ve kamusal yarar amaçl› hizmet üreten kuruluﬂlarda özelleﬂtirme en az›ndan bu aﬂamada
yüzde 49’la s›n›rlanmal›d›r. Yabanc›lara sat›ﬂ yüzde 30’la s›n›rland›r›lmal›. Ve aç›kl›kla belirtiyorum, bu konuda farkl› görüﬂlerde öne sürenler var. Yabanc›lara sat›ﬂ
özellikle stratejik kuruluﬂlarda yabanc›lara yönelik olarak blok sat›ﬂ olarak yap›lmal›. Neyin karﬂ›l›¤› olarak sat›ld›¤› bilinmeli. Teknoloji transfer amac›yla yap›lmal›.
D›ﬂ pazarlarda pay ve teknolojik yeniden yap›lanma amac›n› gerçekleﬂtirmek yönünde uygulanmaya konulmal›. Zaten özelleﬂtirmenin bütünü sanayide bir yeniden
yap›lanma amac›n› taﬂ›m›yorsa, bugün ekonominin temel s›k›nt›s› olan teknolojik
s›çramaya yönelik bir amaç gütmüyorsa, hükümetin yapt›¤› gibi dolayl› yollardan
bütçe aç›klar›n› kapatmaya yönelik yap›lacaksa, hiç bir yarar› olmayacakt›r. Bir gelir gider bir yolla harcan›r, biter. Ve yar›nlarda gerçekten ülke yeni bir s›k›nt›yla karﬂ›laﬂ›r.
Evet de¤erli arkadaﬂlar›m, zaman›m›z da geçiyor, son bir nokta söylemek istiyorum burada. Bu yasa gerçekten çok denetimsiz bir süreçte kat›l›ms›z bir süreçte haz›rland›. Ve ANAP da özellikle Plan Bütçe'de bunu geri bir çizgiye geçmek
için gerekli çabas›n› ortaya koydu. Bu anlay›ﬂla bir geçici 3. madde ilan edildi. Buna
göre tüm kamu bankalar›n›n t›rnak içinde Eximbank hariç, tümünün özelleﬂtirilmesi
iki y›lda tamamlan›r dendi. Buna karﬂ› kürsüye ç›kt›k mücadele ettik. Merkez Bankas› da elden gidecek diye, olmayacak bir ﬂeye. Dedik ki hepsini edin yaln›z Ziraat
Bankas› ve Halk Bankas›’n›, ‹ktisat Bankas›’na dönüﬂtürmek kayd›yla özelleﬂtirmeyin dedik. Buna sosyal devlet anlay›ﬂ› içinde ﬂu anda ihtiyaç var. Elleri ayaklar› tutul du. DYP milletvekillerinin bir önergesiyle yasa ﬂöyle ç›kt› de¤erli arkadaﬂlar›m.
Merkez Bankas›, Ziraat Bankas›, Eximbank ve Halk Bankas› hariç özelleﬂtirilmesi
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iki y›lda tamamlanacak. ‹htisas bankalar›na dönsün denmedi. Çünkü talana aç›k bir
kap› b›rak›ld›. Oralardan al›nacak kredilerle di¤er alanlarda özelleﬂtirme gerçekleﬂece¤i için. Bunun da alt›n› çiziyorum.
ﬁimdi hepimizin üstüne düﬂen, özellikle kamu yarar› amaçl› hizmet üreten sizin kuruluﬂunuzun büyük bir görevi var. Tüm halk›m›z›n var. Özelleﬂtirme uygulamalar›n› çok yak›ndan denetleyiniz, çok yak›ndan izleyiniz. Bu yasa ile de do¤ru ﬂeyler
yap›labilinir. Bu yasa ilk defa çal›ﬂanlara yönelik baz› haklar getirmiﬂtir. ‹yi taraflar›
vard›r. Bu e¤er iyi denetlenirse ve Anayasa Mahkemesi’ne götürülecek 90 yi¤it ortaya ç›kmazsa baz› iﬂler yap›labilir. Ama bu hükümete inan›yorum ne bizim nede sizin güveniniz yok. O nedenle yak›ndan hedefliyorum. De¤erli arkadaﬂlar›m demokrasimizin çarklar› iﬂlemiyor, demokrasimiz s›k›nt›da. Siyasete kat›l›m sivil toplum yap›lanmas›nda geliﬂme yeterince h›zl› de¤il, yeterince kapsaml› de¤il. Demokrasimiz
hala 12 Eylül yasaklar›yla kuﬂat›lm›ﬂ halde. Ve ne yaz›k ki hala ülkemizin insanlar›n
gerisinde kalan 12 Eylül Anayasas› ülkemizin hukukunun temel taﬂ›. Ve burada aç›kl›kla belirtiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni sa¤ partileri merkez sa¤ ve radikal
sa¤ partileri de kurduklar› duvar adeta bir Berlin Duvar› gibi bir tutucu duvar olarak, bir ça¤ d›ﬂ› duvar olarak Anayasa'n›n de¤iﬂtirilmesi önünde ciddi bir engeldir.
Bu duvar›n h›zla aﬂ›lmas›, h›zla y›k›lmas› gerekiyor. Türkiye’nin bütün demokratikleﬂme çabalar› geliyor eninde sonunda bu duvara çarp›yor, geri tepiyor. Bunun toplumumuzun ileri güçleri taraf›ndan aﬂ›lmas› gerekiyor. Koalisyon protokolü bildi¤iniz
gibi insan haklar›n›n Paris ﬁart› çerçevesinde yaﬂama geçirilmesini öngörmekteydi,
öngörülüyordu. Ama ne yaz›k ki koalisyon hükümetimiz ekonomi yönetiminde oldu¤u
gibi, d›ﬂ politika oldu¤u gibi, iç bar›ﬂ›n sa¤lanmas›nda oldu¤u gibi insan haklar› konusunda da s›n›fta kald›. ‹nsan haklar›na de¤inmek zorunday›m. Bugün 10 Aral›k.
Bugün baﬂka yerlerde onu konuﬂtuk. Esas›nda gündemimiz a¤›rl›kl› olarak bu olmal›yd›. Ama demokratikleﬂme içinde buna de¤inece¤iz tabii. Türkiye, Avrupa Konseyi’nden bu nedenlerle karnesindeki k›r›k nedeniyle d›ﬂlanma noktas›na getirilen tek
ülke. Ve bir çok alanlarda, inanç özgürlü¤ü alan›nda, önümüzde Terörle Mücadele
Yasas› var. Hangi engellerle hangi yapay tart›ﬂmalarla gündeme getirildi¤ini görüyoruz. Terörle Mücadele Yasas› esas›nda demokrasinin çarp›kl›¤›d›r. Yeni de¤iﬂtirilmiﬂ haliyle kesinlikle yetersizdir. Ama bir iyileﬂtirme oldu¤unu düﬂünmekteyiz.
Biliniz ki bugün 5 bine yak›n insan bu konuda bu yasa çerçevesinde mahkemelerde 100’ü aﬂk›n, 60’› gazeteci ayd›n, bu yasa nedeniyle içerde yat›yor. Ve daha
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evvelki gün 8 siyasetçi bu yasa ve 168 ve 169’la a¤›rl›kla düﬂünce suçu nedeniyle
mahkum edildi. Yine bu dönemle demokratikleﬂme diyoruz. Ama hepimizin bildi¤i baz› konulara, can güvenli¤i konusunu, iﬂkence konusunu, yerinde infazlar› ve iki y›ld›r
bini aﬂan faili meçhul cinayetlere de¤inmemek mümkün de¤il. Ve ola¤anüstü hal,
benim üç y›ll›k milletvekilli¤im süresince 8. defa tüm sa¤ partilerin deste¤iyle Refah
hariç ola¤anüstü hal Meclis'ten onay alm›ﬂt›r. Cumhuriyet Halk Partisi hiç bir milletvekili hiç bir 8 oy taban›na evet oyu vermemiﬂtir. Ve köy boﬂaltmalar›; 1500 köy
boﬂalt›ld›. Anayasa'n›n 125. maddesi ve 4353 say›l› yasan›n devlete hangi nedenle
boﬂalt›lm›ﬂ olursa olsun o yurttaﬂlar›n do¤al haklar›na yönelik sorumluluklar› hükümet yerine getirmedi. Örgütlenme hakk› konusunda grevli toplu sözleﬂmenin hakk›n›n kamu çal›ﬂanlar›na verilmesi konusunda hangi noktada oldu¤umuzu biliniyor.
Çal›ﬂma hakk› sözünü etmek bile mümkün de¤il. Bu y›l 700 bini aﬂk›n insan iﬂinden
oldu. ‹ﬂ Güvenli¤i Yasas›, SHP’nin bu konuda olumlu çabalar›na ra¤men, güdük kald›. 1402 say›l› yasa demokratikleﬂme yasas› diye gündeme getirildi. Esas›nda s›k›yönetim komutanlar›na verilen sürgün yetkisinin bir anlamda yeniden yasallaﬂt›r›lmas›n›n ötesine pek geçemedi. Ve Türkiye’nin Güneydo¤u’sunda kanama devam
ediyor. Türkiye’nin Güneydo¤usu’nda kardeﬂ kan› akmaya devam ediyor. Türkiye demokrasinin Türkiye insan haklar›n›n bu sorunu çözmedi¤i sürece, Türkiye’de iç bar›ﬂa h›zla geçmedi¤i sürece aﬂmas› sa¤lamas› mümkün de¤il. Bütün dengeler art›k
buna endeksli hale gelmiﬂ. Tabii ulusal bütünlü¤e duyarl›y›z.
Cumhuriyet Halk Partisi; Türkiye’de Cumhuriyet'in kurucusu. Parti olarak ulusal bütünlü¤ün güvencesidir. Ancak Kürt sorununu ço¤ulcu demokrasi anlay›ﬂ› içinde kimlik ve kültüre sayg› ve anlay›ﬂ› içinde h›zla çözmeden bu sorunlar›n aﬂ›lmas›
mümkün de¤il. Hükümetimizin tepki politikalar›na endeksli askeri yöntemler ve silah
ile silah zoruyla terörü sindirme ile s›n›rl› politikalarla o aﬂ›lamaz. Sevgili Baﬂbakan›m›z, sadece K‹T’lerin pazarlanmas› için de¤il, yüzünü Bat›'ya ayn› zamanda Bat›’n›n liberal de¤erlerini demokrasinin de Türkiye’ye taﬂ›nmas› için çevirmesini gerekti¤ini burada bir daha belirtmek istiyorum. Son günlerde ilginç geliﬂmeler oluyor.
Türkiye son günlerde bir darbe sendromu yaﬂamakta de¤erli arkadaﬂlar. Karanl›k
güçler buna zemin oluﬂturmakta. Demokrasi havarisi baz› kesimlerde buna kucak
açmakta. Laik Cumhuriyet’in temel de¤erlerini laik devlet yap›s›n› korumak geliﬂtirmek için gerekli çabay› göstermeyenler bu konuda yeterli özeni ortaya koymamaktalar. Bu çerçevede bu yaklaﬂ›mlar›yla da karanl›k güçlerin oyunlar›na alet olmak-
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talar. DGM savc›s›n›n son iki üç gündür baz› beyanlar› k›ﬂk›rt›c›d›r. Sa¤ duyudan
uzakt›r. Alt›n› çizerek belirtiyorum. Bu sözleri demokrasiyi güçlendirmiyor, hukuk
devletine güç katm›yor. ‹ç huzur ulusal bütünlük içinde iç bar›ﬂ aray›ﬂlar›na katk›
sa¤lam›yor. Devlet Güvenlik Mahkemesi Baﬂsavc›s› e¤er hukuk adam› olmak istiyorsa, susmas›n› da biraz bilmelidir. Günümüzün mevzuat› imkan tan›m›ﬂ olsa dahi, parti kapat›lmas› demokrasinin ay›b›d›r. Bunu düﬂünmek ileri sürmek yasalar
çerçevesinde mümkün olsa hadi, bunu dile getirmek, bunu hedeflemekte Türkiye demokrasinin üstüne ç›kamaz Türkiye sorunlar›n› aﬂamaz. Bugün 10 Aral›k günü
bunlar›n alt›n› çizmeyi zorunlu bir görev biliyorum. Çünkü siyasetin meﬂru zemini
partilerdir. Bugünkü s›k›nt›lar›m›z›n temelinde bundan 14 y›l evvel 12 Eylül’ün siyasete getirdi¤i yasaklar yatmaktad›r. Partilerin kapat›lmas› yatmaktad›r. Derneklerin siyasetten yasaklanmas› yatmaktad›r. Bir son ﬂeyi ilave etmek istiyorum Say›n Baﬂkan. Evet bugün 10 Aral›k oldu¤u için bir hususun da alt›n› çizmek istiyorum. Art›k ülkemizde sivil otoritenin mutlak üstünlü¤ünü sa¤laman›n zaman› gelmiﬂtir. Her alanda hukuk üstünlü¤ünü sa¤lamak zaman› gelmiﬂtir. ‹talya geçti¤imiz bir kaç y›l evvel ülkesine var olan gayriresmi güçleri devlet içinde devlet olan
gizli güçleri tasfiye etmiﬂtir. Kendi gladyosunu tasfiye etmiﬂtir. ﬁimdi s›ra Türkiye’dedir. Türkiye de kendi gladyosunu tasfiye etmek zorundad›r. Türkiye gladyonun,
ﬂeriatç›lar›n, radikal sa¤ endeksli özel timin ve bölücü terörün cirit alan› olmaktan
kurtar›lmal›d›r. Hepinize sayg›lar›m› sunuyorum.

Burhan ﬁenatalar
Say›n Algan Hacalo¤lu’na çok teﬂekkür ediyoruz. ﬁimdi s›ra Say›n Ercan Karakaﬂ’ta.

Ercan Karakaﬂ
Teﬂekkür ediyorum, Say›n Baﬂkan. Önce bu özelleﬂtirme ve demokratikleﬂme
kavram› nereden ç›kt›, niye bunlar ikisi birden kullan›l›yor, buna de¤inmek istiyorum.
Asl›nda yanl›ﬂ bir iﬂ yap›l›yor. Çünkü demokratikleﬂme sadece terör yasas›n›n anlat›m özgürlü¤ünü belli ölçüde geniﬂletecek olan 8. maddesine indirgenmiﬂ oluyor.
Ama Türkiye’de demokrasi en temel konu. Dün oldu¤u gibi bugün de gündemimiz birinci maddesi hukuk alan›nda demokrasiyi yerleﬂtirmek için baﬂta Anayasa olmak
üzere 62 temel yasay› de¤iﬂtirmek gerekiyor. 62 temel yasa. Hepimizin tüm çal›-
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ﬂanlar›n her meslekten insan› ilgilendiren yasalar. Sendikalar Yasas›, Dernekler Yasas›, Siyasi Partiler Yasas›, 62 yasa. Bunlar›n içinden bir tanesi antiterör yasas›
onlardan da bir maddesi anlat›m özgürlü¤ünü biraz rahatlatacak. E¤er SHP tek
baﬂ›na iktidarda olsayd› o maddeyi nas›l de¤iﬂtirece¤ini zaten biliyordu. Ve biz 16
milletvekili bundan bir y›l evvel o maddeyle ilgili yasa teklifiyle bunu gösterdik. Yani
zora, ﬂiddete, tehdide baﬂvurmayan her türlü düﬂüncenin t›pk› Yunanistan’da oldu
¤u gibi, ‹talya’da oldu¤u gibi, ‹spanya’da oldu¤u gibi di¤er Avrupa ülkelerinde oldu¤u
gibi özgürce dile getirilmesi gereklidir. Be¤eniriz, be¤enmeyiz, ayk›r› buluruz, yanl›ﬂ
buluruz. Fikrin yanl›ﬂ› olmaz. En yanl›ﬂ› kim kendisininkini do¤ru kabul edip, öbürkülerin konuﬂmas›n› yasaklayan fikirlerdir. E¤er demokrasi diye bir sorunumuz varsa,
Avrupa Birli¤i’yle entegrasyon diye bir sorunumuz varsa, dünyada uygar dünyada
demokratik dünyada sayg›n bir yer alma sorunumuz varsa o yüzden demokratikleﬂme ve özelleﬂtirme kavramlar›n›n birlikte kullan›lmas› yanl›ﬂt›r. Kald› ki Türkiye’deki demokratikleﬂme program›, ayn› zamanda ekonomik yaﬂamda demokratikleﬂmeyi ön görmektedir. Ayn› zamanda çal›ﬂma yaﬂam›nda demokratikleﬂmeyi öngörmektedir. Sadece siyasal yaﬂamda demokratikleﬂme de¤il talebimiz.
Mesela daha 1992 y›l›nda Sanayi Bakanl›¤› ekonomide demokratikleﬂme paketini aç›klam›ﬂ. 10 yasa saym›ﬂ sadece özelleﬂtirme de¤il. Türkiye’de tüketici korunuyor mu? Tüketiciyi Koruma Yasas› ç›kt› m›, ç›kmad›. Rekabetin korunmas› daha
yeni ç›kt›. Ticaret Kanunu’nda var düzeltilecek ﬂeyler, odalar borsalar kanununda
var. Hal yasalar›n›n düzeltilmesi gerekiyor. Patent Enstitüsü kurulacak, Patent
Yasas› var. Organize sanayi bölgeleri ile ilgili kanunlar bekliyor, Esnaf Sanatkarlar
Kanunu bekliyor. Buna benzer bir çok baﬂka ekonomik alanda bunun derinli¤i art›racak ve ekonomiyi daha saydam hale getirecek yasa müeyyideleri var. Yani ekonomide de demokrasi sadece yahut verimlilik özelleﬂtirme yasas›n›n ç›kmas›yla sa¤lanam›yor. Kald› ki özelleﬂtirme yasas› da biliyorsunuz uzun tart›ﬂmalardan sonra
bir yasa olarak gündeme geldi. Orada biz bir çeliﬂki yaﬂad›k, hükümet orta¤› olarak.
‹ki kez kanunda kararname ve yetki yasalar› Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Biz imza
verdik. Hatta kendi partili arkadaﬂlar›m›zda, can›m hem hükümetsiniz hem yetki
yasas›yla kamu hükmünde kararname ile özelleﬂtirme yap›lmas›n› iptal için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorsunuz. Tabii ki gideriz. Yani siz Türkiye’de büyük bir ad›m
atacaks›n›z. Özelleﬂtirme yapacaks›n›z, çal›ﬂanlarla toplumun di¤er kesinleriyle yeteri kadar tart›ﬂmadan, sa¤lam bir zemine ba¤lamadan, saydamlar› çal›ﬂanlar›n
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konumunu güvence alt›na almadan kanun hükmünde kararname ile yetki yasas› ile
bu iﬂi halletmeye kalkacaks›n›z.
Dünyada örne¤i var m›, yok. Ben Almanya’y› izliyorum, telekomünikasyonun
özelleﬂtirilmesi olay› iki y›l tart›ﬂ›l›yor. Almanya’daki Posta Sendikas› iki kez rapor
verdi. Partilerde oturuyorum çarp›ﬂ›yorlar, daha sonucu gelmedi. Çünkü orada da
iktidar partisi tek baﬂ›na anayasadaki tekeli kald›ram›yor. Sosyal bir platforma ihtiyac› var. Bak›yor, sendika ne diyor diye. Sendikada iki y›ld›r bunu tart›ﬂ›yorlar.
Bizde nas›l oluyor. Efendim 27 Mart’tan sonra hemen Karaköy’ü kapatabilir miyiz?
Olmad› 5 Nisan’dan sonra kapatabilir miyiz? Neyi kapat›yorsunuz. 6 bin insan çal›ﬂ›yor. Ve 70 bin nüfuslu bir ilçe. Köyüyle kentiyle ulaﬂ›m aç›s›yla esnaf›yla orada bir
ﬂehir yaﬂ›yor. Siz orada bir fabrika kapatm›yorsunuz. Onun için bu özelleﬂtirmenin
bir çerçevesi var. Özelleﬂtirmenin de gayet tabii insanc›l boyutlar› var, sosyal boyutlar› var. Özellikle sosyal haklar için bu çok önemli. ﬁimdi kötü bir noktaya gelinmedi. Yetki yasalar›ndan vazgeçildi. Kanun hükmünden kararnamelerden vazgeçildi.
‹yi kötü yeteri kadar de¤il toplumda tart›ﬂ›ld› ve toplumsal uzlaﬂma sa¤land›. En
az›ndan parlamentoda uzlaﬂma sa¤land› ve bu yasa ç›kt›. Bence do¤ru olan yap›ld›. Biz SHP olarak bu yasan›n mümkün oldu¤u kadar çal›ﬂanlar› gözeten, ekonomik
verimlili¤i gözeten bir yasa olarak ç›kmas›na gayret sarf ettik. ﬁimdi bu konuda bir
çok arkadaﬂ›m›z›n söyledi¤i gibi önemli olan bunun uygulamas›d›r. Uygulaman›n gerçekten saydam bir biçimde yap›lmas›d›r. Bir de bu kural çok abart›ld›. Yanl›ﬂ beklentiler topluma anlat›ld›. Bu yasa ç›kt›¤› zaman Türkiye’nin sosyal ekonomik kültürel siyasal bütün sorunlar›n›n çözülece¤i imaj› yarat›ld›. Bu çok yanl›ﬂ, çünkü hemen
böyle bir ﬂey olmayacak. Ekonomide bile bunun etkilerini görebilmemiz belli bir süre
alacak. Taner Berksoy geçenlerde bir toplant›da anlatm›ﬂt›. Öyle bir fetiﬂizm yarat›ld› ki, bir gün apartmanda kap›c›ya rastlam›ﬂ kap›c› demiﬂ ki a¤abey bu Özelleﬂtirme Yasas› niye ç›km›yor diye sormuﬂ. O da demiﬂ ki sana ne sen niye bu iﬂi izliyorsun. O da demiﬂ ki tabii ki bana da yarar› olacak. Çünkü ucuzlayacakm›ﬂ her
ﬂey demiﬂ. Öyle bir anlat›ld› ki özelleﬂtirme yasas› ç›kt›¤› zaman bütün sorunlar›m›z hallediliyor. Ekonomi, çal›ﬂma yasas›, demokrasi, Avrupa entegrasyonu, Gümrük Birli¤i; bu do¤ru de¤il. Bu bir abartmad›r. O yasa ﬂimdi ç›kt›.
ﬁimdi efendim Say›n Baﬂkan'›n sordu¤u sorulara yan›t olabilecek ﬂekilde ben
demokratikleﬂmeye girece¤im hepsini bir bir soruyu yan›tlamayaca¤›m ama içerisinde hepsine de¤inece¤im. Yedinci sorusu Say›n Baﬂkan'›n, demokraside yeterli
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ilerleme oldu ﬂeklinde. ﬁimdi bir geçen gün say›n parlamenter bir say›n milletvekili
diyor ki demokratikleﬂme kavram› yanl›ﬂ. Bunu kullanmayal›m. Niye zaten Türkiye’de
demokrasi var. Demokrasi olan bir ülkede demokratikleﬂme kavramlar› kullan›l›r m›
diyor. Ben de ﬂunu söylüyorum. Türkiye’de 1923’ten beri demokrasi denemesi var.
Çok partili siyasal rejim denemesi var. Ama bu ilgili bir dönemde en az›ndan üyesi
olmak istedi¤imiz Avrupa ülkeleri standard›nda biz demokrasiyi yaﬂamad›k. Bizim
demokrasimiz daima yasakl›, daima s›n›rl› oldu. Bu gerçe¤i kabul etmek zorunday›z.
Bu gerçe¤i kabul etmezsek, çok u¤runa çaba sarf etti¤imiz Avrupa Birli¤i ülkeleriyle bütünleﬂmeyi entegrasyonu sa¤lamam›z bu anlamda mümkün de¤ildir. Neydi bu
yasaklar 55 y›l boyunca 141 ve 142 49 y›l boyunca 163. Bugün halen memurlar›n
sendika kuramamas› örne¤in. Bütün bu yasaklar devam etmektedir.
Bunlar; 141 ve 163 nedir? Kat›lmad›¤›m›z be¤enmedi¤imiz görüﬂlerin aç›klanmas›n› cezaland›rmakt›r. Peki ait olmak istedi¤imiz uygar demokratik dünyada son 50
y›ld›r bu yasaklar var m›? Son 100 y›ld›r bu yasaklar var m›? O zaman bir kere Türkiye’de siyasetin merkeziyle sa¤›yla soluyla demokratikleﬂme konusunda bir uzlaﬂmaya varmas› gerekiyor. Maalesef üzüntüyle söylüyorum, Türkiye’de merkez partiler
merkez sa¤ partiler kendileri için yeterli olan bir demokrasi istemektedirler. Örnek
olarak 12 Eylül geldi, çok ﬂey tahrip etti. Bütün birikimleri yok etti, partilerimizi, sendikalar›m›z›, derneklerimizi yasaklad›. Baz› siyasetçilerin, siyaset yapmas›n› yasaklad›. Ve yanl›ﬂ bir biçimde Türkiye siyaset yasa¤› kalks›n m› kalkmas›n m› diye referandum yap›ld›. Referandum oldu¤u zaman zannedildi ki Türkiye de bir tak›m insanlar›n
siyasete kat›lmalar› k›s›tlanm›ﬂt›r. Bunlar kalkt› ﬂimdi. Türkiye’de herkes özgürce siyasete kat›l›yor. Bu böyle de¤il, bu do¤ru de¤il. Evet eski politikac›lar›n yasaklar›
kalkt›. Onlar tekrar siyaset yap›yor, partinin baﬂ›na geçti. Ama her zaman söylüyorum, asl›nda bugün siyasetin içinde bulundu¤u krizin nedeni de 12 Eylül’ün getirdi¤i
siyasete kat›l›m yollar›n›n halen t›kal› olmas›d›r. Özellikle sosyal demokrat partiler
aç›s›ndan bunu da aç›kça söylüyorum. 2 milyon kamu çal›ﬂan› siyasi partilerin üyelik
hakk›ndan yoksun oldu¤u gibi, özgürce örgütlenip sendikas› arac›l›¤›yla a¤›rl›k koyma
yoksunluk duyuyorlar halen. Yar›n›n yöneticileri parti de veya Meclis'te yönetici olacak olan 1.5 milyon üniversite ö¤rencimiz halen partiden üye olmaktan yoksun. Ben
geçen hafta ‹stanbul Üniversitesi’nde panele kat›ld›m. Panel salonumuzda bile 15-20
tane polis vard›. Yani öyle bir dönemden geçiyoruz. Peki ö¤retim elemanlar›, Say›n
Burhan ﬁenatalar burada oturuyor. Baﬂka arkadaﬂlar var.
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Burhan ﬁenatalar
ﬁimdi söz s›ras› say›n Sümer Oral’da.

Sümer Oral
Türkiye dünyan›n geliﬂmiﬂ demokratik ülkeleriyle ayn› havay› teneffüs etmek
isteyor. Bu arada Do¤ru Yol Partisi’nin ﬂu veya bu ﬂekilde demokratikleﬂme geliﬂmesine hareketine bir ﬂey yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin 54-55 say›s›na
önüne biz 182 ile kat›l›yoruz. E¤er ç›karabiliyorsak. Onlar›n 54 tane üyesi var veya
55 tane. Biz 180 küsur üye ile yanlar›nday›z. Biz kesinlikle ben zannetmiyorum
zaten Say›n Karakaﬂ’›n o tan›mda bizi kastetti¤ini. ﬁimdi buna bu kadar de¤indikten sonra bir soru var. Onunla ilgili görüﬂlerimi ifade edeyim. Özelleﬂtirme bir anlamda liberal ekonomi, Türk kamuoyunda 50 senesinden sonra baﬂlad›. Evet özelleﬂtirme pazar ekonomisinin nihai aﬂamas›d›r. O do¤rudur. 46’da evet hakikaten
ülkeye hizmet etmiﬂ olan kamu iktisadi kuruluﬂlar›n›n baz›lar›n›n tasfiyesi 1946’da
gündeme gelmiﬂtir. O da do¤rudur. Almanya iﬂte Erhart zaman›nda yaﬂad›¤› ve
geliﬂmede sa¤lad›¤›, onun hukuki içeri¤inde çok gecikti. Türkiye jeopolitik bak›mdan
çok geç kalm›ﬂt›r. Bunun gecikmesinin sebebi nedir diyor. Bunun gecikmesinin sebebi, demek ki bu kanun ancak 1994 Kas›m'›nda ç›kabildi hukuki alt yap›y› oluﬂturan
bir kanun. Daha önceki iktidarlarda özelleﬂtirmede bir tak›m mesafeler alm›ﬂt›r.
Hukuki konuda iki kanun da ç›km›ﬂt›r. 84’te ve 86’da. Ama daha kapsaml› ve etkin
bir özelleﬂtirmeye imkan verecek kanun 1994 Kas›m’›nda ç›km›ﬂt›r. E¤er burada gecikme varsa belki hepimizin de sorumlulu¤u vard›r. Ama art›k bu ç›km›ﬂt›r. Bundan
sonra ﬂunda eksiklik vard›r, bunda eksiklik vard›rdan çok ileriye bakmam›z laz›m.
Gerilik bir tecrübe için belki yararl›d›r. Ama hep ileriye bakmak laz›m. Ve Türk toplumunu ve Türk insan›n› ça¤daﬂ dünyan›n toplumu ve insan› haline getirmek hepimize
düﬂen bir görevdir. Teﬂekkür ediyorum Say›n Baﬂkan.

Burhan ﬁenatalar
Çok teﬂekkür ediyoruz say›n Sümer Oral’a. Efendim bu durumda üçer dörder
dakikay› geçirmemek durumunday›z, maalesef. Say›n Abdullah Gül buyurun.
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Abdullah Gül
Say›n Baﬂkan, say›n misafirler, dinleyiciler ilk oturumda dikkat ettiyseniz söze kar›ﬂmamaya özellikle gayret ettim. Di¤er partilerden bahsederken de onlar›n
olumlu yanlar›n› söyleyerek konuﬂmam› sürdürdüm. Ve demokratikleﬂme ve özelleﬂtirme konulu bu toplant›da toplant›y› takip edenlerin de seviyesini düﬂünerekten
mümkün oldu¤u kadar politize olmad›m. Fakat tabii ki bu tür toplant›larda ikinci
söz geldi¤inde varsa sizlere cevap verme durumunda kald›¤›n›zda, onlara cevap verirsiniz. Ve ister istemez bazen politize olursunuz. Dolay›s›yla bunun anlay›ﬂla karﬂ›lanaca¤›n› tahmin ediyorum. Her ﬂeyden önce tabii gerçekten çok yak›n arkadaﬂ›m olan Selçuk Bey'in konuﬂmas›na baﬂlarken Bosna-Hersek paralar›n›n Refah
Partisi’nin iç etti¤i gibi böyle bir ﬂekilde konuﬂmaya baﬂlamas›n› çok garip hissediyorum. Yani Refah Partisi’ni küçültücü e¤er yanl›ﬂ anlamad›ysam, bir edan›n burada oluﬂmas›n› gerçekten çok garipsedim. Refah Partisi gerçekten Refah Partililerin
öncülü¤ünde Bosna-Hersek’e Türkiye’den yard›m toplam›ﬂt›r. Toplanmaya da devam edilmektedir. Bat› emperyalizminin ne oldu¤unu tek diﬂi kalm›ﬂ canavar›n ne
oldu¤unu bir taraftan seyrederken, Türkiye’de bir kuruﬂu nasip olmayan insanlar›n
Baﬂbakan'›n ç›k›p baﬂka insanlar›n ç›k›p Refah Partisi’ni vurmak için güya u¤raﬂmalar› asl›nda Bosna Hersek’teki Boﬂnaklar› vurmuﬂtur. Ha bunun bir toplant›s›
olur her türlü yaparlar, biz hesab›n› veririz o ayr› bir durum. Ama ﬂimdi herkes biliyor ki bu konuda RP çok dürüsttür. Ortada bir ambargo vard›r, bütün yollar kapat›lm›ﬂt›r. Orada insanlar herkesin gözü önünde ekranlar›n gözü önünde katledilmektedir. Endülüs'ten yükselen feryatlar›n bin beteri yükselmektedir. Türkiye hükümeti
o ambargoya fiilen kat›lmakta. Bosna-Hersek’e gidecek bir gemi varsa onu durduran güçlerin gücüne güç katmaktad›r. Nerede demokratik güçler Türkiye’de, nerede
sol? Hiç bir ses ç›kmazken Refah Partisi bir ﬂey yap›yor takdir etmek laz›m. Ha
varsa bir yolsuzluk, savc›lar ortadad›r. Mercümek içeri mi girdi, hakk›nda dava m›
aç›ld›. Biz iktidarda m›y›z, Adalet Bakan› bizim dostumuz mu? Bizim partimizden
mi? ‹ﬂte SHP, iﬂte Adalet Bakan›, iﬂte hükümetin bütün imkan›. ‹SK‹ davas›nda
olanlar oldu iﬂte. Adam içerde. Niçin tutuklanmad› bu adam daha varsa bir ﬂey.
Onun için bu konularda polemi¤e girici konulara girmemek laz›m. ‹kincisi Say›n Baﬂkan da kat›ld›. Erdem Bey, yine arkadaﬂ›m›z ve dostumuz aç›kça söyleyeyim, buradaki sol parti içerisinde gerçekten demokratik mantaliteye sahip olan arkadaﬂlar›m›zdan birisi. Sayg›yla kendisini her zaman her yerde söylüyorum. Çünkü sol parti-
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lerin içerisinde biraz sonra söyleyece¤im. Hiç de demokratik mantaliyete sahip olmayan çok arkadaﬂ›m›z var. ﬁimdi Berlin duvar› dediniz. Burada dürüst ve samimi
olman›z laz›m. Sonra dendi ki burada bu nas›l sa¤, tuhaf sa¤, ben o tuhaf sa¤›n
içinde de¤ilim. Partimde de¤il, bunu aç›kça söylemiyorsan›z, içinizden teslim etmeniz laz›m. Ben ﬂimdi soruyorum, benim grup baﬂkan vekilim, meclis divan›ndaki arkadaﬂlar›m, di¤er milletvekillerim gitti sizin sol içerdeki ayd›n›n›z› ziyaret etti. Hepsine hürriyet istedi. Bir tane solcu ayd›n, politikac› kaç tane sa¤c› yazar var veya
Müslüman yazar var biliyor musunuz? Bir gün gidip de bunlara da hürriyet dendi
mi? 141-142-163 beraber geldi ceza kanununa. Beraber kald›r›ld›. Oturduk Meclis'te
bir odaya girdik arkadaﬂ Türkiye’yi demokratik yapal›m dedik, hepimize hak verilsin
dedik oturduk. Baﬂlad›k antidemokratik maddeleri saymaya. ﬁu ﬂu ﬂu. 141-142’nin
dayana¤› geldi. Biz dürüstçe dedik ki, engel olmad›k bak›n tabii kalks›n dedik.
163’ün dayana¤› geldi¤inde niçin dursun deniyor. Berlin Duvar›'n› kim görüyor Say›n
Baﬂkan. Girdik bir odaya çözelim burada, demokratik bir anayasa yapal›m dedik.
Size soruyorum bu memlekette 163’ten mi daha çok insan zindana girdi, 141142’den mi? Söyleyin bana. De¤il bilmiyorsunuz, bu kadar yabanc›s›n›z halka. Bu
memlekette solcular m› istiklal mahkemelerine gelir...
Dolay›s›yla dürüstüz. 141-142-163’ün ne kadar dayana¤› varsa kald›r›ls›n. Her
türlü özgürlü¤e Marksist, sosyalist, ﬂeriat ne diyorsan›z. Burada arkadaﬂ›m ﬂeriat cirit at›yor falan. Arkas›nda e¤er güç yoksa, zor yoksa atacak tabii. Demokratik ülkeler böyledir, atacak tabi. Zor olmayan, güç olmayan, silah olmayan her türlü
fikrin aç›kça tart›ﬂ›ld›¤›, konuﬂuldu¤u. Güçlüyse fikir al›c›s› vard›r. Güveniyorsan›z
kendinize satars›n›z mal›n›z› alan al›r almayan almaz. Ama hiç bir zorlama olmadan. Bundan yanay›z biz. Bir bunu fiilen her yerde göstermiﬂizdir. ‹ﬂte oylamalarda
Meclis'te bakarsan›z CMUK’tan tutun di¤erine kadar hepsinde göstermiﬂizdir.
ﬁimdi burada ﬂuna gelmek istiyorum de¤erli arkadaﬂlar. Bu hoﬂgörünün yarat›lmas› laz›m. Bir soru daha var. Siz iktidara gelirseniz hoﬂgörülü olacak m›s›n›z, sizin d›ﬂ›n›zdakilere müsaade edecek misiniz? Bizim dünya görüﬂümüzde o vard›r,
hoﬂgörü. E¤er biz e¤er ters davran›rsak kendi dünya görüﬂümüzünde d›ﬂ›na ç›km›ﬂ
oluruz. Farkl› bir parti oluruz o ayr› bir hikaye. Bak›n Osmanl› devleti bir ‹slam devletiydi. Hoﬂgörüyü orada görürsünüz. ‹stanbul’da kaç tane iki kubbe görürsünüz biri kilisedir, biri camidir. Bugün onlar›n o kadar garantisi yoktur Osmanl› devletinde
olmas›. ﬁimdi onun için iﬂte prati¤e bakabilirsiniz. Biz iktidara da geldik. Kime ne
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bask› yapt›k. ‹ﬂte belediyelerde iktidara geldik. O kadar propaganda yap›ld›. Ne
yapt›k. ﬁimdi o aç›dan insafl› olmak laz›m. Ve ﬂunda dürüstüz. Her türlü hoﬂgörü,
her türlü düﬂünce özgürlü¤ü yeter ki arkas›nda bask› olmas›n. Ama bunun ayn›s›n›
görmek isteriz.
‹ﬂte baﬂörtüsü davas› üniversitelerde. Konuﬂurken hemen ne diyor demokrat
arkadaﬂlar. Siyasi inançlar›ndan dolay› de¤il diyor, siyasidir. Evet siyasi, ne ç›kar? Siz
demiyor musunuz 18 yaﬂ›ndaki insan üniversite talebesi siyasi haklar› verilsin. Üniversite profesörleri ﬂunu yaps›n. Velevki o çocuklar siyasi bir amaçla tak›yor. Ne ç›kar?
Peki dünkü gazetelerde vard›, irticai faaliyetlerinden dolay› Gülhane T›p Akademisi’nden at›ld›lar, Hava Kuvvetleri’nden at›ld›lar. Gidin insafl› olarak sorun. Neymiﬂ, bu
irticai faaliyet ne yapm›ﬂ? De¤erli arkadaﬂlar Türkiye’de bu y›k›l›yor bak›n. Halktan kopuk birﬂey. Ben ﬂunu samimiyetle söylüyorum ve burada gerçekten sayg› duydu¤um
arkadaﬂlar›m var. Ama Türk solu enternasyonal anlamda de¤ildir ço¤unlukla. Üst yap›n›n temsilcili¤ini yapmaktad›r. Bak›n o kadar Bayer meselesinde kopart›lan o ﬂeye
bak›n vaveylaya bak›n bende Bütçe Komisyonu’nday›m, benim de imzam var. 1 trilyon
lira, o paraya Bayer’e s›rf maaﬂ ödemesi için ayr›lm›ﬂ. Sanayi Bakanl›¤›’n›n bütçesi
2.5 trilyon. Bu çöplüklerin patlamas›ndan sorumlu olan, gecekondudan sorumlu olan,
iﬂte içinde bo¤uldu¤unuz havadan sorumlu olan Çevre Bakanl›¤›’n›n bütçesi 600 milyar. Evet 600 milyar Türk liras›. ﬁimdi ben fikrimi söylüyorum, ister inan›n ister inanmay›n. ﬁimdi o bak›mdan karﬂ›l›kl› birbirimizi anlayal›m, o hoﬂgörüyü gerçek anlamda
demokratikleﬂme demokrasi derken halk›n ço¤unlu¤u ne istiyorsa ona. Bir tabir vard›r. Ço¤unlu¤umuz bilir. Evet ço¤unlu¤un tabii ki dedi¤i olur ama az›nl›k tabii ki ezilmez. Hakk› hukuku her ﬂeyi vard›r. Gelin bu ortam› yapal›m. Özelleﬂtirme ilgili ﬂunu
söylüyorum. Anayasa'ya ayk›r› hala çok ﬂeyler vard›r. Ama gidilebilir mi gidilemez mi
görece¤iz. Uygulamay› takip edece¤iz. Arsalar›n bu birikmiﬂ varl›klar›n peﬂkeﬂ çekilip
çekilmedi¤ini hep beraber izleyece¤iz. Hak‹ﬂ temsilcisi arkadaﬂ›m›n verdi¤i gibi Çitosan'›n düﬂtü¤ü ﬂeyleri görece¤iz. Bir çok özelleﬂtirilen kurumun y›k›l›p fabrikan›n, arsa
spekülatörleri sat›l›p sat›lmad›¤›, yani alanlar›n bu amaçla kullan›l›p kullan›lmad›¤›n›
görece¤iz. Unutmay›n imar yasas›nda özelleﬂtirmede bir de¤iﬂiklik yap›ld›. Bu arsalar›n belediyelerin elinden al›n›p bu arsalar›n iﬂte bir firmaya verilip ondan sonra onun
arsa olarak sat›ﬂ›n› temin etmek için. Bütün bunlar› hep beraber izleyece¤iz. Umar›z
ki bunlar olmaz, hükümet dersini alm›ﬂt›r, bütün bu tart›ﬂmalardan halk›m›z için ülkemiz için mümkün olan faydal› uygulamalar› görürsek. Size teﬂekkür ediyorum.
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Burhan ﬁenatalar
Say›n Gül’e çok teﬂekkür ediyoruz. Bir küçük aç›klama yapmak zorunday›m.
Üniversitelerimizde, s›n›flarda teorik derslerimizde baﬂörtüsü yasa¤› diye bir ﬂey
yoktur. ‹stedi¤iniz zaman ‹stanbul Üniversitesi’nin istedi¤iniz fakültesine götürebilirim sizi. Baﬂörtülü ö¤rencilerle ilgili sorun pratik derslerdedir. Baz› mesleklerin
üniformalar›yla ilgilidir. O bak›mdan bu bilgiyi sadece aktarmak istiyorum. Bu da
tart›ﬂmaya aç›k olabilir ama yanl›ﬂ izlenim vermemeliyiz. Teorik derslerde üniversitelerde baﬂörtüsü sorunu diye bir ﬂey yoktur. Baﬂörtüsü takanlar›n hepsi ayn› ﬂekilde sevgili ö¤rencimizdir. Hiç bir ayr›m da yap›lmamaktad›r benim bildi¤im kadar›yla. Say›n Hacalo¤lu buyurun.

Algan Hacalo¤lu
Evet teﬂekkür ediyorum Say›n Baﬂkan. Çok enteresan bir tart›ﬂma ﬂimdi
baﬂlad› ama buna girersek içinden ç›kamayaca¤›z. Yani yap›lmas›, aç›klanmas› gereken birçok ﬂey var tabiat›yla. Bana sorulan suallerden bir tanesi, insanlar›n düﬂünce sahibi olmalar› sizi niye rahats›z ediyor. Bugün gelinen tablo yanl›ﬂ düﬂünce
sahiplerinin ürünü de¤il midir? Soran Yücel Çelikbilek. Ben kendi söylemim içinde
düﬂünce özgürlü¤ünün özellikle korunmas› gereken bir temel insanl›k hakk› olarak
belirttim. Bana soruyu soran›n kim oldu¤undan kimli¤inden hareketle bir yorum yapamam. Çok gereksiz o nedenle yani hangi amaçla soruldu¤u ba¤lam›nda. ﬁimdi
düﬂünce gerçekten suç olamaz. Düﬂüncenin suç olmas› demokrasinin ay›b›d›r temel ilke olarak. Demokratik laik Türkiye Cumhuriyeti’nin varl›¤›n› tehlikeye atan silahl› eylemleri aç›kça teﬂvik eden bir destek niteli¤ine bürünmesi, suç niteli¤ine bürünür. Onun ötesinde her türlü düﬂünceyi belirtmenin özgür olmas› laz›m. Bugünkü
yasalar›m›z buna aç›k m›? Hay›r. Bu boyutta m›? Hay›r. Terörle Mücadele Yasas›'n›n esas›nda bunu yakalamaya yönelik 8. maddede bir çaba vard›r. Ama ﬂunu da
kabul etmek laz›m. Cumhuriyet Halk Partisi olarak laiklik üzerine bir rapor haz›rlatt›k. Çok yak›nda yay›nlayaca¤›z. Burada Türkiye’nin laik düzenine karﬂ› ne tür silahl›
örgütlenmelerin mevcut oldu¤u konusunda söylentiler ötesinde elimizde çok ciddi
belgeler var. Bugün Türkiye’de terör yaln›z bölücü terör niteli¤inde de¤il, ayn› zamanda çok ciddi olarak laik Cumhuriyet'in temel de¤erlerine yönelik olarak da geliﬂmektedir, desteklenmektedir. O soruyu orada noktalamak istiyorum s›n›rl› zaman›m içinde.
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Bir dinleyici
DGM’de yarg›lananlar fikir özgürlü¤ünden mi yoksa PKK’ya silahl› destek vermekten mi yarg›land›lar? Ahmet Türk ile Leyla Zana’n›n Apo ve Talabani ile birlikte
bulunmalar›na siz ne diyorsunuz, ne ile nitelendiriyorsunuz?

Algan Hacalo¤lu
Vallahi ben de Say›n Ercan Karakaﬂ’la Talabani ile bir kere buluﬂtuk görüﬂtük.
Yani bu Talabani ile görüﬂmenin sak›ncas›n› pek anlayamad›m. Yani ben hakimi de¤ilim, ben yarg›c› de¤ilim davan›n. Ben milletvekiliyim. ‹zin verin lütfen tabii. Say›n
DGM Baﬂsavc›s› idamla bunlar› sevkedip, sonra düﬂünce suçunu de¤erlendirildi¤i
terörle mücadele yasas› kapsam›nda e¤er kiﬂiler suçland›r›l›yor, cezaland›r›l›yorsa
ve 168 terör kapsam›nda 169 teröre destek. 168 terörün bizzat içinde olma nedeniyle suçland›r›larak cezaland›r›ld›lar. DGM Baﬂsavc›s› hay›r bunlar ﬂöyle veya böyle çok daha a¤›r cezaland›r›lmal›d›rlar dedi. Belgeler mahkemede. Ben milletvekili
olarak kanaatimi belirliyorum cezalar bu çerçevede de a¤›r olmuﬂtur. Bunu aç›k kanaat belirteyim. Ben örne¤in mahkemelerin verdi¤i karar› suçlu-suçsuz bulup bir temiz yolu olacakt›r. Ama nas›l ki DGM Baﬂsavc›s›'n›n bir kanaati var. O belirtiyorsa
bende belirtiyorum. Ben a¤›r buldu¤umu belirtiyorum. Bir Selim Sadak TBMM’den
sadece iki oy ile dokunulmazl›¤› kald›r›larak mahkemeye sevk edildi. Ve iki celse içinde 15 y›la mahkum k›l›nd›. Selim Sadak’›n bu boyutta suçland›r›lmas›n› gerekli k›lan
bir tavr›na yönelik bizim grubumuzda genelde bir kanaat yok. Ahmet Türk içinde ya
bunu bir kanaat olarak belirtiyorum. Aç›kl›kla Ahmet Türk daha geçenlerde iki saat
iç dünyas›n› okudu¤umuz Ahmet Türk’ün de böyle bir suçland›r›lma içinde abart›l›
bir cezaland›r›lma içinde oldu¤unu ﬂahsen düﬂünüyorum. Efendim ben burada ﬂah›slar› tek tek de¤erlendirme durumunda de¤ilim. Mahkemeye gidin bir soru soruldu¤u için bu boyutuyla yan›tlam›ﬂ bulunuyorum. E¤er bu sekiz kiﬂi idamla mahkemeye
gönderilip bir hafta evvel ikisi üç y›l alt› aya mahkum edilip sal› verildilerse, bu iddianamede ciddi eksiklikler oldu¤u çok aç›kt›r. Teﬂekkür ediyorum.

Burhan ﬁenatalar
Çok teﬂekkür ediyoruz Say›n Hacalo¤lu.
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Ercan Karakaﬂ
ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar önce sorulardan baﬂlayay›m. Özelleﬂtirme yasas›ndan hem ﬂikayetçisiniz, hem desteklediniz diyor bir arkadaﬂ›m›z. ﬁimdi ﬂöyle hükümet program›nda özelleﬂtirme yap›laca¤› yaz›l›. Yani alt›nda imzas› var, özerkleﬂtirmede var. Yasada o da vard›r. Biz mümkün mertebede bunu bir toplumsal uzlaﬂma ile ve sa¤lam bir temele dayal› olarak yap›lmas›na çal›ﬂt›k. Saydaml›k ülkede
çal›ﬂanlar›n durumu stratejik kuruluﬂlar vs. konular›nda öneriler getirdik. Mümtaz
hocan›n da imzalamamas› haftalard›r bunlara yönelikti. Dolay›s›yla partinin yapt›¤›
koalisyon hükümetinin bir politikas›yd›. Bunu belli ﬂekilde yönlendirerek oradan ç›kard›. ﬁimdi demokratikleﬂme konusunda bu terörle mücadele yasas› ne getirecektir deniliyor. Çok aç›kt›r arkadaﬂlar. Bak›n Terörle Mücadele Yasas›. Yani ne demek
terör; ﬂiddet zor tehditten oluﬂur, fikirle terör oluﬂur mu? Ama öyle bir maddesi
var ki bir kere bir makale yazm›ﬂ, bir tek bir makale. Cezay› Terörle Mücadele Yasas›’na göre yarg›lanarak al›yor. Ve cezaevinde de terörden yarg›lananlar›n muhatap
oldu¤u muameleye muhatap oluyor. ‹nfaz Yasas›’na dahil. ﬁimdi bizim burada yapmak istedi¤imiz tehdide ﬂiddete cebire, zora baﬂ vurmam›ﬂ fikir ve kitap yazm›ﬂ
söz söylemiﬂ insanlar›n cezaland›r›lmamas›, bu yasa kapsam›ndan ç›kar›lmas›. Tekrar söylüyorum, SHP bu yasa tasar›s›n› kendisi de¤iﬂtirecek olsayd›, daha farkl› bir
ﬂekilde de¤iﬂtirirdi.
Örne¤in demin de söyledim dedim ki biz 16 milletvekili geçen sene teklifimizi
verdik. Kardeﬂim her türlü düﬂünce söylenebilir. Her konuda söylenebilir. Yeter ki bu
düﬂünce tehditle desteklenmesin, ﬂiddetle cebirle zorla yay›lmaya çal›ﬂ›lmas›n. Ve
bizim teklifimiz tabi orta¤›m›z›n kabul etmedi¤i bir teklif. Bir deortakl›k var. ﬁimdi
aç›k tehlike vs. gibi kavramlarla yine de cebir ﬂiddet zor yoksa düﬂünce aç›klayan
yazan insanlar›n bu maddeden mahkum edilmemesini sa¤lamak. Yap›lmak istenen
iﬂ bu çok basit asl›nda, gayet basit. Geldi¤imizde anayasa duruyor. Konuﬂtuk.
300 oy mecliste bulunmas› gerekiyor. Anayasan›n de¤iﬂmesi için. Bir madde de
bulduk 300 oyu. Anayasan›n 130. maddesini Meclis de¤iﬂtirdi. Yani radyo televizyon yay›nlar›ndan devlet tekeli kald›r›ld›. Demek ki olabiliyor. Çok aç›k bizim önerimiz
18.maddede partiler uzlaﬂt›. Alt›na da imzalar› att›k. Getirelim bir hafta sonra ç›kar. Ve çokta rahat eder toplum. Yani çok gerçekten 18. maddede ileri demokratik
kat›l›m sa¤layan düzenlemeler vard›r. Bu kadar basit. ﬁimdi bu ba¤lamda at›lan bir
arkadaﬂ›m›z 163-141-142’inin çok uzun tart›ﬂma do¤rudur. Yasa kalk›yor ceza ya-
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sas› anayasada onun esas› duruyor. 14 ve 24. maddelerde bunlar› da tart›ﬂt›k.
Ama uzlaﬂamad›¤›m›z arkadaﬂlarla bir madde var. ﬁimdi burada girmek istemiyorum. O da ﬂudur; devletin temel iﬂleyiﬂinin din kurallar›na dayand›r›lamamas› ﬂeklini biz Anayasa'da muhafaza etmek istiyoruz. Bu devletin bütün inançl› tüm dinlere tüm siyasi partilere ayn› uzakl›kta olabilmesi içinde gereklidir. Ayr›ca yani toplumun halk iradesine dayal› olarak halk iradesini temsil edenlerin yapt›¤› yasalarla
yönetilmesi bak›m›ndan da zorunludur. Biz bunu böyle görüyoruz. Yani baﬂka türlüsünü de düﬂünemiyoruz. Toplumun bir arada tutulabilmesinin bir arada kardeﬂçe
yaﬂayabilmesinin yolu toplumun hukukunun toplumun idaresiyle yapmakt›r. Din kurallar›nca yada bir inanc›n kurallar›yla toplumu iﬂletmeye çal›ﬂt›¤›n›z zaman zannediyorum burada bir arada yaﬂamak ve bar›ﬂ içinde yaﬂamak daha da zordur. O
yüzden dini inanç ibadet özgürlü¤ü bu konuda fikir söylemeler örgütlemeler bunlar
olacak. Bunlar özgür olmal›. Bak›n 163’e biz karﬂ›y›z. Y›llarca parti program›m›zda
bulundu ve kald›r›ld›. 163 kalkt›. 4 y›ld›r böyle bir yarg›lama yok. 163’ten herhangi
bir yarg›lama yok. Kendi meselesi ne dava aç›l›yor ne takibat var. Do¤rudur, Abdullah Gül’ün söyledi¤i 163’ten yarg›lanan binlerce insana takibat aç›lm›ﬂt›r, bu gibi
beyanlardan ötürü ama art›k o yok. Ve dört y›ld›r aç›lan bir tek dava bile yok. Ama
ﬂimdi el insaf beﬂ bin tane dava var. Terör yasas›n›n 8. maddesi ve benzer maddelerden ötürü. 65 gazeteci içerde oturuyor. Bunlar›n içinde iki doçent var bir sendika genel baﬂkan› var. Hava‹ﬂ Genel Baﬂkan› girecek yak›nda. Baﬂkalar› var. ﬁimdi
neyi mukayese ediyoruz? 12 Eylül’den sonra 500 bin insan hakk›nda dava aç›ld›. Bir
çok arkadaﬂ›m›z yarg›land›. Baﬂta R›dvan Budak idam cezas›yla. 30 bin insan ço¤u solcu yüzde 90’› yurtd›ﬂ›na gittiler. Halen dönemeyenler var, devlet bunlarla halen u¤raﬂ›yor. Halen pasaport al›p yurtd›ﬂ›na ç›kamayan arkadaﬂ›m›z var. ‹nsaf
edin. Yani sa¤a m› daha çok sola m› daha çok bu ölçüde koyulamaz ama Türkiye’nin
realitesi var. 12 Mart, 12 Eylül, 500 bin dava. Bunlar› çarp›tmaya kalkarsak o zaman olmaz.
Tekrar söylüyorum, 20 bin, 30 bin insan bu ülkedeki 12 Eylül bask›s›yla yurtd›ﬂ›na gitmek zorunda kald›. Eksildi yaﬂad›, halen bir k›sm› dönemedi, halen bir k›sm›n›n pasaportu yok ve buraya gelemiyor. Yani bunlar› görmemezlikten gelmeyelim.
ﬁimdi ortaya böyle tiyatro sinema bunlar ça¤daﬂ yaﬂam›n gerekleridir. Bak›n Diyanet ‹ﬂleri'ne 12 trilyon ayr›ld› bütçeden. Peki ona da bir ﬂey demiyorum tabii laiklik
meselesinde Diyanet'in yeri tart›ﬂ›l›r. Diyanet'in bugünkü yap›s› da tart›ﬂ›l›r. Ama
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en az›ndan ﬂu tart›ﬂ›l›r peki bu Diyanet 12 trilyon lira ile bu toplumun bir inanç durumuna ‹slam çerçevesinde Alevisiyle inanç durumuna 15 milyon insana hizmet veriyor mu? Vermiyor. Peki bunu da konuﬂal›m. Niye o zaman ortada adaletsizlik var.
12 trilyon sadece bir inanca bir mezhebe onun dini inançlar›na harcan›yor. Onun için
tiyatro ne olacak din hizmetleri ne olacak. Silah ne olacak, bunlar› yok saymaya
kalkarsak o zaman bir arada yaﬂamam›z zor olur. ﬁimdi Say›n ﬁenatalar'›n verdi¤i
çok soru sordulard›. Peki kim öldürdü demokrasiyi. Bak›n bizde tuhaf bir durum var,
ben al›ﬂamad›m hala. Partilerde bir mahcubiyet var toplumun önünde herkes demokrat herkes savunur. Bunu yapmayal›m, ç›ks›n partili biri desin ki burada kardeﬂim ben kamu çal›ﬂanlar›n›n sendika hakk›n› kabul etmiyorum. Yahut bir k›sm›n› ediyorum, toplu sözleﬂmeyi etmiyorum. Yahut benim üzerinde zaten her ﬂey adil olacak sendikaya lüzum olmayacak. Her neyse. Bunu söylesinler, bu söylenmiyor. Topluma karﬂ› partilerin hepsi ç›k›yor diyor ki tam demokratikleﬂme, tam örgütlenme
özgür birey, örgütlü toplum, demokratik devlet, hikaye. ﬁimdi size 12 tane söyleyece¤im. Bir CMUK ç›kartt›k. Say›n Baﬂbakan Özal rahmetli dediki olmaz. Geri gönderdi. Ondan sonra ANAP, DYP, Refah'ta var m›yd› bilmiyorum. Neyse bizim d›ﬂ›m›zdakiler birleﬂtiler, Cumhurbaﬂkan›'n›n izledi¤i do¤rultuda birleﬂtiler CMUK’u
de¤iﬂtirdiler. Yani CMUK as›l iﬂkenceyi önleyecekti, yarg›lamay› saydam yapacakt›.
As›l uygulamas› gereken kesimleri kapsamaz hale getirildi. Biz karﬂ›yd›k. ﬁimdi örnek veriyorum. Yani kim yapt› böyle bir al›n size bir örnek. ﬁimdi CMUK iﬂliyor, kurum olarak yine iyi güzel. Ama as›l CMUK'tan yararlanmas› gerekenler yararlanam›yor. Geçen gün Özgür Ülke Gazetesi’nin önünde bas›n aç›klamas› yapan Alevi derneklerinden 6 arkadaﬂ›m›z›n nerede oldu¤unu ben bulmak için iki gün telefonun baﬂ›nda kamp kurdum. Ama onlar çünkü CMUK kapsam›na girmiyor, onlar DGM’ye
gönderiliyorlar. Ne yapm›ﬂ bu vahﬂet karﬂ›s›nda bomba karﬂ›s›nda gitmiﬂ bas›n
toplant›s› yapm›ﬂ. CMUK böyle oluyor. Ne yapacak çok aç›k burada kamu çal›ﬂanlar› var m› bilmiyorum. Yasay› haz›rlad›k gecikti do¤ru. Ve tabi Anayasa Komisyonu’nda ANAP, DYP olmaz dediler. Bir alt komisyona gönderdiler. Alt komisyonda
bir rapor verdi. Kamu sendikalar›na gerek yok. Memur bilmem ne diye bir birlik önerdi. Böyle bir birlik yok asl›nda. Ve ﬂimdi bu kalkt›. 12 tane böyle de mokratikleﬂmeyi
önleyen örne¤im var Say›n Baﬂkan. Biri YÖK, sizle ilgili yani birçok ﬂimdi bunlar›n
hepsini saymayay›m. ‹ﬂte bu iﬂ böyle oluyor. 1 May›s son olarak bunu söyleyeyim.
Bütün dünyada Iran dahil kutlan›yor. ‹ﬂçilerin bayram›. Haz›rlad›k yasa teklifini ge-
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tirdik Meclis'te arkadaﬂlar›m›z›n oylar›yla reddedildi. Daha ne söyleyeyim. Teﬂekkürler.

Burhan ﬁenatalar
Efendim ﬂimdi ben bu iﬂi nas›l tatl›ya ba¤layaca¤›z diye kara kara düﬂünürken Selçuk Bey o iﬂi de halletti. Ve gelecek seçimdeki ﬂans›n›n baya¤› yüksek oldu¤unu ben buradan gördüm. ﬁimdi bir 15 dakika kahve molas› yapaca¤›z sonra devam edece¤iz. ﬁimdi efendim bana gelen iki tane soru vard›. Yan›tlayamayaca¤›m
özür dilerim, arkadaﬂlar›m›z gerekli görürlerse toplant› sonras›nda yüz yüze görüﬂürüz. Bütün konuﬂmac›lar›m›za hepimiz ad›na çok teﬂekkür ederiz. Benim özellikle
baz› noktalar› vurgulama, konunun tart›ﬂ›lmas› ve ayd›nl›¤a kavuﬂmas› için de tam
kavuﬂtu mu kavuﬂmad› m› tabi bunu her dinleyici kendisi takdir edecek. Selçuk
Bey'in vurgulad›¤› bir noktaya gerçekten kat›l›yorum. Demokrasinin lezzeti bu gerçekten. Yaln›z sürekli olarak konuﬂman›n lezzetinde kal›yoruz, konuﬂman›n ötesine
geçmenin lezzetini tadam›yoruz. Yani somut de¤iﬂikliklerin lezzetini tatmak istiyoruz. Ve bu konuda da burada bulunan bütün arkadaﬂlar›m›z bütün milletvekillerimizin önemli katk›lar› yapacakar›na inan›yorum. Ve bu toplant›ya kat›ld›klar› için kendilerine teﬂekkür ediyorum. Tabii bu toplant›y› düzenleyen bu toplant›ya emek veren
tüm arkadaﬂlara hepimiz ad›na çok teﬂekkür ediyorum. Çok k›sa bir plaket töreni
burada da olacak o bak›mdan ben sözü ﬂu anda devrediyorum.
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Yahya Ar›kan
De¤erli konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m; 1 Mart Muhasebe Günü nedeniyle
düzenledi¤imiz panele hoﬂgeldiniz. Bugün tüm Türkiye’de mesle¤imizin yasal statüye kavuﬂmas›n› sa¤layan 3568 say›l› yasan›n Meclis'e sevk edildi¤i tarih 1 Mart'›
Muhasebe Günü olarak kutluyoruz. Meslek yaﬂant›m›z›n birinci kilometre taﬂ› olan
3568 say›l› yasa ile 5 y›lda hem örgütlenmemiz aç›s›ndan hem de ülkedeki konumu
aç›s›ndan önemli mesafeler elde ettik. ‹kinci kilometre taﬂ› olan Tekdüzen Muhasebe Sistemi Genel Tebli¤i taﬂ›d›¤› eksikli¤e ra¤men ayn› dili konuﬂmam›za önemli
katk›lar sa¤lad›. Üçüncü kilometre taﬂ› ise, 4008 say›l› yasa ile yürürlü¤e giren beyannamelerin imzalanma zorunlulu¤u. Bildi¤iniz gibi 20 ﬁubat 1995’te Resmi Gazete ile bu konuda bir tebli¤ yay›nland›. Beyannameleri imzalama durumunu getiren
tebli¤ bizim aç›m›zdan önemli kazan›mlar getirmiﬂtir.
Birincisi, yetkisiz muhasebeci sorunu çözümlenmiﬂtir. ‹kincisi, bugüne kadar
pozisyon verilmeyen serbest muhasebecilere yetki sa¤lam›ﬂt›r. Üçüncüsü, ba¤l›
olarak çal›ﬂan meslek mensuplar›m›z kimlik kazanm›ﬂt›r. Dördüncü olarak Odalar›m›z›n pozisyonu artm›ﬂt›r. Tebli¤in en önemli özelli¤i meslek mensuplar›m›za büyük
sorumluluklar getirmesidir. Yetkin oldu¤u bir uygulamada sorumluluk olmas› da do¤al karﬂ›l›yoruz. Ancak, sorumlulukla ilgili hükümler farkl› yorumlamalar içermektedir. Bu konunun mutlaka aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› gerekmektedir. Tebli¤in eksik olan
bir di¤er yönü 30 milyar net aktif ve 60 milyar net sat›ﬂ cirosu limitleri gibi yetersizlikler. Çünkü, bu limitleri geçen firmalar›n beyannameleri yeminli malî müﬂavirlerce tam tasdike tabî tutulmuﬂtur. Türkiye genelinde 1000 civar›nda serbest olarak
çal›ﬂan yeminli malî müﬂavirlerce bu tasdikin baﬂar›lmas› mümkün de¤ildir. Önerimiz en az 7 milyar net aktif ve en az 150 milyar net sat›ﬂ cirosudur.
Bu tebli¤ bizim aç›m›zdan önemli oldu¤u kadar gerek ülkede, gerekse devlet
aç›s›ndan da büyük önem taﬂ›maktad›r. Beyannamelerin imzalama zorunlulu¤u
müﬂterilerimize ek bir ücret hizmeti getirmeyecektir. ‹ﬂ sahiplerinin kay›tlar› daha
titiz, daha sa¤l›kl› tutulacak ve de meslek mensubu yapt›¤› hatadan dolay› vergi
kayb›na ortak olmak tad›r. Devlet ise yüzde 3’lerde olan vergi denetimini büyük
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oranda art›rarak daha çok vergi toplayacakt›r. Bu tebli¤in eksikliklerinin düzeltilece¤ine
inanmaktay›z. Ancak tebli¤e karﬂ› ç›kmak demek kay›t d›ﬂ› ekonomiyi, vergi adaletsizli¤ini
desteklemek demektir. Geminin batmas›n› istemiyorsak kiﬂisel menfaatleri bir tarafa b›rak›p toplumsal menfaatlerimizi ön plana ç›kartal›m diyoruz.
De¤erli konuklar; vergi kaça¤›n›n önlemlerinin yer ald›¤› yüzlerce toplant›dan birini
yap›yoruz. Bilebildi¤im kadar›yla en temel sosyolojik kurallardan biri toplum sözleﬂmelerinin toplumun dinamik kesimlerinin talepleriyle belirlenmesidir. Abartmadan söylüyorum,
sadece Odam›z ve mesleki di¤er örgütlerimizin düzenlemiﬂ oldu¤u pek çok toplant›da ve
haz›rlanan pek çok raporda kay›t d›ﬂ› ekonominin her boyutunu gündeme getirdik. Ama,
yasama organ› ne yaz›k öncelikle politik hesaplarda bulunarak k›sa vadeli ve sonuçlar ald› ya da inisiyatif bürokrasiden gelen a¤›r ve battal iﬂleyen prosedürden yan›t bulamad›.
De¤erli konuklar›m›za hemen bir örnek vererek konuﬂmam› desteklemek istiyorum.
Hepinizin de bildi¤i gibi 1994’ün ortalar›nda gündeme gelen yasa verilecek her beyannamede ruhsat sahibi muhasebecinin imzas›n› ar›yor. Bu konudaki tebligat› anlatmaya çal›ﬂt›m. Gene ayn› yasa maddesinde yer alan bir di¤er konu herkese vergi numaras›. Ama,
her ikisi de birçok di¤er konuda oldu¤u gibi ya tebli¤ bekliyor ya kargaﬂa söz konusu.
K›saca en basit bir konuda bile yasama ve yürütme aras›ndaki görece özerklik anlams›z bir yeknesakl›kla ve vurdum duymazl›k aras›nda gidip geliyor. Neyin ne zaman ve
nas›l olabilece¤ini bilebilmek mesele. Güneﬂi balç›kla s›vamak ancak politik olarak önünü
göremeyen birinin iﬂidir. Gerçeklerden kaçamay›z. Evet, vergi yasalar›m›z eski ve karmaﬂ›k, yenilenmesi ve basitleﬂtirilmesi gerekmektedir, eleﬂtiriyoruz. Uygulama tel tel dökülüyor. Bir vergi dairesinden di¤erine farkl› uygulamalarla karﬂ› karﬂ›yay›z, eleﬂtiriyoruz,
ama çözüm önerilerini de aktarmak istiyorum. Varsayal›m vergi düzeni taleplerimiz do¤rultusunda kurumlans›n, varsayal›m vergi dairelerinde entegrasyon sa¤lanm›ﬂ olsun.
Varsayal›m ruhsatl› meslektaﬂ›m›za duyulan güvende sadece vergi dairelerine verilen beyannamelerdeki imzalar›m›z d›ﬂ›nda bankalar›n bilançolar›nda, al›m iﬂletme kooperatif
denetçileriyle birlikte bilirkiﬂilik esaslar›m›z da belirlenmiﬂ olsun. ‹ﬂte ﬂimdi kay›t d›ﬂ› ekonomi ile mücadele edebiliriz. Bildi¤im kadar›yla bu y›l içerisinde sadece ‹stanbul’da dördü
baﬂkanl›k olmak üzere ‹stanbul Defterdarl›¤› yeni vergi dairesi kurulmas› yönünde talepte
bulunmuﬂ. Yeni vergi daireleri, e¤itimi sa¤lanm›ﬂ memurlar, yetki ile donat›lm›ﬂ ruhsatl›
meslek mensuplar›m›z ve kamuoyunda geliﬂmiﬂ bir vergi ahlakl›.
Öyle ya tahakkuk eden vergi büyük oranda toplanabiliyor, demek ki hükümet
talep etti¤ini alabiliyor, ama toplanan vergi kamu harcamalar›na yetmiyor. Demek
ki, kay›t d›ﬂ› ekonomi hizaya çekilmeli, harcamalar›n önemli bir kayna¤› da burada
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yatmaktad›r. Bak›n›z ﬂöyle bir gerçek var. Bu gerçe¤i reddetmeden ve bir bak›ma
da alçak gönüllü bir biçimde pay›m›z oldu¤unu da düﬂünerek belirtmek istiyorum.
‹stanbul Defterdarl›¤›'n›n aç›klamas›na göre 1994 y›l›nda tahakkuk ve tahsilat
oranlar› 1993 y›l›na göre s›ras›yla yüzde 27,5 ve yüzde 28 oran›nda art›ﬂ göstermiﬂtir. Parasal boyut aç›s›ndan 1993 y›l›ndaki 129 trilyonluk tahakkuka karﬂ›l›k
1994 y›l›nda 294 trilyon lira vergi tahakkuku olmuﬂ. Bu rakamlara göre tahsilat›n
tahakkuku karﬂ›lama oran› 1993’te yüzde 74.8 iken, 1994’te bu oran 3 puanl›k bir
art›ﬂla yüzde 75.1 olarak gerçekleﬂmiﬂ. Tahakkuk ve tahsilat aç›s›ndan bir önceki
döneme göre yüzde 50 dolaylar›nda bir art›ﬂtan söz edilebilir. Bunda elbette biz
muhasebe örgütlerinin çözüm önerileri oluﬂturmuﬂ oldu¤umuz kamuoyunun etkisi
vard›r.
Tabîî ki ekonominin büyümesi ve sirkülasyondaki hacim art›ﬂ›na ek olarak vergi
toplamadaki radikal kimi yöntemleri olas› de¤il. Ama, gene de eriﬂebildi¤imiz noktalar› belirlemeyi yararl› buluyorum. Vergi yasalar› bir an önce güncelleﬂtirilmeli ve sadeleﬂtirilmeli. Katrilyonluk boyutuna ulaﬂan kay›t d›ﬂ› ekonomiyi dizginlemek için
vergi düzene geçilmeli; hayat standard› ve ortalama kâr haddi esas› uygulanmas›ndan vazgeçilmeli; vergi oranlar› düﬂürülmeli; yasalaﬂan ve taleplerimiz do¤rultusunda geliﬂen uygulama maddeleri bir an önce yürürlü¤e girmeli; vergi yükü çal›ﬂan›n s›rt›ndan al›narak öncelikle asgari ücretli vergiden muaf tutularak az kazan›mdan az, çok kazan›mdan çok vergi al›nmal›. Kiraya verilen gayrimenkullerle ilgili ilçeler belirlenmeli. Bordro d›ﬂ› çal›ﬂt›r›lan milyonlarca emekçinin bir an önce sigortal›
olmas› sa¤lanmal›. Tefecinin kapsam›nda dolaﬂan paradan elde edilmesi gereken
vergi kayda al›nmas› gerekmekte. Kamu vicdan›n›n toplanan verginin geri dönüﬂüne
iliﬂkin güven duymas› sa¤lanmal›.
De¤erli konuklar, 17 Mart tarihleri aras›nda Vergi ‹daresi de Vergi Haftas›
olarak kutlamaktad›r. Meslektaﬂlar›m›z›n yaﬂad›¤› s›k›nt›lar› bir rapor halinde Say›n Defterdar›m›za sunduk. Ümit ediyorum ki, rapordaki sunumlar›n büyük bir bölümü çözülecektir. Hafta ile ilgili bir önerimiz var. Vergi dairesinin bütün birimleri denetim amac› gütmeden iﬂ yerlerini ziyaret etsinler, onlar›n çaylar›n› kahvelerini içsinler, hat›rlar›n› sorsunlar. ‹nan›yorum ki, bu uygulama Vergi ‹daresi ile mükelleflerin birbirlerine bak›ﬂ›n› de¤iﬂtirecektir.
Meslektaﬂlar›m›z›n Muhasebe Günü'nü ve Vergi ‹daresi'nin Vergi Haftas›'n›
kutluyor, Panelimize kat›lan de¤erli konuklara teﬂekkür ediyor, tekrar günümüz kutlu olsun diyor, sayg› ve sevgiler sunuyorum. Teﬂekkür ederim.
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Nail Sanl›
Say›n konuklar, de¤erli üyeler; ﬂimdi de Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müﬂavirler ve Yeminli Malî Müﬂavirler Odalar Birli¤i Baﬂkan› Say›n Mustafa Özyürek’i
davet ediyorum.

Mustafa Özyürek
De¤erli konuklar, sevgili meslektaﬂlar›m; Türkiye Serbest Muhasebeci Malî
Müﬂavirler ve Yeminli Müﬂavirler Odalar› Birli¤i ad›na hepinize sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum. Köprünün azizli¤i nedeniyle araz›na geç kat›ld›¤›m için özür diliyorum.
De¤erli arkadaﬂlar›m, bugün burada Türkiye’de çok konuﬂtu¤umuz, çok tart›ﬂt›¤›m›z bir konuyu yeni baﬂtan ele alaca¤›z. Ama, öyle görünüyor ki, genel gidiﬂ o ki,
bu konuyu Türkiye uzun süre konuﬂmaya, tart›ﬂmaya devam edecek. Kay›t d›ﬂ› ekonomi, son zamanlarda çok farkl› yaklaﬂ›mlarla gündeme getiriliyor ve pek çok ﬂeyin
bahanesi olarak da kullan›l›yor. Görevini yapmayan bir mükellef bak›yorsunuz, bu
kadar çok kay›t d›ﬂ› ekonominin oldu¤u, kay›t d›ﬂ› ekonominin böylesine geniﬂ oldu¤u bir ülkede bula bula beni mi buldunuz vergi almak için diyor ve vergi ödememenin,
vergi vermemenin bir bahanesi olarak kullan›yor, kullan›l›yor. Ve vergi sistemiyle ilgili
önemli düzenlemeler gündeme geldi¤inde deniliyor ki, iﬂte kay›t d›ﬂ› ekonomi var,
oray› halledip vergi almak dururken ne diye mevcutlar›n üzerine geliyorsunuz? Bunlar›n hepsi bir ölçüde gerçek pay› taﬂ›yan olaylard›r. Ama esas önemli olan nokta
kay›t d›ﬂ› ekonomi nedeniyle Türk ekonomisinin ölçülemez, hesaplanamaz, boyutlar›
tahmin edilemez noktaya gelmiﬂ olmas›d›r.
Aç›klanan millî gelir rakamlar›na güvenemezsiniz, aç›klanan üretim rakamlar›na güvenemezsiniz, tüketim rakamlar›na güvenemezsiniz. Böylesine kay›t d›ﬂ›l›¤›
olan, böylesine ölçülemeyen bir ekonomide, toplumda elbette sa¤l›kl› teﬂhisler koymak, do¤ru teﬂhisler koymak mümkün de¤il ve do¤ru çözümler bulup uygulamak
mümkün de¤il. Ve baz› kesimlerde de kay›t d›ﬂ› ekonomiyi yücelten yaklaﬂ›mlara tan›k oluyoruz. 5 Nisan kararlar› öncesi yaﬂad›¤›m›z, hâlâ daha geniﬂ ölçüde etkilerini
sürdüren krizden kurtulmam›z›n veya o krize çok büyük sorunlar ç›kmadan atlatmam›z›n nedeni olarak baz› çevreler Türkiye’de bereket ki bir kay›t d›ﬂ› ekonomi var
ve o nedenle biz bu krizi atlatt›k diyebilmiﬂlerdir. Ama, kay›t d›ﬂ› ekonomiyle mücadele noktas›nda bütün kesimlerde, bütün sektörlerde bir görüﬂ birli¤i oldu¤unu
söylemek mümkün de¤ildir.
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Elbette kay›t d›ﬂ› ekonomiden geniﬂ ölçüde yararlanan kesimlerin bu mücadelenin içinde saf tutmalar›n› hiçbirimiz bekleyemeyiz. Kay›t d›ﬂ› ekonomi dedi¤imiz
zaman hepimizin akl›na belki illegal çal›ﬂan, yer alt›nda çal›ﬂan sektörler, aktörler,
iﬂletmeler geliyor. Ama hepimiz bilmeliyiz ki, kay›t d›ﬂ›na iﬂ yapan, kay›t d›ﬂ› iﬂlemler yapan iﬂletmelerin, firmalar›n büyük ço¤unlu¤u hepimizin tan›d›¤› anl› ﬂanl› firmalard›r. Bunlar bir k›s›m üretimlerini zorunlu olarak kay›t içinde, fatural› satarlar,
ama üretimlerinin bir bölümünü ﬂartlara göre belki, büyük bölümünü kay›t d›ﬂ›na
verirler. Türkiye’nin en geliﬂmiﬂ sektörü nedir diye sordu¤umuzda hepimizin akl›na
tekstil gelir, konfeksiyon gelir. Ama o sektörden ald›¤›m›z vergilere bakal›m, o sektörün kay›tlara geçen katma de¤erine bakal›m ortaya vahim bir sonuç ç›kar ve büyük bir kay›t d›ﬂ›l›¤›n arkas›ndan büyük bir vergi kay›p ve kaça¤›n›n bu sektörde oldu¤unu hep beraber görüyoruz. O nedenle kay›td›ﬂ›l›ktan yararlananlar kay›td›ﬂ›
ekonomiyle mücadele ede mezler. Fakat, iki kesim var ki, kay›t d›ﬂ› ekonominin bütün sak›ncalar›n›, bütün yükünü üstünde taﬂ›yor. Bunlar, çal›ﬂanlar kesimi ve bizler
gibi vergiyle u¤raﬂan kesimler. Çal›ﬂanlar da özellikle sendikac›lar. Bir kere örgütlenme aç›s›ndan büyük sorunlarla karﬂ› karﬂ›ya geliyorlar. Çünkü, önce kay›t d›ﬂ›nda, yani sigortaya kaydolmadan çal›ﬂt›r›lan iﬂçi, bu ayn› zamanda sendikas›z çal›ﬂt›r›lan iﬂçidir. Türkiye’de sendikal› iﬂçi say›s›n›n, SSK’ya tabî iﬂçi say›s›n›n bu kadar
düﬂük görünmesinin temel nedeni iﬂte kay›t d›ﬂ› çal›ﬂt›r›lan, kaçak çal›ﬂt›r›lan iﬂçilerdir.
Burada rakamlar vermek istemiyorum çok de¤erli konuklar›m›z, uzmanlar›m›z
var, elbette onlar rakamlar› ifade edecekler. Kay›t d›ﬂ›n›n boyutlar›yla ilgili söylenen
her rakam hem gerçektir hem de¤ildir. Çünkü, ad› üstünde bilinmeyen bir ﬂeyin tahmin etmeye çal›ﬂ›yoruz. Çok çeﬂitli tahmin yöntemleri var, onlara göre farkl› sonuçlar ç›k›yor, ama kesin olan, inkar edilmeyen bir konu var ki, Türkiye’de büyük bir kay›t d›ﬂ› ekonomi var ve bunun önemi çok büyük. Ve bir di¤er olay çok kesin; bu kay›t
d›ﬂ› ekonomiyle ciddi ﬂekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Kay›t d›ﬂ› ekonomiyle
mücadelede zaman zaman ortaya at›ld›¤› gibi sadece vergi önlemleriyle, sadece
vergi yasalar›n› de¤iﬂtirerek kay›t d›ﬂ› ekonomiyle mücadele etmemiz mümkün de¤ildir. Biz ekonomimizin bütününü kurallar içinde iﬂleyen bir sisteme kavuﬂturamazsak ne vergi yasas› de¤iﬂtirerek ne iﬂsizlerimizin yar›s›n› vergi denetim eleman› yaparak kay›t d›ﬂ› ekonomiyle mücadele edemeyiz, kay›t d›ﬂ› ekonomiyi önleyemeyiz.
Onun için önce ekonomimizin yeniden yap›land›r›lmas› gerekir ve toplumsal hayat›
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düzenleyen Medeni Kanun, Borçlar Kanunu baﬂta olmak üzere ‹cra ‹flas Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu gibi ticari hayat›, ekonomik hayat› düzenleyen bütün yasalar›n
kay›t d›ﬂ› ekonomiyle mücadele gözlü¤üyle bak›larak yeni baﬂtan yaz›lmas›, de¤iﬂtirilmesi gerekir.
Siz ekonominizi, iﬂlemlerinizi olabildi¤i kadar hamiline çekle, hamiline senetle,
hamiline mevduat sertifikas›yla ve hamiline hesaplarla yürütürseniz o ekonomide
kay›t d›ﬂ›l›kla mücadele edemezsiniz. Onun için öncelikle Türk Ticaret Kanunu'nda,
‹cra ‹flas Kanunu'nda, Borç lar Kanunu'nda yeni baﬂtan düzenlenerek geniﬂ ölçüde
bu hamiline evraklar›n ortadan kald›r›lmas› gerekir.
Bir di¤er önemli nokta, Türkiye hâlâ tar›m kesiminin çok a¤›rl›kta oldu¤u bir
ülkedir. Tar›m kesiminin böylesine büyük oldu¤u bir ülkede kay›t d›ﬂ›l›¤› önlemek son
derece zordur. ‹stanbul’da bir araﬂt›rma yap›lm›ﬂt›, ‹stanbul’da sat›lan meyve ve
sebzelerin yüzde 74’ü hale u¤ramadan sat›l›yor. Yani legal, kay›t içinde sat›lan
meyve ve sebze ‹stanbul’a gelen miktar›n sadece yüzde 26’s›. Büyük k›sm› iﬂte hepinizin bildi¤i köﬂe baﬂ›nda, kamyon üstünde, pazar›n bir köﬂesinde sat›l›yor ve bu
sat›ﬂtan ne katma de¤er vergisi alabiliyoruz, ne hâl vergisi alabiliyoruz ne gelir vergisi ne kurumlar vergisi alabiliyoruz. Bunun yolu, bununla mücadelenin yolu tar›m
kesiminde olabildi¤i kadar emtia borsalar›n›n geliﬂtirilmesidir.
Bir di¤er önemli nokta, Türkiye son zamanlarda çok israfl› çal›ﬂan, çok müsrif
çal›ﬂan bir devlet düzenine sahip oldu¤u için çok fazla vergi almak zorunda kal›yor.
Ekonominin bir yar›s› da kay›t d›ﬂ› olunca, oradan da hiçbir vergi alamay›nca mevcut mükelleflere, her nas›lsa vergisini kaç›ramayan mükelleflere çok fazla yük bindiriyoruz. Burada en büyük pay› da çal›ﬂanlar al›yor. ‹ﬂte hepimizin bildi¤i gibi gelir
vergisinin yüzde 60’›n› çal›ﬂanlar ödüyor. Bakmay›n siz iﬂveren kesimlerinin bu istihdam vergisidir, dönüp dolaﬂ›p sonun da biz patronlar bu vergiyi öderiz iddialar›na, bu bal gibi iﬂçiden, çal›ﬂandan, memurdan al›nan bir vergidir. Ekonominin bir yar›s›ndan vergi alamazsan›z öbür yar›s›na durmadan vergi yüklemiﬂ olursunuz.
Burada tabii bir kas›tla da karﬂ› karﬂ›ya kal›yoruz. Daha fazla vergi almak
için oranlar› yükseltiyoruz, oranlar yükseldi¤i zaman da kaça¤a, kay›t d›ﬂ›na kay›ﬂlar oluyor.
De¤erli arkadaﬂlar›m; kay›t d›ﬂ› ekonomiyle mücadele ederken son zamanlarda, son günlerde bütün meslektaﬂlar›m› da yak›ndan ilgilendiren imza mecburiyeti
ve tasdik mecburiyetinin kay›t d›ﬂ› ekonomiden önemi ile ilgili birkaç söz söyledikten
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sonra konuﬂmam› tamamlamak istiyorum. Çok konuﬂtuk sizlerle uzun boylu konuﬂtuk. Burada bu müessesenin yerleﬂmesinde eme¤i geçen çok de¤erli arkadaﬂlar›m›z var, fikri plandan yasa tasar›s›na girmesi noktas›nda büyük eme¤i geçen Say›n
Veysi Sevi’yi burada tekrar sayg›yla selamlamak istiyorum. Bize getirdi¤i yükler
var, külfetler var, hepsini aram›zda konuﬂuyoruz, tart›ﬂ›yoruz, ama inkar edilmez
bir nokta var ki, 1 milyon 833 bin mükellef ya beyannamesini ruhsatl› bir muhasebeciye, malî müﬂavire tutturmak suretiyle veya beyannamesini bir yeminli malî müﬂavire tasdik ettirmek suretiyle bir sisteme, bir düzene kavuﬂmuﬂtur. Bu kay›t d›ﬂ›
ekonomiyle vergi kay›p ve kaça¤›yla mücadelede çok önemli bir ad›md›r.
Zaman içinde bunun büyük yararlar›n› Türk ekonomisini, Türk Maliyesi görecektir ve bir turnusol ka¤›d›n› toplumun önüne uzatm›ﬂ bulunuyoruz. Hangi kesimler
ciddî ﬂekilde kay›t d›ﬂ› ekonomiden yanad›r, hangi kesimler kay›t d›ﬂ› ekonomiyle
mücadele etmek istiyor. Burada görece¤iz. E¤er, bilmeden bütün çap›yla, bütün boyutlar›yla de¤erlendirmeden buna karﬂ› ç›kan kesimler varsa biliniz ki temel tercihleri kay›t d›ﬂ› ekonomiden yanad›r.
Türkiye’de namuslu vergiyi ödemek isteyen insanlar sorumlu bir ﬂekilde mükellefle ayn› sorumlulu¤u paylaﬂarak, onun beyannamesinin imzalanmas›na kesinlikle
karﬂ› ç›kamazlar, bu mümkün de¤il. Olay› bu aç›dan biz de¤erlendirece¤iz, izleyece¤iz. Öyle zannediyorum ki, toplumun bilinçli kesimleri, kay›t d›ﬂ› ekonomiyle mücadele etmek isteyen kesimleri bu düzenlemelere, yani beyannamelerin imzalanmas›na,
tasdik edilmesine sahip ç›kacaklard›r.
Bu duygu ve düﬂüncelerle hepinize sayg›lar›m› sunuyorum, 1 Mart bugün Muhasebeciler Günü'dür, Muhasebeciler Günü'nüz de kutlu olsun diyorum, hepinizi
tekrar sayg›yla, sevgiyle selaml›yorum.

Naim Sanl›
Say›n konuklar konuﬂmalar›n› yapmak üzere ‹stanbul Defterdar› Say›n Alper
Kuﬂ’u davet ediyorum.

Alper Kuﬂ
De¤erli konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m, de¤erli bas›n mensuplar›; konuﬂmama baﬂlamadan önce daha önce kaybetti¤imiz arkadaﬂlar›m›z› ve çok k›sa bir süre
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önce kaybetti¤imiz sevgili Erkin Balaban arkadaﬂ›m›z› rahmetle anarak baﬂlamak
istiyorum.
Kay›t d›ﬂ› ekonomi bugün Türkiye’de herkesin çok rahat, yar›m saat, bir saat
konuﬂabilece¤i ve son derece de hakl› nedenler ileri sürebilece¤i bir konu. Kay›t d›ﬂ›
ekonomi nedir, nerededir, nas›l tespit edilir, ölçülebilir mi, nas›l ölçülür? Bu konularda herkesin belli ölçülerde fikirleri var. Esas kaçak ﬂu andaki sistemin içinde mi?
De¤erli Baﬂkan›m›n da dedi¤i gibi, yoksa bizim vergilendiremedi¤imiz k›s›mda m›,
bunlar›n birbirleri içindeki yüzdesi nedir, oran› nedir, hangisinden önce mücadeleye
baﬂlamak gerekir; bu konular bu gibi toplant›larda çözece¤imiz sorunlar inﬂallah.
Fakat, bir gerçek var. Türkiye’de biz Vergi ‹daresi olarak mutlak surette elimizin alt›nda olan çok rahat vergilendirebilece¤imiz kesimler üzerine gitmekten büyük
bir zevk al›yoruz. Bu zevk çaresizlikten de kaynaklan›yor, Vergi ‹daresi'nin yap›s›ndan kaynaklanan, Vergi kanunlar›n›n ﬂu anki durumundan kaynaklanan bir çaresizlik
içerisinde yap›yoruz bunu. Yoksa biliyoruz, asl›nda verginin tamamen tabana yay›lmas› lâz›m, verginin tüm ülkenin fertleri taraf›ndan paylaﬂ›lmas› lâz›m.
Kay›t d›ﬂ› ekonomi dedi¤imiz zaman bilhassa ‹stanbul’da yaﬂayanlar›n ilk öne
sürdükleri bu kazanç esnaf›, gezici esnaf›. Bu gezici esnaf›n herkesten çok daha
fazla para kazand›¤›, fakat vergi ödemedi¤i söyleniyor, biz bunun üzerine gidemiyoruz. 200 bini aﬂk›n bir pazarc› esnaf› var, bu tabii borsan›n oluﬂmamas›, kuru ve
yaﬂ sebze, meyve borsas›n›n oluﬂmamas› nedeniyle ‹stanbul d›ﬂ›nda ‹stanbul içine
bu kiﬂiler vas›tas›yla, demincek say›n üstad›m›n da izah etti¤i gibi yüzde 74’lük bir
bölüm bu kiﬂiler vas›tas›yla pazarlan›yor. Çok önemli bir para. Biz bunu nas›l tutar›z diye üstüne gittik ve 200 bin kiﬂiyi, hepsini yakalad›¤›m›z takdirde vergilendirirsek bize 5 trilyonluk bir masraf› var, geliri var bunun. Bu 5 trilyonluk geliri elde
ederken biz bunun yar›s› kadar da herhalde gider yapaca¤›z ve 1 katrilyonluk bir gelirin içerisinde bunun yeri ve önemi konusunu da takdirlerinize b›rak›yorum.
Kay›t d›ﬂ› ekonominin vergilendirilmesi konusunda birinci olarak vergi idaresinin yap›s›, yap›s›na mutlak surette bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Bu konuda ‹stanbul Defterdarl›¤› olarak, daha do¤rusu bizim ﬂu andaki yard›mc›lar›mla birlikte
ekip olarak yapt›¤›m›z çal›ﬂma ‹stanbul’da vergi dairesi say›s›n›n art›r›lmas›ndan
baﬂl›yor. Kesinlikle biz art›k sert vergi dairelerine dönüﬂün, vergi idaresinin vatandaﬂa yaklaﬂ›m›n› ve vergilendirmenin en iyi ﬂekilde sa¤lanacak bir çözüm olarak görüyoruz. Vergi dairelerinde ihtisaslaﬂmaya gitmek istiyoruz. Nas›l ihtisaslaﬂmaya
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gitmek istiyoruz? D›ﬂ Ticaret Vergi Dairesi örne¤inden baﬂlayarak önümüzdeki günlerde kurumlar vergisinde uzmanlaﬂm›ﬂ kurumlar vergi daireleri kurmak istiyoruz.
Neden bunu kurmak istiyoruz? Çünkü, bir vergi dairesinde bir memura 1 ile 500 numaralar aras›ndaki dosyalar› verdi¤imiz takdirde bu vatandaﬂ›n elinden bir ulaﬂt›rma kurumu, bir ihracat ﬂirketi, bir götürü ﬂirket gibi yüzlerce kurulun içinde yer
alan mükellef turu geliyor. Bunlar›n hepsini almam›z mümkün de¤il. Hepsini almazsa zaten o masadan derhal ayr›l›yor. Bir ihtisas vergi dairesi de ulaﬂt›rma sektörüne dayal› olarak kurmak istiyoruz. Bu kara, deniz ve hava ulaﬂt›rma iﬂini yapan
uluslararas› kurumlar vergisi mükelleflerimiz ve dahili kurumlar vergisi mükelleflerimiz olacak.
Vergi kanunlar›nda en çok ald›¤›m›z eleﬂtiriler ve ilk önce üzerine gidilmesini
gerekli gördü¤ümüz de¤iﬂikliklerin baﬂ›nda kay›t d›ﬂ› ekonomi için birinci olarak çok
yüksek oranda bir vergi sistemimiz var. Bu çok yüksek oranda vergi sistemine enflasyon muhasebesini tatbik edemiyoruz. Birinci olarak ilk çözümümüz enflasyon
muhasebesinin kay›t sistemimize girmesini sa¤lamak. ‹kinci olarak mükellefin yapm›ﬂ oldu¤u giderleri tefrik ediyoruz. O olur, bu olmaz, amortisman nas›l ayr›l›r, otomobilin ﬂekli ﬂu olursa ﬂöyle olur, bunlarla hiç u¤raﬂmaya gerek yok, düz olarak
tüm giderlerin, vatandaﬂ›n ticari gelirini elde etmek üzere yapm›ﬂ oldu¤u tüm giderlerin mutlak surette kay›tlara geçmesinin sa¤lanmas› lâz›m. Bunun sonucunda
gelir veya kurumlar vergisi matrah›n›n azalaca¤›n› hiç düﬂünmüyorum. Azalsa dahi
bunun çok daha bunun çok daha fazlas› Katma De¤er Vergisiyle elde edilece¤ine de
ayr›ca inan›yorum.
Bu olaylar sa¤land›¤›nda, yani vatandaﬂ›n tüm giderlerinin kay›tlar›nda yer
alabilen bir sistem sa¤land›¤›nda kay›p ve kaçaklar›n önlenmesi için de bir baﬂka
önerimiz var, hukukçular›m›z buradayken de¤erli hocalar›m›z asl›nda, bilemiyorum
düﬂünce tarz›m san›yorum bunu da yapmad›m daha önce. Fakat, biz cezalar›n art›k ekonomik ceza ﬂeklinde de¤il, vergi cezalar›n›n mutlak surette Türk Ceza Kanu
nu'nda yer almas›n› istiyoruz. ﬁu anda, ﬂu ana kadar daha hiç hapse girmiﬂ bir
vergi kaçakç›s›na rastlamad›m. Asl›nda bundan sonra rastlamak istiyorum. ‹darenin adil olmas›ndan sonraki aﬂama kan›m›zca verilecek ceza hükümlerinin de mutlak surette uygulanabilir ve azami düzeyde olmas›.
Kay›p ve kaça¤›n azalt›lmas›nda üçüncü olarak meslek odalar›m›z›n geliﬂmesi.
ﬁu andaki geliﬂme son 23 y›ld›r ald›¤›m›z yol hakikaten mükemmel. ‹nﬂallah bundan
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sonra da bu ﬂekilde gidecek ve vergi idaresinin en önemli kanad› haline gelecek
meslek odalar›m›z. Meslek odalar›m›z›n geliﬂmesi konusunda biz ‹stanbul Defterdarl›¤› olarak ileri bir çal›ﬂma baﬂlatt›k Say›n Baﬂkan›m›zla birlikte, bu çal›ﬂmalar›
devam ettirece¤iz. Birlikte çal›ﬂaca¤›z, birbirimizi uyaraca¤›z ve al›nan bütün eleﬂtirileri bir sonraki toplant›m›zda gündeme getirece¤iz. Ben hemen di¤er toplant›ya
gelmeden Say›n Baﬂkan›n bana sundu¤u raporda yer alan ve Defterdarl›¤›m›z yetkisine giren tüm konular bir tan›m haline getirilmiﬂ ve bütün ilgililerine tamim
edilmiﬂtir. Ayr›ca bir beyanname sorunumuz her mart ay› döneminde yaﬂad›¤›m›z,
inﬂallah onu da bu sene çözüyoruz. Odam›za yeteri kadar gönderdik yeteri kadar
da stokta bekletiyoruz onu da gönderece¤iz.
Meslek odalar›n›n geliﬂmesi bizlerin geliﬂmesiyle do¤ru orant›l›. Biz ne kadar
birlikte çal›ﬂabilirsek o kadar baﬂar›l› olaca¤›m›za inan›yoruz. Çünkü, ben ‹stanbul
Defterdar› olarak ilk günden itibaren en çok ﬂikayetçi oldu¤um ﬂey vergi kanunlar›,
fakat o vergi dairesinde iﬂ takip eden iﬂlerdir. Onu ben üzüntüyle söylemek istiyorum. Müthiﬂ bir kalabal›k ve birbirini anlamayan insanlar. Sanki ‹talyanlar, Türkiye’de vergi yat›rmaya gelmiﬂler, onun kaosu yaﬂan›yor ve bütün vergi dairelerinde
bu var. Bu yavaﬂ yavaﬂ düzelmeye baﬂlad›, zannediyorum bu seneki vergilendirme
döneminde bunlar› da aﬂm›ﬂ olaca¤›z, önümüzdeki günlerde çok daha iyi noktaya
gelece¤iz.
De¤erli üstatlar›m›n ve hocalar›m›n tart›ﬂmas›na geçece¤i kay›t d›ﬂ› ekonomi
konusunda bizlere bu paneli düzenleyen, daha do¤rusu bundan önceki panelleri de
düzenleyen ve insan›n bir meslek grubunun geliﬂmesi için en büyük etkinin e¤itim oldu¤u bilincine varm›ﬂ ‹stanbul Serbest Muhasebeciler Malî Müﬂavirler Odas›'n›n
mütevaz› baﬂkan›n› ve Yönetim Kurulu üyelerini tekrar kutluyorum. Muhasebeciler
Günü'nüzü de tekrar kutluyor, sayg›lar›m› sunuyorum.

Nail Sanl›
Say›n üyeler, panelin oturum k›sm›na geçmeden önce iki duyuru yapmak istiyorum. Bir tanesi Muhasebe Günü ve Muhasebe Haftas› etkinlikleri dolay›s›yla 25
Mart 1995 Cumartesi günü tüm eﬂ ve çocuklar›m›z ve büro elemanlar›m›zla birlikte
kat›labilece¤imiz bir tiyatro etkinli¤imiz var. Harbiye ﬁehir Tiyatrosu'nu 25 Mart
günü kendi camiam›z için ve oda üyeleri için kapatm›ﬂ bulunuyoruz. Biletler oda
merkezinden temin edilebilir bilgilerinize sunuyorum.
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‹kinci duyuru, oda merkez binam›z taﬂ›nm›ﬂ durumda, ﬂu anda taﬂ›nmalar da
devam ediyor. Bayramdan sonraki hafta 6 Mart Pazartesi günü yeni binam›zda
hizmet vermeye devam edece¤iz. Bunu da bilgilerinize sunuyorum.
Panelimizin oturum k›sm›na geçiyoruz de¤erli konuklar. Oturum baﬂkanl›¤›n›
yapmak üzere ‹stanbul Baro Baﬂkan› Say›n Turgut Kazan.
Ba¤›ms›z Denetçiler Derne¤i Baﬂkan› Say›n Fatih Dural.
Gazeteci Yazar Say›n Doktor Veysi Sevi¤.
D‹SK Genel Sekreteri Say›n Mehmet Ata.
Ve TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Say›n Masum Türker.
Panelin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle sayg›lar sunar›m.

Turgut Kazan - Oturum Baﬂkan›
De¤erli dostlar oturumu açaca¤›m, tabii Muhasebeciler Günü'nü ben burada
ö¤reniyorum özür dilerim bir yurttaﬂ olarak, bir de Vergi Haftas›. Oysa ﬂöyle bir
Türkiye’ye bakt›¤›m›z zaman vergi kaç›rmay› ya da vergi vermeyi hiç sevmeyen ya
da vergi kaç›rmay› sevenlerin cenneti. Böyle bir toplumda Vergi Haftas› kutlaman›n
herhalde gelece¤e dönük olumlu ve umutlu geliﬂmeler sa¤layaca¤›n› düﬂünmek tek
tesellimiz.
Tabîî ben bu konunun, yani vergiye dönük ya da kay›t d›ﬂ› ekonominin sorunlar›na dönük bir konunun yabanc›s›y›m. Aç›kça ifade edeyim asl›nda cahiliyimdir. Ama
Say›n Baﬂkan böyle bir oturumu benim yönetmemi çok istedi¤i için ve ben de tabii
Oda'y› ve Oda yöneticilerini çok sevdi¤im için kabul ettim. Hepsi bundan ibaret.
Ama, tabii bu iﬂin cahili olmakla birlikte herkesin, Türkiye’deki herkesin vergi yükümlüsü olmas› gerekti¤ini düﬂünen bir insan›m. Zaten yurttaﬂ olman›n birinci koﬂulu
da herkesin vergi yükümlüsü olmas› gerekti¤ini de buluyorum. Hatta bir ﬂey daha
ekleyeyim, demokrasiyi sa¤lam temeller üzerine oturtabilmenin bir yolu da herkesin
vergi yükümlüsü olmas›d›r diye düﬂünüyorum.
Ayn› zamanda benim alan›m› çok ilgilendirdi¤i için kara paran›n da, yani uyuﬂturucu trafi¤inin, silah kaçakç›l›¤› trafi¤inin önlenebilmesinde de her al›ﬂveriﬂin, her
ticari ekonomik iliﬂkinin mutlaka denetim içinde olmas›, mutlaka kayda ba¤lanmas›
gerekti¤ini düﬂünü yorum.
Bu panelin de bu anlamda sa¤l›kl› katk›lar getirece¤ini düﬂünüyorum ve Mu-
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hasebeciler Günü için sizleri kutluyorum ve Vergi Haftas› için de Türkiye’ye hem bu
panelin hem bu çal›ﬂmalar›n baﬂar›l› olmas›n› diliyor ve oturumu aç›yorum. ﬁimdi,
önce Masum Bey bir giriﬂ yapacak. Tabii san›yorum bunun ikinci turu filan yoktur
ve san›yorum sizlerin bildi¤i bir konu oldu¤u için özlü ve k›sa, sonra belki sorulara
geçilecek. O zaman daha canl› bir tart›ﬂma baﬂlayabilir diye düﬂünüyorum. Buyurun söz sizin efendim.

Masum Türker
Sayg›de¤er Baﬂkan›m, de¤erli konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m; 1 Mart Türkiye’de u¤runda uzun mücadeleler verilmiﬂ muhasebe mesle¤inin haz›rlanm›ﬂ bugün
uygulanan 3568 say›l› yasan›n Meclis'e verildi¤i gündür ve bu günün anlam› geçmiﬂte çok kez verilmiﬂ, ama bir türlü yasalaﬂmam›ﬂ olan bu yasan›n art›k bizleri bir
statü alt›na toplad›¤› gündür. Bu nedenle bu bayram geçmiﬂte bu meslekle ilgili
yap›lamayanlar›n da art›k yap›labilece¤inin müjdecisi olmuﬂtur diye düﬂünüyorum. 1
Mart'tan yola ç›kt›¤›m›z zaman bugünkü konumuz kay›t d›ﬂ› ekonominin toplumsal
sorunlar›. Kay›t d›ﬂ› ekonomi o kadar çok iﬂlendi, o kadar çok söylendi ki, bugün kay›t d›ﬂ› ekonomi ya da baﬂka bir tabirle kara ekonomi dedi¤imiz zaman akla hep
vergiden kaç›rmayla ilgili ekonomik faaliyetler gelir.
Oysa ben bugün size yapaca¤›m konuﬂmada bilinenin ve bugüne kadar söylenenin d›ﬂ›na ç›kmak istiyorum. Aristo’nun bir güzel deyimi var, do¤ay› yozlaﬂm›ﬂ
varl›klarda de¤il, do¤a kanunlar›na göre davran›ﬂta bulunan varl›klar›nda incelemek
gereklidir der Aristo. Biz ise do¤ay› vergiyi almak olarak nitelendirirsek ya da vergi
ortam› nitelendirirsek yapt›¤›m›z konuﬂmalarda, üretti¤imiz çözümlerde hep yozlaﬂm›ﬂ diye nitelendirdi¤imiz varl›klar› kontrol alt›na almaya çal›ﬂ›yoruz, yozlaﬂmam›ﬂ varl›klar ise hiç konuﬂulmadan bildi¤ini okumaya devam ediyor. Ve sonuçta bak›yoruz vergi anlam›nda önemli tedbirlerin al›nd›¤› düﬂündü¤ümüz anda var›lan sonuç s›f›ra yak›n bir birikim. Bunu ben ﬂöyle de¤erlendirmek istiyorum. Kay›t d›ﬂ›
ekonominin ç›k›ﬂ nedeni, ç›k›ﬂ amac› nedir? Genel bu toplam içindeki eﬂitsizlikten
kaynaklan›yor. ‹nsanlar›n do¤uﬂundan ölümüne kadar eﬂit haklar› kullanamamaktan, eﬂit olanaklara sahip olmamaktan kaynaklan›yor.
Nitekim kay›t d›ﬂ› ekonomiyi vahﬂi bir insanla uygar dedi¤imiz bugün aram›zda
bulunan insanla mukayese etti¤imiz zaman toplumsal sorunlar›na ﬂöyle ulaﬂ›r›z.
Vahﬂi bir insan her ﬂeyden evvel karn›n› doyurduktan sonra kavgadan vazgeçer ve
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birdenbire bar›ﬂ durumunda olur. Yeniden ac›kt›¤› zaman karn›n› doyurabilmek için
kendi gücünü kan›tlad›¤› yerden baﬂka yere gitmek istemez, çünkü hep orada istedi¤ini yapm›ﬂt›r, kavga edip yiyece¤ini alm›ﬂt›r. Baﬂka bir yere gitmek isterse kendi
gücünü ölçer, e¤er orada kazanmas› garanti de¤ilse o yeri terk etmez ve yiyece¤ini
almak için tarihler böyle oluﬂtu kavga eder birbirlerine iki üç yumruk atar yiyece¤ini
ald›ktan sonra geçmiﬂte olan› unutur, çünkü araya tutku ve gurur kar›ﬂmam›ﬂt›r.
Oysa günümüz insan› tamamen tersidir. Önce sosyal ihtiyaçlar›n› karﬂ›lar,
ondan sonra daha iyi yaﬂama olanaklar› araﬂt›r›r, zevk sahiplerini, e¤lence sahiplerini arar, ondan sonra her ﬂeye hakim olma duygusu geliﬂir ve bu tutku onu mutlak
olarak her ﬂeye hükmetme noktas›na kadar götürür. Nedendir bu? Çünkü uygar insan›n do¤as›nda eﬂitsizlikten en yüksek olma tutkusu vard›r. ‹ﬂte kay›t d›ﬂ› ekonomi ülkemizde ve di¤er ülkelerde bu eﬂitsizlik üzerinde kurulmuﬂ ve insanlar›n eﬂitsizlikte birinci olma duygusu ile daha pekiﬂen bir kavramd›r, bir ekonomi türüdür.
Bu konu al›nd›¤› zaman kay›t d›ﬂ› ekonomi iki yönden incelenmesi gerekir. Birisi vergi manas›nda, faaliyetlerin kaydedilip edilmemesi manas›nda kay›t d›ﬂ› ekonomi,
ikincisi de yer alt› ekonomisidir, ki buna yer alt› ekonomisine ilk defa Sovyetler Birli¤i'nde rastlanm›ﬂt›r 1800’lü y›llarda ve orada onlar›n metro ekonomisi geliﬂmiﬂtir.
“Underground” manas›nda yer alt›nda oluﬂan ekonomidir. O aralarda bu ekonomi
de ilk önce yay›nc›l›kta baﬂlam›ﬂt›r, yay›n evlerinin yer alt›nda kay›tlardan uzak faaliyetleri kayda alm›ﬂ ve bunlar› da¤›tmaya baﬂlam›ﬂlard›r.
ﬁimdi bu yer alt› ekonomisine gelmeden evvel kay›t d›ﬂ› ekonomiyi de ikiye
ay›rmak lâz›m. Yasal kay›t d›ﬂ› ekonomi, yasal olmayan kay›t d›ﬂ› ekonomi. Yasal
olmayan kay›t d›ﬂ› ekonomi biraz evvel Baﬂkan›m›z›n ve çok de¤erli Defterdar›m›z›n
anlatt›klar›d›r. Yani, hale gelen sebzeler, faturas›z al›ﬂveriﬂler. Oysa yasal kay›t d›ﬂ› kalm›ﬂ ekonomi devletin yönetim gücüyle oluﬂturulmuﬂ ekonomidir ve onunla da
ilgili bizim bildi¤imiz manada vergiye esas olacak bir kay›t yöntemi yoktur. Bu kay›t
d›ﬂ› ekonominin bugünden itibaren vergilendirilmemiﬂ diye konuﬂtuklar›m›za tak›ld›¤›m›z zaman yasal kay›t d›ﬂ› ekonomiyi yaratan ve bunu yönlendirenlerin ekme¤ine
ya¤ sürüyoruz. Çünkü, biz kendi aram›zda esnaf›n ya da avukat›n ya da doktorun
ya da bazen böyle aritmetik ortalamalar ç›kar›l›r, kuyumcular›n, ﬂunun bunun az
vergi ödedi¤inden bahseder, bu istatistikleri de yorumlamaya çal›ﬂ›r›z.
Öncelikle ﬂunu söylemek gerekir: O istatistiklerin de do¤ruluk derecesi biraz
ﬂüphelidir. Çünkü, bunu ç›karan kaynak, istihbarat kayna¤› yine ayn› yeri yönetenler
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taraf›ndan sa¤l›kl› veri olmad›¤›n› hep söyler dururlar. Biz bunlarla u¤raﬂ›rken kanun gücünü, yasal gücü elinde bulunduran ya da hükmetmek üzerinde bulunduranlar yasal kay›t d›ﬂ› ekonomi yaratm›ﬂlard›r. Nas›l yaratm›ﬂlard›r? ‹ﬂte bugün Türkiye’nin içinde bulundu¤u ve ekonomik krizin nas›l çözümlenece¤i bilinmeyen iç borçlanma yöntemiyle yasal kay›t d›ﬂ› ekonomi yarat›lm›ﬂt›r. ‹ç borçlanmada icraat etti¤iniz Hazine bonolar›nda veya devlet tahvillerini siz vergiden muaf tutarsan›z
elinde benim bir para gücü bulunduran kiﬂilerin art›k kara iﬂ yapmas›na gerek yoktur. Yani, halde gidip dükkan açmas›na hiç gerek yoktur. O paray› faizi al›r vergisini
ödemez ve dolay›s›yla Türkiye’de enflasyonun artmas›na neden olur.
ﬁimdi, dolarizasyon diye belki bugüne kadar toplant›da dile getirilmeyen yeni
bir ekonomi yap›lanma ortaya ç›k›yor. Dolarizasyon dünyada hiper enflasyonun yaﬂad›¤› ülkelerde yaﬂan›r. ﬁu anda hepimiz yaz›yoruz. Cebimizdeki paray› önce emlake yat›r›yorsunuz ama para de¤erini kaybetmez. Bunun ideolojisi, yani yasal kay›t
d›ﬂ› ekonomi taraflar› öyle bir geliﬂtirirler ki, bir süre sonra paran›z› hangi ülkede
olursan›z olun, bizim ülkemiz Türkiye oldu¤una göre Türk liras›ndan kaç›n›p paran›z›
dolara yat›rmaya çal›ﬂ›yorsunuz ve iﬂte dolarizasyon denilen ve ekonomide yeni yeni, Maliye ile beraber konuﬂulan yasal kay›t d›ﬂ› ekonomi oluﬂmaya baﬂl›yor.
Nas›l oluﬂuyor? Siz paran›z› dolara yat›r›yorsunuz, dolar›n›z durdu¤u yerde
de¤er kazan›yor, ihtiyac›n›z oldu¤u gün paraya çeviriyorsunuz, arada do¤an fark
vergiye tabî de¤ildir. Yasal olarak hiç gidip kara para iﬂi yapmaya, bir halde al›p
karpuzu al›p saymaya, kaç karpuz sat›ld›, kaç karpuza fatura kestik, kontrol memurlar› kap›ya dayand› filan, hiç düﬂünmeye gerek yok. O iﬂiniz t›k›r t›k›r iﬂler, dolarizasyon dolay›s›yla paran›z dolar› da f›rlat›rs›n›z. ﬁimdi, dolarizasyon biraz daha
etkin hale gelir, ﬂimdiki Türkiye’nin bugünlerinde oldu¤u gibi 5 y›l evvel önce baﬂlad›,
devleti yönetiyorsunuz, biraz da ay›p olmas›n, çünkü vatandaﬂ da fazla ezilmesin.
O zaman ne yap›yorsunuz; diyorsunuz ki, dolardaki art›ﬂ kuru ve enflasyondaki art›ﬂ kurunu dikkate al›p ben tahvil ihraç edeyim, bunun faizi dolardaki artm›ﬂ yüzde
sinden biraz daha fazla olsun. Ama orada bir ﬂeyi ilave ediyorsunuz, vergiden muaft›r diyorsunuz.
Bu sefer bu dolarizasyon sizin ülkenizin üzerinde yasal kay›t d›ﬂ› ekonomiden
yararlanmak isteyenler gazetelerde okudu¤unuz s›cak para ak›m›n› baﬂlat›rlar.
Zannedersem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu para aklanmas›n› yasaklama sözleﬂmesi onayland›, ona gerek yok. Çünkü, o para bir banka arac›l›¤›yla dolar olarak
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gelir, dolar olarak Türk Liras›na dönüﬂür, Türk Liras›na dönüﬂünce ald›¤›n›z faiz kur
fark›ndan yüksek oldu¤u için al›rs›n›z günü geldi¤i zaman hemen dolara çevirip çekilirsiniz. Ne oluyor? Kendi ülkesinde bile paras›n› Türkiye’ye göndermiﬂ öyle güzel vergiden muaf bir operasyon olarak aklanm›ﬂ ki, kendi ülkesine geri dönerken bu dolarizasyon oyunundan dolay› vergiden muaf, kendi ülkesi için de aklanm›ﬂ bir para elde
ediyor.
Bunun bir örne¤ini dün ve bugün Türkiye’nin ﬂu anda ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda yaﬂ›yorsunuz. ‹ngiltere’nin en büyük eski 200- 300 y›ll›k bankas›
zor durumda kal›nca onun ad›na bu para al›mlar›n› yapmakta olan ve kurucular›na
bakt›klar› zaman yabanc› kuruculu¤una menkul k›ymetler arac›l›k ﬂirketleri h›zl› bir
ﬂekilde elindeki hisse senedini, tahvili paraya de¤iﬂtirmeye baﬂlay›nca yukar›ya
do¤ru dolarizasyon nedeniyle f›rlayan borsa hemen düﬂmeye baﬂlad›. ‹ﬂte bu kay›t
d›ﬂ› ekonominin asl›nda tek vergi d›ﬂ› kalm›ﬂ›yla de¤il, yasal olan›yla u¤raﬂmak lâz›m, onun, Aristo’nun söyledi¤i gibi normal düzen içindeki iliﬂkisine, do¤an›n yap›s›n›
yasalar›m›z› ona göre belirlersek, buna bir de Hazine Bonosu ilave etme yöntemimiz
okullarda okudu¤umuz maliye arac› olarak da, fiskal olmayan, yani gelir getirme ve
iç finansman kayna¤› d›ﬂ›nda dengeleyici görevini de yarat›r.
‹kinci k›s›m, yer alt› ekonomisidir. Yer alt› ekonomisi Türkiye’de, özellikle çok
ciddî bir ﬂekilde iki yöntemle vurgulan›rd›. Geçen gün düﬂünüyordum, 1978 y›l›nda
TÜS‹AD’›n o dönem Ecevit hükümetini protesto amac›yla yay›nlad›¤› ilanlardaki ifadelerin hepsi bugün de geçerlidir. Yani, son 10 y›l›n hükümetlerinin yaratt›¤› sonuçlarda, ekonomik sonuçlarla Ecevit’in 1977-1978 dönemindeki, hükümet dönemindeki
sonuçlar› birbirinin ayn›d›r. Yer alt› ekonomisinin iki boyutu vard›r. Bir, sizden olmad›¤›n› inand›¤›n›z hükmeden güçlere karﬂ› iﬂletilir, hat›rlay›n en büyük karaborsa o
dönemde oluﬂmuﬂtur. Çünkü, öyle iﬂletilmesi gerekir ve “kravat” dedi¤imiz, yani fatural› mal al›ﬂ veriﬂlerini kravatl›, kravats›z ekonomi kavramlar› da o tarihlerde
meydana ç›km›ﬂt›r. ‹kincisi de, uyuﬂturucu, silah kaçakç›l›¤› vesaire gibi nedenlerden kaynaklanan yer alt› ekonomisidir.
Bugün bizim ülkemizde hükümetlere karﬂ› bir yer alt› ekonomisi faaliyeti yoktur. Yani, 1978 y›l›ndan bu yana ciddî bir ﬂekilde sermayeyi elinde bulunduran ve
sermaye gücüne sahip olan kesimler faaliyete geçirmiyor. Ama, di¤er kesimler belli
bir nispette d›ﬂ iliﬂkilerle ba¤lant›l› olarak çal›ﬂ›yorlar, ama onlar› da biz meﬂrulaﬂt›rm›ﬂ›z. Nas›l meﬂrulaﬂt›rm›ﬂ›z? Yasal kay›t d›ﬂ› ekonomi yoluyla onlar›n buradan
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elde ettikleri gelirleri repoda, faizde, devlet tahvilinde veya borsada yat›rma imkân›
sa¤lam›ﬂ›zd›r, borsay› vergiden muaf tutmuﬂuzdur. Bu takdirde yer alt› ekonomisini suçlamak, yer alt› ekonomisine bakmak yanl›ﬂ olur. Peki ne yapmal›y›z? Bence yap›lmas› gereken ﬂudur: Yer alt› ekonomisinin, yani birkaç yeri ki bunun tabiri geçen
gün bir aç›k oturumda Say›n Ar›kan kazlard›r dedi, yakalanan kazlar› yolmay›n dedi.
1980’li y›llarda da rahmetli Nejat Eczac›baﬂ› yakalad›¤›m›z kuﬂlar› lütfen yolmay›n›z diye o dönemin Defterdar› Say›n Kemal Civelek’e böyle bir oturumda hitap etmiﬂti.
ﬁimdi, bizim Maliye teﬂkilat›m›z ya da Maliye bir para bulun denildi¤i zaman
yapt›¤› iﬂ kuﬂ haz›r, kaz haz›r bunun tüyünü yolmakt›r. Bütün tüyler yolununca bir
ﬂey kalmaz. Nas›l kalmaz? Yasal kay›t d›ﬂ› ekonomiyi teﬂvik edeceksin, ondan sonra döneceksin diyeceksin ki, burada a¤›l›n içine girmiﬂ kazlar son tüylerini de bir
versinler bakal›m. Bu yanl›ﬂt›r, bu yanl›ﬂl›¤›n sonucu nedir, toplumsal sonuçlar› nedir ona bakmak lâz›m. Bir kere yasalar›m›z kay›t d›ﬂ› ekonomiyi düzeltece¤iz diye
ç›kmaya baﬂl›yor. Böyle bir devlet düzeni olmaz. Burada de¤erli hukukçu Say›n Kazan’›n yan›nda ﬂimdi söyleyeceklerim söylenmedi ama aram›zda bir toplum sözleﬂmesi var. Be¤ensek de, be¤enmesek de demokratik, anti demokratik desek de bir
Anayasam›z var. Biz kalk›yoruz bu aram›zdaki toplum sözleﬂmesine Anayasa'ya
ayk›r› davran›ﬂlarda bulunuyoruz. Geliﬂtirdi¤imiz kay›t d›ﬂ› ekonomiyi ihmal ediyoruz, buna karﬂ›l›k kazlar dedi¤imiz yerden al›yoruz.
Türkiye’de fedakarl›k denince akla ne geliyor; akla gelen ﬂey hemen s›k› para
politikas›. Yani, vatandaﬂ biraz daha s›k›ls›n, az harcas›n, kemeri s›ks›n. ‹yi ama,
sen bu s›k› para politikas›n› al›rken, herkesi fedakarl›¤a do¤ru iterken elinde Hazine
bonosunu bulundurandan da savunma türü niye bir ﬂey alm›yorsun? O bir beyanname de vermedi¤i için ekonomik denge vergisinden bile s›y›rm›ﬂt›r vergiden muaf olan
bu yöntemiyle.
ﬁimdi toplumsal sorunlar› arkadaﬂlar›m›z aç›klayacaklar ama ilk bir tanesi
baﬂl›klarla söyleyeyim. ‹stihdama büyük etkisi vard›r. ﬁu anda toplumumuz istihdam› kaçak yapmaya yönelmiﬂtir. Bugün Hürriyet gazetesinde çok güzel bir yaz›
var Ertu¤rul Özkök’ün. Bir han›mefendi, herhalde Alarko villalar›nda yaﬂayan bir han›mefendi son dakikada pazara gidiyor yan›ndakine terlik alacak. Yani, bunu salonda anlat›rken ben pazarda terli¤i kendime de¤il de yan›mda çal›ﬂan kad›na alaca¤›m diye anlatm›ﬂ. Terli¤in pazarl›¤›n› yap›yormuﬂ, baﬂ›n› kald›rm›ﬂ terlik kaç lira
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soracak, bir bakm›ﬂ ki üç gün evvel o¤lunun okulundaki bir dersin hocas›. Utanm›ﬂ,
düﬂünmüﬂ, baﬂ›m› m› öne e¤eyim, yukar› m› kald›ray›m ve gitmiﬂ.
Kay›t d›ﬂ› ekonominin bence sonucu bu ülkede belirsizli¤e neden olmuﬂtur. Bu
belirsizlik sonras›n› hükmetme durumunda olanlar da kurals›zl›¤› yaratm›ﬂlard›r,
kurals›z davranmaya baﬂlam›ﬂlard›r ve bunlar geçmiﬂteki ideolojilerini, geçmiﬂten
ald›klar› ideolojilerini bugün de sürdürmüﬂlerdir. Can›m Anayasa bir kere delinmekle
bir ﬂey olmazdan baﬂlam›ﬂlard›r, hukuku delmiﬂlerdir, hukuku çi¤nemiﬂlerdir, bu hukuku çi¤nemiﬂlik art›k yer alt› ekonomisini, kay›t d›ﬂ› ekonomisini konuﬂmak yerine
bence devlet eliyle geliﬂtirilmiﬂ ekonomik araçlardan ve bu konudaki ekonomik kararlardan kaç›n›lmas› gerekti¤ine inan›yorum, istihdama da etkisi oldu. Vergisiz çal›ﬂma durumu herkesin bir yerde sigortas› vard›r, ama ikinci iﬂte hiçbir yerde sigortas› yoktur. ‹nsanlara az parayla tek yerde çal›ﬂmak yerine 34 yerde çal›ﬂt›rmaya al›ﬂt›rm›ﬂlard›r. Bu da devlet eliyle kay›t d›ﬂ› ekonomiyi geliﬂtirmektir. Çok iyi
hat›rlan›rsa sözümü buna bir örnekle kapatmak istiyorum.
Denmiﬂti ki, can›m benim memurum iﬂini bilir, vatandaﬂ iﬂinibilir, iki yerde çal›ﬂ›r, çal›ﬂt›¤› ikinci yer vergiden muaf, sosyal güvenli¤in konuﬂulmad›¤› yerdir. Ondan
sonra gelece¤imiz olan sosyal güvenlik sistemimiz de çöker, di¤er bütün de¤erlerimiz çöker. Sabr›n›z için teﬂekkür ederim.

Turgut Kazan
Ben ﬂimdi Ba¤›ms›z Denetçiler Derne¤i Baﬂkan› Say›n Fatih Dural’a sözü veriyorum.
Buyurun efendim.

Fatih Dural
Teﬂekkür ederim Say›n Baﬂkan. Say›n Defterdar, Birli¤imizin Say›n Baﬂkan›,
say›n hocalar›m›z, de¤erli meslektaﬂlar›m; son günlerde hep bu konuyu konuﬂuyoruz ve görüyorum ki, biz bu konuyu daha çok konuﬂaca¤›z. Türkiye’nin temelindeki
sorun bakt›¤›m›z zaman Türkiye bir dehﬂet paradoksu yaﬂ›yor. Nas›l bir paradoks
diye bu bak›yorsunuz, her pencereden bakt›¤›n›zda herkes kendi hakl›l›¤›n› ortaya
koyabilecek çok ciddî argümanlar söylüyor. Türkiye o hale gelmiﬂ ki, biraz önce Say›n Baﬂkan'›n söyledi¤i gibi vergi vermeyenler için Türkiye bir vergi cenneti. Yüzde
22.5 oran›nda inceleme var, arka arkaya politik rüzgârlarla gelen malî af yasalar›
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var ve e¤er biraz bir cesaretiniz varsa o cesaretiniz gere¤i vergi kaç›r›yorsan›z çok
büyük ölçüde kazan›yorsunuz, bu yönüyle bir vergi cenneti Türkiye.
Dünyada vergi cehennemi olan yerler var, gene hepimiz biliyoruz bizler meslektaﬂ›z, dünyada vergi cenneti olan ülkeler de var. Ama benim için diyeyim hem cenneti ve hem cehennemi ayn› noktada birleﬂtirebilen bir ülke yok bizden baﬂka. 1950
y›l›nda baﬂlayan ça¤daﬂ vergicilikle geldi¤imiz nokta buras›, bu çok ay›p. Her ne kadar meslek kanunu 13 Haziran 1989’da ç›km›ﬂsa, bu ülkede 1950’den beri ça¤daﬂ
vergicilik uygulan›yor. Bu ülkedeki ça¤daﬂ vergicili¤in temeli dünyada ça¤daﬂ vergicili¤i getiren adam Neumark zaman›nda kurulmuﬂ. Dünyan›n hemen her yerinde ayn› ilkeler var ça¤daﬂ ülkelerde. E¤er biz bugün Türkiye’yi do¤ru alg›lamazsak, do¤ru
de¤erlendiremezsek daha çok tart›ﬂ›r›z.
Onun için bugünü çok iyi alg›lamam›z lâz›m, fazla zaman da kalmad› art›k,Türkiye dibe vuruyor. Hep söylüyorum. Son derece iyimser bir yap›m var, ümitle bekliyorum ki, dibe vurup ayn› h›zla yukar›ya ç›kaca¤›z. Ama kendi kendime bile itiraf etmekten korktu¤um bir kayg›m var. Her zaman dibe vurdu¤umuz zaman ayn› h›zla
ç›kamayabilirsiniz toplumlarda. E¤er toplumun dibi çatlarsa o zaman örnekleri hemen kuzeyimizde, hemen bat›m›zdaki ülkelerde var, çok ciddî sosyal problemler olur.
1980 sonras›na bak›n›z, 88 tane vergi kanunu ç›km›ﬂ, 120 tane Bakanlar Kurulu karar› var, say›s›n› hesaplayamad›¤›m ﬂeyler de var. Hani vergi hukukunun temel ilkeleri? Vergi hukukunda baz› temel ilkelerimiz var bizim. Diyor ki, vergi kanunlar› basit olmal›d›r, vergi kanunlar› aç›klanabilir, uygulanabilir olmal›d›r. Hep soruyorum, özel likle 3446 ve 4008 say›l› yasalarla getirilen de¤iﬂikliklerden sonra bu
mesle¤in en iyisini biliyorum diyen insanlar›n bile yüzde 90’›n›n sa¤l›kl› kâr da¤›t›m
tablosu yapabilece¤ini, sa¤l›kl› stopaj matrah› hesaplayabilece¤ine inanm›yorum.
Çok net söylüyorum. Bu onlar›n ay›b› de¤ildir. ‹deal kanun düzenliyoruz diye yahut
her gelen politik, her gelen kanun düzenlemekle Türkiye’nin ç›k›ﬂ› yok.
Ve Türkiye’de art›k lütfen, gerçekten g›na geldi, vergi reform sözcü¤ünü etmeyelim, e¤er edeceksek bir defa gerçekten toplumsal uzlaﬂma sa¤layarak, yeniden
toplumsal sözleﬂmeyi imzalayarak ve gerçekten bir defa yapal›m. 88 defa vergi reformu olur mu bir ülkede? Bunun ad› vergi reformu falan de¤il, her gelen politik rüzgara göre, her gelen geliﬂmeye göre yeniden bir kanuni düzenleme yapmak. Türk
vergi sistemi bir sistem olmaktan ç›km›ﬂt›r, Türk vergi sistemi bugün tek tek kanunlar›n bir araya geldi¤i bir vergi kanunlar› toplulu¤u, sistem de¤ildir.
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Bir ﬂeyin sistem olabilmesi için ö¤retide birbiriyle nedensellik ba¤› olan ilkeler
bütünü olmas› gerekir. Bak›n›z vergi hukukunun temel kurallar› vard›r, içinizde çok
de¤erli hocalar›m›z var. Biz vergi hukukunda, vergi hukukunu anlatan, okutan, de¤erlendiren hocalar önce bu temel ilkeleri aktar›r›z. Bu temel ilkeler 1980 sonras›nda fantezi gibi kullan›lan, s›navda soruldu¤u zaman herkesin do¤ru cevap verdi¤i,
ama kanun düzenlerken, bunlar› yarg› organlar›nda de¤erlendirirken, bunlar› yasama organ›nda Bütçe Komisyonu'nda, Adalet Komisyonu'nda görüﬂürken geldik.
Söyler misiniz bana bugün, temel kanun, vergi kanunlar› yasalarla konulur, yasalarla kalkar ilkesi var m› Türkiye’de?
Beyler, efendiler, de¤erli üstatlar›m; asgari ücret bugün Türkiye’de sürünme
ücreti haline gelmiﬂtir, sürünme ücretinden hiçbir gerekçeyle, ama hiçbir gerekçeyle
vergi alamazs›n›z. Vergi almamak için veya vergiyi almak için ne yapmak lâz›m? Dedim ki, ça¤daﬂ devlet vergi s›k›s›n› yapan devlettir, buraya kadar hep ﬂikâyet ettim
kamu ad›na, mükellef penceresinden bak›yorum olaya. E¤er bir ülkede yüzde 40
enflasyon varsa, ki biz yaﬂ›yoruz, 40’›n çok üzerinde enflasyon var. E¤er ﬂirket yüzde 25 kâr ediyorsa, 5 y›lda bu ﬂirket bat›yor. Düﬂünebiliyor musunuz, dünyan›n hiçbir yerinde yüzde 90 vergiyi bile akl›m alm›yor, yüzde 95 vergiyi bile akl›m alm›yor,
yüzde 100 vergiyi bile bir vergi uzman› olarak akl›m alm›yor. Öyle dönemler olabilir
ki, yüzde 100 vergi ama, dünyan›n hiçbir yerinde gelir vergisi ad›yla servet vergisi
al›nmaz. Reel gelir üzerinden vergi al›n›r, temel kural bu. Önce kazanacak, sonra o
kiﬂiden tam vergiyi alacaks›n›z. Bunun üzerinde niye bu kadar duruyorum? E¤er,
gerçekten adamdan, reel kazanc›ndan vergi alm›yorsan›z dünyan›n her yerinde büyük bir dirençle karﬂ›laﬂ›lan vergi kanunlar›na karﬂ› son derece fazla dirençle karﬂ›laﬂ›yoruz.
Türkiye’nin sorunlar›n›n çözümünde önce toplumsal bir uzlaﬂmam›z gerekiyor,
çok fazla vaktimiz kalmad›. Onun için 1980’li y›llarda oldu¤u gibi daha çok say›da
panel yap›p bu konular› konuﬂaca¤›m›z› zannetmiyorum. Türkiye 1995 y›l›nda, Türkiye 1996 y›l›nda hangi politik iktidar gelirse gelsin vergi sorununu çözmek zorundad›r. Kay›t d›ﬂ› ekonominin rakamlar›n› hesaplad›¤›n›z zaman herkes birbiriyle yar›ﬂ
ediyor, 1 katrilyon lira, 2 katrilyon lira, 4 katrilyon lira, ama bir çal›ﬂmalar›m›z yok.
Ulus olarak bu manada pozitif düﬂünmeyi beceremiyoruz. Hiç tart›ﬂ›lmamas› gereken kavramlar var, hukukun üstünlü¤ü, ﬂeffafl›k, kamu fonlar›n›n korunmas›. E¤er,
bunlar› yapam›yorsan›z ça¤daﬂ devlet olabilmeniz mümkün de¤il. Bunlar› yapmak
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için ne yapmak gerekiyor o zaman? Türkiye hangi itibarla olursa olsun önümüzdeki
dönemde kay›t d›ﬂ› ekonomiyi kavrayacakt›r. Kay›t d›ﬂ› ekonomiden kast›m hiçbir
zaman ne eroin ticareti ne esrar ticaretidir. Onlar bizim konumuz de¤il, onlar vergicilerin konusu de¤il, onlar hukukçular›n konusu de¤il.
Finansman teorisinde biz dersleri anlat›rken bir saadet zincirinden bahsederiz, deriz ki, bu Türkiye’de de yaﬂanm›ﬂt›r 1980’li y›llarda, Ankaral› bankerle ‹stanbullu bankerler olay›nda. Gelenle gideni ödeme tekni¤i. Gelenle gideni ödemek ne demek? Kâr zarara bakmazs›n›z orada. E¤er siz satt›¤›n›z mal› bir gelir elde edebiliyorsan›z ve bu gelirle o günkü nakit ak›m tablosunu tutturuyorsan›z bu saadet
zinciri sürer ve kötü niyetliyse, bu arada da siz benden çekti¤iniz paralarla bir yere
gelebilirsiniz. Türkiye ﬂu anda e¤er bir ﬂirket olsa ve biz o ﬂirkette param›z› denetim yapacak olsak ba¤›ms›z denetimin sonucunda verece¤iniz raporun sonunda
birtak›m ﬂeyler do¤rudur, e¤ridir diyebiliriz ama yöneticiye verdi¤imiz raporlara da
bu ﬂirket teknik iflas halindedir. Ne yap›labilir teknik iflas halinde? Sermaye art›r›m›
yap›labilir, ne yap›labilir, belki piyasa de¤erlerini, bunda paraya çevrilerek onlarla bir
iﬂletme sermayesi sa¤lanabilir, bunlarla borç kapat›labilir.
Bu kadar s›cak, bu kadar büyük stres alt›nda Türkiye de birtak›m yanl›ﬂl›klar
yapacakt›r, ne yapacakt›r? Ekonomik denge vergisi, net aktif vergisi benzeri bir vergi alacakt›r yahut son zamanlarda duydu¤um, Say›n Sevi¤’nin de çok iyi bildi¤i ﬂiddetle karﬂ› ç›kt›¤›m›z KDV'yi yüzde 90 indirim, ne lüzum var niye yüzde yüzünü indiriyorsunuz diyeceklerdir. ﬁuna inan›yorum, ülkeler gerçekten zorda kalabilirler, ülkelerin öyle günleri olabilir ki, kendi vatandaﬂlar›ndan evinizdeki ekme¤in yar›s›n› bana
verin diyebilir. Yüzde yüz anlay›ﬂla karﬂ›l›yorum, ama net aktif vergisi ad›yla batm›ﬂ
olan firmadan 30 milyar lira almay›, bunu da vergi olarak bu manada savunmay›
gerçekten üzülüyorum. Ben varl›k vergisini yaﬂamad›m, ama varl›k vergisinin hikayesini üstatlar›mdan çok iyi dinledim ve iddia ediyorum varl›k vergisi bile harici karinelere göre al›nm›ﬂt›r, net aktif vergisinden daha sa¤l›kl›d›r, daha geldi¤imiz noktada
neler yap›lmaya geldi¤ini kay›t d›ﬂ› ekonominin zaman zaman görüyorum.
Çok de¤erli dostlar›m›z, çok de¤erli arkadaﬂlar›m›z kay›t d›ﬂ› ekonominin erdeminden bahsediyorlar. Beyler bu bir dehﬂettir. Dünyan›n hiçbir yerinde kay›t d›ﬂ› ekonomi istihdam yarat›yor diye, kay›t d›ﬂ› ekonomi memlekete katma de¤er yarat›yor
diye, kay›t d›ﬂ› ekonomi ülkeye döviz kazand›r›yor diye kay›t d›ﬂ› ekonomiye göz yumamazs›n›z. Kay›t d›ﬂ› ekonomi demokrasinin düﬂman›d›r, kay›t d›ﬂ› ekonomi hukuk sis-
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teminin düﬂman›d›r, kay›t d›ﬂ› ekonomi 21’inci yüzy›lda tüm de¤erler sisteminin düﬂman›d›r. Ne yapmak lâz›m o zaman? Zaman zaman arkadaﬂlar›m›zla konuﬂuyoruz, tamam entelektüel baz da kendi kendimizi tatmin etmeler bunlar. ‹stanbul’da baz› bölgeler var, Aksaray, Beyaz›t, Laleli diyoruz kurtar›lm›ﬂ bölgeler olarak diyoruz, Sal› Pazar› kurtar›lm›ﬂ bölge diyoruz, Sar›gazi kurtar›lm›ﬂ bölge diyoruz, Sultanbeyli kurtar›lm›ﬂ bölge diyoruz. ‹stanbul’un göbe¤inde kurtar›lm›ﬂ bölgelerden bahsedebiliyoruz.
Bak›n, her ﬂeyi her pencereden söylüyorum. Bir vergi s›k›s› olacak, vergi adil olacak, enflasyon muhasebesi yüzde yüz hiç tart›ﬂmas›z konacak. Bugün bankalara koymuyoruz ba¤›ms›z denetim ola¤anüstü kârlar var, d›ﬂar›da kabul etmiyorlar, enflasyon muhasebesini uygulay›n, enflasyon muhasebesi uyguluyoruz. ‹çinde bir örnek Bankalar Kanununa göre yanl›ﬂt›r, do¤ru de¤ildir. ﬁimdi, bak›n›z enflasyon muhasebesinin
uygulanmas› demek reel geliri yakalamak demektir. E¤er reel geliri daha kavramaktan
korkuyorsan›z, hiçbir kanun de¤iﬂikli¤iyle gerçek anlam›yla Türkiye’de vergi toplayamazs›n›z. Bugün vergi oranlar›n› yar›ya indirin, bugünkü vergi toplanacak, çok samimi
kanaatim budur yüzde 50, yüzde 50 aç›k ekonomi, kapal› ekonomi diye var sayd›¤›m
için söylüyorum.
Kay›t d›ﬂ› ekonominin kavranmas›nda samimi inanc›m meslek odalar›na, bu mesle¤in mensuplar›na ve sizlere çok görev düﬂüyor. Ama bu görev düﬂerken bir ﬂeyi çok
aç›k yüreklilikle itiraf etmeliyim. E¤er, bugünkü yap› hâlen devam ederse ve bizler bu
toplumsal koﬂullar içerisinde bu ﬂirketlerin denetimini, ama ba¤›ms›z denetim ﬂirketi
olarak SPK’ya ba¤l› ﬂirketler, ama son ç›kan, gerçekten bir kilometre taﬂ› oldu¤una
inand›¤›m tasdik tekni¤iyle tasdik etti¤imiz ﬂirketlerde bizi çok ciddî sorunlar bekliyor. O sorunlar› çok daha teknik bir toplant›da tart›ﬂmak üzere. Çok önemli, çok
önemli sorunlar var. Dünyan›n her yerinde bu meslekler ve yan›mda çok de¤erli bir
avukat var, çok de¤erli bir hukukçu var. Hukuk iﬂi beyazd›r, toplumlar› ayakta bu meslekler tutar. Denetçi malî tablolar›, finansal tablolar› do¤ru oldu¤unu söyler, hukukçu
o do¤ruluk için ne gerek mükellefin hakk›n›, gerek kamunun hakk›n› hukukun üstünlü¤ü
çerçevesinde korur.
Bugün geldi¤imiz noktada Türkiye’de çok ciddî bir kirlenme vard›r. Tek tek bu kirlenmenin nedeni o kiﬂidir, bu kurumdan demek istemiyorum. Çok fazla negatif enerji
harc›yoruz biz Türkiye’de, hâlâ harc›yoruz. Ama geldi¤imiz bu noktada art›k dibe vurmak üzere oldu¤umuz bu noktada çok daha da geriye dönük, sendin bendin kavga s›na gitmeyi, polemik yaratmay› sevmiyorum. Ama ﬂu geldi¤imiz noktada hangi iktidar
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olursa olsun, hangi partiye, hangi politik görüﬂe sahip olursa olsun Türkiye vergi sorununu çözmelidir. Ama vergi sorununu çözerken adil olmal›d›r, vergi sorununu çözerken
1980’den sonra yap›lan de¤iﬂikliklerle vergi kanunlar› 1950’deki kanunlar›n bile gerisine düﬂmüﬂtür, ça¤daﬂl›k ad›na dememeliyiz, diyememeliyiz.
ﬁu anda 1980 sonras› geldi¤imiz noktada bugünkü vergi kanunlar› çok aç›k yüreklilikle söylüyorum, akademik olarak herkesle tart›ﬂabilirim. 1950’lerdekinin gerisindedir, ça¤daﬂl›k ad›na bunun savunulmas› mümkün de¤ildir bu kanunun. Vergi hukuku
ne zaman hukuk boyutunu yakalarsa, ne zaman ça¤daﬂl›k boyutunu yakalarsa, ne
zaman gerçek gelir boyutunu yakalarsa o zaman Türkiye bir yere gelebilecektir. Bunun
da yolu öncelikle siyasal kararl›l›ktan geçiyor. Ama, Türkiye’de görüyoruz ki, genellikle
Do¤u toplumlar›nda böyle. Biz hep tokat yiyerek, yahut kafam›z› duvara vurarak yahut hep deneyerek yan›larak ö¤reniyoruz, deneyerek yan›larak ö¤reniyoruz, okumay›
sevmiyoruz, tarih bilincimiz dahi, arﬂiv sistemimiz yok, rakam› sevmiyoruz.
Öyle ﬂeyler var ki, çok k›sa bir süre önce, birkaç y›l önce OECD’nin yapt›rm›ﬂ oldu¤u araﬂt›rmalar Türkiye’de yay›nlanmad›. Bunun raporu o günkü Maliye denetimin
en tepesindeki insana verildi. Biliyormusunuz o rakamlar Türkiye’de yasaklanm›ﬂt›r.
ﬁeffafl›k ad›na bunu anlam›yorum. Türkiye her ﬂeyden önce ﬂeffaf olmak mecburiyetindedir, kay›t d›ﬂ› ekonominin kavranmas› baﬂka türlü mümkün de¤ildir. Ama, bunu
yaparken, vergi s›k›s›n› yaparken insanlara da sen bat, sen bunun sonunda batmak
zorundas›n, vergi vereceksin denilmemelidir. O zaman oyun oynarken hangi oyunu oynuyorsak o oyunu tüm kurallar›yla, art›s›yla eksisiyle, e¤risiyle do¤rusuyla ciddî olarak yapmam›z lâz›m.
Bunlardan nas›l ç›kacaklar›m›zla ilgili bu tebli¤imizin sonunda baz› önerilerim var
vergi kanunlar›yla ilgili yap›lmas› gereken. Ama, bilemiyorum belki sorularda oraya geliriz. Zaman› çok kötü kullanmak istemiyorum, ama söyleyece¤im ﬂu: Biraz önce bir beyazl›k kavram›ndan bahsettim. O beyaz biz denetçiler ve yan›mda oturan de¤erli hukukçu, hukukçulara verilebilecek gibi görünüyor Türkiye’de. Hepinize sayg›lar sunuyorum.

Turgut Kazan
Bu duygusal ve tepki dolu konuﬂma beni o kadar etkiledi ki, ben de teﬂekkür ediyorum. Tabîî bu önemli sorunu bu kadar aç›k ve bu kadar özlü biçimde dile getirdi¤i
için Say›n Dural’a ve sözü D‹SK ad›na konuﬂma yapacak Say›n Ata’ya b›rak›yorum.
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Herhalde kendileri de çal›ﬂanlar›n sorunlar›yla ilgili, verginin as›l nereden al›nmas› gerekti¤i ile ilgili baz› ölçüleri olacakt›r. Buyurun Say›n Ata.

Mehmet Ata
De¤erli konuklar, önce Muhasebeciler Günü’nü ve Vergi Haftas›’n› ben de kutluyorum. Böyle bir panelde bize de konuﬂma olana¤› sa¤land›¤› için de teﬂekkür ediyorum. ﬁimdi, Say›n Kazan ben kiﬂilerin vergi yüküyle ilgili pek bir ﬂey de söylemek istemiyorum. Bu iﬂin uzmanlar›, de¤erli konuﬂmac›lar gerçekten çok güzel ﬂeyler söylediler. Benim de baz› notlar›m var. Ben bir baﬂka yan›n› de¤erlendirmeye çal›ﬂaca¤›m.
Bütün de¤erli uzmanlar›n anlatt›¤› ﬂeyleri düﬂünürsek düﬂmanl›k bu toplumun
içerisinde. ‹ﬂte bu komünistler ﬂöyle yapt›, bu D‹SK böyle yapt›, ﬂunlar oldu filan dendi, neredeyse biz bile komplekse kap›lacakt›k, hakikaten bizim memleketin aleyhine mi
bir ﬂeyler yap›yoruz diye.
ﬁimdi, düﬂünüyorum bizim yok oldu¤umuz bir 12 sene geçti üzerinden, ﬂimdi
tablolar karanl›k hale gelmiﬂ, o zaman biraz vicdan huzuruna do¤rusu kat›ld›¤›m› söyleyebilirim rahatl›kta. Çünkü, hatta yoklu¤umuzda iﬂler biraz daha karanl›¤a gitmiﬂ
gibi geldi bana. Çünkü, toplumu denetleyen, güçler de tasfiye edilince iﬂler daha da
zorlaﬂ›yor, toplumun gelece¤i daha da karar›yor. Çünkü, toplumun gelece¤ine birtak›m
ipotekler konuyor. Ne ad›na konuyor? Toplum ad›na, halk ad›na, bilmem ne ad›na, ﬂu
ad›na bu ad›na konuyor, ﬂunu düzeltmek bunu düzeltmek ad›na konuyor. Ama, vazgeçtik buraya kadar dendi¤i zaman da bir bak›yoruz ki, çok daha karanl›k bir tablo ç›k›yor.
‹ﬂte anarﬂinin kökünü kaz›yaca¤›z diyorlar, Do¤u’da ak›l almaz ﬂeyler yap›yorlar
bir dönem, iﬂte yap›l›yor, ﬂöyle yap›ld›, memleket gidiyor deniyor. Döndü¤ümüz geldi¤imiz noktada memleket o zaman gitmiyor, memleket. Bak›yorum memleket neredeyse
dönülecek noktaya gelmiﬂ, hep onu söyleyenler 12 y›ld›r 15 y›ld›r bu iﬂi kökünden halletmek üzere gelmiﬂlerdi. O zaman devlet çöküyor, böyle çürüyor, de¤iﬂik kurumlar›
dendi, onlar› düzeltmek üzere bu tür ﬂeyler, kanunlar, yasalar, Anayasalar yap›ld›,
geldi¤imiz noktaya bak›yoruz daha geri bir noktaday›z.
12 y›l sonra, aradan sonra yeniden faaliyete geçti¤imizde gördük ki, bu Türkiye her anlam›yla kaçak yap›s› daha çok olan bir ülke. Kaçak vergisi daha çok olan
bir ülke, daha her ﬂeyin daha ruhsats›z hale geldi¤i bir ülke ve daha ruhsats›z kiﬂilerce yönetildi¤i bir ülke durumunda. E, bu kadar çok ruhsats›zl›k bir araya gelince
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de kimlerden ruhsat al›nd› o da do¤rusu bir tart›ﬂma konusu diye düﬂünüyorum.
Onun için ben de¤iﬂik bir aç›dan konuﬂay›m. ﬁimdi oradan da geliyoruz, ya biz yeniden D‹SK faaliyete baﬂlam›ﬂ, yüzde barajlar konmuﬂ, yasalar iﬂte diyor ki, ﬂu kadar önce iﬂ kolunda yüzde 10 üye kaydedeceksin. 300 bin kiﬂi çal›ﬂ›yorsa bir iﬂ kolunda 30 bin kiﬂiyi bir kere kafadan kaydedeceksin. Yani, biz stadyuma 30 bin kiﬂiyi toplay›p tek tek üye kaydetmeye kalk›ﬂsan bir baﬂka boyutu, ama 10 kiﬂiyle sendika kuruyorum dedi¤iniz zaman bu kuruluﬂ olma bir ﬂey ifade etmiyor. Kanunda diyor ki, noterden tasdikli olacak.
D‹SK’in, ﬂimdi tam böyle kabaca bir söylersem herhalde bir 70-80 milyar› iki
y›l içerisinde noterlere gitti. Yani, bu kiﬂinin y›llarca al›n terini, göznurunun ve y›llarca gerçekten hapishaneleriyle, iﬂkenceleriyle, her ﬂeyiyle yaﬂad›¤›m›z bir birikimin
ürünlerinin bir yok u¤runa, bir bu ﬂekilde bir yasal rezillik u¤runa oluﬂudur.
Peki, bütün bunlar› yerine getirdik de ne oldu diyeceksiniz? Geriye do¤ru düﬂünüyorum, bak›yorum da gerçekten bu D‹SK’in bu 600 bin üyesi özel sektörde örgütlülü¤ü bu ülkeye çok önemli bir katk›ym›ﬂ. Sadece dar bir çerçeveden bakt›¤›mda öyle. Vergisiyle çok önemliymiﬂ, ﬂunuyla önemliymiﬂ, bunuyla önemliymiﬂ, iﬂverenleri denetim alt›na almak bak›m›ndan bile önemliymiﬂ. Yani, çünkü o çal›ﬂma faaliyeti, o demokratik, o toplu sözleﬂmelerle getirdi¤iniz kurallarla daha fazla zapturapt alt›na al›nma olana¤› ç›km›ﬂ, daha özgür yap›lar ç›km›ﬂ. 1 milyona 4 milyon
sigortal› görünüyor, 1 milyona yak›n çal›ﬂan› var, ﬂimdi de bir özelleﬂtirme olay› var.
E¤er onlar da özelleﬂtirme sonunda, bunlar da elden giderse iﬂletmeler Türkiye’deki
herhalde bütün örgütlü sendikal› iﬂçi say›s› 400 bin, 300 binlere kadar düﬂebilir.
ﬁimdi, böyle örgütsüz bir toplumda nas›l bir ﬂey yap›labilir? Ben size ne söyleyeyim? Demin konuﬂmac›lar da, Say›n Baﬂkan da konuﬂmas›n›n aras›nda söyledi,
sigortas›z çal›ﬂma olay›n›. Örgütlenmeye baﬂlad›¤›m›zda gördük ki, “a” iﬂyerine gidiyorsunuz, üstelik ihracat da yapan, iﬂte tekstil kesimi de var, 300 kiﬂi var iﬂ yerinde 30 kiﬂi, 40 kiﬂi sigortal›. ﬁimdi yasa öyle bir düzenlenmiﬂ ki, öyle düzenlenmiﬂ ki toplu sözleﬂme görüﬂmeleri olmas› için ama bu üyelerin sigortas› için. Yani
ﬂu sicil numaral› iﬂ yeri olacak, o sicil numaras› da ﬂöyle sigorta sicil olan iﬂ yerleri, üyeleri kaydedece¤im ve bütün bu iﬂlemleri yapaca¤›m, bunlar› da alaca¤›m notere
götürece¤im, o paray› da oraya gömece¤im ve sonra da ben toplu sözleﬂme ça¤r›s›
yapaca¤›m. Ça¤r› yapabilmekte de tek ﬂeyse yar›dan bir fazlay› geçece¤im.
Bu, kay›t d›ﬂ› ekonomi gibi bir olay nedir? Peki, devletin bizzat kendisi bunu yap›-
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yorsa, bir devletin en üst düzeyindeki yetkilerle ilgili ﬂu kadar mal varl›¤› var diye bir
zaman, o da devletin en yetkili kiﬂisi. ‹ﬂte ben falan zamanda ﬂu kadar param vard›,
bu bana iﬂte geldi de bu kadar zamanda böyle iﬂte böyle oldu¤u dedi¤i de bu bir itiraft›r. Yani, bu devletin siyasal iktidarlar›n içine düﬂtü¤ü durum ve onun sonuçlar›ndan kendine en az›ndan meﬂru k›lmak için de söylüyorum. Ya biz bu kadar böyle büyük
bir dehﬂeti yaﬂ›yoruz.
‹ﬂte ﬂimdi sigortas›z çal›ﬂma, düﬂünün ki, sendikalaﬂma olay› daha kolay olabilse, yani iﬂçi bir iﬂ yerine girdi¤i zaman sigortas›z olup olmad›¤›n›n bile fark›nda de¤ilse, nas›l orada biz örgütlenece¤iz, nas›l iﬂçi onun her ay gidip bu kadar iﬂsizlik ortam›nda ya benim sigortam› yat›r›yor musun diyecek? Bunu bile diyemiyor. ‹nsanlar
ﬂimdi bir kuﬂak, 1970’li y›llar, 1980’li y›llarda çal›ﬂanlar ﬂimdi emekli olmak için baﬂvuruyorlar, birçok üyemizden görüyorum bunu. Yeniden bu sigorta emeklilik yasas› de¤iﬂece¤i için panik halinde emekli. Bir bak›yor ki, ﬂu kadar daha sigortas› ödenmemiﬂ.
Ha bire, y›lda dört tane, y›lda üç tane sigortayla ilgili bordro veriliyorsa bir tanesi verilmiﬂ. Girmiﬂ ç›km›ﬂ, girmiﬂ ç›km›ﬂ, iﬂçi çal›ﬂmaya devam ediyor. ﬁimdi bu, iﬂte öbür
ucuna kadar geldi¤imizde vergisi, bilmem nesiyle bir tablo ortaya ç›k›yor, bu da ﬂu anda gerçekten toplumun içinde bulundu¤umuz durum. Yani, kay›ts›z kiﬂilerce siyasal
kay›ts›zl›¤›n yol açt›¤›, dar anlamda söylüyorum bunlar›. Kay›ts›zl›k geliyor toplumsal
kay›ts›zl›¤a dönüﬂüyor. Toplumsal kay›ts›zl›k duyars›zl›¤a dönüﬂüyor. Duyars›zl›k öyle
boyuta geliyor ki, art›k hiçbir ﬂeyde tepki yok, tepkisiz bir toplum olmuﬂuz. Yani, biz
kendileri tam anlam›yla her anlamda, iﬂçileriyle, toplumun di¤er kesimleriyle örgütlenme özürlü bir toplumuz.
Bu örgütlenme özürlü bir toplum oldu¤umuz için de kifayetsiz muhterisler taraf›ndan yönetiliyoruz. Bun da biraz da kendi pay›m›zda bir ﬂey var. Ama as›l sorun bu
devletin o geleneksel yap›s› içerisinde vatandaﬂ›yla ilgili. Diyelim ki, vergi mükellefidir,
iﬂçidir, ﬂudur, budur, bu taraf›yla ilgili güvensizlik. Bizim devletimiz siyasal iktidarlar
yasa ç›kartt›klar› zaman iﬂte ﬂu hakk› veriyoruz diyorlar. O hakk›n kullan›m›yla ilgili de
arkas›ndan bir sürü yasa ç›kart›yorlar. 12 sat›r ﬂunu da yapamazs›n, bunu da yapamazs›n. Yani, bu nas›l bir mant›kt›r, nas›l bir anlay›ﬂt›r ki, devlet verdi¤i hakla ilgili 2
sat›r hakla ilgili, 12 sat›r yasaklar manzumesi gelir.
Vergi yasas›yla ilgili olay böyle. Sadece vergi almaya gerek de¤il de, vergiyle ilgili yap› ortaya ç›k›yor. Bizdeki Sendikalar Yasas› da öyle. Yani, Sendikalar Yasas›
sendikal› olmay› kolaylaﬂt›rmak için de¤il, zorlaﬂt›rmak için kurulmuﬂ bir yasa ve
gerçekten de bir ibret yasas›d›r. ‹ﬂte biz böyle hepimiz de bir araya geliyoruz, bu
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toplumun duyarl› insanlar› zaman zaman beni ba¤›ﬂlay›n yanl›ﬂ da anlaﬂ›lmas›n.
Yani bütün bu kay›t d›ﬂ› ekonomi geliﬂirken tesadüfen geliﬂmedi, bu dünyada da giderek yayg›nlaﬂan bir olay.
Biz, mutlaka önce toplumun her kesimiyle ilgili bu örgütsüzlü¤ü, bu örgütsüz
yap›y› aﬂmak zorunday›z. Çünkü, bu duyars›zl›¤›n sonuçlar›d›r. E¤er, toplumun
emekçi kesimleri yeterince örgütlenemiyorsa, örgütlenme üzerine engel konuyorsa
ve bu belki kay›t d›ﬂ› ekonomiyi de kay›t alt›na alabilecek bir dizi engeli de beraberinde getiriyor demektir. Bu boyutuyla biz bu iﬂe bak›yoruz. Teﬂekkür ediyorum,
sayg›lar sunuyorum.

Turgut Kazan
Böylece iﬂçi kesiminin ya da s›n›f›n›n hayat›ndan ne kadar memnun oldu¤unu
da ö¤renmiﬂ bulunuyoruz. ﬁimdi, tabîî sözü ben Say›n Sevi¤’e verece¤im, ancak bu
toplant›n›n dördüncü konuﬂmas›ndan sonra tart›ﬂ›lan konulara geçece¤iz, sorular
olacaksa bunlar›n yaz›l› olarak haz›rlanabilmesi bak›m›ndan bilginize sunuyorum.
Buyurun efendim. Say›n Veysi Bey, dördüncü konuﬂmac› olarak bize görüﬂlerini anlatacak.

Veysi Sevi¤
Teﬂekkür ederim Say›n Baﬂkan. Böylesine bir ilginç toplant›y› düzenleyen ‹SMMMO yönetimine teﬂekkürlerimi sunmak istiyorum. Yine böylesine güzel bir toplant›ya kat›lan Say›n Defterdar›m, hocalar›m, de¤erli meslektaﬂlar›m ve arkadaﬂlar›m;
bu konuyu bu kadar yak›ndan izledikleri için bir ümit vaat etmektedir. Onun için de
mutlu olarak onlara yine teﬂekkür ederim.
Son derece ilginç bir konuda, son derece ilginç bir yönetimle, son derece ilginç
bir tart›ﬂmaya tan›¤›z. Çünkü, konuyu çok iyi bilenler muhasebeciler, konunun hukuksal boyutlar›n› çok iyi de¤erlendirebilecek Türkiye’nin en köklü demokratik kitle
örgütünün ‹stanbul Barosu Baﬂkan› burada ve konuyu tart›ﬂ›yoruz. Kay›t d›ﬂ› ekonominin toplumsal boyutlar›n› irdelerken öncelikle kay›t d›ﬂ› ekonominin kaynaklar›
nelerdir, neden acaba kay›t d›ﬂ›l›k ortaya ç›km›ﬂt›r diye ülkemiz aç›s›ndan bir de¤erlendirme yapmam›z lâz›m.
Herhalde 1950, 1960, 1970’li y›llarda kay›t d›ﬂ›l›k böylesine geniﬂ boyutta
tart›ﬂ›lm›yordu, böylesine kay›t d›ﬂ›l›k konusunda ilginç toplant›lar düzenlenmiyor-
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du. Türk toplumu uyuyor muydu, yoksa o vakit bu konunun fark›nda m› de¤ildi diye
düﬂünebiliriz. Kay›t d›ﬂ›l›¤› yaratan unsurlar›n içinde ve temelinde olan bir neden,
üstelik devlet yap›s›nda olan çürüme, bozulma erozyondur. Önce buray› ele almam›z
laz›md›r. Biliyor musunuz ki, Avrupa Birli¤i'ne dahil bütün ülkelerde ve Birleﬂik Amerika’da hiç sevmedi¤im, bana göre son derece yanl›ﬂ bir dünya sömürüsünün kayna¤› olan bu ülkelerde bir kiﬂi milletvekili olabilmek için milletvekili aday› olmadan bir
ay öncesinde bir bildirimde bulunmak zorundad›r. O bildirim de milletvekili propagandas›nda harcayaca¤› paralar› nereden karﬂ›lanaca¤›n›, nas›l finanse edece¤ini
bir bütçe olarak seçim komisyonuna tevdi etmek zorundad›r. Burada hiçbir kurum
veya kuruluﬂ o milletvekiline kendi kaynaklar›ndan bir para aktaramaz. Ancak, kiﬂiler o millet vekilini desteklemek için bir fon yaratabilirler ve oluﬂturabilirler. Biliyormusunuz ki, bu bütçe, ön tasar›, yani milletvekili seçilebilmek için yap›lacak harcaman›n böylesine haz›rlanan ve seçim komisyonuna verilen bu ön raporda, malî raporda, finansman raporunda mutlaka bir meslek mensubunun da imzas› bulunmal›d›r.
ﬁimdi de¤erli dinleyenler, olay buradan baﬂlamaktad›r. Kay›t d›ﬂ› ekonominin
kayna¤› devlettir, devleti yönetenlerdir, devleti yönetenlere aktar›lan paylar› herhangi bir mükellef veya iﬂ adam› veyahut herhangi bir tüccar, tacir, serbest meslek
erbab› nereden ç›karacakt›r, nas›l bunu karﬂ›layacakt›r, nas›l bunu finanse edecektir? ‹ﬂte, kay›t d›ﬂ›l›k önce devlete aktar›lan, yani devleti temsil eden kiﬂilerin ceplerine konan paralar›n kamufle edilebilmesi için ortaya ç›kan bir olayd›r.
Olay› yüklemekle öncelikle devletin bu konuda bir çeki düzene sokulmas› ve
devleti yönetenlerin iyi insanlardan seçilmiﬂ kiﬂilerden oluﬂmas›n› sa¤lamam›z laz›md›r.
Bugün Türkiye’ye bakt›¤›m›z vakit bütün bu konuda ortaya ç›kan sorunlar›n,
Türkiye benzeri ülkelerde de bu konuda ortaya ç›kan sorunlar›n temel kayna¤› devlet yönetimidir. Bugün Pakistan’da rüﬂvet ödeme genel müdürlü¤ü vard›r. Fakat
söylendi¤i kadar›yla, rivayet edildi¤i kadar›yla en büyük rüﬂvet burada yenir. ﬁimdi
böyle bir ülkede tüccara, bakkala, esnafa sen satt›¤›n› defterine geçmiyorsun veya
kazand›¤›n› beyan etmiyorsun diye bir devlet yönetiminden basiret, olgunluk ve buna uygun bir yasal düzenleme heyecan› görebilir misiniz? Tabîî göremezsiniz. Tabîî ki
o meslektaﬂlar›m›n söyledikleri gibi biz ﬂunlar› tart›ﬂaca¤›z: Hemen arsa ve kurumlar vergisini matrah›n›, al›nan vergide böyle stopaj yapmak için tarifesine benzer bir
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tarife yap›lmas› gerekli miydi? Veya iﬂte gelir vergisi oran›n› yüzde 25’ten aﬂa¤›
çekmemiz mümkün olabilir mi veya KDV’deki indirimi ﬂöyle mi yapsak?
Son müjde de ﬂu: Banka faizinin KDV’ye tabî tutulmas› konusunda bir haz›rl›k
daha yap›l›yor. Böyle saçmal›klarla u¤raﬂ›r m›yd›k? Hay›r böyle saçmal›klarla u¤raﬂmas›na gerek yok. Çünkü, gerçekten e¤er Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti
ise, Türkiye Cumhuriyeti kendi Anayasas› felsefesinde do¤rulu¤u yanl›ﬂl›¤› tart›ﬂ›l›r
yönetilecekse Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmeye talip olanlar›n her ﬂeyden önce kay›t d›ﬂ›l›¤a kapal› olmas› lâz›m. Bunu sa¤layacak bir gücün, bir demokratik bask›n›n
art›k oluﬂmas› zaman› geçmek üzeredir. Çünkü, art›k Türkiye’yi kay›t d›ﬂ›l›¤a kapal›
insanlar de¤il, kay›t d›ﬂ›l›¤a aç›k, ondan hoﬂlanan, ona kendisini dayayan, ondan
ümit bekleyenler taraf›ndan yönetilmektedir. Kay›t d›ﬂ›l›¤a kapal› insanlar›n malî
gücü s›n›rl›d›r, onlar bunu karﬂ›layamad›klar› için art›k Türkiye yönetimine de talip
olamamaktad›rlar. Kay›t d›ﬂ› ekonominin devlet eliyle büyümesini sa¤layanlar ise
demokratik kitle örgütlerinin üzerine âdeta bir hakimiyet kurmuﬂlard›r. Art›k Türkiye az›nl›k taraf›ndan idare edilen ve ço¤unlu¤un da az›nl›¤›n söylediklerini yapmak
zorunda olan bir ülke haline gelmiﬂtir. Bu olay›n giderilebilmesi için olaylar› bilen iki
kesim, demokratik kitle örgütleri art›k bir tav›r almak, beraber olmak ve de konunun
önüne geçmek için kararl› hareket etmek zorundad›rlar. Yoksa, at› alan Üsküdar’›
geçecektir.
Kimin, nerede, Türkiye hakk›nda ve Türkiye’nin bütünlü¤ü hakk›nda ne pazarl›k
yapt›¤›n› art›k kimse bilmemektedir. Böyle bir olguda kay›t d›ﬂ›l›¤›n önemli bir boyutu vard›r. “X” piyasas›ndan, “Y” piyasas›ndan al›nan d›ﬂ kredilerin komisyonsuz mu
al›nd›¤›n› düﬂünüyoruz? Bunlar›n komisyonu acaba bir bakkal›n Say›n Defterdar›m›n
söyledi¤i efendim hale girmeden veya borsas› oluﬂmadan sat›lan kiﬂiden al›nmas›
gereken toplam vergi 5 milyar, trilyon liran›n sanki alt›nda m› oldu¤unu düﬂünüyoruz?
Bugün 30 trilyon liral›k bir borçlanman›n komisyonu 1,5 trilyon lirad›r. 30 trilyon lira Türkiye Cumhuriyeti için art›k hiçbir anlam ifade etmemektedir. ﬁöyle bir
yolsuzluklara bak›n, yap›lan yolsuzluklar›n büyüklü¤ünde kimden ne kadar vergi alabiliriz ki, hangi ticari iﬂletme bir kalemde 100 milyar, 200 milyar lira vergi ödeyecek
gücü kazanm›ﬂt›r ki, hangi bakkal dükkan› hangi muhasebeci hangi müﬂavir hangi
doktor bu kadar paray› verebilecek bir güce sahiptir ki? Ama, adam tek defada
100 milyar, 150 milyar götürmektedir.
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‹ﬂte kay›t d›ﬂ›l›k devletin buradan yaratt›¤› bir olayd›r. ‹talyan ceza yasas›nda olmayan bir ﬂeyi olmuﬂ gibi göstermenin 6 ay hapis cezas› oldu¤unu çok iyi biliyorum.
De¤erli konuklar, evet kayda girmemiﬂ ekonominin kaçaklar› büyüktür. Do¤rudur, fakat bu kaçaklar bizim önümüze ç›kt›¤› vakit bunlar çok safiyane olaylard›r.
Önemli olan devlet denen tüzel kiﬂili¤in emanet edildi¤i kiﬂilerin yapt›klar› eylemler,
bu eylemlerin ekonomiye ve topluma verdikleri zararlard›r. Bunlar› biz tam düzenli
bir ﬂekilde hukuk takibine, denetimine alamad›¤›m›z sürece biz kendi aram›zda çarp›ﬂ›rken ve kendi aram›zda bu konular› konuﬂurken onlar mal› götürmenin mutlulu¤unu yaﬂayacaklard›r.
Bizim burada en önemli tart›ﬂma konumuz iﬂte onlar›n bu mutlulu¤una son
verebilecek halk bütünleﬂmesine, demokratik kitle örgütleri bütünleﬂmesine, hatta
bu konuda tav›r alabilecek, böyle kiﬂilere bir daha iktidar emanet etmeyecek bir bütünleﬂmeye gitmemiz gereklidir. ﬁimdi de¤erli konuklar, bundan sonra tabîî ki böyle
bir idarede hem yasalar›n daha adil ve daha güvenilir ve de bu tür olaylar› engel leyecek bir düzen içerisinde yeniden yap›lanmas› sa¤lanabilir. Hem de halk denetimi
daha netleﬂtirilebilir. Bundan sonra yap›lacak iﬂ bürokratik dedi¤imiz idarî kademenin düzeltilmesidir. Devlet yap›s›nda düzeltme yapmak için, devleti biz bu tür olaylara aç›k, bu tür olaylar› seven kiﬂilere emanet etti¤imiz sürece tart›ﬂmalar buralarda kalacakt›r. Onlar›n yapm›ﬂ oldu¤u yasalar›n tabîî ki kendi içerisinde bir tutarl›¤› vard›r. Bu tutarl›¤› nerede görüyoruz? Somut olarak muhasebecileri, hukukçular› ve çal›ﬂan kesimi etkileyen bir olayla görüyoruz. Bugün kiﬂilerin mal varl›¤›n› ortaya ç›kan, art›ﬂlar› izleyebilecek servet beyan›na kimler karﬂ›d›r, niçin karﬂ›d›rlar?
Böylesine demokratik, net ve kiﬂinin dürüst oldu¤unu, servetindeki art›ﬂ›n kayna¤›n› her an ispat edebilecek güce sahip oldu¤unu gösteren bir beyannameden kimler
daha çok kaçmaktad›r? ‹ﬂte bu olay bize çok net olaylar› aç›klayacak büyüklüktedir
ve güvenilir bir göstergedir.
‹kinci bir önemli olay› da ﬂöyle söyleyebiliriz: Herhangi bir biçimde insanlar›n
edindi¤i ve kayda geçmesi gerekli olan de¤erlerin bugüne kadar takip edilmemesinin
nedeni nedir? Örne¤in tapu kay›tlar› neden teknolojinin bugünkü üstünlü¤ünden yararlanarak art›k aç›k, herkesin soyad›na, ad›na göre onu üzerinde ne kadar varl›¤›
vard›r bunu belirtecek ﬂekle getirilmemiﬂtir. Ben size söyleyeyim, herkesin dudaklar›
uçuklayacakt›r. Ben bu konuyu kesin söylüyorum. Hangi bas›n organ›, hangi devlet
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yetkilisi varsa lütfen yalanlas›n. Bugün Türkiye’de sadece ve sadece üç kuruluﬂun
bilgisayara yapt›¤› yat›r›m›n miktar› 80 trilyon lirad›r. Bunun dörtte biri ile bu tür
olaylar›n yap›laca¤› iddia edilmekte ve söylenmektedir. Neden bugüne kadar bu tapu kay›tlar› üzerinde kiﬂiye ait bir doküman yapabilecek bir, bilgi alacak imkân sa¤lanamam›ﬂt›r. Neden kimin nerede mükellef oldu¤unu anlayabilecek bir online sistemine malî idare kavuﬂturulamam›ﬂt›r.
1981 y›l›nda Türkiye Cumhuriyeti ‹çiﬂleri Bakanl›¤› Nüfus ‹daresi Genel Müdürü'nün 6 ay sonra Türkiye’de soyad›na, ad›na, do¤um tarihine göre biz kiﬂinin nereye kay›tl› oldu¤unu derhal size söyleyebiliriz diyece¤iz diye ortaya ç›k›p aç›klama
yapt›ktan sonra 14 y›ld›r bu sistem geliﬂtirilememiﬂtir, kurulamam›ﬂt›r. ‹ﬂte bunlar
hep kay›t d›ﬂ›n› seven yönetimlerin becerileridir. Bugün ‹stanbul’da kaç tane gayrimenkul oldu¤unu, kaç gayrimenkul için hangi belediyelere emlak vergisi beyannamesi
verildi¤ini belediye baﬂkanlar› da bilmez. Buyurun gidin Almanya’ya. Siz böyle bir bilgiyi en fazla 1 dakikada alabilirsiniz. ‹ﬂte bunlar›n hepsi kay›t d›ﬂ›l›¤›n temelde varl›klar›d›r. Hukuk düzenimiz kay›t d›ﬂ›na aç›kt›r. Yani, kay›t d›ﬂ›l›¤› sever hukuk düzenimiz. Çünkü yasalar›m›z vergiye iliﬂkin do¤ru dürüst bir düzenlemeye sahip de¤ildir. Borçlar Yasas›'ndaki özel hukuk bölümünde belge istisnai bir olayd›r. Türk Ticaret Yasas›'nda vergiye iliﬂkin düzenlemeler demode olmuﬂtur. Vergisizlik hukuk kural›n›n içerisinde vard›r. O vakit hukuk düzenini, özel hukuk düzeninin yeniden yap›lanmas› sa¤lanmad›kça bir ülkede kay›t d›ﬂ›l›¤› önleme imkan›n›z yoktur. Adam tek
sayfan›n üzerine kira sözleﬂmesi yap›yor. Bir dosya ka¤›d›n›n üzerine bugün bir
mahkememizde bilirkiﬂi. O ka¤›d›n üzerinde ﬂunu yaz›yor, iﬂ yeri 2 y›ll›¤›na kiralanm›ﬂ, 2 y›ll›k kira bedeli 280 bin dolar. ﬁimdi oraya Maliye tak›lm›ﬂ. Bu peﬂin mi al›nd›, KDV’si yatt› m›, bunun stopaj› yap›ld› m› onun peﬂinde. Fakat iki firma aras›nda
olan bu olay sadece bir dosya ka¤›d›. Kira sözleﬂmesi, 280 bin dolarl›k bir kira sözleﬂmesi e¤er bir dosya ka¤›d›na yap›l›yorsa hukuk kural› bunu kabul etmemelidir,
yok saymal›d›r, cezaland›rmal›d›r. Böyle bir olay› ibreti alem için bir daha ka¤›d›n
üzerine bu kadar laubali bir sözleﬂme yap›lmayaca¤› için iki taraf› da cezaland›rmal›d›r.
Böyle bir sistem yok ki, o vakit isteyen istedi¤ini yap›yor. O vakit böyle bir ülkede kay›t d›ﬂ›l›¤› önleme imkan›m›z çok daral›yor. Bugün ‹sviçre’den kolay kolay bilgiler gelmiyor de¤erli konuklar. ‹sviçre’de ﬂifreyi verirseniz banka size ﬂak›r ﬂak›r
hesab› döküyor. Dökemem diyemiyor. Ama, ﬂifreyi verirseniz, ﬂifreyi vermezseniz
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tabîî “X” adam›n üzerine hesap var m› derseniz yok diyorlar, yok çünkü öyle bir hesap. Ama, ﬂifreyi verirseniz dökmek zorunda. Onun için bizim gazetecilerimizin böyle
bunlar› ö¤rendiler ﬂimdi hepsi gidip döküyorlar, bunda konuﬂuyorlar.
Peki, Türkiye'de siz acaba bir bankadan kimin ne kadar hesab› oldu¤unu ö¤renebilir misiniz? ‹ﬂte burada hep bizim karﬂ›m›za da bir hukuk düzenimizin, özellikle
bu konuda özel hukuk düzenimizin art›k geliﬂmiﬂler karﬂ›s›nda geri kald›¤›n› gözlemliyoruz. O vakit iﬂlem kolayd›r, herhangi bir kiﬂi devlet yönetiminde görev alabilir, bir
anda ona birileri torbayla paralar› ba¤›ﬂlayabilir, biz onun dedikodusunu yapar›z.
Ondan sonra da efendim hayat standard› çok yüksek, kurumlar vergisinde stopaj
böyle olmaz. Ben de diyebilirim. Onlar bizim oyalanmam›z için verilen önümüze.
Önemli olan yukar›daki iﬂlerdir. Yukar›daki iﬂlere kimler gidecektir? Muhasebeciler
gidecektir, hukukçular gidecektir. Hay›r, vatandaﬂ çünkü bilmiyor olay›.
Vatandaﬂ›n bu iﬂleri bilemedi¤ini ﬂuradan size kan›tlayaca¤›m. Bak›n ben bunu gazetede yazd›m, devlette ﬂu anda 1120 kiﬂi asgari ücret civar›nda ücret almaktad›r. Bu asgari ücret civar›nda ücret alan, 4.5 milyon liraya kadar ücret alan
ﬂu gün, ﬂu gün 1120 kiﬂi vard›r. Buna karﬂ›l›k özel kesimde çal›ﬂ›p Sosyal Sigortalar Kurumu'na bildirimde bulunmak zorunda olan 3 milyon 956 bin kiﬂinin yüzde
96’s› asgari ücretten ücret almaktad›r. ﬁimdi, buyurun halka bunu nas›l anlatacaks›n›z, halk bunu nereden bilecek? 1120 kiﬂi devlette 4.5 milyon lira ücret al›yor, ondan ötesi yukar›ya gidiyor. Öbür tarafta 3 milyon 900 küsuru ücrete, asgari ücret. ﬁimdi bu olay kay›t d›ﬂ›l›¤›n somut göstergesi de¤il mi? Peki soruyorum,
nereden kaynaklan›yor bu? ‹ki tane bakanl›k var, Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Maliye
Bakanl›¤›. Acaba iki bakanl›k ne yap›yor, bunlar› seyrediyor. Evet, seyrediyorlar. Sadece ve sadece seyrediyorlar.
Bunlar› yakalamak, de¤erlendirmek mümkün de¤il mi? Kampanyay› D‹SK baﬂlatt›, mümkün de¤il mi? Mümkün, üzerine gitmek mümkün de¤il mi? Mümkün. Fakat,
hangi hukuk kural›yla gideceksiniz? Bir de bir kurumumuz ﬂu günlerde çal›ﬂanlar› iﬂten ç›kart›rken eline, iﬂçilerin eline k›dem tazminat› olarak hamiline yaz›l› çek veriyor ve bu çekleri de iptal ettirtiyor. ‹stanbul’da bir mahkememiz bunlar› iptal ediyor
ve bu çek sahipleri vadesi geldi¤inde bu çek bedellerini tahsil etmek için gitti¤inde
en az›, onda biri, onda ikisi malî polisin karﬂ›s›na ç›kacak.
ﬁimdi, tabîî böyle bir düzenin boyutlar›na ve burada kay›t d›ﬂ› ekonominin boyutlar› ne kadard›r, kaç lirad›r, ﬂudur budur diye somut bir çal›ﬂma da yapmak lâ-
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z›m. Bendeniz acizane onu yapmaya çal›ﬂt›m bir süre, fakat yapma de¤il, yani bu iﬂ
lafla olmaz. Boyutlar› her ne kadar tespit edilemezse bile bunun bir miktar aranmas›, bulunmas› mümkün. O boyutlar› bulmaya çal›ﬂt›m, o boyutlara ararken çok
duygusal bir mektup da ald›m. O mektuptan iki kelime size etmek istiyorum. Diyor
ki, amca sizin ö¤retmen oldu¤unuzu ö¤rendim, annem babam memurdur, annem
babam benim Anadolu lisesine girebilmem için özel hoca tuttular, hocan›n ücreti 1
milyon lira imiﬂ. Annem ve babam her gün evde kavga ediyorlar. Biz haftada 1 defa
o hocaya o paray› vermek zorunday›z, ben hocay› sevmiyorum, ö¤retmeni sevmiyorum. Ö¤retmen diye geçiyor k›zca¤›z›n mektubunda. Ve k›z ö¤retmeni sevmiyor, fakat size ﬂunu soruyor: Bizim ö¤retmenlerimiz paralar›n›n yetmedi¤inden bahsediyorlar. Oysa bana gelen ö¤retmen saatte 1 milyon lira al›p gidiyor. Ben okumak istemiyorum. Beni paras›z bir yer var m› ki orada okutabilir misiniz?
Buna bir ilkokul ö¤rencisi mektubu bana gazetede geldi. ﬁimdi de¤erli konuklar, her gün kay›t d›ﬂ›n›n yeni bir fraksiyonunu görüyoruz, yeni bir biçimini görüyoruz. Bunu önlemenin tek yolu, tek nedeni, tek dayana¤›m›z bizim her birisi varl›¤›ndaki art›ﬂ›, harcamas›ndaki art›ﬂ› isteyebilecek bir sistemin Türkiye’ye getirilip
oturtulmas› ve bizi temsil edenlerin de servetlerindeki ola¤anüstü art›ﬂlar› halk taraf›ndan yarg›lan›p ellerinden bunlar› ac›mas›zca al›nmas›n› sa¤layan bir hukuk düzeni kurulmas›d›r.
O olmad›¤› sürece biz belki art›k böyle bir otellerde de tart›ﬂamay›z, sokakta,
kendi aram›zda konuﬂmaya çal›ﬂ›r›z. Ama, bizim imkanlar›m›z ve kaynaklar›m›z, Türkiye Cumhuriyetinin kaynaklar› daha büyük boyutlarda birilerine art›k gitmesini dur
diyelim. Dur diyelim ki, gelece¤e ümitle bakal›m. Beni sab›rla dinledi¤iniz için çok teﬂekkür ediyorum, sayg›lar sunuyorum.

Turgut Kazan
BAﬁKAN Say›n Sevi’ye teﬂekkür ediyoruz. 10 dakika mola veriyoruz. Bu arada
sorular yaz›labilir. Biz toplant› içerisinde sorular› al›r›z.
De¤erli konuklar, bu kat›l›m›n›z için teﬂekkür ederek sözüme baﬂl›yorum. Gerçekten de ülkemizin içinde bulundu¤u ve derinleﬂen ekonomik krizi aﬂma do¤rultusunda kay›t d›ﬂ› ekonominin kay›t içine al›nmas›n›n büyük önemi var.
Kay›t d›ﬂ› ekonominin kay›t içine al›nmas›nda yasal düzenlemelerin yan› s›ra
etkili bir kamu yönetimi ve kendisinin de mümkün oldu¤u anda gerçekleﬂmesine çal›ﬂ›yoruz.
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Burada konuya de¤iﬂik boyutlarla yaklaﬂan konuﬂmac›lar›n tümünün düﬂüncelerine sonuna kadar kat›l›yorum. Ancak, bu konuﬂmalarda eksi¤i olan bir yan›n
öne ç›kar›lmad›¤›n› düﬂünüyorum. Say›n Defterdar›m›z da kay›t d›ﬂ› ekonominin kay›t içine al›nmas› konusunda yap›lacak çal›ﬂmalar› anlat›rken bugün yüzde 156 enflasyon yükü alt›nda ezilen ve geçti¤imiz y›l 217 bin liral›k bir zam alan, bu y›l da sadece yüzde 12,5’luk bir zamma reva görülen, ancak kamu çal›ﬂanlar›n›n 20 Aral›kta
tüm ülkeyi sarsan ve Maliye Bakanl›¤›na Cumhuriyet tarihinde ilk defa vergi beyannamesi verme tarihini de¤iﬂtiren bir gücü gösteren kamu çal›ﬂanlar›na ﬂimdi verilmesi planlanan ve hiç de yeterli olmayan kamu çal›ﬂanlar›n›n bugün içinde bulundu¤u zor durumdan kurtar›lmas›na kabul etmedi¤imizi bildirmek istiyoruz öncelikle.
Biz kamu çal›ﬂanlar› olarak etkili bir vergi yönetimi ve vergi idaresinin kurulmas› için kamu çal›ﬂanlar›n›n da Maliye politikalar›n›n belirlenmesinde, vergi yasalar›n›n yap›lmas› s›ras›nda, vergi idaresinin yönetiminde söz, karar, yetki sahibi olmas›n›, bunun Maliye çal›ﬂanlar›n› kay›t d›ﬂ› ekonominin kay›t içine al›nmas›nda gösterecek çal›ﬂmalarda daha motivasyonlu k›laca¤›na inan›yorum. Biz toplu iﬂ sözleﬂmesiyle haklar›m›z›n belirlenmesini istiyoruz. ‹dare taraf›ndan tek tarafl› olarak ücretlerimizin belirlenmesini ve yüzdelik zamlarla belirlenmesini belirtmek istiyorum.
Maliye çal›ﬂanlar› bugün gerçekten de meslek mensuplar›yla uyumlu bir çal›ﬂma
içerisinde olmak istiyor. Bu çerçevede tüm meslek mensuplar›na 20 Aral›k'ta kamu
çal›ﬂanlar›n›n göstermiﬂ oldu¤u destekten dolay› teﬂekkür etmek istiyorum. Gerçekten de meslek mensuplar› o gün kendileri gelmeyerek, yard›mc›lar›n› göndermeyerek bize destek oldular. Biz bundan sonra ki dönemde de Maliye politikas›n›n belirlenmesinde Maliye çal›ﬂanlar›n›n örgütlerinin, çal›ﬂanlar›n›n söz sahibi olmas› gerekti¤ini belirterek bu insan unsuru yönünde ihmal edilmemesi gerekti¤ini belirtiyor,
sayg›lar sunuyorum.

Turgut Kazan
Çok teﬂekkür ediyorum. Arkadaﬂlar tabîî bu istisnai bir uygulamayd›. Gerçekten vergi denetim elemanlar›n›n da kay›t d›ﬂ› ekonomiyle mücadelede önemli oldu¤una inand›¤›m›z için ﬂimdi yaz›l› sorular› bir yandan toplarken Say›n Defterdar›m sunuﬂu s›ras›nda de¤indi¤i bir konuya iliﬂkin birkaç söylemek istiyorum.
Say›n Defterdar ekonomik suça ekonomik ceza ﬂartm›d›r sorusunu sordular
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sunuﬂta, d›ﬂar›da da konuﬂtuk. Tabîî bu bir bölümde kulland›¤› slogan olarak Türkiye’ye tan›t›ld› ve onun birçok ac›lar› filan da yaﬂand›. Ekonomik suça mutlaka her durumda ekonomik ceza görüﬂü diye bir kural dünyada yok. Hatta bütün suçlar önemli
ölçüde zaten ekonomik nedenlere dayan›r, bunu geniﬂletmeye kalkarsan›z hiçbir ceza
uygulamamak gibi bir ya da uygulayamama gibi bir sonuçla karﬂ› karﬂ›ya kal›rs›n›z.
Örne¤in, iﬂte burada ad› geçen ülkeler Amerika’da bu var. Ve yol suzluklarla
mücadele yürüten çeﬂitli kentlerdeki savc›larla konuﬂtu¤umuzda, biliyorsunuz Türkiye de Amerika’d›r. Hep Alkopon örne¤i verilir, Amerika, ki bu bana da söylendi. Biz Alkopon’la hiçbir ﬂekilde mücadele edemiyorduk, ama vergi yasalar›ndan yararlanarak
onu, iﬂte o girdi¤iniz cezaevine koydu¤umda, demek ki durumuna, a¤›rl›¤›na ve koﬂullar›na göre vergiye iliﬂkin suçlarda da ekonomik suç olmas›na ra¤men hapis cezas› düﬂünülebilir, tart›ﬂ›labilir, düzenlenmesi gerekebilir ve buraya yani ayk›r› bir ﬂey yok.
Bir de Say›n Sevi¤ Amerika’ya iliﬂkin aç›klamas›na bir ekleme yapmak istiyorum
demiﬂtim. Gerçekten Amerika’da her insanla konuﬂurken, her konuyu tart›ﬂ›rken ﬂuna tan›k oluyorsunuz: Ama vergisini ben veriyorum. Tabîî ben oturumu açarken söyledi¤im gibi herkesin vergi numaras› almas›, herkesin gücü oran›nda bu iﬂe kat›lmas›
bir yurttaﬂl›k bilinci yarat›yor ve o yurttaﬂl›k bilinci demokrasinin de temelini oluﬂturuyor, her konuyu tart›ﬂ›yor s›k› s›k›ya, yani çeﬂitli evlerde 60 yaﬂ›nda, 80 yaﬂ›ndaki, 40 yaﬂ›nda insanlar tan›d›m, insanlarla yemek yedim, konuﬂtu¤umuz zaman her
konuda bir sorunu tart›ﬂ›rken, ama vergisini ben veriyorum. Yani, hükümeti böyle
tart›ﬂ›yor ya da valiyi böyle tart›ﬂ›yor ya da uygulamay› böyle tart›ﬂ›yor.
O zaman fark ediyorsunuz ki vergisini vermek müthiﬂ bir yurttaﬂl›k bilinci getiriyor ve dolay›s›yla demokrasi için bir temel oluﬂturuyor. Bu efendim ben tabîî iﬂin
cahili oldu¤umu söylemiﬂtim. Sadece gördüklerimi, bu konuya iliﬂkin baz› örnekleri
sunma ihtiyac› duydum.
ﬁimdi san›yorum Sevi¤ ile baﬂlayabiliriz. S›ray› bozuyoruz, birkaç soru size
geldi. Baﬂka sorular gelirse arkadaﬂlara da¤›taca¤›m. Buyurun.

Veysi Sevi¤
Teﬂekkür ederim Say›n Baﬂkan. Son derece de¤erli bir arkadaﬂ›mdan bir soru
geldi. Sorunun ben sonundan baﬂl›yorum. “Türkiye’deki rüﬂvet yap›s›yla ilgili sizce
Türkiye rüﬂvet yap›s› merkezi monopol mu, yani sadece üst düzey yetkililer ile onlar›n rüﬂvet ald›klar›, yoksa önüne gelen herkesin rüﬂvet ald›¤› bir yap› m›?”
Türkiye’de devlet yönetiminin paraya karﬂ› ilgisi 1980 y›l›ndan sonra baﬂlar.
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Ondan önceki y›llarda bu tür olaylar›n ortaya ç›kmas› ve kendi bünyesi içerisinde
belli bir ölçüde önlenmesi mümkün iken 1980 y›l›ndan sonra devlete atama biçimlerinin, devlet görevlisi atama biçimlerinin de¤iﬂtirilmesi devlete gelenlerin, devlet görevi üstlenenlerin menfaat bulmakta ve k›sa sürede bu görevi nakdi tahvil etme
çokça geliﬂmiﬂtir. Ama bütün bunlar›n içerisinde kendisini koruyan müesseseler
mevcuttur.
Hemen ﬂunu söyleyeyim: Yarg› da dahil olmak üzere, baﬂta Maliye Bakanl›¤›'n›n üst düzey denetim elemanlar›, di¤er bakanl›klar›n baz› istisnai görevlileri kendisine bu pisli¤in d›ﬂ›nda tutabilmiﬂlerdir. Ancak, bu pislikten kendisini uzak tutanlar üzerinde siyasi ve ekonomik bask›lar da yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Onun için böylesine üst
düzeyde çal›ﬂan kiﬂiler ekonomik bask›ya dayanamay›p d›ﬂar›da kendilerine çözüm
olay› daha rahat kavuﬂmuﬂtur. Ayn› ﬂey üniversitenin de üzerinde olmuﬂtur. Onlar
halihaz›rda kendi özelliklerine koruyabilmektedirler, ancak o kadrolar bozulmaya
baﬂlam›ﬂt›r. Muhtemelen gelecek günler de de bunlar›n meyvelerini de kendi sepetlerine koyup götürecek lerdir. Yani üzüntü oradad›r ﬂu anda. Ama, bu rüﬂvet yap›s›n›n Türkiye’de hangi noktalarda ve ne boyutta oldu¤u aﬂa¤› yukar› da bilinmektedir. Onu da söyleyeyim.

Turgut Kazan
Tabîî kendini koruyan kurumlar için yapt›¤›n›z aç›klamaya kat›lm›yorum ben.
Onu belirtmek istedim. Kendini, çünkü hiç kimse kendini koruyamaz, hiçbir kurum
kendini koruyamaz. E¤er sistemi koruyamazsan›z hiçbir kurum kendini koruyamaz.

Veysi Sevi¤
Tabîî çok hakl›s›n›z. ﬁimdi ﬂöyle, kendi içlerinde bir tutuculukla bu müessesede
biz iﬂte ﬂunu yapmay›z...

Turgut Kazan
Ben her zaman ﬂu örne¤i veriyorum. Görev sürem içinde çeﬂitli bakanlarla çal›ﬂmak durumunda kald›m, ama ‹stanbul’da Mo¤oltay hariç, Seyfi Oktay dahil hepsinin yarg›çlara ve savc›lara verdi¤i yemek gibi o bilinen, bu bir tesadüf müydü? Yani kara para çok kuvvetliyse önemli iﬂlerin yap›laca¤› her yere mutlaka girer. Çünkü,
milyarlar, trilyonlar, trilyonlar birilerinin elindeyse, öbürü de 20 milyon maaﬂla çal›ﬂ›yorsa mümkün müdür?
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Veysi Sevi¤
Size hak veriyorum. Mant›¤›m buna evet diyor da, gönlüm elvermiyor.
Yine arkadaﬂ›m soruyor, diyor ki, The Economics dergisine göre Afrika giderlerinin ‹sviçre bankalar›ndaki rüﬂvet hesaplar›n›n d›ﬂ borçlar›n yüzde 20’si olarak
belirlenmiﬂ. Buna göre 19831991 döneminde Türkiye’nin d›ﬂ borcunda meydana gelen net 30 milyar dolarl›k art›ﬂ›n yüzde 20’si olan 6 milyar dolarl›k tutar bizim gene ‹sviçre’deki rüﬂvet hesaplar›nda toplanm›ﬂ olabilir mi?
ﬁimdi, ben size daha somut bilgiler vereyim. Sadece Nisan 1994’le Ekim 1994
tarihleri aras›nda bir yabanc› yay›ndan veriyorum size. 10 milyar dolarl›k Türkiye’den alt›n ç›k›ﬂ› olmuﬂ. Bu sayede zelzeleden hafif kendisini kurtarabilmiﬂ, hafif
yaral› kurtarabilmiﬂ. Bu yabanc› bir yay›ndan gelen bir olay. Yine, Türkiye’de bu kay›t d›ﬂ›l›¤›n boyutlar›n› söyleyebilmek için ﬂunu söyleyeyim: Batan bir bankam›z›n ﬂu
anda d›ﬂ borcunu fiktif oldu¤u, bu borcun bir kayd›rma oldu¤u tespit edildi. Tabîî ﬂu
anda daha sonuçlanmad› ama, tespit edildi.
Yine Türkiye’nin yurt d›ﬂ›nda birikmiﬂ, Türkiye’de bulunan bu tür kiﬂilerin yurt
d›ﬂ›nda birikmiﬂ paralar›n› öyle tahmin edildi¤i kadar pek küçük de¤il, Türkiye’nin d›ﬂ
borçlar›n›n tamam›n› kapatabilecek bir büyüklükte oldu¤u konusunda da çok resmi
bir makamdan, çok resmi makam yabanc› biri bu makam, Dünya Bankas›'ndan duyumlar var. Bu bas›na da yans›maya baﬂlad›. Zannedildi¤i kadar de¤il, güçlü bir
ekonominin izlenmiﬂ k›sm› yurt d›ﬂ›na getiriliyor ve önemli boyutlara varm›ﬂt›r. Bugün Türkiye’nin iﬂte K‹T'lerini sat›n almak isteyenlerin bulduklar› güç buradad›r, yani
o 1 trilyon, 1.8 trilyonla arazi al›nan, iﬂte kamu teﬂebbüsü al›nan olay.
Ben, somut bir örnek vereyim size, bu da benim baﬂ›mdan geçmiﬂtir, bunun
tan›¤› da var. Ankara’da Sümerbank’› sat›n almak isteyen 40-45 yaﬂlar›nda bir
adam, bir ﬂah›s bize gönderildi, bu ﬂah›sla ben 45 dakika görüﬂtüm ve yaln›z görüﬂmedim, yani yan›mda da kiﬂiler vard›. Görüﬂme s›ras›nda kendisinin dan›ﬂman›,
müﬂaviri olup olmad›¤›n› sordum, adam hay›r dedi ben görüﬂece¤im. Biz kendisinin
maddi durumunun ne oldu¤unu sordu¤umuzda adam hesap cüzdanlar›n› ç›kartt›,
toplad›k TL’ye çevirdik 20 trilyon liras› vard› ve 30-35 yaﬂlar›nda Türkiye’de sadece nüfusu 30 binden düﬂük bir yerde benzin istasyonu iﬂleticisi bu.
Yer alt› ekonomisinin Türkiye’deki gayrisafi millî hâs›laya oran› ne eder? Çeﬂitli
söylentiler var, yüzde 50’si olabilir, yüzde iﬂte 100’ü olabilir, 110’u olabilir diye. Fakat, Devlet ‹statistik Enstitüsü Say›n Güvener’in döneminde çok iyi bir çal›ﬂma
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baﬂlatt›, bu çal›ﬂmalar› 2’ﬂer ayl›k kitaplar haline de dönüﬂtürdü. Güvener’in bu
çal›ﬂmalar›nda baz› sat›r aralar›nda ilginç rakamlar var, bu rakamlara bakt›¤›m›z
vakit son ç›kan yay›nda, Türkiye’de kay›t d›ﬂ›n›n resmi görüntüsü ﬂu anda
GSMH'ye göre yüzde 83 efendim, oradaki görüntüsü. Daha büyük olabilir, daha az›
çok iyimser, yani böyle hafifletmek için ama oradaki görüntüsü böyle bir hava veriyor.
Ben, yine bu arada bir örnek vereyim. Örne¤in bir serbest meslek erbab›n› incelerken fi tarihinde ben ﬂöyle bir olayla karﬂ›laﬂt›m. Adam›n ödedi¤i araba faturas›, otomobil faturas› galiba 9 tane otomobil al›n›yor. Kendisiyle konuﬂtu¤umda ne
yapay›m benim arabam›n benzin paras›n› devlet bana yans›tm›yor, benim düzenledi¤im do¤ru mu, öyleyse mesele yok dedi. Ben bu 9 tane araba paras›n› harcad›m
gider yazar›m, 10 tanesi harcar›m gider yazar›m. Bunun sonucunda dedi yazabiliyorum, ödeyebiliyorum ya, devlet de bana bu hakk› vermiﬂ. Yani, orada böyle bir
çarp›kl›k var, bu çarp›kl›¤› bile bile adama biz diyoruz ki, sen otomobil giderlerini yazamazs›n diyoruz, o ona göre tedbir al›yor. Ama, buradaki olay buna benzemiyor,
buradaki yani adamca¤›z Vergi Usul Kanunu'nun 228’inci maddesindeki harcamalara yazabilir.
Yine mükerrer 227’nci maddeyle ilgili olarak ç›kar›lan tebli¤deki meslek mensubu sorumlulu¤unu, hukukunu hukukumuza uygunlu¤u sorumluluk kapsam›nda
meslek mensubuna anlay›ﬂ› sadece naylon faturay› yakal›yor. ﬁimdi, burada size
söylemek istedi¤i belki biraz haks›zl›k. Yani naylon fatura varsa burada da tespit
edeceksin. Naylon faturay› anlamak bir muhasebeci için zor bir olay de¤il, belli ölçüleri vard›r, kavrayabilirsiniz. Ben, ﬂunu söyleyeyim. Ben, sizlere o yasayla getirilen
ve de özellikle tasdikle iliﬂkili hükümlerde sizlerin buna sahip ç›kmas› ve hiç de¤ilse
yüzü ak bir kesimin varl›¤›n› kan›tlaman›z gerekir. Art› bu konunun size y›kaca¤›
yüklerin bedeli bir gün size bu konudaki hakl›l›¤›n›z› kan›tlayacak ﬂekilde geriye dönecektir. Onun için buna hep beraber sar›lmam›z, düzeltmemiz, düzelttirmemiz,
bask›y› yapmam›z ve hiç de¤ilse ticari kazanç sahiplerini yan›m›za alabilecek, onlar›
da bu gittikleri karambolden kurtarabilecek bir çal›ﬂma disiplini göstermemiz gerekir.
Ben, son bir ﬂey söylemek istiyorum. Bugün hapiste bulunan ve hakk›nda çok
türlü dedikodu ç›kan rüﬂvet olay›na kar›ﬂm›ﬂ müteahhit iﬂ adam›m›z›n yapm›ﬂ oldu¤u iﬂlerin kalitesinden kimse ﬂikayetçi de¤il. Fakat, devletle olan, devletin en üst
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kademesiyle olan akçal› iﬂ iliﬂkilerinden ﬂikayetçi. Acaba onu devletin yönetenler mi
oraya çekti, yoksa o oraya gidip kendisi mi bu iﬂe talip oldu. Bunu düﬂünelim. Biz
ticari kesimin dürüst vergi verir hale getirilmesine katk›da bulunal›m, onlar› da yan›m›za alal›m. Onlar da izleyen bir s›n›f art›k, onlarda sermayelerini kaybediyor bitiyorlar, onlar da azal›yor, say›ca azald›. Maliye'nin burada temsilcisi yok, yanl›ﬂ konuﬂuyorum ama mükellef say›s› geçen y›ldan bu y›la bilanço esas›na göre defter
tutan ve iﬂletme esas›na göre defter tutan mükellef say›s› düﬂtü, 200 bin civar›nda düﬂüﬂ var. Onlara biz düﬂmeyecek hale getirip onlar›n hakk›n› onlara dükkan›
kapatt›racak de¤il, faaliyetlerini devam edecek bir duruma getirelim. Onlar size
rüﬂvet verdiklerini de söyleyecekler, onlar ne yapt›klar›n› söyleyecekler, onlar size
naylon fatura s›rr›n› da aç›klayacaklar. Çünkü, onlar da art›k bir açmaz›n içerisindedirler. Teﬂekkür ederim.

Turgut Kazan
Say›n Sevi¤’e teﬂekkür ediyoruz. Yaln›z tabîî bu sorular›n büyük kesimi cevapland› ama isterseniz ﬂöyle yapal›m. Baz› sorular var, daha çok bu 4008 say›l› yasan›n ve 23 ﬁubat günlü tebli¤in aç›klanmas›n› isteyen sorular. Yani, kay›t d›ﬂ›
ekonominin tart›ﬂ›lmas›ndan çok orada malî müﬂavir ve serbest muhasebeci arkadaﬂlara getirilen hüküm. Biraz ayd›nlat›lmas›n› isterdik. Biz gönüllü mutabakata
vard›k, bunu aç›klayan bir toplant› yapaca¤›z, muhtemelen 15 Mart'› önerdim, bugün ö¤leden sonra bir tarih saptar›z, bunlar› orada tart›ﬂal›m. Çünkü, bunlar›n buran›n boyutlar›na s›¤maz diye düﬂünüyorum ve zaten yani bu tebli¤le 4008’in kay›t d›ﬂ› ekonomiyi yakalama konusunda nas›l avantajlar sa¤lad›¤›n› Say›n Özyürek’in sunuﬂunda anlatt›¤› o avantajlar› da asl›nda bir defa da anlamak istiyorum,
ama baﬂka zaman.
ﬁimdi, bu yüzden ben sözü sorular› cevaplamak için Masum Bey'e isterseniz
vereyim.

Masum Türker
Teﬂekkür ederim efendim. Sorular iki bölüm; bir k›sm› 4008’le ilgili, yine ortaya att›¤›m dolarizasyon kavram›yla ilgili. Say›n Mustafa Çaml›ca, dolarizasyon konusundan bahsederken kur farklar›ndan vergi al›nmas› gerekti¤i yönünde bir ifade
kulland›¤›m›, bu ba¤lamda da enflasyon vergisiyle Türk ekonomisindeki dolarizasyon
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olgusunun birlikte de¤erlendirilmesini istiyor. Tabîî ben anlat›rken bugüne kadar
yapt›¤›m konuﬂmalardan farkl› bir konuﬂmay› tercih ettim. Genellikle tan›d›k, arkadaﬂlar tan›d›k simalar olunca enflasyon vergisinden bahsetmedim. Türkiye’yi yönetenler uzun bir süredir bilerek enflasyonu körüklediler, vergi gelirlerini öyle art›rd›lar.
Yani, ödedi¤imiz verginin önemli bir boyutu enflasyondan kaynaklanan vergidir. Bunu daha teknik manada Say›n Dural vergi tarifesinin dikli¤indeki daralmadan söz
etti, yani bir ﬂirkette, ﬂu anda bir ﬂirketteki bir arkadaﬂ›n vergi matrah›n› en yüksek tarifeye gelmesi enflasyon vergisinden kaynaklan›yor. Buna ö¤retide enflasyon
artt›kça vergi tarifesinin beraber kayd›r›lmamas›ndan dolay› devletin reel olmayan
mal varl›¤›ndan vergi almas›na denilir. Bu konuda ne yap›lm›ﬂt›r Türkiye’de? Her
zamanki gibi hakim olan sermaye s›n›f› korunmuﬂ, buna karﬂ›l›k altlarda korunmam›ﬂt›r. Bu son 4008 say›l› yasadan sonraki düzenlemelerde ve yeni düzenlemelerde bir nebze alt s›n›flar da korunmuﬂtur. Bunun bir örne¤i hat›rlarsan›z yeniden
de¤erlemeyi eskiden ﬂah›s iﬂletmeleri kullanam›yordu, yararlanam›yordu. Yeniden
de¤erleme iﬂletmeleri enflasyona karﬂ› bir koruma yöntemidir.
‹ﬂte buralarda üst düzeydeki büyük iﬂletmeler ya da büyük sermaye s›n›f› dedi¤imiz yönelen kurum enflasyondan belli bir ölçüde korunurken alt› korunmuyordu.
Ben dolarizasyonu enflasyonla mukayese ederken art›k devlet için bir süre sonra
yaln›z devlete gelir etme olgusu de¤iﬂti, biraz evvel Say›n Sevi¤'in iﬂte baz› ihalelerin içinde Türk var dedi. Türkiye’de yabanc›lar›n girdi¤i her özelleﬂtirmede onun
temsilcisi götürüp zaten var. Hem de bir de¤il, iki de¤il, üç de¤il, pastay› paylaﬂan
belli gruplar var. Ama, bunlar son dönemlerde, ki önümde rakamlar var, Türkiye’deki
toplam para arz›n› inceledi¤imiz zaman örne¤in 1986 y›l›nda döviz mevduat hesaplar› para arz›n›n yüzde 17’si iken, 1994 y›l›n›n eylül ay›nda toplam para arz›n›n yüzde 48’i döviz hesab›d›r. Yani, Türkiye batt› ﬂu bu filan deniyor, asl›nda Türkiye’yi
toplam›ndan ele al›rsak batan yok. Batan belki say›lar› 500, belki say›lar› 800 kiﬂi
olan ve eylül itibar›yla 15 milyar 434 milyonluk döviz tevdiat hesab›n›n belli kiﬂiler
elinde bulunmas›d›r.
ﬁimdi, burada dolarizasyon ve enflasyon beraberdir, bu bir ideolojidir. Yani bu
ideoloji son 10 y›ld›r öyle bir enjekte edildi ki topluma, toplum meselenin sosyal boyutunu unuttu, herkes para kazan›yor, iﬂte yat›rd›¤›m paraya döviz ald›m, kayb›m
yok dendi, ona al›ﬂt›, enflasyona al›ﬂt›r›ld›, enflasyon olurken toplum bir ﬂeyi gör
müyordu. E¤er paras›n› biraz dövizde tutmuﬂsa o enflasyondan etkilenmiyor, ama
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reel ücretten düﬂtü, reel ücretler düﬂünce bir kiﬂi çal›ﬂ›r tek kiﬂiyle yetinmez oldu,
ikinci üçüncü iﬂte çal›ﬂmaya baﬂlad›, ikinci üçüncü iﬂte çal›ﬂmaya baﬂlay›nca sendikan›n örgütlenmesi zay›flamaya baﬂlad›. Niye? Çünkü, ﬂimdi gidersiniz Merter’e
bir yeri örgütleyeceksiniz, D‹SK yan› baﬂ›nda, neden örgütleyemiyorsunuz? Oradaki
çal›ﬂan iﬂçi baﬂka bir yerde daha düﬂük ücretle sigortal› oldu¤u için buraya sigortal› olam›yor ve böylelikle uzun vadede sendikal örgütlenme belli bir politikayla kiﬂilerin istemeyece¤i bir duruma getirildi.
Bu bilinçli, gizli bir el olarak, yani üst üste o zaman politikac›lar›m›z›n yapt›¤›
konuﬂmalar› alt alta koyun varaca¤›n›z sonuç budur. Bu sonuç benim söylemeye
çal›ﬂt›¤›m ﬂey özellikle tarih de vermek istiyorum. 1993 y›l› sonundan itibaren,
1992’nin özellikle sonlar›ndan itibaren art›k ideoloji yerleﬂmiﬂti, koﬂullar haz›rd›,
dolarizasyon h›zland›r›labilirdi. Düﬂünün 1992’de yüzde 35’ken para arz› içindeki
dövize çevrilebilir mevduat, bugün dövizimizin yüzde 48’i oran›ndad›r. Dolaﬂ›mdaki
paray› söyleyeyim, 1986’dan bu y›l›n, yani 1994’ün Eylül ay›na kadar hiç de¤iﬂmemiﬂ, yüzde 9, yüzde 10, yüzde 11. Bu e¤er bir gün bu konuda ilgilenenler, ülkenin yar›n›n› tahlil etmek isteyenler ç›karsa bu tablolar› alt alta koydu¤un zaman 1 y›l
sonra, 2 y›l sonra ne olaca¤›n› biliyor; çünkü, biz ﬂu anda dolara hapis olmuﬂ durumday›z.
Bence, hukukçular›n bu konuda dile getirmeleri gereken bir konu var. Türkiye’de
al›ﬂveriﬂ de art›k dolarla yap›lmaya baﬂlad›, markla yap›lmaya baﬂlad›. Dolar veya
markla yap›lm›ﬂ olan al›ﬂveriﬂlerin, Türk iﬂletmeler içindeki bu al›ﬂveriﬂlerin engellenmesi gerekir. Çünkü, bu engellenmezse biriki y›l sonra, üç y›l sonra sonucu ﬂöyle
görece¤iz: Bu dolarizasyonun nas›l gelece¤ini, ne hale düﬂece¤ini belli bir ölçüde art›k Türk Liras›n›n konuﬂulmad›¤›, bir ülkenin kimli¤inin yok olmaya baﬂlad›¤› bir ﬂeydir. Çünkü, her ﬂeyin hakimi parad›r. Paral› olan kiﬂi geçmiﬂte kap›c› bile olsa siz iste¤iniz kadar e¤itim yap›n o kap›c› gelir size hükmeder, istedi¤iniz spor kulübünün
bile baﬂ›na geçer.
Efendim ikinci soru Say›n Kesemen ve Say›n Recep Küçük'ün sorular› ortak.
‹ki sorunun tabîî sonradan görüﬂülecek 15 Mart'ta, ama ben TÜRMOB’da görevli bir
arkadaﬂ›n›z›m ve burada yöneticiler de var, bunu size aktarmak zorunday›z. Say›n
Kesemen yüzde 50 kay›t d›ﬂ› ekonomi var, bu arada siyasi tercihler do¤rultusunda
kay›t d›ﬂ› ekonominin muhasebeci ve malî müﬂavirlere yüklendi¤ini söylüyor bu son
tebli¤ dolay›s›yla. Ayn› konuda Say›n Recep Küçük özellikle kiﬂilerin bu yüklenecekle-
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ri sorumluluk dolay›s›yla da ileride çok önemli boyutlarda zor durumda kalacaklar›n›
söylüyorlar.
ﬁimdi, bir hususu belirtmek istiyorum. Gerek 4008’deki 257, gerek 23 ﬁubat'ta ç›kan tebli¤ bize yükledi¤i sorumluluk mevcut olan sorumlulu¤un asl›nda bir
tebli¤ de bize ait olan k›sm›n›n tan›m›d›r. E¤er aç›l›p sorumluluk maddesi olarak 23
ﬁubat'ta yaz›lan metin okunursa biz böyle bir tebli¤ ç›kmad›¤› halde sorumlu idik.
Ama nas›l sorumluyduk? Yetkisiz sorumluyduk. Türk Vergi Usul Yasas›'ndaki suça
iﬂtirak ve teﬂvik maddelerinde sizin naylon fatura kullan›m›nda tahsilat›n›z görüldü¤ü zaman bile bile kullanm›ﬂsan›z ya da bile bile kesmiﬂseniz, yaz› sizin yaz›n›zsa
faturada örne¤in, müﬂterinizin faturas›n› kesmiﬂseniz ve o gerçekleﬂmeyen bir ekonomik faaliyetten dolay›ysa bugüne kadar zaten sorumluydunuz. Ama, neyiniz vard›? Sizin yetkiniz yoktu. ﬁimdi, bu genel yönetmenlikse yap›lan iﬂ ﬂudur de¤erli arkadaﬂlar: Bir kere Türkiye’de art›k kay›t d›ﬂ› ekonominin biz meslek mensuplar›m›z
taraf›ndan tutulan defterlerdeki kay›tlarda oluﬂtu¤unu zaten kabul etmiyoruz. Bizim sav›m›z neydi? E¤er ruhsatl› muhasebeciler defter tutarlarsa ve beyannameleri onlar düzenlerlerse ehliyetli ve yeterli olduklar› için oradaki kay›tlar yok olacakt›r,
kay›t d›ﬂ›ndaki faaliyetler olmayacakt›r. Naylon fatura yapanlar, muhasebecisi olmayan, yani ruhsatl› olmayan kiﬂilerin defteriydi. ﬁimdi bunlar› biz ﬂeye ald›k. Arkadaﬂ›m›n sordu¤u sorunun bir f›kras› ﬂudur: Geldi naylon fatura, ne yapaca¤›m dedi
ya da naylon fatura oldu¤u nas›l saptayaca¤›m? ‹ﬂte bununla ilgili sorumluluk
maddesini yetki alma gözlü¤üyle okudu¤unuz zaman diyor ki, size gelen bir faturan›n kaydedilmesi an›nda siz onun yan›lt›c› belge oldu¤unu tahmin etti¤iniz anda bunun düzeltilmesini talep edeceksiniz. Düzeltilmezse o takdirde bu faturay› e¤er
mükellef yaz›n diyorsa ilgili vergi dairesine ben bu faturadan ﬂüphelendim diye bildireceksiniz diyor.
ﬁimdi, bir soru akl›n›za gelir hemen ben söylerken baz› arkadaﬂlar birbirine
dönüp f›s›ldad›lar. Can›m kim yapabilir ki bunu, müﬂteri kayb›n›, hay›r. Ondan sonraki maddeleri okuyun, sizin belirli bir tarihten itibaren bunu iﬂlemiyorum diye terk etti¤iniz defteri ikinci bir mükellef meslek mensubu al›p iﬂleyemiyor. Al›p iﬂledi¤i takdirde yine sizin imzan›za ihtiyaç duyulaca¤› için, hele hele bu s›ra çok k›saysa o
defter imzalanmam›ﬂ noktas›na düﬂece¤i için mükellef hesab›n› verecektir.
Burada çok dikkatli e¤er okunursa baz› maddeler birbirleriyle ciddî bir sorumluluk getirmiyor. Ama, bu arada çok ciddî bir baﬂka sorumluluk getiriyor. O da ﬂu-
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dur gelen ciddî sorumluluk. Mesle¤i bilmeyen, mesle¤i yeteri kadar, yani ruhsat alm›ﬂt›r ama, ehliyetli de¤ildir. Ehliyetli olmayan kiﬂinin tuttu¤u defterde bu sefer
kas›t aranmaks›z›n sorumlu olaca¤›n› biliyorum. Bir iki örnek de vermiﬂ, nedir? Bir
iki örnek vermiﬂ mukayese etmek aç›s›ndan. Yani, defter toplamlar› tutmad›, birbirlerine aktarma olmad›, ondan sorumlusunuz demiﬂ. Bu da zaten meslek tekni¤i
aç›s›ndan böyle bir hatan›n yeni dönemlerde, bilgisayarl› dönemlerde yap›lmas› söz
konusu de¤ildir. Bu sorumlulukla ilgili san›yorum bizim örgütlerimiz gelecekte hem
detayl› bir ﬂekilde hem aç›klamal› hem de tart›ﬂ›l›r halde sunacaklard›r. Teﬂekkür
ederim efendim.

Turgut Kazan
Ben de çok teﬂekkür ediyorum Say›n Türker. ﬁimdi Say›n Dural bir iki soru var
onlar› cevaplayacak, sonra toparlayaca¤›z, Say›n Ata’ya da bir soru var.

Fatih Dural
Teﬂekkür ediyorum Say›n Baﬂkan. ‹ngiltere’de Teacher kelle vergisi yüzünden
makam›n› kaybetti, bizim memlekette de niye böyle bir yasa ç›km›yor gibi bir sorusu
var. Türkiye’de vergi üzerine niçin gidilemiyor, makamlar›ndan m› korkuyorlar?
Bu kamu harcamalar›n› iki türlü finanse ediyoruz. Bir, vergiyle finanse ediyoruz. ‹ki, iç veya d›ﬂ borçlanarak finanse ediyoruz. Türkiye’de ilk baﬂtan beri politik
iktidarlar daha kolay yolu seçmiﬂlerdir. ‹ç ve d›ﬂ borçla devletin kamu harcamalar›n›n finansman›n› bulma yoluna gittiler ve bu özellikle 1980’li y›llardan sonra Türkiye’de bütün de¤erler sisteminin y›k›lmas›, gerçekten çok yüksek boyutlara varmas›,
hukuk sisteminden, hukuk düzeninden bahsedilemez hale gelmesiyle bir noktaya
gelmiﬂtir. Bak›n, vergi kaç›yor kaç›yor kaç›yor, sermaye birikimini de böyle yap›yoruz, ama bir ﬂeyi unutmay›n. Ekonomik güç ayn› zamanda politik güçtür. Zaman›
çok fazla kullanmak istemiyorum. Bu hükümet ilk geldi¤inde bir ﬂeyi denemek istedi. Çok aç›k yüreklilikle, son derece iyi niyetli oldu¤unu düﬂünece¤imiz ﬂekilde faiz
geliri elde eden, menkul sermaye istedi. Ve sonunda o kadar h›zl› bir ﬂekilde bu para
sahipleri hükümetin bile¤ini büktüler ki. Özellikle 1980’li y›llarda yarat›lan bankac›l›k
paras› çok büyük. Bak›n bugün kamu finansman gere¤inden gayrisafi millî has›laya
oran› yüzde 11 civar›nda. Bu yüzde 11’in bir yüzde 254’ini Merkez Bankas›'n›n emisyonundan karﬂ›l›yoruz, yüzde 75’ini, çok önemli bir k›sm›n› iç ve d›ﬂ borçtan karﬂ› l›-
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yoruz. Ne kadar diye soruyorsunuz. ‹ç borç stokumuz 906 trilyon, d›ﬂ borç stokumuz 76 milyar dolar. Ha, minimum rakamlar bunlar, do¤rusunu tam bilmiyorum,
emin de¤ilim. Hangi arkadaﬂ›mla konuﬂsam farkl› rakam al›yorum kamu idaresinde.
ﬁimdi bak›n bu kadar büyük bir gücü gerçekten toplumsal bir uzlaﬂmaya gitmeden ve temel politik tercihinizde kamu harcamalar›n›n finansman›n tek sa¤l›kl›
yolu olan vergiyle karﬂ›lama yolunda karar vermeden, bununla ilgili kavga etmeden,
bununla ilgili demokratik kitle örgütleriyle beraber demokratik s›n›rlar› içerisinde
hakk›n›z› aramadan bu olay›n çözümü yok. Hepinize görev düﬂüyor. Sendikaya görev
düﬂüyor, yeminli malî müﬂavire, SMMM’lere görev düﬂüyor, hukukçulara görev, toplumdaki her bireye görev düﬂüyor. Türkiye bu son noktaya da kiﬂisel kan›m geldi. ‹nﬂallah diliyorum buradan biz fazla kavga yapmadan, k›r›lmadan, çatlamadan, dövülmeden burada bir z›playaca¤›z.
Dünyan›n hiçbir yan›nda tüm kamu harcamalar›n›n iç ve d›ﬂ borçlar›na ve
Merkez Bankas› kaynaklar›yla karﬂ›layabilen hiçbir devlet yok. ﬁu anda Türkiye’nin
durumu bir teze göre, bir bilanço olarak harcamalar›n› ve di¤er gelirlerini bir gelir
tablosu olarak inceleyip teknik iflas sürecidir. Bu devirde söylenebilecek bir ﬂey vard›r. ‹ç borçlar›n› ödemesi görünmüyor, ne yapman lâz›m? ‹ﬂte konsolideyi aç›kça
tart›ﬂ›yoruz, konsolide edebiliyor muyuz geliri, daha kibarca m› edelim, daha sert
mi yapal›m? D›ﬂ borçlar› ödeyip ödememe keyfiyeti aç›kças› siyasal ba¤›ms›zl›¤›m›z›n tam bize ba¤l› bir hadise de¤ildir, Dünya Bankas› karar verecektir, dünyan›n 7
büyükleri karar verecektir, baﬂka otoriteler karar verecektir. ﬁu sorunun iﬂin temeli, ama bu temelde art›k siyasal iktidarlar isteseler de istemeseler de popülizmi b›rakmak zorundalar, deniz bitti. Mutlaka ve mutlaka Türkiye kamu finansman harcamalar›n›n önemli bir k›sm›n› vergiyi alarak çözmek mecburiyetinde.
Di¤er bir soru, tam anlam›yla bir vergi hukuku veya Maliye perspektifli oldu¤unu sorudan göremiyorum ama, genel mahiyetini k›saca okuyaca¤›m. Bir insan ne
kadar namuslu olursa olsun kendini denetletmeyen insan›n ad› namussuza ç›kar.
‹nsanlar›n namuslar›n› kan›tlayacak mercilere ihtiyac› vard›r. ﬁu anda sizce ba¤›ms›zl›¤›m›z› nas›l kan›tlayabiliriz?
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Turgut Kazan
Ekonomik bazda düﬂünün.

Fatih Dural
Evet, ekonomik bazda düﬂündü¤ümüz zaman olay ﬂudur: Ça¤daﬂ hukuk devletlerinde öncelikle bir temel kural›m, ondan sonra ekonomik baz›na gelece¤im. ‹nsanlar suçsuzluklar›n›, insanlar namuslu olup olmad›klar›n›, insanlar erdemli olup
olmad›klar›n› kan›tlamazlar. Aksi, bir baﬂka iddia makam›nca kan›tlanmas› gerekir.
Yaln›z bir konu çok farkl›. 21’inci yüzy›la girdi¤imiz ﬂu noktalarda 45 tane kavram
var, biraz önceki tebli¤de de söyledim. Hukukun üstünlü¤ü, kesinlikle taviz veremezsiniz, hiçbir gerekçede taviz veremezsiniz. Düﬂünce özgürlü¤ü, hiçbir gerekçeye tabî,
hiçbir gerekçeniz hakl› olamaz. Ç›karlar›n davas›, ﬂeffafl›k vesaire say›yorum. Kamu
fonlar›n›n bulunmas› en tepedeki kavramlardan bir tanesidir. Kamunun ayd›nlat›lmas› en önemli fonksiyonlardan bir tanesi. E¤er, bir ülkede tepeden bakt›¤›nda
aﬂa¤›ya kadar ﬂeffaf bir ﬂekilde göremiyorsan›z bunun üzerinde hiçbir ﬂey bina
edemezsiniz. Ha, burada bize görevler düﬂüyor, serbest muhasebeciye, serbest
malî müﬂavirlere ve yeminli malî müﬂavirlere.
Bu kiﬂiler gerçekten bu ﬂartlar içerisinde bunlar›n denetiminden geçen, bu kiﬂiler taraf›ndan kay›tlar›n tutulan ﬂirketler elbette tutulmayan ﬂirketlere göre
çok daha sayg›ya, kamu fonlar›n› koruduklar›na inanca veya do¤ru vergilendikleri,
malî yükümlülüklerini do¤ru yerine getirdikleri yönünde bir inanç verecekler. ‹ﬂin bir
boyutu bu. Di¤er boyutu da bu iﬂi yapan insanlar› gene kendi örgütleri, devlet de¤il,
gene kendi ba¤l› bulunduklar› odalar›, TÜRMOB’uyla ba¤l› bulunduklar› illerdeki odalar›yla kendi iç denetimlerini yapmak mecburiyetindeler. Ve ben ﬂuna inan›yorum,
gerçekten samimi inanc›m budur. Gerek muhasebe ve gerek hukuk en ufak lekenin
çok çabuk yay›ld›¤›, çok h›zl› kirlendi¤i bir beyaz yaprakt›r. Dolay›s›yla, e¤er biz burada kendi sorunumuzu kendimiz yapamazsak, ben özellikle Ba¤›ms›z Denetim Derne¤i Baﬂkan› olarak son 2 y›ld›r gazetecilere, özel sektörde görev yapan insanlara,
kamu sektöründe görevli olanlara her gün günah ç›kart›yorum, her gün bir eleﬂtiri.
Banka bat›yor yirmi tane telefon geliyor, siz orada denetlemiyor musunuz bu banka
batt›, uyuyor musunuz? Bu nas›l denetimdir, siz nas›l insanlar›n›z, nas›l böyle bir ﬂey
oldu diyor. Bunda hakl›l›k pay› yok de¤il, hakl›l›k pay› da var. Ama, Türkiye’de kavramlar›n içini boﬂaltarak konuﬂuyoruz.
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De¤erli meslektaﬂlar›m, ba¤›ms›z denetim ve tasdik olaylar›n› yerli yerinde de¤erlendirmemiz lâz›m. TÜRMOB Baﬂkan› ve Baﬂkan Yard›mc›s› burada. O nedenle
tasdik ve yeminli malî müﬂavirler taraf›n› de¤il, kendi olan ba¤›ms›z denetimle ilgili bölümünü söyleyece¤im. Ba¤›ms›z denetim bir iﬂletmenin bir anl›k durumunu söyler, enstan tane olarak foto¤raf›n› çeker, finansal muhasebenin bir kapsam›na giren unsurdur ve o olgu içerisinde iﬂletmenin malî tablolar›n›n do¤ru ve güvenilir oldu¤unu söyler,
çok daha fazla bir ﬂey söylemez. Ama, Türkiye’de biz oyun oynarken yar›m yar›m getiriyoruz, iﬂte aya¤›yla topa vurabiliyorsunuz ama, can›m arada bir de elle oynaman›n
bir sak›ncas› yoktur. Yok can›m elle oynad›n m› hentbol olur, olmal›.
O zaman bizim buradaki eksikli¤imiz reyting ﬂirketlerinin eksikli¤i. Reyting ﬂirketi
gelecek, yorumlayacak, Cevdet Bey böyle yap›yorsun bu tablo do¤ru ama, bu ﬂirket 6
ay sonra buraya gelirse notu A’d›r, A + B’dir vesaire, bunu yapabilecek bir e¤itim var
Türkiye’de.
ﬁimdi, geldi¤iniz noktada ﬂu çok önemli. Hemen sözümü ba¤l›yorum. 13 Haziran
1989 gerçekten bir milat tarihidir ve burada gerek Birlik Baﬂkan›, gerek oda baﬂkanlar› var, hepsine huzurlar›n›zda ﬂükranlar›m› sunuyorum bir meslek erbab› olarak. Arkas›ndan ç›kan muhasebe genelge, arkas›ndan ç›kan tasdik tebli¤i de çok önemli kilometre taﬂlar›d›r ama kendimiz de otural›m yakam›zdaki sökü¤ü, ete¤imizdeki sökü¤ü
kendi ilkelerimize yaraﬂ›r ﬂekilde dikmek mecburiyetindeyiz. Ve çok ac›mas›zca ben
kendi üyelerime ﬂunu söylüyorum. Ben bu iﬂin kovalay›c›s› olaca¤›m, e¤er bilgisizlik, ihmal, yeteneksizli¤i nedeniyle herhangi bir ﬂekilde kamu fonunun korunmas›nda dahli
olan bir ba¤›ms›z denetim ﬂirketi varsa ölünceye kadar arkas›nday›m dernek yönetim
kurulundaki arkadaﬂlar›mla beraber. Ama bunlar› yaparken demokratik toplumlardaki
güvenlik sübaplar› olan bu meslekleri zedelemeden bunu mutlaka TÜRMOB kendi yapmal›d›r, bunu mutlaka ilgili kuruluﬂlar kendi yapmal›d›r. Bizim yakam›z› iki araya getirebilecek kuruluﬂ kamu idaresi de¤ildir ve biz bunu yapabilecek denetimi, bugüne kadarki çal›ﬂmalar› da TÜRMOB yöneticileri de göstermiﬂ durumda. Hepinize sayg›lar
sunar›m.

Turgut Kazan
Ben de teﬂekkür ediyorum ve Say›n Ata çok k›sa siz de bu soruyu cevaplay›n,
sonra bana da iki soru var ba¤layay›m, tören yapaca¤›z çünkü de¤il mi?
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Mehmet Ata
Say›n Mevlüt Demirci’nin bir sorusu vard›, 23.02.1995 tarihinde ç›kart›lan
serbest malî müﬂavirler ve yeminli malî müﬂavirlerin imzalamas› hakk›ndaki o tebli¤in sigortas›z çal›ﬂmalarla ilgili, kampanyam›zla ilgili olmas› nedeniyle de¤erlendirip
kampanyam›zla birlikte düﬂünür müsünüz diyor. Yani, bizim hep deminden beri söyledi¤imiz demokratik kat›l›mc›, örgütlenmiﬂ bizim hep savundu¤umuz ﬂeyler. Bütün
ayr›nt›s›n› bilemiyorum, Say›n Ar›kan’la da biz zaman zaman görüﬂüyoruz, bilgi
platformunda da birlikte olduk. Onun için böyle bir çal›ﬂmaya elbette bizim katk›m›z
anlam›nda demokratik kuruluﬂun birlikte iﬂ yapmas› anlam›nda da var›z, ayr›nt›s›n›
konuﬂur gerekli ﬂeyi yapar›z. Bu da bir bak›ma güzel bir soru. Hemen bana da bir iki
ﬂey hat›rlatt› Say›n Baﬂkan›n hemen hoﬂgörüsüne s›¤›narak bir iki noktay› belirtece¤im sadece. Çok somut bir örnek olsun diye geçen y›l bir ﬂeyi hat›rl›yorum. Say›n
Cumhurbaﬂkan›m›z Trakya taraf›na bir geziye gitmiﬂti, gezi s›ras›nda da yol boyu o
güzelim o tar›m alanlar› ne halde, ﬂimdi sanayileﬂme olursa ne hale geldiyse o zaman oraya do¤ru gidiyor. Tar›m alanlar›n›n ruhsats›z yap›lan, ak›l almaz bir sanayi
ve ruhsats›z yap›lanman›n oldu¤u bir yerde iﬂte. Say›n Cumhurbaﬂkan› meydan konuﬂmas›nda iﬂte ﬂu gördü¤ünüz yerler bile devlet ellerini tutmasa bizim halk›m›z›n
teﬂebbüs ruhu görüyorsunuz dedi neler yapabilir. ﬁimdi Devletin Baﬂkan› yani ﬂimdi böyle bir. Yani, ﬂimdi bu bir de bunun böyle bir ﬂeyi var, bir fetiﬂ haline getirdi.
ﬁimdi özelleﬂtirme çok tart›ﬂ›ld›, biz bu konuda D‹SK olarak görüﬂümüz belli, son
zamanlarda çok fazla da gündeme getirdik.
ﬁimdi, özelleﬂtirmede bir de bir sürü ekonomik boyutu, bir de ahlaki boyutu
var bu iﬂin. Yeniden kurulan bir ulusal devletin çok güç koﬂullarda ortaya ç›kard›¤›,
gerçekten bugün bütün zorlamalara ra¤men hâlâ daha darmada¤›n edilemedi¤i bir
yap› varsa bu gerçekten bu halk›n, bu eme¤in birikiminin getirdi¤i unsur. ﬁimdi bunun ahlaki boyutu nedir ki? Çünkü, bizde neredeyse devlet kuruluﬂlar›, K‹T’ler sendikalaﬂman›n da öncülü¤ünü yapm›ﬂ kuruluﬂlard›r. Hatta sendika, toplu sözleﬂme,
grev yasas› ç›kt›ktan sonra sendikalar daha çok güçsüz olduklar› dönemde belirli
hak alma ve benzeri konular› da ölçüsü haline gelmiﬂtir.
ﬁimdi, art›k iﬂ ç›kt›, ahlaki boyutu anlam›nda demin Say›n Sevi¤’in, verdi¤i ö¤retmen örne¤inden kalkarak söylemeye çal›ﬂaca¤›m. Öbür taraftan e¤itim alan›nda
özelleﬂtirmeye do¤ru gidiyorsunuz, özel okullar, özel hocalar, hep özele gidiyoruz.
Sa¤l›k da ayn› durumda.
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Sadece bir cümle okuyarak size Türkiye’deki örgütlenme ile ilgili, OECD’nin bir
raporunu okuyaca¤›m, hemen sözümü ba¤layaca¤›m. ﬁimdi, dünyada geliﬂmekte
olan ülkelere bir de büyük tekeller, dünyadaki güçlerin kurduklar› tuzaklar. Gitti¤imiz her yerden de görüyoruz bunu, Pasifik ülkelerinde bu yaﬂan›yor, Meksika’da s›n›r daki olayda bu yaﬂan›yor. Ama, hep getirip o kapitalizmin o kendi vahﬂi kapitalizm dolay›na do¤ru dönüﬂ var, o kendi ahlaks›zl›¤›n› 19’uncu yüzy›l, 20’nci yüzy›l boyunca kanla, mücadele içerisinde verilmiﬂ haklar›n geriye götürülmesi konusu bugün
uluslararas› planda âdeta meﬂrulaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Bak›n, OECD’nin bir raporunda ne diyor. Alt sözleﬂme, yani bizim taﬂeron maﬂeron dedi¤imiz olay›, hemen
k›saca geçece¤im. ‹liﬂki alan›n› daha geniﬂ alanlara yaymakla iﬂçi örgütlerinin ulaﬂamayaca¤› geliﬂmekte olan ülkelerdeki firmalarla yap›lan anlaﬂmalar say›s›n› art›rmak gerekir. Yani, diyor ki, Japon firmas› sen Pasifik’e git, Güney Kore’de, iﬂte
bugün meselâ Endonezya’da 9’la 14 yaﬂ aras›nda çocuklar çal›ﬂt›r›l›r, yani kad›n iﬂçi, bilmem ne iﬂçi filan bulamazs›n. Yani, ﬂunu anlatmaya çal›ﬂ›yorum: Bir taraftan
da kapitalist sistemin kendisinin ç›k›ﬂ yolu bulma, kendi bunal›m›n› aﬂma konusunda az geliﬂmekte olan ülkeler, bizim gibi ülkelere dair de ﬂeyler var. Teﬂekkür ederim, sayg›lar sunar›m.

Turgut Kazan
Ben de teﬂekkür ediyorum. Asl›nda hukuk düzeni Türkiye’nin sorunudur ve Türkiye’nin böyle bir sorunu. Zaten ﬂu anda tart›ﬂt›¤›m›z vergiye iliﬂkin sorun ya da
kay›t d›ﬂ› ekonomi sorunu da Türkiye’nin bir hukuk sorunudur. Kabul edelim ki, biz,
yani tabîî burada çok kavramlar geçti, kullan›ld›. Ama kabul edelim ki bizim bu konuda insan malzememizde önemli bir eksiklik var, birikim eksikli¤i var. Yani, biz hukuk
devleti de¤il miyiz, ne yaz›k ki kitaplar böyle yazd›¤› için kullan›l›yor. Asl›nda biz yönetilenler ve yönetenler olarak onu özümsemiﬂ de¤iliz ve içtenlikle inanm›ﬂ de¤iliz.
ﬁimdi, buraya do¤ru süratle gelmek zorunday›z. O yüzdendir ki, yani yarg›ya
iliﬂkin sorunlar› hep tart›ﬂ›yoruz, ama tek sorumlu o de¤il. ‹ﬂte yürütme ona ne veriyorsa, imkanlar› ne ki daha iyi çal›ﬂs›n, nas›l e¤itiyorsunuz. Hukuk Fakültesinde
hukukçuyu ki daha iyi olsun? Fakültelerimizi bilmiyor musun, o fakülteden ç›kanla
nas›l iyi yarg›ç, iyi avukat olunur, iyi savc› olunur? Bütün bunlar bizim sorunumuz. O
yüzden biz yönetilenler siyasal partilerden hep hukuk istemeliyiz iﬂ ister gibi, aﬂ ister gibi, zam ister gibi, taban fiyata iﬂte bir seviye ister gibi. Oraya geldi¤imiz za-

>>> 1990-2006 PANELLER

879

3.qxp

10/3/08

11:10 PM

Page 880

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

man hukuk düzenini de sa¤lam götürebiliriz.
Bana sormak istedi¤iniz soru buydu. Bir tart›ﬂ›lmas› gereken, tart›ﬂmam›z
gereken bir sorun var, o da malî mesuliyet. Bu olayla birlikte bir malî mesuliyet sigortas›n› düﬂünmeye baﬂlamal›y›z. Türkiye’nin çok yabanc› oldu¤u bir sorundur bu.
Hem doktorlar için, hem avukatlar için, ama bu sefer farkl› bir müesseseyle tan›ﬂ›ld›¤› için bunu tart›ﬂmaya baﬂlamam›z, konuﬂmaya baﬂlamam›z gerekir. Aksi halde
tüketici, yani hükümlü demek istiyorum son derece korumas›z kalm›ﬂ olabilir. Bunda yasal ama, ﬂimdi zarar veren insan›n bir ﬂeyi varsa al›nacakt›r. Onun için onun
yani al›nabilmesi bak›m›ndan bir sigorta sisteminin tart›ﬂ›lmaya baﬂlan›lmas› gerekiyor. Efendim bu tart›ﬂma ve toplant› için hem kat›l›mc› dostlara, hem düzenleyenlere, hem de izleyenlere ve soru soran katk›da bulunanlara teﬂekkür ediyorum.
Hepinize tekrar baﬂar›lar diliyorum, kutluyorum Muhasebe Günü'nü.
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>>> PANEL

YEN‹ EKONOM‹K GEL‹ﬁMELER VE MUHASEBE AÇISINDAN TOPLUM VE
ÇEVRE K‹RLENMES‹
Tarih

: 26.02.1996

I. Oturum
Oturum Baﬂkan›

: Masum TÜRKER
TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s›

Panelistler

: Av. Halil ÜNLÜ
‹stanbul Sanayi Odas› ve Çevre ‹htisas
Kurulu Üyesi
Dr. Renan BAYKAN
‹stanbul Ticaret Odas› Genel Sekreter
Yard›mc›s›
Ergün ‹ﬁER‹
D‹SK Genel Koordinatörü
Besim T‹BUK
Liberal Demokrat Parti Genel Baﬂkan›
Fatih ﬁENER
Kal-Der Yönetim Kurulu Üyesi
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II. Oturum
Oturum Baﬂkan›

: Doç. Dr. Melih BAﬁ
‹SMMMO Çevre Komisyonu Üyesi

Panelistler

: Prof. Dr. Göksel YÜCEL
Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i Baﬂkan›
Ali Kamil UZUN
‹ﬂ Denetimi Enstitüsü Baﬂkan›
Adnan NAS
Türkiye Finans Yöneticileri Vakf› Genel
Sekreteri
Ali R›za AYDIN
‹stanbul Yüksek Ticaretliler Derne¤i Baﬂkan›
Mehmet SEV‹M
TÜKODER Baﬂkan›
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Hulusi Özocak
De¤erli konuklar, ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› Çevre
Komisyonu koordinatörlü¤ünde TÜRMOB, ‹TO, ‹SO, D‹SK, Muhasebe Uzmanlar›
Derne¤i, Kalite Derne¤i, ‹ﬂ Denetim Enstitüsü, Finans Klüp, Yüksek Ticaretliler
Derne¤i ve Tüketiciyi Koruma Derne¤i'nin katk›lar› ile oluﬂan sempozyumumuza hoﬂ
geldiniz. Bu sempozyumun fikri, 20 y›l önce bu salonda gerçekleﬂtirilen Muhasebe
Kongresi kitapç›¤›n›n incelenmesinden oluﬂtu. O gün de bugün de katk›lar›n› esirgemeyen TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Say›n Masum Türker'e, ‹stanbul Ticaret
Odas› Yönetim Kurulu üyesi Say›n Dinçer ﬁekerci'ye ayr›ca teﬂekkür etmek istiyoruz. ﬁimdi sempozyumumuzun aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapmak üzere Oda Baﬂkan›m›z
Say›n Yahya Ar›kan'› davet ediyorum.

Yahya Ar›kan
De¤erli bas›n mensuplar›, Liberal Demokrat Parti’nin sayg›de¤er genel baﬂkan›, de¤erli konuklar, sayg›de¤er meslektaﬂlar›m hoﬂgeldiniz. ‹nsan› insan yapan güzelliklerin y›llardan beri her geçen gün zay›flat›ld›¤›, ulusal kültürümüzün kemirildi¤i,
bunlara karﬂ›n kiﬂisel benli¤in egoizme dönüﬂtürüldü¤ü günümüzde do¤a da bundan nasibini almakta ve hele ki kirlenme atbaﬂ› gitmektedir. Bu konunun gündemin
baﬂ›na oturdu¤u günümüzde do¤an›n kirlenmesi ve do¤al ortam›n yaﬂanmaz hale
gelmesi kaç›n›lmaz bir sonuç olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu sosyolojik bir do¤al kirlili¤in boyutlar› ve nedenleri ne yaz›k ki herkesçe bilinmektedir. Ne yaz›k ki kelimesini
kullanmam›z›n nedeni, gerek düﬂünsel alanda, gerekse uygulamada sorumlu olan
kamu görevlilerimizin yeterli duyarl›l›¤› göstermemesidir. Sempozyumun amac›
farkl› bask› gruplar›n›n bir araya gelip içtenlikle uygulamalara yönelmesi için bir
ad›m atmakt›r. Biz ‹SMMMO olarak sosyal ve do¤al ortam›n kirlenmesinin de¤erlendirilerek bilançosunun ç›kart›lmas› ve insanl›k dahil olmak üzere evrenin ne kadar
zararda oldu¤unun ortaya ç›kart›lmas› gerekti¤ini düﬂünüyoruz. Yaln›z bu bilanço
ile kal›nmamas›, gelece¤e yönelik bütçelemenin, eko sistemin devam›na dayal› olarak yap›lmas› gerekti¤ine inan›yoruz. Çevre muhasebesi ya da yeﬂil muhasebe çal›ﬂmalar›n›n dünyadaki yeni geliﬂimi güncel olarak izlemeye çal›ﬂ›yoruz. Asl›nda üniversitelerimizdeki muhasebe hocalar›m›zdan ve sivil toplum örgütlerinden bu geliﬂmeyi izledikleri sevinçle gözlemliyoruz. Çevre muhasebesi, iﬂletmelerin sosyal sorumluluk ba¤lam›nda ortaya ç›km›ﬂ bir kavramd›r. Muhasebe uygulamalar›n› yönlendiren ilkelerin baﬂ›nda sosyal sorumluluk kavram› gelmektedir.

>>> 1990-2006 PANELLER

883

3.qxp

10/3/08

11:10 PM

Page 884

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

Sonuç olarak çevre sorunlar›na toplu bilimsel bak›ﬂ gereklili¤i tüm bu kavramlardan da anlaﬂ›ld›¤› üzere güncel bir olgu haline gelmiﬂtir. Çevre muhasebesi de
sosyal sorumluluk muhasebesinin bir dal›d›r. Sosyal sorumluluk muhasebesi art›k
ansiklopedilere girmektedir. Bu sempozyuma katk›lar›n› esirgemeyen TÜRMOB'a,
‹TO'ya, ‹SO'ya, D‹SK'e, Kalite Derne¤i'ne, Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i'ne, Yüksek Ticaretliler Derne¤i'ne, ‹ﬂ Denetim Enstitüsü'ne ve Tüketiciyi Koruma Derne¤i'ne teﬂekkür ediyorum. Sempozyuma sponsor olarak katk›da bulunan Beko Bilgisayar Sistemleri A.ﬁ. ve PC Dan›ﬂmanl›k Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited ﬁirketi’ne de ayr›ca
teﬂekkür ediyorum. Bir teﬂekkürü de bu organizasyonu düzenleyen Çevre Komisyonu'nun sayg›de¤er üyelerine ediyorum. Yaﬂanas› bir dünya dile¤i ile hepinizi sayg› ile
selaml›yorum. Teﬂekkür ederim.

Hulusi Özocak
ﬁimdi sempozyumumuzun oturum bölümüne geçmeden önce gelen telgraflar›
okumak istiyorum: “Yo¤un program›m münasebeti ile 'Yeni geliﬂmeler ve Muhasebe
Iﬂ›¤›nda Toplum ve Çevre Kirlenmesi’ konulu sempozyuma iﬂtirak edemedi¤im için üzgünüm. Nazik davetinize teﬂekkür eder, sempozyumun baﬂar›l› geçmesi dileklerim. Sizin ﬂahs›n›zda tüm konuk ve konuﬂmac›lara selam ve sevgilerimi sunar›m. Prof. Dr.
Necmettin Erbakan. Ayr›ca di¤er telgraflar› okumayaca¤›m, isimler olarak s›ral›yorum. Prof. Dr. Tansu Çiller Baﬂbakan Yard›mc›s›, Fehim Adak Devlet Bakan›, Abdullah Gül Devlet Bakan›, Mehmet Alt›nsoy Devlet Bakan›, Lütfü Esengül Devlet Bakan›,
Nevzat Ercan Devlet Bakan›, Salim Ensari Devlet Bakan› ayr›ca Abdüllatif ﬁener
Maliye Bakan›, ﬁevket Kazan Adalet Bakan›, Necati Çelik Çal›ﬂma ve Sosyal Güvenlik
Bakan›, Ömer Barutçu Ulaﬂt›rma Bakan›, Turhan Tayan Milli Savunma Bakan›, Meral
Akﬂener ‹çiﬂleri Bakan›, Mehmet Sa¤lam Milli E¤itim Bakan›. Ayr›ca meslek camiam›zdan da bu sempozyuma baﬂar› telgraflar› var. Mehmet Çelik Ankara Serbest
Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas› Baﬂkan›, Mehmet Yi¤it Bal›kesir Oda Baﬂkan›,
Ahmet Ak›n ‹çel Oda Baﬂkan›, Ethem Sipahi Burdur Oda Baﬂkan›, Ziya Bilgin Rize
Oda Baﬂkan›, Necdet Y›lmaz Denizli Oda Baﬂkan›, ‹sa Gökdo¤an Isparta Oda Baﬂkan›. Sempozyumumuzun birinci oturumunu yönetmek üzere TÜRMOB Genel Baﬂkan
Yard›mc›s› Say›n Masum Türker'i davet ediyorum. Ayr›ca birinci oturumda Besim Tibuk’u, ‹stanbul Sanayi Odas› Avukat› Halil Ünlü’yü, ‹stanbul Ticaret Odas› Genel
Sekreter Yard›mc›s› Dr. Renan Baykan’› toplant›ya kat›lmak üzere davet ediyorum.
Teﬂekkürler.

884

1990-2006 PANELLER <<<

3.qxp

10/3/08

11:10 PM

Page 885

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

Masum Türker
Say›n Baﬂkan, de¤erli konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m. Hepinizi sayg› ile sevgi ile selamlayarak çok olumlu, güncel ve kal›c› bir düﬂüncenin paylaﬂ›lmas› için bir
araya geldi¤imiz bu günde asl›nda muhasebecilerin dünyan›n geliﬂimini önceden
keﬂfedip belki de bu konudaki çeﬂitli önerileri önceden ald›klar›n› hat›rlatarak size
bugünün manas›n› belirtmek istiyorum. Bundan tam 21 y›l önce 1976 y›l›nda 12.
Muhasebe Kongresi’nin konusu, “1976 Türkiye'sinde Muhasebecinin Sosyal Sorumlulu¤u” idi. O günkü kongrede, geliﬂmekte olan Türkiye'de ve merkez hükümetlerinin
etkisi ile yaﬂanan terör, ekonomideki s›k›ﬂ›kl›k, bizi al›ﬂ›lagelmiﬂ borçalacak iliﬂkisini
ortaya koyan muhasebe yerine, bu ülkenin sorunlar› ne olabilir, düﬂüncesinden hareket etmek baz› konular›n burada tart›ﬂ›lmas›na vesile olmuﬂtur. Bu konular›n baz›lar› ﬂunlard›. Çevre ve muhasebecinin sosyal sorumlulu¤u, yani 1976 y›l›nda muhasebeciler çevrenin bir etkisi oldu¤unu, bu konuda muhasebecinin bir sorumlulu¤u
oldu¤unu, toplumun yükleyece¤i bir sorumluluk varsa yüklenece¤ini söylemiﬂti. Di¤er bir konu, tüketicinin korunmas›nda muhasebecinin sosyal sorumlulu¤u idi ki bugün art›k tüketicinin haklar›n›n korundu¤u bir dönem yaﬂ›yoruz. Ama san›yorum ki,
bu konular içinde iki konu vard› ki bugün Türkiye'de herkesin konuﬂtu¤u herkesin
tart›ﬂt›¤› konulard›. Birisi kaynaklar›n korunmas›, yani Türkiye'nin sahip oldu¤u
kaynaklar›n korunmas› ve muhasebecinin sosyal sorumlulu¤u, di¤eri de muhasebecinin sosyal sorumlulu¤u ve Türkiye ekonomisinin geliﬂmesi ile ilgiliydi. Bu son k›s›mda konuﬂulan konulardan baz›lar› toplumdaki kirlili¤in, yolsuzlu¤un benzeri konular›n
önlenmesinde muhasebeciye önemli bir rol düﬂtü¤ü yönündeydi. Bugün Türkiye'de
bir taraftan bir kamyonun kazas› sonras› baﬂlayan, di¤er taraftan ülkenin içinde
bulundu¤u durumu karanl›kta görüp ayd›nl›k için 1 dakika karanl›k yolunu seçen eylemini ortaya koyanlar›n yaﬂad›¤› Türkiye'de, ﬂu anda de¤erli uzmanlar›m›zla tart›ﬂaca¤›m›z konular san›yorum ki önümüzdeki y›llarda buna benzer sempozyumlar›n,
yeni düﬂüncelerin tart›ﬂ›lmas›na neden olacakt›r.
Bugünkü sempozyumda, çevrenin, yaln›z bildi¤imiz a¤aç, do¤adaki kaynaklar›
de¤il, toplumsal kirlili¤in, medyan›n, sanayi kesiminin, çal›ﬂan›n ve en önemlisi ça¤›m›z›n art›k insan unsuru olarak en önemli yönü olan toplam kalitenin belirlenmesindeki rolünü tart›ﬂaca¤›z. Bu konuda birinci oturumda birinci konuﬂmac›m›z Say›n
Besim Tibuk Net Holding'in kurucusu, yöneticisi ve Liberal Demokrat Parti'nin Genel Baﬂkan›. Kendileri toplumsal kimlik ve medya konusunu bize iletecekler. Say›n
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avukat Halil Ünlü sanayicinin toplumsal ve çevresel sorununu ele alacaklar. Kendilerinin buradaki ünvan› ‹stanbul Sanayi Odas›'n›n Çevre ‹ktisat Kurulu üyesi olarak
gözükür. Oysa Halil Ünlü'nün bizim konumuzla ilgili çok daha önemli bir görevi var.
Geçmiﬂte Marmara ve Bo¤azlar Belediyeleri Birli¤i’nin Genel Sekreteri olarak uzun
bir süre çevrenin korunmas›, Marmara Bölgesi'ndeki belediyelere yayg›nlaﬂt›r›lmas›
konusunda çal›ﬂmalar› olmuﬂ, uluslararas› iliﬂkileri kurmaya çal›ﬂm›ﬂt›. D‹SK Bas›n
Dan›ﬂman› Say›n Halil Ergun ‹ﬂeri çal›ﬂanlar aç›s›ndan toplumsal ve çevresel kirlili¤i ele alacaklar. Bu da art›k sendikalar›n, iﬂçi kesimi aç›s›ndan çevreye göstermesi
gereken duyarl›l›k bak›m›ndan çok önemli ve yine biraz evvel belirtti¤im gibi art›k ça¤›m›z›n bir göstergesi, bir etiketi hale gelmiﬂ olan toplam kalite yönetiminin sosyal
boyutunu çevre aç›s›ndan kalite yönetim uzman› ve KalDer üyesi Say›n Fatih ﬁener
taraf›ndan huzurlar›n›za getirilecektir. Ben ilk sözü toplumsal kirlilik ve medya konusunda Say›n Besim Tibuk'a b›rak›yorum. Buyurun efendim.

Besim Tibuk
Teﬂekkür ederim. Sevgili arkadaﬂlar›m beni bu güzel toplant›ya ça¤›rd›¤›n›z
için hepinize çok teﬂekkür ediyorum ve de çok güzel bir salon seçmiﬂsiniz. Bence ‹stanbul'da toplant› yap›labilecek en güzel salon buras›. Konumu itibariyle, rahatl›¤›
itibariyle ve sempatikli¤i itibariyle, 3 senedir bu salona gelmemiﬂtim böyle bir vesile
ile bu salona da girmiﬂ olduk. ﬁimdi asl›nda bana çok enteresan bir konu ay›rm›ﬂs›n›z onun için de ayr›ca teﬂekkür ederim. Gerçekten medya belki de son y›llar›n en
önemli olay›. Çünkü eskiden biliyorsunuz imparatorluklar k›l›ç zoru ile kuruluyordu.
‹skender ç›kard› taa Hindistan'a kadar bir sürüyeri zaptederdi. Ondan sonra Cengiz Han ç›kt›, Roma ‹mparatorlu¤u, Osmanl› ‹mparatorlu¤u kuruldu. ﬁimdi ise kitle
iletiﬂimdeki dehﬂetli geliﬂme sayesinde art›k böyle k›l›çla dünyay› fethetmeye gerek
yok. ‹yi bir roman yaz›n, onun da bir film senaryosu çekilsin milyarlar› etkileyebilir.
Üstelik nas›l etkiliyorsunuz? Zorla de¤il, isteyerek, gönüllü etkiliyorsunuz. Son y›llarda kitle iletiﬂim araçlar›n›n geliﬂmesi ve globalleﬂmesi bütün dünyay› etkiliyor.
Latin Amerika’dan Çin’e kadar tüm dünyadan bahsediyorum. Bütün bunlar› dikkate
ald›¤›m›zda müthiﬂ bir ihtilal yaﬂ›yoruz, müthiﬂ bir haberleﬂme ve etkileﬂim ihtilali
yaﬂ›yoruz. Bu arada ülkemizde tabi son günlerde hep böyle kötü ﬂeylerden bahsediyoruz. Olumsuz, kötümser ama ülkemizde son y›llarda olan baﬂka bir dehﬂetli
olay var. O da kitle iletiﬂimdeki dinamizm ve özel televizyonlar›m›z ve özel radyolar›m›zd›r.
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Benim kanaatime göre gerçek devrim buradad›r. Yani halk›m›zdaki gerçek devrim son 5 senedir, 6 senedir ortaya ç›kan birbirleriyle yar›ﬂan televizyonlar, radyolard›r. Bas›n zaten vard› ve daha güçlenen ve renklenen bas›n sayesinde bombard›mana tutuldu beyinlerimiz. Biz bu geliﬂmeyi Türk tarihinin en büyük geliﬂmelerinden
biri olarak görüyoruz. ﬁimdi konu bu medya ve toplumsal kirlenme. Demek ki bu
olaylar geliﬂirken ne aksakl›klar var, neler düzeltilebilir o konuda da bir iki ﬂeyler
söyleyip yine ayn› konuya geri gelmek istiyorum. Arkadaﬂlar, kitle iletiﬂim araçlar›
artt›¤› sürece, bunun etkinli¤i artt›¤› sürece Masum Bey ve Yahya Bey bahsettiler,
tüketiciyi koruma, insan› koruma ve insanlar›m›z› tek bir kiﬂinin tek bir fikrin totaliter egemenli¤ine vermeme sorunu ç›k›yor. ﬁimdi bak›n›z, demin söyledi¤im olay ile
bütün dünyay› etkiliyorsunuz. Fakat etkileme arac› bir kiﬂinin elinde, herhangi bir
çeﬂitlilik yok. ‹ﬂte bu bir risk. Bu riski önleyen de ne oluyor, serbest rekabet ve özel
sektör oluyor. Ancak benim çok methetti¤im özel televizyon, özel radyolardaki bu
geliﬂmeler ki Anadolu’da da dehﬂetli geliﬂme var. Muhakkak Anadolu'yu dolaﬂ›yorsunuz, geziyorsunuz. Hemen hemen her kasabada bir veya birkaç radyo var. Baz›
kasabalarda bir, iki televizyon var. Baz› vilayetlerde 45 televizyon var ve ﬂöyle böyle benim hesab›ma göre 200.000 kiﬂi çal›ﬂ›yor, özel medya sektöründe 200.000
kiﬂi çal›ﬂ›yor.
Bazen mesela liseyi bitirememiﬂ bir muhabir görüyorsunuz, alt› ayd›r çal›ﬂ›yor. Size öyle bir sorular soruyor ki hayret ediyorsunuz. Alt› ayda o iﬂinde piﬂmiﬂ
geliﬂmiﬂ. Yani yeni bir sektörde do¤du. Bütün bunlar› olumlu olarak görüyorum. Fakat herhangi bir grup taraf›ndan bütün bunlar›n yönetildi¤ini düﬂünürseniz gerçekten bizim için hoﬂ olmayan ve mahsurlu ﬂeyler ortaya ç›kt›¤›n› taktir edersiniz. Nitekim bu son günlerde geniﬂ olarak tart›ﬂ›l›yor. Bundan 1 sene 1,5 sene kadar önce
bu iki tane büyük bas›n patronu birbirleriyle kavga ediyorlard›, birbirlerinin aleyhine
yaz›lar yaz›yorlard›. O s›rada bas›ndan arkadaﬂlar bana diyorlard› ki, ya ne kadar
ay›p iki tane patron var, bak birbirlerinin aleyhine yaz›yorlar. Dedim aman bir araya
gelmesinler siz yanars›n›z. Bugün bana diyorlar ki hakl›ym›ﬂs›n›z bir araya geldiler.
Çünkü kavgay› seven Ayd›n Do¤an Bey ile Dinç Bilgin Bey yak›n dost olmuﬂlar. ‹ﬂte
ondan sonra ortaya ç›kan çarp›kl›klar ortada. Düﬂünün televizyonlar var, ayn› grubun radyolar› var, gazeteleri var, dergileri var. Di¤er grubun da televizyonlar› var,
radyolar› var, dergileri vard›r.
B›rak›n medyan›n büyük bir k›sm›n› kontrol etmeyi, kendi aralar›nda da yo¤un
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iﬂbirli¤i yap›yorlar. Bu yo¤un iﬂbirli¤i, mesela da¤›t›mda iﬂbirli¤i yapt›lar ki bunu ben
bir suç olarak görmüyorum. Da¤›t›mda ortak firma kurarak baﬂka firmalar› engellemelerini tüketici haklar› aç›s›ndan bir suç olarak de¤erlendiriyorum. Bunun d›ﬂ›nda
reklamda iﬂbirli¤i yapmalar›, ilk görünüﬂ de bunlar masum ﬂeylerdir. Mesela zannediyorum en son 3 televizyon reklamda iﬂbirli¤i yapt›. Di¤erlerini bo¤ma ﬂeklinde bu
gerçekleﬂiyor. Bunun yolu nedir arkadaﬂlar? Bunun yolu kamunun çok s›k› bir denetimle medya araçlar› konusundaki monopolü ortadan kald›r›lmas›d›r. Bunu net ve
aç›k bir ﬂekil de söyleyelim tamam m›? Türk halk›n›n beynini bir iki kiﬂi y›kayamaz,
bunu ortaya koyal›m. De¤iﬂik fikirler ç›kacak, halk hangisini seviyorsa, hangisi do¤ruysa hangisini sempatik buluyorsa ona do¤ru gidecektir. Bunu büyük bir mahsur
olarak görüyorum. Di¤er taraftan bu sektörün çok baﬂar›l› oldu¤unu söylemek istiyorum. Yani ﬂimdi bunlar› söyledikten sonra ﬂunu da peﬂinen söylemek durumunday›m ki Türkiye'de bugün özel televizyonlar, özel radyolar dünyan›n en baﬂar›l› sektörüdür. Bunu böyle havadan at›lm›ﬂ bir iddia olarak görmeyin. Gayet son 5 senedir düﬂünülmüﬂ incelenmiﬂ bir olayd›r. Bizim özel televizyonlar›m›z özel radyolar›m›z
Amerika'dan bile ileridir. Hiç yurtd›ﬂ›na ç›k›p Alman televizyonunu seyrediyor musunuz, bak›yor musunuz, oradaki dinamizm ile bizimkilerin dinamizmine veyahut da
reklamlar›n dinamizmine? Ben Amerika’ya gitti¤imde de s›k s›k televizyon seyrediyorum. Bizdeki televizyonlar daha baﬂar›l›. Nereden en kolay anlaﬂ›l›yor biliyor musunuz? Vide odan belli. Sizlerin evlerinizde video kald› m›? Yok, kimsede video yok
ﬂimdi. Niye yok? Vard› bir video, att›n›z bir köﬂede duruyor. ‹htiyac›n›z yok. O kadar
çok kanal o kadar çok renkli ﬂeyler var ki o videoyla u¤raﬂm›yorsunuz. Amerika'da
ise bugün bile çok kuvvetli video sanayi var. Niye video sanayi var biliyor musunuz?
Televizyonlar o kadar güçlü de¤il de ondan. Bizim televizyonlar›m›z Amerika'n›n daha üstünde.
Bunu da tenkit ettikten sonra bir baﬂar› hikayesi olarak söylemek istiyorum.
Di¤er taraftan bas›n›m›z, bizim bas›n›m›za renkli bas›n derler. Bas›n›m›z rengarenk
ya baz› çevreler bas›n›m›z› “efendim bu bas›n rengarenk” diye eleﬂtirir. Ne olacakt›
bas›n siyah beyaz m› olacakt›? Ya hayat renk de¤il mi, tabiatta çiçekler yok mu?
ﬁimdi Amerika’ya gitti¤imde baz› Amerikal› gazeteci dostlar›m var. Gazeteleri at›yorum önlerine. Oku bakay›m ﬂunu, diyorum. ‹nce ince punto dolu. Ben onu nas›l
okuyaca¤›m? Sonra üst düzey bir gazeteyi zengin adamlar okur dese, 50 yaﬂ›ndan
sonra miyop olur gözü az görüyor. Bunu aç›k konuﬂal›m arkadaﬂlar. ‹ﬂimiz gücümüz
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yok o aptal gazetenin ince ince puntolar›n› okuyaca¤›m. Ama aç›yorum ben bizim
gazeteleri rengarenk. Art›k puntolar› ayarlanm›ﬂ, aç›k koyu büyük puntolar, haberleﬂme konusunda h›zl›. Bunu olumlu olarak söylüyorum. Türk bas›n›nda müthiﬂ bir
rekabet ve baﬂar›l› bir ürün var. Bir tek sorun demin söyledi¤im bloklaﬂma ﬂeklinde.
Belli kesimin kapat›p monopolize etmesini uzun ve k›sa dönemli çok yanl›ﬂ buldu¤umu belirtmek istiyorum.
ﬁimdi bir de bu konuﬂman›n içine bundan 8-10 sene evvelini de getirmek isterim günümüzü daha iyi de¤erlendirmek için. Unutmaman›z gerekir ki tam rekabet
piyasas›nda kirlili¤i önleyecek olan yine tüketicidir. Tam rekabet piyasas›nda kirlili¤i
önleyecek olan tüketicidir. Biz mesela RTÜK'e karﬂ›y›z, biz çok kanunun ç›kmas›na
karﬂ›y›z. Her kanun insanlar›, müesseseleri s›n›rlar. RTÜK'e ihtiyaç yok, televizyonlarda birine hakaret edilmiﬂse açars›n›z bir tazminat davas›n›, Medeni Kanun var,
Borçlar Kanunu var, Ticaret Kanunu var ona göre gerekli cezay› verirsiniz. RTÜK'ü
yanl›ﬂ buluyoruz. Onu net olarak söyleyeyim. Ama 10 sene evveline döndü¤ümüzde
bugünü tekrar çok olumlu de¤erlendirme ﬂeyi ç›k›yor, yine foto¤raf› ç›k›yor. Çünkü
medyada kirlenme özel televizyonlar, özel radyolar yokken vard›. Neydi biliyor musunuz? TRT idi. TRT devlet kuruluﬂlar› içinde bana göre Türkiye'ye en büyük tahribat›
yapm›ﬂ, en zararl› kurumdur.
Bak›n tekrar ediyorum bugüne kadar o bir sürü masraf ettik. Diyelim Afﬂin
Elbistan'da trilyonlar harcad›k. Bilmem Seydiﬂehir'de çok masraf ettik, yok efendim Zonguldak kömürlerinde masraf›m›z var, enflasyon var. Bunlar›n hepsi bir tarafa, Türk toplumuna bize göre en büyük kirlili¤i yaﬂatan, en büyük kötülü¤ü yapan
müesseselerin baﬂ›nda ve bir tanesi TRT'dir. Çünkü TRT devleti yönetenlerin elinde
bir borazan gibi halk›n beynini y›kayan tek tarafl› bir kurumdur. Adam bizim param›z› al›yor, bizim beynimizi y›k›yor. Bak›n bu elektrik var ya bu elektrik, buradan para
gidiyor TRT'ye. ﬁunu yak›yorsunuz ya buradan TRT para al›yor. O sat›lan ﬂeylerden,
bütün televizyonlardan para al›yor her sat›ﬂta. Sadece geçen sene ald›¤› para 150
trilyondur. 8.000-9.000 kiﬂi çal›ﬂ›r. Seyredilmeyecek kadar kötü programlar var.
Geçmiﬂte bizi mahkum ettiler TRT'ye, radyo ile televizyon ile devaml› beynimizi y›kad›lar. Hat›rl›yor musunuz daha 56 sene evvel, 56 sene bile olmad› sanayide devlet
diye bir program vard› hat›rlad›n›z m›? Sanayide devlet diye program yap›yor. Komünizm çökmüﬂ, devletçilik çökmüﬂ, adamlar sanayide devlet program› yap›yor. ‹ﬂte 1930'da Türkiye batm›ﬂm›ﬂ da efendime söyleyeyim, özel sektörde hiç yat›r›m
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yapm›yormuﬂ da devlet gelmiﬂ ﬂu ka¤›t fabrikas›n›, ﬂu demir fabrikas›n› yapm›ﬂ,
aslanlar gibi onun foto¤raflar› gösteriliyor, methiyeler falan filan. Tam pislik, i¤renç, mide buland›r›c›. Ya politik haberleri? TRT benim özel televizyon gelmeden evvel de hep midemi buland›rm›ﬂt›r. Onun için özel televizyonlar›n, özel radyolar›n ç›kmas› kadar bizleri mutlu eden baﬂka bir olay yoktur. Onu aç›k ve net bir ﬂekilde
söylüyorum. ﬁimdi bazen baz›lar› geliyor, özel televizyonlar›n baz› aﬂ›r› davran›ﬂlar›na bak›yorlar. Aﬂ›r› ﬂeyler var, hakikaten kan gösteriyorlar, baz› haberleri çarp›t›yorlar, abart›yorlar de¤il mi, hepiniz görüyorsunuz. Unutuyorlar o TRT'nin tek parti
zaman›ndaki tek parti zaman›nda beynimizi alçakça y›kad›¤›n›.
Bugün Türk halk›n›n elinde belki de tarihinin en büyük özgürlük aleti vard›r. O
nedir biliyor musunuz? O zaping cihaz›d›r o elinizdeki. Yani size tek özel kanal mecbur edip de, di¤er kanallar› iptal edip de abart›l› program yapm›yor ki. Haberleri
e¤er kötü veriyorsa, güvenilir de¤ilse kendisi kaybediyor. Baz›lar› bana eleﬂtiriyor,
ﬂu televizyon haber kanal› ﬂöyle kötü böyle kötü. Söyledi¤im tek ﬂey ﬂudur, bir bakkal›n çürük yumurta sat›p satmad›¤›n› sen mi kontrol ediyorsun? Hangimiz kontrol
ediyoruz? Niye etmiyoruz biliyor musunuz? Çürük yumurta satarsa o bakkal›n sorunu, batar adam. Yani bugün çürük yumurtan›n sat›p sat›lmad›¤› konusu bizim
problemimiz de¤il, sat›c›n›n problemidir. Onun için medyadaki aﬂ›r› haber yanl›ﬂl›klar›n›n problemi o medyadakilerin problemidir. Çünkü biz hakemiz ve o de¤iﬂik rüzgarlar› al›p o zaping makinesi ile tar›yorsak o de¤iﬂik kanallar› ve oradan kendi ﬂeyimize göre belli kararlar ç›kar›yorsak, de¤erlendiriyorsak zarar› görecek olan yanl›ﬂl›¤›
yapand›r. Özel sektör bu de¤il mi? Ticarette yanl›ﬂ yaparsan, ak›ls›z yat›r›m yaparsan, beﬂeri iliﬂkilerini yanl›ﬂ tutarsan, mamulünü kaliteli ve iyi yapmazsan sonuçta
sen zarar edersin. Rakiplerin seni aﬂar geçer. O bak›mdan özel televizyondaki kirlenmede do¤rudan cezaland›rma yöntemi vard›r. Do¤rudan cezaland›ran da kimdir,
biz Türk halk›y›z. Bu tabii vesile oldu, TRT'ye çok sinirlendi¤im için, TRT'nin aleyhine
bir kaç laf söylemem için güzel bir vesile oldu. Hala TRT yay›nda o komedi var. Hala
TRT trilyonlar çeliyor. TRT'yi bir an evvel kapat›p özel sektöre vermek laz›m ama dedi¤im gibi özel sektörde de tüketiciyi koruyan, monopole giden ﬂeyleri kesecek mekanizmalar› ortaya koymak laz›m. Bu, arkadaﬂlar yeni bir ﬂey de¤il. Bu Amerika'da,
Avrupa'da uygulanan ﬂeylerdir. Biz daha ilerisini de uygulayabiliriz. Mesela televizyon sahipli¤i ile gazete sahipli¤i konusunda belli s›n›rlamalar getirebiliriz. Televizyonlara belli konuda baﬂkas›n› engellemeler konusunda s›n›rlamalar getirebiliriz. De-
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min söyledi¤im ﬂeyler zaten do¤rudan ortadan kald›r›lmal›d›r. Belli televizyon istasyonlar›n›n kendi aralar›nda iﬂbirli¤i yaparak bask› alt›nda tutmas› gibi.
Bir konuya daha de¤inmek istiyorum. ﬁimdi bu yay›nlar baﬂ›boﬂ kal›nca baz›
kiﬂilerde tedirginlik do¤uyor. Bu kadar yay›n baﬂ›boﬂ ne olacak? Ben size bir ﬂey
söyleyeyim mi, ne kadar baﬂ›boﬂ kal›rsa o kadar iyi olur. Size bir örnek vereyim, eskiden özel radyo ve özel televizyonlar yokken hat›rlarm›s›n›z, bu ﬂark›c›lar, besteciler bir ﬂark› yazard›. Ondan sonra onlar giderdi TRT'de Denetleme Kurulu mu ne bir
ﬂey vard› orada beklerlerdi. Zavall›lar oradan onay alacak, ondan sonra da böyle
heyecan içinde beklerlerdi, TRT ﬂark›s›n› çalacak diye. Çünkü ﬂark›c›n›n ﬂeyi TRT'de
çal›n›rsa meﬂhur olacak tabii duylacak. Tek beynimizi y›kayan alet TRT o zaman. O
s›rada ne rüﬂvetler dönerdi TRT'de, ne ﬂahsi dostluklar›n araya girmeleri olurdu,
bir kelime yüzünden güzel müzik parçalar› reddedilirdi öyle de¤il mi? Bütün bunlar
niye yap›l›rd› biliyor musunuz? Vatanperverlikten yap›l›rd›, memleketi korumak için
yap›l›rd›, memleketi korumak için yaparlard› bunlar. Sonra ne oldu? Özel radyolar,
özel televizyonlar geldi Türk müzi¤inde bir patlama yaﬂand› öyle de¤il mi? Büyük bir
patlama var. Bugün yine yolda geliyorum, hafif yine baﬂ›m a¤r›yordu, bizim ﬂoför
açm›ﬂ radyoyu hiç tan›mad›¤›m bir ses, nefis bir ses, yepyeni bir melodi, nas›l keyfim yerine geldi. Bizim müzi¤imizde dehﬂetli bir patlama yaﬂand›. Niye yaﬂand›?
Serbestlikle yaﬂand›. Bu serbestlik sayesinde ne oldu, elinizi vicdan›n›za koyun ne
oldu? Milliyetçili¤imizden bir ﬂey mi eksildi?
Size ilginç bir ﬂey söyleyeyim. Son 3 senenin en çok izlenen ve sevilenler, hiçbir kontrolsüz ortaya ç›kan pop melodileridir. Kayna¤› ne biliyor musunuz? Klasik
Türk müzi¤i ve bizim pop müzi¤imizdir. Çünkü zaten senin içinde geçmiﬂine dönük
bir kaynak yoksa, sen onu çok sevmiyorsun bu ilginç bir ﬂeydir. Yani ne kadar serbest b›rak›rsan bu iﬂi o kadar özüne, milliyetine dönüyor. Bununla kalmad›, bu müzi¤imiz sayesinde ve özel televizyonlar›m›z sayesinde bütün çevre ülkelerinin üstünde bir kültür emperyalisti ülke olduk. Bu uydudan yay›n sayesinde Makedonya’dan,
Avrupa’dan ta Malezya’ya kadar Orta Asya, Ukrayna’s›, Rusya’s›, M›s›r’› hem televizyonumuzu seyrediyor hem müzi¤imizi dinliyor. Sanatkarlar›m›z› kahraman olarak
be¤eniyor. Müthiﬂ bir imkan yarat›ld›. Bunu anlatsam, size sadece bu imkan›n Türkiye'ye getirdi¤i ilave ﬂeyleri anlatsam herhalde bir iki saat sürer ama gene çok pozitif geliﬂme olarak görüyorum. Sonra ne oldu, dikkat edin, sanatç›lar›m›z bu serbestlik sayesinde hem müziklerini hem seslerini duyurabildiler. Hem birçok sanatç›-
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m›z kendi kabiliyetlerini ortaya koydu. Belki ileride dünya çap›nda ﬂöhret olacaklar
ki bizim birçok sanatç›m›z yani dünya çap›nda ﬂöhrettir, yani bölge çap›nda ﬂöhrettir. Mesela gidin siz M›s›r'a, ‹srail'e, Makedonya'ya bizim o meﬂhurlar›m›z› bir
söyleyin hepsi ismen bilirler. Ukrayna Türkçe bilmez ama ‹brahim Tatl›ses'inden Orhan Gencebay'›ndan iﬂte ﬂeye kadar bütün sanatç›lar›m›z›, hatta bütün film y›ld›zlar›m›z›n hepsini tan›rlar.
Bütün bunlar toplumumuzun çok olumlu yönleri, di¤er taraftan bu sanatç›lar›m›z bir de telif hakk› al›yorlar öyle de¤il mi? Sanatç›lar›m›z ﬂimdi b›rak›n TRT'nin
kap›s›nda sürünüp de aman ﬂeyim çal›ns›n diye yalvaracaklar›na, çal›nd›¤› için müzikleri galiba neydi adlar› MESAM m› bir kuruluﬂlar› var bütün radyolardan, televizyonlardan belli telif hakk› al›yorlar. Bütün bunlar› Türkiye'nin geliﬂmesinde ve medya
kirlili¤i ve beyin kirlili¤i konusunda bir baﬂar› hikayesi olarak anlatt›m. Bu baﬂar› hikayesinde düzeltilecek iki tane nokta var, tekrar geriye döneyim.
Birincisi medya konusunda kesin tüketicinin korunup tam rekabetin sa¤lanmas›d›r. Bir kere da¤›t›m ﬂirketleri kesinlikle hiç bir gazetecinin olmamal›d›r. Bak›n
tekrar ediyorum gazete da¤›t›m ﬂirketlerinin hiçbir gazetecinin bir tane hissesi olmamal›d›r. O apayr› bir olayd›r, aynen vapurlarla iskeleler gibi. Bak›n dikkat edin vapurla iskele. ﬁimdi mesela bizim politikam›zda, biz bütün vapurlar› özelleﬂtirdik
ama iskele ile vapur sahipli¤ini ayn› adama vermiyoruz. Diyeceksiniz ki niye vermiyorsun? Öyle ya vapur iskeleye yanaﬂ›yor. Niye vermiyoruz biliyor musunuz? ‹skele
sahibi isen rakip vapuru yaklaﬂt›rmazs›n, halk› ezersin tek vapurla. O kadar basittir bu iﬂ. Yani da¤›t›m kanal› muhakkak ayr›lmal›d›r, reklam konusundaki kendi aralar›ndaki sözleﬂme önlenmeli, böylece yeni filizlerin ortaya ç›kmas›na imkan vermeliyiz. Yeni insanlar ç›kabilmeli, yeni sesler ç›kabilmeli ve ülkedeki dinamizmin, yarat›c›l›¤›n önü kesilmemelidir.
‹kinci önemli nokta TRT hemen kapat›lmal›d›r. TRT'nin hiçbir ﬂeyi yoktur, hiçbir
faydas› yoktur. Bazen söylüyorlar iﬂte devlet baﬂkan›m›z bir konuﬂma yapacaksa
ne olacak? Devlet baﬂkan› bir konuﬂma yapacaksa bütün televizyonlar zaten peﬂinde adamca¤›z›n, bir ﬂey söylese de çekelim diye. Öyle ﬂey olur mu, hükümet bir ﬂey
söyle yecekse halk›na, bütün televizyonlar peﬂinde, de¤ilse onlar kaybeder zaten.
Halk›m›z hükümetin belli konularda ne söyleyece¤ini zaten duymak ihtiyac›ndad›r.
Bunlar ihtiyaç falan de¤ildir, haber de¤eri varsa tabii. ﬁimdi bu Ankara’dakiler bu
gücü ellerinden b›rakmak istemiyorlar maalesef. Zaten özel televizyona uzun süre
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direndiler özel radyoya. Siz zannetmeyin ki bunu birileri getirdi. Bunu Türk halk› getirdi, bunu politikac› getirmedi. Bunu rahmetli Özal'a atfe derler kesinlikle de¤il.
Rahmetli Özal hiçbir zaman özel televizyon istemedi, istemedi¤i için TRT'yi büyüttü. Özel televizyon isteyen TRT'yi büyütmez, tek hatta tutar di¤erlerine yol
açar. Ne zaman evet dedi? Ne zaman ki kendisi icrai bölümden ayr›ld›, kendi hükümet gücü üstündeki gücü azald›, cumhurbaﬂkan› olarak kald›, iﬂte o¤luna da bir iﬂ
imkan› do¤du. Ona bir manevi moral yapt› ve kanunsuz bir ﬂekilde buna baﬂlad›. Bu
da ne demektir biliyor musunuz? Bu da Türkiye'de kanunsuzluk o kadar kötü bir ﬂey
de¤ildir demek. Kanun yanl›ﬂ yap›lm›ﬂsa onun sa¤›ndan solundan delebilirsin. ‹ﬂte
özel televizyonlar budur. ‹ﬂte özel üniversiteler. Bütün bu vesile ile söylüyorum
TRT'yi bir an evvel kapatmak laz›m ve di¤er tedbirleri al›p medyay› rahat b›rakmak
laz›m. Bu ülkemizin baﬂ›na gelmiﬂ en güzel hadisedir. Hepinize çok teﬂekkür ediyorum bu imkan› verdi¤iniz için.

Masum Türker
Efendim Say›n Besim Tibuk'a çok teﬂekkür ederiz. Efendim tan›t›m› yaparken
herhalde ev sahibi oldu¤u için atlad›k. ‹TO Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Say›n Dr. Renan Baykan ticaret erbab›n›n toplumsal ve çevresel sorumlulu¤u konusunu anlatacaklard›. Bu atlamay› izin verirseniz sözü size vererek gidermiﬂ olal›m.

Renan Baykan
Teﬂekkürler Say›n Baﬂkan. Konuﬂmama baﬂlamadan önce hepinizden özür diliyorum. Bir grip durumum var. Bu bak›mdan de¤erli bir politikac›n›n arkas›ndan da
hem ses bak›m›ndan hem de konuﬂma bak›m›ndan belki sizleri tatmin edemeyece¤im, onun için herkesten özür dilerim. Efendim bana verilen konu tüccar›n toplumsal ve çevresel sorumlulu¤u konusu.
ﬁimdi benim yaklaﬂ›m›m biraz farkl› olacak lütfen beni yanl›ﬂ anlamaman›z› rica edece¤im. Ben olaylara daha bilimsel ve gerçekçi aç›dan yaklaﬂmak istiyorum.
Ancak ﬂunu da ifade edeyim, belki beni tan›m›yorsunuz ama 30 y›l›m aﬂa¤› yukar›
tüketicinin korunmas› konusu ile çok yak›ndan ilgilenerek geçti. Bugünkü kanunun
haz›rlanmas›nda kar›nca karar›nca bir rolümüz oldu. Bu konuda da çeﬂitli yay›nlar›m mevcut. ﬁimdi bunu ﬂunun için söylüyorum. ‹ktisat Fakültesi’nde rahmetli Refi
ﬁükrü hocam›z vard›. ‹lk ö¤retti¤i ﬂey ekonomi ile ahlak›n ayr› ayr› ﬂeyler oldu¤u idi.
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Yani ekonominin ya ahlakla ilgisi var, ya da ahlak›n d›ﬂ›nda ahlaki derdi. ‹ﬂte toplumda alkoliklik tasvip edilmeyen, belki ahlaki aç›dan da, sa¤l›k aç›s›ndan da uygun
görülmeyen bir davran›ﬂ. Ama ekonomi alkolün üretimini, sat›ﬂ›n›, ihracat›n›, bilmem nesini nas›l artt›raca¤›n› inceleyen bilim. Yani onu tamamen ayr› bir mefhum
olarak görüyorum. ﬁimdi tüccar›n toplumsal ve çevresel sorumlulu¤u deyince konunun tabii ahlaki üstünlü¤ü a¤›r bas›yor. Olaya bu aç›dan bakt›¤›m›z takdirde, ﬂimdi
insan tabi gelecek nesillere iyi bir dünya b›rakmas›, insan›n insanca yaﬂamas›, varl›¤›n› korumas›, sorumlulu¤unu hissetmesi laz›m, ayr› bir konudur. Ancak tüccar kelimesi, iﬂletmeyi firmay› ifade ediyor. Bu bak›mdan da tüccar›n, sanayicinin, esnaf›n
toplumsal sorumlulu¤u kavram›n› pek gerçekçi bulmuyorum. Fark›n bir sorumlulu¤u
var ama firman›n esas amac› kar›n› maksimize etmek.
Bireyin de bir amac› var. Bireyin de amac› kendi pay›na maksimizasyonu, yani
kendine en faydal› olan› seçmek. Ancak bu fayda mefhumuna art›k bir toplumsal
unsurun daha ilave edildi¤ini görüyoruz günümüzde. Bu da iﬂte çevrenin korunmas›,
tüketicinin korunmas›, tüketicinin ç›karlar› vs. Art›k tüketici mal al›rken, yani birey
mal al›rken ayn› zamanda çevreye zarar vermemesini, bu ﬂekilde ambalajlanmas›n›,
iﬂte mal›n› geri almayan firmaya bir daha gitmemesini falan bunlar› gözetiyor. Demek ki yani orada da menfaati oldu¤unun bilincine varm›ﬂ görünüyor. ﬁimdi bu durumda ﬂu sonuca var›yorum. Demek ki toplumun veya bireyin yarar›yla firman›n yarar›n› bir yerde çak›ﬂt›rmak laz›m ki bir sonuca varal›m. ﬁimdi bu da çak›ﬂm›ﬂ du
rumda ama nas›l bir safha göstermiﬂ, onu k›saca gözler önüne sermek istiyorum.
Hepiniz bilirsiniz, pazarlama stratejileri daima dört safhada mütalaa ederler. Birinci safha mamul yaklaﬂ›m› safhas›. Bu iﬂte sanayi devriminden sonra üretimdeki
sorunlar› nas›l çözeriz diye düﬂünüldü¤ü bir dönem. ‹ﬂte üretimdeki darbo¤azlar
nas›l gideriliyor, nas›l daha kaliteli, nas›l daha fazla mal üretilir bunlarla u¤raﬂ›lm›ﬂ.
‹kinci dönem art›k bu kitlesel üretim baﬂlad›ktan sonra rekabet durumu az
çok ortaya ç›km›ﬂ, az çok doyum sa¤lanm›ﬂ, tüketim mallar›nda tüketime ayr›lan
gelirler düﬂmeye baﬂlam›ﬂ falan. Bunlar›n etkileriyle bu sefer sat›ﬂ a¤›rl›kl› pazarlama yaklaﬂ›m› baﬂlam›ﬂ. Sat›ﬂ sonralar› dönemi diyoruz bu sefer. ‹ﬂte böyle daha
güler yüzlü tüketiciyi ikna edebilecek tip de pazarlamac›lar ortaya ç›km›ﬂ. Çünkü
mal› var satmak istiyor. Reklam ön plana ç›km›ﬂ. Bir dönem sonra daha da rekabet artt›kça bu sefer tüketici ihtiyaçlar›n›n tahminine yönelik strateji izlenmeye
baﬂlanm›ﬂ. Art›k iﬂte bu dönemde tüketicinin köle olmaktan ç›k›p bir kral veya ﬂah
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durumuna geçti¤i dönem olarak nitelerler. Türkiye'nin de bu dönemde oldu¤u söylenir.
ﬁimdi son dönemde sosyal pazarlama dönemi var. Bir bunu Amerika'da, Almanya'da, ‹ngiltere'de görüyoruz. Burada tüketicinin korunmas›, çevrenin korunmas› ön planda. ﬁimdi bu son döneme, menfaatlerinin çak›ﬂt›¤› son döneme nas›l gelinir, ﬂartlar› nelerdir, k›saca bunlar› ifade etmek istiyorum. ﬁimdi sat›c›n›n, yani firman›n menfaatiyle tüketicinin menfaatinin çak›ﬂmas› için ﬂu ﬂartlar bence gerekli
diye düﬂünüyorum. Say›n Genel Baﬂkan biraz evvel ifade etti, rekabetin faizlerini
kendileri anlatt›lar ben daha fazla bunun üzerinde durmak istemiyorum. Rekabet
ortam› iﬂte bu menfaat çat›ﬂmas›n› getiriyor ve bize en uygun kalitede, en uygun
fiyattaki mal›n sunulmas›na vesile oluyor. Tabi globalleﬂmenin bunda etkisi var,
medyan›n rolü malum. ﬁimdi parantez aç›p Türkiye'de bu rekabet durumu nas›ld›r,
buna da çok k›sa bir temas etmek istiyorum. ‹ﬂte 80'den sonra malum serbest piyasa ekonomisi izlemeye baﬂlad›lar, fiyat kontrolleri kalkt› falan. Zannediyoruz ki
gittikçe rekabete do¤ru giden bir ﬂey var. Ama maalesef belki göze çarpmayan
ters ad›mlar da söz konusu. Birkaç örnek vereyim, mesela bundan san›yorum 4 veya 5 sene öncesinde esnaf odas›na kendi üyelerine tarife yapma yetkisi verildi. Yani bir taraftan da diyorsunuz ki esnaf odas› kendi ürününün fiyat›n› yaps›n. Tutuyor bu sefer ekmek fiyat›n› da belirliyor, bilmem ne fiyat›n› da belirlemeye baﬂl›yor.
ﬁimdi bunu belirleyince rekabetle düﬂebilecek fiyat bir noktada kal›yor. ﬁimdi bunun
d›ﬂ›nda ne var? Hala haz›rda, belki bir kriz nedeni ile al›nd› bir tedbir, bu banka mevduatlar›na yüzde 100 ile sigorta uygulamas›. ﬁimdi böyle bir uygulamaya baﬂlad›¤›n›z zaman küçük bankalar riski fazla olan banka daha fazla faiz uygulayabilir
mebla¤da, ama buna karﬂ›n riski de fazlad›r. Tüketici o bankaya giderken bunlar›
bilerek gider. Öbür ban kan›n riski azd›r, faiz oran› düﬂüktür. Piyasada bilinen gerçek. Bütün bankalar›n bütün mevduatlar›na siz devlet garantisi var derseniz o zaman rekabeti ortadan kald›rm›ﬂ olursunuz. Bu bak›mdan belki konuldu¤u zaman
hakl›yd›, ama ﬂu anda bunu geriye do¤ru çekmek laz›m. Ne yapmak laz›m? Ben ﬂöyle düﬂünüyorum. Birinci ad›m olarak diyelim ki ilk en büyük 5 bankan›n faiz ortalamas›na nazaran herhangi bir bankan›n faizi yüzde 20'den daha fazla ise bunun
mevduatlar›n›n da yüzde 20'si güvenceden muaf olmal› diye düﬂünüyorum. Böylece
belki tatl› bir geçiﬂ yap›labilir.
Ne var bunun d›ﬂ›nda serbest rekabete ayk›r› ﬂey? K‹T'ler var. K‹T'lerin kendisi
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fiyatlar›n tespiti ne kadar söylenirse söylensin, kendi inisiyatifleriyle de¤il serbest
olarak belirlendi¤ine göre hükümetin emriyle ﬂu fiyat› uygulay›n deniyor. Bunlar›n
özelleﬂtirilmemiﬂ olmalar› rekabeti bozan bir unsur olarak görülebilir. Bunu uzatmak istemiyorum. Devlet ihaleleri var. Kamu kuruluﬂlar› iﬂte ihale açmadan birbirlerine mal verebiliyorlar. ﬁartnameleri bu ﬂekilde diyor ki bizde mesela asansör ihalesini gördüm geçenlerde, iﬂte ﬂu ﬂu parçalar›n ithal olmalar› ﬂart›n› getiriyor bizim
devlet kuruluﬂu. ﬁimdi oysa o parçalar›n mecburi standard› var, içerde üretiliyor
ama ona ra¤men böyle bir ﬂey söyleyebiliyor.
Bu konuda sizleri fazla s›kmak istemiyorum. ﬁimdi birinci ﬂart olarak rekabeti
öne sürmüﬂtüm. ‹kincisi de tabii kanun, bunun uygulanmas› önemli bir unsur. Bir
Çevre Kanunu’muz var, bir Rekabet Kanunu’muz var ama bunun eksik taraflar› da
var. Özellikle ben tüketicinin korunmas›yla ilgili kanunlar›n baz› aksakl›klar›ndan k›saca söz etmek istiyorum. Mesela üreticinin kusursuz sorumlulu¤u ile ilgili konularda ayr› bir kanuna ihtiyac›m›z var. Bizde sözleﬂmelere karﬂ› tüketici korunmam›ﬂt›r. Gene iﬂlem çarklar› kanunu denen, bu önce den haz›rlanm›ﬂ sözleﬂmelere karﬂ›
tüketicinin korunmas›na iliﬂkin bir kanuna ihtiyaç var. Bir k›sm› kanunda say›lan
hususlarda sözleﬂmeye hüküm koysan›z dahi bat›l addediliyor, bir k›sm› da baz›
ﬂartlar sonradan mahkemeye gidilmek suretiyle iptal edilebiliyor. Tabii iptal edildi¤i
tarihten itibaren bu geçersiz say›l›yor. Bizim böyle kanunlara ihtiyac›m›z var. Tabii
bir sürü eksiklerimiz var ama ben k›ymetli vakitlerinizi almak istemiyorum. Kanun
kadar uygulama da çok önemli. Bir misalle bunu ifade edeyim. San›yorum 1937 tarihi falan, bizim pazarl›ks›z sat›ﬂ mecburiyetine iliﬂkin bir kanunumuz vard›, bu son
Tüketici Kanunu ile kalkt›. Bu da etiket mecburiyetini getirdi, perakende sat›ﬂlara
etiket konmas› zorunlulu¤unu getirdi. Uygulamas›n› belediyeler yapard› ama uygulamas›n› göremedik, etiketler yine vitrine konmazd›. O zaman denirdi ki iﬂte cezas›
3000 lira gibi cüzi, prosedür çok a¤›r iﬂliyor, iﬂte belediye zab›tas› gelecek zab›t
tutacak. Arkadan encümen karar verecek, arkadan mahkemeye gidilecek dava aç›lacak. 3,5 sene sonra cüzi bir para cezas› verilecek veya hapis cezas› da vermek
üzere. Yeni kanun bunlar› kald›rd›, daha rahat çal›ﬂan bir sistem getirdi. Yani gene
belediyeler bugün idari para cezas›n› uygulayarak bu etiket mecburiyetini getirecekler diye düﬂünüldü, ama kanun ç›kt› hiçbir de¤iﬂiklik yok, ma¤azalarda etiket
yok. Demek ki kanunun olmas› da bir ﬂey ifade etmiyor, uygulamas› çok önemli. Bu
uygulamas›n› da sa¤lamak laz›m. ﬁimdi bu etiket ile ilgili olarak di¤er bu noktaya
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temas edeyim. Ceza Kanunu’nda bir madde var. ‹ﬂte memur katsay›s›ndaki art›ﬂa
ba¤l› olarak artmas› öngörülmüﬂ. Buna iliﬂkin Tüketicinin Korunmas› Kanunu’na da
da at›fta bulunulmuﬂ. Dolay›s›yla geçen sene 5 milyon lira olan etiket cezas› bu sene 27 kat artarak 135 milyon oldu. Düﬂünün küçücük bir dükkan etiket koymad› diye 135 milyon ceza yiyecek. ﬁimdi bu kadar a¤›r ceza da uygulamay› köstekleyici
bir ﬂey. Yani o eli cezay› yazmay› istese bile gitmeyecek diye düﬂünüyorum belediye
memurunun. Dolay›s›yla bir ortak, uygulanabilir bir ceza sisteminde durulmas›nda
yarar var.
ﬁimdi üçüncü olarak biraz evvel bahsetti¤im iki menfaatin çat›ﬂmas› için
oluﬂmas› gereken ﬂartlardan bir tanesi de sat›c›n›n bilinci, yani sat›c› uzun vadede
bu kar›n› maksimize etmesi için bir tak›m tedbirler ald›¤› taktirde bu rekabet ortam›nda pazar pay›n› artt›rabilece¤inin bilincinde olmas› laz›m. Eskisi gibi, k›sa dönemde ne kadar k›sa dönem de kazan›rsam o benim kar›md›r de¤il, ama uzun dönemde baz› tüketicileri koruyucu, çevreyi koruyucu eylemler yapmas› halin de kar›n›n artaca¤› bilincine varmas› laz›m. Nedir bu, tüketici dan›ﬂma servisleri kurun dedik bir tarihte. Nitekim ilk anda 80 firma bu ﬂeyimize olumlu cevap verdi ve nitekim
bu gittikçe yayg›nlaﬂan bir uygulama haline geliyor. Mal iadesi son derece önemli.
Kanun da iﬂte ay›b› 15. iade ediliyor, ama benim ifade etmek istedi¤im bu de¤il.
Ay›b› olmasa dahi, be¤enmeseniz dahi tüketicinin bir süre içerisinde geri götürmesi
halinde bu mal›n geri al›nmas› laz›m. Ben bununla ilk defa 1971 y›l›nda ‹sviçre'de karﬂ›laﬂt›m. Bir süre burada görevliydim. Tabii hiç karﬂ›laﬂmam›ﬂt›m. Gömlek ald›m bir
ma¤azadan. Sonradan giydim, giydikten sonra bana sevimsiz geldi. Sand›m geri
al›rlar herhalde baﬂka mal verirler diye ma¤azaya gitti¤im zaman, paras›n› da iade
edebileceklerini söylediler. ‹ﬂte o zaman ﬂaﬂ›rd›m. Mal› al›yorsunuz herhangi bir kusuru yok, ona ra¤men geri al›yorlar. Bu o zaman bana son derece ﬂaﬂ›rt›c› gelmiﬂti. Ama bugün görüyoruz ki belki baz› yabanc› sermayenin de etkisiyle art›k bizim
firmalar›m›z da ay›pl› olmasa dahi götürdü¤ünüz mal› alabiliyor. Tabi böyle bir ma¤aza ile insan al›ﬂveriﬂ yapmak ister. Bunu gördü¤ünüz zaman rahatl›kla oradan
mal alabiliyorsunuz. Yoksa aksi taktirde düﬂünüyorsunuz acaba uymazsa ne yapar›m diye mal alm›yorsunuz. Ama böylece imkan olsun o ma¤azadan daha çok al›ﬂveriﬂ yap›yorsunuz. O ma¤aza da ﬂeyini artt›r›yor, pazar pay›n› artt›r›yor. ‹ﬂte bunun yan›nda sat›ﬂ sonras› hizmetler daha çevreyi koruyan ürünlerin ortaya ç›kmas› gibi hep o sat›c› bilincinin geliﬂmesine ba¤l› olarak bunlar ortaya ç›kt›. Tabii tüke-
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ticinin kendi kendini koruma bilinci de son derece önemli.
Art›k tüketici biraz evvel bahsetti¤im gibi sosyal maliyetini de düﬂünüyor. Yani firma art›k firma maliyeti yan›nda sosyal maliyetini de düﬂünüyor. Çevre kirlili¤inin etkisine bak›yor, daha az enerjiyle daha az ham madde ile kullan›lm›ﬂ madde
ar›yor ve Say›n Prof. Dr. Esat Moral'›n çal›ﬂmas›nda çeﬂitli firmalar ile ilgili olarak
yap›lm›ﬂ baz› araﬂt›rmalar var. Mesela bir isim vermeyeyim ﬂimdi bir fosfat firmas›
bu tüketicinin korunmas› konusunda son derece duyarl›. Önce iﬂte yüzde 100 geri
toplanan, tekrar iﬂlenebilir plastik ham madde kullan›yor, sonra iﬂte ka¤›da dönüyor sonra a¤aç kesimi nedeni ile baﬂka ﬂeye dönüyor vs. Bir firmaya bak›yorsunuz
sadece bu kam›ﬂ› ﬂey yapmak suretiyle meﬂrubat sanayii de kullanan kam›ﬂlar› inceltmek suretiyle bundan bilmem ne kadar ton y›lda az at›k do¤mas›na neden oluyor ve dolay›s›yla çevre kirlenmesinin olumlu etkileri bunlar. Netice itibari ile san›yorum ben vaktimi aﬂ›yorum. ﬁöyle toparlayaca¤›m. Firman›n uzun vadedeki kar maksimizasyonu gayesiyle tüketicinin bu çevre korunmas› ile ilgili menfaatini bir noktada çak›ﬂt›rmak laz›m ki neticeye varal›m. Onun ﬂartlar›n› da biraz evvel dört madde halinde sizlere sayd›m. Beni dinledi¤iniz için hepinize teﬂekkür ederim.

Masum Türker
Say›n Halil Ünlü, sanayicinin toplumsal ve çevresel sorumluluklar›n› dile getirecekler. Buyurun Say›n Ünlü, süreniz 15 dakika.

Halil Ünlü
Say›n baﬂkan, de¤erli konuklar. “Çevre” konusuna gelmeden önce, özel kesimin
toplumsal sorumluluk konusuna k›saca de¤inmek istiyorum. Bugün, bundan 20 y›l,
10 y›l önceki “kamu”, “devlet”, “kamu hizmeti”, “kamu yönetimi” anlay›ﬂ›n›n, bugün
çok de¤iﬂti¤ini görüyoruz. Baﬂka bir deyiﬂle, kamuya hizmetin, sosyal hizmetlerin,
sa¤l›k hizmetinin, sadece devlet veya kamu kuruluﬂlar›nca yap›lmas›n›n ﬂart olmad›¤›n›, eski anlay›ﬂ›n aksine, “özel” bir kuruluﬂun bu hizmetleri, klasik kamu kuruluﬂuna göre daha bir ciddiyetle ve daha fazla sorumluluk anlay›ﬂ› ile yapabildi¤ini, en
az›ndan bunun güzel örneklerini verdi¤ini görüyoruz. Türkiye’de bu neden böyle olmaya baﬂlad›? Dünya ve dünya üzerindeki toplumlar çok h›zl› de¤iﬂiyor ve geliﬂiyor.
Bilgi en de¤erli sermaye oluyor. Bu y›l›n sonunda, dünyan›n gelmiﬂ geçmiﬂ en zengin
adam› Bill Gates olacak. Bill Gates bu zenginli¤i çok k›sa bir süre içinde bilgiden
kazand›.
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Bilgi toplumunda halk, bilgiye neredeyse liderlerle ayn› anda ulaﬂmaktad›r.
ABD’li de¤erli yazar ve gazeteci David Osborne ile iﬂadam› Ted Gaebler’in ortaklaﬂa kaleme ald›klar› “Kamu Yönetiminde Yeni Esaslar” kitab›nda, konumuzla ilgili ﬂu
ilginç tespitler yer almaktad›r:
- Ça¤daﬂ devletin görevi, hizmet götürmekten çok, hizmetin götürülmesini kolaylaﬂt›rmak ve sa¤lamakt›r.
- Sorun, daha az veya daha çok devlet de¤il, daha iyi devlettir.
- Özel sektör genelde rekabete dayan›rken, kamu sektörü genelde tekelcidir.
- Kamuda inisiyatif, genellikle hata yapmamak için kullan›l›r. Baﬂar›l› olan›
kimse fark etmez, ama hata yapt›m› yanars›n.
- ‹nsanlar standart ürün ve hizmet de¤il, kalite ve seçme hakk› istemektedirler.
- ‹nsanlar emir ve komuta ile de¤il, ikna ve teﬂvik yöntemi ile çal›ﬂmak istemektedirler.
- Günümüzde, kamu sektörü ile özel sektör birbiri içine girerken, gönüllü kuruluﬂlar (üçüncü sektör) da büyük önem kazanmaktad›r.
- ‹nsanlar bulunduklar› ortam› kontrol edebildiklerinde, baﬂkas›n›n kontrolü alt›nda yaﬂamaya nazaran daha sorumlu davranmaktad›rlar.
- Yönetimler, baﬂkalar›n›n kürek çekmesine izin verdikleri takdirde, dümen
tutma, yön verme görevini daha iyi yapabilirler.
Ben, bu tespitlerden ﬂu sonucu ç›kar›yorum. Bir toplulu¤un veya topluluk anlam›nda kamunun ç›kar›na davranmak, toplumun ç›kar›n› korumak, art›k klasik devlet kuruluﬂlar›n›n, bürokrasinin tekelinde de¤ildir. Her yurttaﬂ, her yurttaﬂ toplulu¤u, her gönüllü kuruluﬂ, her özel sektör kuruluﬂu da bir kamu kuruluﬂu kadar toplumun ç›kar›n› koruyabilir. Toplumun ç›kar›na iﬂ yapabilir, klasik anlay›ﬂla “kamu hizmeti” say›lan bir hizmeti do¤rudan kendisi yerine getirebilir.
Günümüzde bir çok ülkede yurttaﬂlar, devletin, kendilerine hizmet getirmek
için ald›¤› kaynaklar› hizmete dönüﬂtürmedi¤ini veya etkin kullanmad›¤›n› görmektedir ve hizmeti do¤rudan yerine getirmek veya en az›ndan denetlemek istemektedirler. Bunun bir sonucu olarak, bütün geliﬂmiﬂ ülkelerde ve bu arada Türkiye’de halka
daha yak›n olan yerel yönetimler, sivil toplum kuruluﬂlar› ve özel sektör, toplumda
daha çok rol üstlenmektedirler ve güçlenmektedirler. Merkezi bürokrasi bunu henüz
kabullenememektedir. Bana göre merkezi düzeyde, siyasetteki t›kanmalar›n önemli
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bir sebebi budur. Merkezi otorite, tarihsel olarak üstlendi¤i görev ve yetkilerin
önemli bir bölümünü, halka daha yak›n olan yeni yap›lanmalara devretmek zorun
dad›r. Buna direnmek de, kürekleri de kendisi çekmek istemektedir. Halbuki, binlerce
küre¤in çekimini, yerinde daha iyi çekene verse, kendisi de daha iyi dümen tutacakt›r. Buradan, “çevre” konusuna geçmek istiyorum.

1. Çevre ve Çevre Sorunlar›
Çevre, geliﬂmiﬂ olsun, geliﬂmekte olsun, bütün ülkelerin bugün ve gelecekteki
en önemli gündem maddesi. Çevre, hepimizin hayat›n› sürdürdü¤ü, kalk›nma ve geliﬂme için, refah düzeyimizi yükseltmek için, hava, su, toprak, bitki örtüsü gibi, do¤al kaynaklar› de¤iﬂik biçimlerde kulland›¤›m›z, tüketti¤imiz alan, k›rsal, kentsel
alan, bölge, ülke, yerküre...
Hava, su kirlili¤i gibi çevre sorunlar› s›n›r tan›mamakta, bütün ülkelerin sorunu haline gelmektedir. Bugün dünya, ›s›nmakta olan bir yerküre, ozon tabakas›na
yönelik tehlike, tar›m topraklar›n› yutan çölleﬂme, artan nüfus, h›zl› kentleﬂme, gelece¤e güvensizlik gibi küresel çevre sorunlar› ile karﬂ› karﬂ›ya bulunmaktad›r. Her
geçen gün a¤›rlaﬂan çevre sorunlar›, baﬂlang›çta sadece ortaya ç›kt›¤› yörenin, ülkenin sorunu kabul edilirken, bugün bütün ülkelerin, yerkürenin, yerkürede yaﬂam›n›
sürdüren ve sürdürecek olan canl›lar›n ortak sorunu olarak kabul edilmektedir. Bu
nedenle, bugün, bütün ülkeler eskiden oldu¤undan daha çok, ortak bir kaderi paylaﬂmaktad›rlar. Kentsel çevre aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, özellikle geliﬂmekte olan ülke
lerde, çevre konusundaki çal›ﬂmalarda ve de¤erlendirmelerde, aﬂa¤›daki konular
üzerinde yeterince durulmad›¤› görülmektedir.
- Çevrenin korunmas› ile ülke kaynaklar›n›n kullan›m›, enerjinin verimli kullan›m›
aras›ndaki yak›n iliﬂki yeterince anlaﬂ›lmam›ﬂt›r.
- Çevrenin korunmas› ile ülke kaynaklar›n›n kullan›m›, enerjinin verimli kullan›m›
aras›ndaki yak›n iliﬂki yeterince anlaﬂ›lmam›ﬂt›r.
- Çevre ile ekonomi üretim tüketim aras›ndaki iliﬂki kurulmam›ﬂt›r.
- Kentleﬂme ile çevrekentlerin altyap›s› ile üretim aras›n daki iliﬂki iyi anlaﬂ›lamam›ﬂt›r.
- Kentsel altyap› yetersizli¤inin, ekonomiye maliyeti yeterince hesaba kat›lmam›ﬂt›r.
- Üretim ve tüketimin merkezi olan kentlerin yönetilmesi, kentsel altyap›n›n
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tamamlanmas› ve iﬂletilmesi konular›na gereken önem verilmemiﬂtir.
Çevre sorunlar›n›n çözümünün geliﬂmesi, ekonomik geliﬂme kapasitesini azaltm›ﬂ, çevrenin kirlenmesi ve bozulmas›, kaynaklar›n israf›na yol açm›ﬂt›r. Geliﬂmekte
olan ülkelerde yaﬂanan h›zl› kentleﬂme ve k›rsal alanlardan kentlere, özellikle de büyük kentlere, y›¤›lma ﬂeklindeki göç, çok ciddi boyutlarda çevre ve sa¤l›k sorunlar›
yaratm›ﬂt›r.

2. Küreselleﬂme ve Çevre
1980’li y›llara gelindi¤inde, geliﬂmiﬂ ülkeler, yaﬂanmakta olan böylesine çevre
sorunlar› ve gelir da¤›l›m› dengesizli¤i ile sa¤l›kl› bir ekonomik ve toplumsal yap›n›n
sürdürülemeyece¤ini anlad›lar. Ekonomik geliﬂme durdurulamazd›. Ancak çevrenin
ve ekolojik dengenin bozulmas› da asgariye indirilmeliydi. 1990’l› y›llara gelindi¤inde,
“sürdürülebilir kalk›nma” olarak tan›mlanan kalk›nma anlay›ﬂ›n›n, her düzeyde aksiyona geçirilebilmesi için, her düzeyde, vakit geçirilmeden çaba sarfedilmeliydi.
1992 y›l›nda Rio’da toplanan BM Dünya ve Çevre Zirvesi’nde, çevre sorunlar›,
enine boyuna ve küresel boyutlar› ile tart›ﬂ›lm›ﬂ; ekonomik ve sosyal geliﬂmenin
“Çevre”den ayr› düﬂünülemeyece¤i aç›kça ortaya konmuﬂtur. Rio’da, “Gündem 21”
ad› alt›nda, bir global program kabul edilmiﬂ, programda, çevrenin her alan›nda
sürdürülebilir geliﬂmeyi amaçlayan; hükümetlere, iﬂ dünyas›na ve hükümet d›ﬂ› kuruluﬂlara rehber olacak politikalar kabul edilmiﬂtir. Türkiye de, di¤er 178 ülke ile birlikte, Rio toplant›s›na Baﬂbakan düzeyinde kat›lm›ﬂ ve çevreye iliﬂkin olarak haz›rlanan, uluslararas› dokümanlara ve sözleﬂmelere imza atm›ﬂt›r.
Rio toplant›s›nda üzerinde en çok durulan konulardan birisi, “Sürdürülebilir
kalk›nma geliﬂme” stratejisi olmuﬂtur. En basit tan›m› ile “sürdürülebilir kalk›nma”
bugünkü kuﬂaklar›n ihtiyac›n›n, gelecek kuﬂaklar›n kendi ihtiyaçlar›n› karﬂ›lama imkanlar›n› tehlikeye sokmadan karﬂ›lanmas›. Yerkürenin kaynaklar›n›n, gelecek kuﬂaklar›n ihtiyaçlar› da düﬂünülerek ak›lc› bir biçimde, ekolojik dengeyi bozmadan
kullan›lmas›d›r. Çünkü, geçmiﬂte uygulanan yanl›ﬂ geliﬂme ve kalk›nma politikalar›,
yerkürenin çevresel kaynaklar›n› ciddi bir biçimde tehlikeye sormuﬂ, ekolojik dengeyi
bozmuﬂtur.

3. Sanayi ve Çevre
Çevre konusunda, küresel boyuttaki bu geliﬂmeler, ülkemizi ve ülkemizin geliﬂ-
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mesinde dinamo görevini üstlenen sanayi sektörümüzü yak›ndan ilgilendirmektedir.
Özellikle, 1980’li y›llardan itibaren, ekonomisini ve sanayisini yeniden yap›land›rmaya çal›ﬂan, geliﬂmiﬂ ülkelerle her alanda rekabet edebilme çabas› içinde olan ülkemiz, çevre konusundaki yeni yaklaﬂ›mlar› yak›ndan izlemek zorundad›r.
Çevrenin korunmas› ve çevresel kaynaklar›n daha ak›lc› kullan›lmas›, her kiﬂi ve
kuruluﬂun oldu¤u gibi, sanayi kesiminin de ortak sorumlulu¤udur. Modern teknoloji,
artan üretim kapasitesine ra¤men, çevrenin korunmas› ve kirlili¤in azalt›lmas›n› da
mümkün k›lmaktad›r. Sanayi, bugün ekonomik geliﬂme ile çevre koruma aras›nda
çat›ﬂan de¤il, ortaklaﬂa bir amac› paylaﬂan bir düﬂünceyi benimsemektedir. Sanayinin çevre koruma stratejisi, çevreye verilmesi muhtemel zarar›n, üretim prosesinin baﬂlang›c›nda al›nacak tedbirlerle önlenmesi veya enaza indirilmesi olmal›d›r.
Firma düzeyinde kaynaklar›n ak›lc› kullan›lmas› ve çevrenin korunmas›, iﬂletme yönetiminin temel hedeflerinden birisi olmak durumundad›r. Çevreyi koruyucu, kaynaklar› geri kazan›c›, hammadde ve enerji tasarrufu sa¤lay›c› tedbirler, uzun vadede,
üretim maliyetini düﬂürecek, ilave istihdam yaratacakt›r. Çevrenin korunmas› ve
çevresel kaynaklar›n, gelecek kuﬂaklar›n ihtiyaçlar› da düﬂünülerek ak›lc› kullan›m›,
21’inci yüzy›la girerken, ça¤daﬂ toplumlar›n ortak sorumlulu¤u olacakt›r.
4. ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n Çevreye Yaklaﬂ›m› ve Çal›ﬂmalar›
Gelecekte Avrupa ve Dünya ekonomisi ile daha çok bütünleﬂmek durumunda
olan ülkemizde, baﬂta sanayi olmak üzere, bütün sektörler, geliﬂmiﬂ ülkelerle rekabet edebilmek için, kendilerine “Çevre” konusundaki yeni yaklaﬂ›mlara göre yeniden
yap›land›rmak durumundad›r.
‹SO, geniﬂ anlamda, çevrenin ve çevre kaynaklar›n›n tahrip edilmesi halinde,
ekonomik faaliyetlerin, üretimin ve tüketimin de anlams›z hale gelece¤i, bu nedenle,
çevrenin korunmas› ve geliﬂtirilmesinde, di¤er tüm kuruluﬂlarla birlikte, sanayi sektörüne de önemli görev ve sorumluluklar düﬂtü¤ü inanc› ile bünyesinde oluﬂturdu¤u
“Çevre ﬁubesi”, “Çevre ‹htisas Kurulu” ve “Çevre Dan›ﬂma Kurulu” ile çal›ﬂmalar›n›
geliﬂtirmiﬂ ve yayg›nlaﬂt›rm›ﬂt›r. ‹SO Çevre ﬁubesi ve Çevre ‹htisas Kurulu, özellikle, 1989 y›l›ndan bu yana çevre konusundaki çal›ﬂmalar›n›, ulusal ve uluslararas›
düzeydeki geliﬂmelere paralel olarak yürütmektedir. Beni dinledi¤iniz için çok teﬂekkür ederim.
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Masum Türker
Teﬂekkür ederiz. Çal›ﬂanlar aç›s›ndan toplumsal ve çevresel kirlilik konusunu
D‹SK Bas›n Dan›ﬂman› Say›n Ergün ‹ﬂeri inceleyecekler. Süreniz 15 dakika efendim.

Ergün ‹ﬂeri
Teﬂekkür ederim baﬂkan. De¤erli konuklar ben de biraz hastay›m, o yüzden
konuﬂmakta güçlük çekiyorum. ﬁimdi çevre kirlenmesi ve ayn› zamanda toplumsal
kirlenme, sanki birbirinden kopuk gibi gelen fakat birbirine ciddi ba¤lar ile ba¤lanan
iki olay. Sanayileﬂme, geçirdi¤i evrim süreci içerisinde do¤al olarak dünyan›n tahribinde önemli bir etken olmuﬂtur. Bu hiç kimsenin inkar edemeyece¤i olgudur. Ancak
tabii bu süre içerisinde kirleten sanayinin yapt›¤› tahri bat›n ortadan kald›r›lmas›
içinde bir tak›m kurallar, bir tak›m çerçeveler oluﬂmuﬂtur. Bu da bir baﬂka olgudur.
Ancak dünyan›n gerçekten küçük bir küre oldu¤unu insanlar ancak 1980'li y›llar›n
baﬂ›nda ozon tabakas›n› deldi¤i zaman fark›na vard›lar ve ondan sonra küresel boyutlarda bir tak›m önlemler alman›n gere¤ine hissettiler ve ona göre önlemler almaya çal›ﬂt›lar. ﬁimdi dünyada yeni kavramlarla karﬂ›laﬂ›yoruz, yeni standartlar
kuruluyor üretimde. Az önce konuﬂmac› arkadaﬂ›m›z›n belirtti¤i gibi sadece ürünün
kendisinde kalite de¤il, ilk aﬂamadan baﬂlayan süreçler ile birlikte kaliteden bahsedebiliyoruz. Bunun içerisinde hem ana mataryeller, do¤adan al›nan mataryeller diyebiliriz ona, hem o mataryelleri iﬂleyen insanlar, çal›ﬂanlar hem de onu tüketenler
aç›s›ndan bir kalite de¤erlendirmesi söz konusu. Ancak Türkiye yeni sanayileﬂen ülke olmas›na ra¤men dünyadaki geliﬂimleri yeterince takip edemeyen bir ülke konumunda.
ﬁimdi bak›yorsunuz dünyadaki bu geliﬂmeleri yakal›yor, bunu örneklendiriyor,
kurallara ba¤l›yor. Fakat Türkiye bunu bilerek uygulam›yor. ﬁimdi Sanayi Odas›'n›n
yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmalar gerçekten takdir edilmeye de¤er. Ancak bunun Türkiye’deki sanayiciler içerisin de kaçta kaç›n› kapsad›¤› konusu ayr› bir tart›ﬂma olay›.
ﬁimdi biz olaylara çok ﬂekilci yaklaﬂ›yoruz. Bir sürü hukukumuz var, kanunlar›m›z
var, anayasam›z var ama bir fiili hukuk anlay›ﬂ›m›z var. Yaz›l› hukuka hiçbir ﬂekilde
uymuyoruz. Örnek, yak›n zamana kadar Zeytinburnu'nda deri fabrikalar› vard›.
1980 y›l›nda darbe oldu, darbe den sonra bir temizlik anlay›ﬂ› ortaya ç›kt›, bu fabrikalar temizlensin dediler. Sadece d›ﬂ›ndaki duvarlar boyand›, içindeki pislik oldu¤u
gibi kald›. ﬁimdi bu sanayimiz önemli bir geliﬂme katetti, bir tak›m yeni moderni-
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zasyonlar› getirildi, yeni bir tesis anlay›ﬂ› getirildi, Tuzla'da bir örnek deri sanayi sitesi kuruldu. Fakat bunlar›n bir k›sm› da kalkt› Çorlu'ya gitti, ‹zmir'e gitti ve oldu¤u
gibi taﬂ›d›lar teknolojilerini. ‹nsanlar yine suyun içinde, asitlerin içerisinde, insanl›k
d›ﬂ› ortamda yaﬂ›yor ve üretiyorlar.
ﬁimdi bu sanayideki kirlenmeye, çevre kirlenmesine daha do¤rusu diyeyim,
bakt›¤›m›z zaman bir siyasi kirlenmeyi görüyorsunuz. ﬁimdi cezalar var, yapt›r›mlar
var, kurallar var, yüzlerce sayfay› tutan iﬂçi sa¤l›¤› ve güvenli¤i mevzuat›m›z var.
Bak›n hiçbiri hayata geçmiyor, mümkün de¤il. Çünkü oray› denetleyecek insan yok,
olsa bile bir ﬂey fark etmiyor. Çünkü Türkiye'de iﬂini bilen memur zihniyeti var. ﬁimdi
gidiyor oraya herhangi bir memur arkadaﬂ›m›z, denetim yap›yor ve kendisi memnun
bir ﬂekilde ayr›l›yor. Sonuç s›f›r. Böylesi bir ortam içerisinde insanlar›n sa¤l›kl› bir
çevreye ulaﬂmas› noktas›nda biraz da kültürel boyutuyla meseleye yaklaﬂmak gerekiyor. Yani bir e¤itim olgusu bizlerde baﬂlayan Sanayi Odas›'n›n Sanayi Odas›'na
yürütebi lece¤i, Ticaret Odas›'n›n Ticaret Odas›'na yürütebilece¤i, di¤er meslek
odalar›n›n kendi mesleklerinin yukar›dan veya aﬂa¤›dan her alandan bu iﬂe e¤ilmesi,
ciddi bir ﬂekilde bunun e¤itimini vermesinin gerekli oldu¤unu düﬂünüyorum. ﬁimdi
Türkiye'de ümit aç›s›ndan en önemli tart›ﬂmalardan bir tanesi siyasetteki kirlenme. Siyasetteki kirlenme, asl›nda kirlenme deyimi pek karﬂ›l›yor mu bu olaylar› bilemiyorum ama bir yozlaﬂma var, bir gariplik var. Biz belki bunu bir an önce temizlemek istedi¤imizden dolay› kirlenme diyoruz. Tamamen hukukun d›ﬂ›na taﬂm›ﬂ, verilen yetkileri haks›z ve hukuksuz kullanan insanlar var, ortada cinayetler var. Her
türlü suç diyebilece¤imiz, hatta toplum d›ﬂ› diyebilece¤imiz olay bir arada yaﬂan›yor ve bu arada baﬂ›m›zda bir iktidar var. Bu iktidar kendi götürdü¤ün bir gündem
ile Türkiye'yi yürütmeye çal›ﬂ›yor. Türkiye ayr› bir gündemi yaﬂ›yor ve bu kaosun ortas›nda insanlar ne yapaca¤›n› bilmez bir ﬂekilde dolaﬂ›yor.
ﬁimdi önümüze de yeni bir seçenek geldi. 28 ﬁubat 1997 Cuma günü, bu cuma gününde Refah Parti'li milletvekili Say›n Menderes'in tarifine göre e¤er Refah
Partisi bir uzlaﬂ› içine girmezse yeni bir hükümet yeni bir aray›ﬂ içerisine girecekmiﬂiz. ﬁimdi ciddi bir olay›n oldu¤unu gösteriyor ayn› zamanda. Önümüze gene konacak seçenekler belli. Darbe olacak deniyor, ﬂeriat gelecek deniyor. ﬁimdi Türkiye neden böyle bir ﬂeyin içerisine mahkum ediliyor anlamak mümkün de¤il. Biz çevremize
bak›yoruz, ﬂeriat diye tarif edilmeye çal›ﬂ›lan din temeline oturtulmuﬂ teokratik
devlet anlay›ﬂ›n›n ne oldu¤unu görüyoruz. Öbür taraftan darbe denen ﬂeyi yaﬂam›-
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ﬂ›z. Hem de ac›lar›yla yaﬂam›ﬂ›z. Türkiye'ye bir ﬂey katmad›¤›n› bugün sa¤daki parti
liderleri de soldaki parti liderleri de aç›kça söylüyor. Peki neden biz bunlara mahkum oluyoruz? ‹ﬂte bu nokta da Türkiye'deki demokrasi kültürünün, toplumun edilgenli¤inin kendisini aç›k bir ﬂekilde ortaya ç›kartt›¤›n› görüyorum. Yani insanlar konuﬂam›yorlar, kendilerini izah edemiyorlar. Çünkü özellikle 12 Eylül sürecinin getirdi¤i bir olgu var. ‹nsanlara örgütlenmeyin denmiﬂ. Yan yana gelmek birlikte bir ﬂeyler
yapmak, çal›ﬂmak, birlikte bir ﬂeyin peﬂinde koﬂmaya kalkmak adeta suç. Suç de¤il
ama suç. Çünkü dedi¤im gibi fiili bir hukukun üzerinden gidiyoruz ve her ﬂey buna
göre belirleniyor. ﬁartlar› biz belirleyemiyoruz. Biz bu noktada belirlenen oluyoruz.
Bunu aﬂman›n tek bir yolu var, örgütlü olmak ama her alanda. Yani mal› alan bir
insan olarak da örgütlü olmak, siyasette seçen ve seçileni takip eden bir insan olarak da örgütlü olmak, çal›ﬂt›¤› yerde hakk›n› koruyan, sa¤l›kl› bir ﬂekilde çal›ﬂmak
isteyen insan için de örgütlü olmak, iyi bir üretim yapmak ve bunu iyi bir ﬂekilde pazarlayabilmek, satabilmek, bunun peﬂinde koﬂan insan için de örgütlü olmak gere
kiyor. ﬁimdi rekabet deniyor, ama haks›z bir rekabet Türkiye'de sonuna kadar yaﬂan›yor. Ortaya rakamlar döküldü¤ü zaman ciddi bir tekelleﬂmenin her alanda görüldü¤ü kimse taraf›ndan inkar edilemez. Bu metal sektöründe de böyle, tekstil
sanayinde de böyle, bankac›l›kta da böyle. ﬁimdi iﬂte zenginlik olarak medya gösteriliyor, medyada tekelleﬂmenin her boyutunun yaﬂand›¤›n› görüyorsunuz. TRT tek
baﬂ›na beynimizi y›k›yor ama ﬂimdi çok kanall› beyin y›kama olay› var. Düﬂünün,
bunlar yan yana geliyorlar ayn› ﬂeyi size söyleyebiliyorlar. Yani kanal de¤iﬂseniz de
fikir de¤iﬂmiyor. Bunu aﬂmak için örgütlenmek zorunday›z. Biz bir örgütlenme noktas›nda çok ciddi engeller ile karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuzu düﬂünüyoruz.
ﬁimdi bir bak›yorsunuz kay›t d›ﬂ› ekonomi diye bir kavram var. Türkiye bunu
yaﬂ›yor, soluyor ve ve her kesimden bu noktada tepki ler ya¤›yor. Örne¤in bak›yorsunuz Ticaret Odas› buna karﬂ› ç›k›yor, Sanayi Odas› buna karﬂ› ç›k›yor ama öbür
taraftan da kay›t d›ﬂ› ekonomi ortadan kalks›n dedi¤imiz zaman da efendim iﬂte
bunlar Türkiye'nin dinami¤i deniyor. Yani vergiyi kaç›r›yorsunuz, Türkiye’nin dinami¤i
diyorsunuz, çevreyi kirletiyorsunuz Türkiye'nin dinami¤i diyorsunuz, iﬂçinin hakk›n›
yiyorsunuz Türkiye'nin dinami¤i diyorsunuz. O zaman garip bir dinamik ortaya ç›k›yor. Birileri bir haks›zl›k yap›yor, birileri de bir haks›zl›¤a u¤ruyor ama ama ne yapan affedilebiliyor ne de yapt›¤›ndan dolay› cezai müeyyide uygulana biliyor. Bu
arada ma¤durlar kim oluyor? ‹ﬂte mal› alan insan olarak biz, üretenler olarak yine
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biz, vergi ödeyerek olan da yine biz. Yani sonuçta Türkiye'de eme¤i ile geçinmeye
çal›ﬂan insanlar. Biz bunun ma¤durlu¤unu yaﬂ›yoruz. Yasalar önümüze ciddi engeller koyuyor. Örne¤in bir yere örgütlenmek için gidiyorsunuz üye kaydedeceksiniz, size sorduklar› ilk ﬂeylerden bir tanesi sigorta sicil numaras› ve iﬂverenin sigorta sicil numaras›. Çal›ﬂma Bakanl›¤›’na kay›tl› oldu¤un numaray› istiyorlar. Girdi¤iniz iﬂyerlerinin büyük bir k›sm›nda insanlar sigortal› de¤il. Örgütlenmek üzere üstüne
gitti¤iniz iﬂin, iﬂçinin karﬂ›s›na iki seçenek koyuyorlar. Ya iﬂini b›rakacaks›n ya da
iﬂini b›rakacaks›n. Neden? Çünkü sigortal› olmak için u¤raﬂt›¤›n zaman adam diyor
ki ben bunun maliyetini kald›ramam iﬂte rekabet var vs. O zaman ne oluyor, böyle
bir düzenin sürmesi gerekti¤i ortaya ç›k›yor. Ama bunun kalkmas› için de sonuçta
bizim önerimiz gene o insanlar›n örgütlenmesi ile çözüm getirilebilir. D‹SK olarak bizim son dönemde bu darbe ve ﬂeriat ikileminin ortaya ç›kartt›¤› günden bu yana di¤er demokratik kitle örgütleriyle birlikte bir ata¤›m›z oldu. Kendi ölçümüzde çabam›z oldu. Siyasi parti liderleriyle, di¤er kitle örgütleriyle olabildi¤ince yan yana gelerek bu denklemin yanl›ﬂ oldu¤unu, Türkiye'nin önündeki as›l seçene¤in demokrasi oldu¤unu anlatmaya çal›ﬂt›k ve insanlar› bu noktada kat›lmaya ça¤›rd›k. ‹ﬂte bu
kendisini “Bir dakika karanl›k” eylemiyle ifade eden ve insanlar›n yavaﬂ yavaﬂ suskun olmaktan ç›kmaya do¤ru yöneldi¤i bir süreçle ayn› zamana denk geldi. Bu bizim
aç›m›zdan sevindirici, asl›nda herkes aç›s›ndan sevindirici olmas› laz›m. Çünkü insanlar yavaﬂ yavaﬂ belki sözcükler ile kendilerini ifade edemiyorlar, tam olarak kendilerini gösteremiyorlar, ama en az›ndan lambalar›n› yak›p söndürerek bir tepki ortaya koyuyorlar. Kimisi cama ç›k›p düdük çal›yor, kimisi tencere kapa¤› çal›yor. Daha bir cesaret bulan soka¤a ç›k›p suskun toplum olmayaca¤›z diyor. Bunlar Türkiye
için gerçekten Cumhurbaﬂkan›’n›n da ifade etti¤i gibi çok önemli geliﬂmeler. Bu geliﬂmeyi birey olarak tek baﬂ›m›za da olsa baﬂlatmak, sürdürmek ve bunu yan yana
gelebilece¤imiz di¤er insanlarla gerek örgütsel çat›lar alt›nda gerekse çevremizde
bulunan di¤er insanlarla, bu mahalle içerisinde semt içerisinde yurttaﬂ insiyatifleri
olabilir, farkl› zeminler olabilir, bunlar› ifade etmek zorunday›z. E¤er etmezsek hakikaten bu iki ﬂeye mahkum oluruz. Ya baﬂ›m›za darbe gelir ya da ﬂeriata mahkum
oluruz. Teﬂekkür ediyorum.
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Masum Türker
Teﬂekkür ediyoruz efendim. Son olarak Toplam Kalite Üretiminin Sosyal Boyutu’nu say›n Fatih ﬁener söyleyecekler. Süreniz 15 dakika, ona göre programlarsan›z memnun olaca¤›m.

Fatih ﬁener
Say›n Baﬂkan, de¤erli panelistler, sayg›de¤er konuklar. Hepinizi Kalite Derne¤i
ad›na sayg› ile selamlar›m. Benden önceki tüm konuﬂmac›lar›n hemen hemen geldikleri son nokta birey unsuru. Birey sahiplenmedikçe hiçbir çözüm sahiden çözüm
olmuyor ve bu sahiplenme de bireysel olarak kendini heba edip paralamaktan ziyade son konuﬂmac›n›n ifade etti¤i gibi örgütlü hareket etmek, cemiyet olarak, toplu
olarak hareket etmek. ‹ﬂte benim konumun ana temas› da toplam kalite yönetimi
ve bunun da özü kat›l›mc› birey esasl› bir yönetim modeli. Kalite Derne¤i’ni muhtemelen ilk defa duyan konuklar var içinizde. ‹ﬂ mükemmelli¤ini, yönetim kalitesini geliﬂtirmeye çal›ﬂan ve bir maksatla kurulmuﬂ dernek. Verdi¤imiz ödüllerle düzenledi
¤imiz kongrelerle gündeme geliyoruz, takip etmiﬂ olabilirsiniz. Brisa, Netaﬂ gibi kuruluﬂlar›n kazand›¤› ödül, kazand›¤› örgütleme modeli, iﬂ mükemmelli¤i modelini Türkiye'de yayg›nlaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yoruz. Hatta en son bir kongre düzenledik, konu siyaset yönetiminde kalite idi. Tesadüfen Susurluk kazas›n›n da bir hafta sonras›na
gelmesi sebebi ile gündemde hayli yer iﬂgal etti bu konu.
Tabii kuruluﬂlarda iﬂ mükemmelli¤i modelini ne kadar uygularsak uygulayal›m,
kuruluﬂlar› bulunduklar› toplumsal ulusal de¤erlerin d›ﬂ›nda tutam›yoruz. Ülke performans›, kuruluﬂlar›n performans›n› bir ﬂekilde gölgeliyor. Düﬂünün Brisa ve Netaﬂ
bu y›l Avrupa'n›n en baﬂar›l› kuruluﬂlar› seçildi. Ama eminim Brisa ve Netaﬂ yöneticileri benim de u¤rad›¤›m bir haks›z muameleyle ‹ngiltere'de havaalan›na indiklerinde üzerlerine dezenfekte edici bir sprey s›k›ld›. Çünkü onlar özel bir ülkeden geliyorlar. Asl›nda bu y›l en baﬂar›l› kuruluﬂ seçildiler ve Avrupa'n›n 14 kentinde “ﬁirket
nas›l yönetilir” konusunda konferanslar verecekler. Ama gidenleriniz bilir, hele THY
uça¤› ile gitmiﬂseniz uçaktan inmeden uça¤›n içine dezenfekte edici sprey s›k›yorlar. Bu toplam kalite yönetimi Türkiye'de öyle boyutlara geldi ki tabii sizin sektörünüzle ilk defa tan›ﬂ›yoruz, ﬂu anda 650 civar›nda üyesi olan Kaliteli Derne¤i’nin sanayinin bütün kollar›nda üyesi oldu¤u gibi, sa¤l›k kuruluﬂlar› gibi, özel okullar gibi
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kuruluﬂlar, yerel yönetimler gibi farkl› yap›larda üye olmaya baﬂlad›lar. Hatta en
son dönemde Deniz Kuvvetleri Komutanl›¤› da aram›za kat›larak örgütlenme modeli, iﬂ mükemmelli¤i konusunda dünyadaki yaﬂanan benzer geliﬂmeleri kendine örnek
olarak ald›. Tabii bu model konusu, dünyada en çok bildi¤iniz gibi Japonya'da baﬂar›
ile uygulanan ve birçok kesimde bizim kültürümüze uymayaca¤›, vatandaﬂ tipinin
bize uymayaca¤› konusunda karﬂ› görüﬂlerle sürekli rekabet halindeydi. Fakat Netaﬂ ve Brisa'n›n dünya ölçe¤inde kazand›¤› bu ödül bunun Türkiye taraf›ndan da
baﬂar›labilece¤inin göstergesi oldu.
Peki kuruluﬂlar baz›nda gerçekleﬂtirilebilen bu faaliyet acaba toplumsal düzeyde rekabet aç›s›ndan da bir örgütlenme modeli, bir yönetim modeli haline getirilemez mi? Bu konuﬂmam›n sonucundaki nokta, “evet getirilebilir” ama ﬂimdi s›ras›yla gerekçeleri ile birlikte devam etmek istiyorum. Türkiye'de birçok kuruluﬂ, malum küreselleﬂme dünyan›n tek bir köy olmas› gibi süreçler sonras›nda rekabet ile
ciddi bir anlamda tan›ﬂt›, karﬂ›laﬂt› ve bu rekabetle ayakta kalabilmek için toplam
kalite yönetimini bir yönetim modeli olarak almaya çal›ﬂt›. Bir de¤iﬂim süreci baﬂlatt›lar. Nedir bu de¤iﬂim? De¤iﬂimin temelinde olan konu, benden önceki konuﬂmac›lar›n da geldi¤i son nokta birey. Bu ça¤daﬂ yönetim modeli, bireye bak›ﬂ tarz›yla
klasik yönetim tarzlar›ndan ayr›l›yor. Lütfen bu konuﬂmalar›m›z sonras›nda acaba
toplum aç›s›ndan bu mesele nas›l düﬂünülebilir, bunu birlikte geliﬂtirece¤iz. Sürekli
olarak kuruluﬂ örne¤ini verirken toplumsal yönünü de birlikte de¤erlendirelim. Sürekli olarak daha önceki yap›larda neydi bizim kendi iﬂletmemizde çal›ﬂan insanlardan beklentimiz nedir? Sadece sana söyleneni yap, kul ol, söylenen ﬂeyi söylendi¤i
ﬂekilde yap, senden baﬂka bir ﬂey istemiyoruz. Yani bir anlamda beynini iﬂe girerken bekçi kulübesinde b›rak veya sosyal çevreye girerken evinde çekmecende b›rak,
yani sen düﬂünme. Aç›kca söylemesek de insanlar› düﬂünmemeye zorlayan yönetim
modelimiz var. Temel sorumlulukla, iﬂleri aksatmayacak kadar ve sana söylendi¤i
kadar görevlerini yerine getir, ﬂeklindeydi. Fakat ﬂimdi bireyi, güçlü olabilmek için bu
kuruluﬂsa kuruluﬂ, ülkeyse ülke güçlü olabilmek için temel sorumlulu¤u art›k farkl›
tan›mlamaya baﬂlad›. Temel sorumluluk da ﬂu ki, iﬂleri aksatmayacak ﬂekilde herkesin temel görevleri yerine getirmesi, bu iﬂyerinde iﬂe vaktinde gitmek, çal›ﬂma
ﬂartlar›na uymak, vergi vermek, sa¤l›¤›na dikkat etmek, iyi çocuklar yetiﬂtirmek, iyi
yönetimler seçmek gibi sorumluluklar. ‹kinci yönü de bu temel sorumlulu¤un, ﬂirketse ﬂirketi, ülkeyse ülkeyi daha rekabetçi k›labilmek, daha güçlü k›labilmek, kaynakla-
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r› daha etkin kullanabilmek için sürekli olarak fikir üretmek, bunu bireysel olarak daha sonra mektuplar yazmak suretiyle ifade etmek veya ikinci yolu ﬂirketlerde buna
kalite çemberleri deniyor, kalite çemberleri gibi grupsal faaliyetlerde kuruluﬂun rekabet gücüne sürekli olarak katk› sa¤lamak, sürekli gözlem yapmak, analiz yapmak.
Peki bugün aileden devlete kadar her sahada uygulanabilece¤i iddia edilen bu
toplam kalite yönetiminin tan›m› nedir? Özet olarak tüm kavramlarda oldu¤u gibi
bu kavramda da bir tan›m tart›ﬂmas› var. Ama özet olarak tan›m› ﬂu: Bir kuruluﬂtaki veya ülkedeki tüm faaliyetlerin buna bekçiden cumhurbaﬂkan›na kadar tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileﬂtirilmesi ve tüm bireyleri yine ayn› statüdeki tüm bireyleri sistematik ve planl› kat›l›m›yla kuruluﬂun veya ülkenin verimlilik ve rekabet
gücünün artt›r›lmas›. Toplam kalite yönetimi iﬂletmelerle gözard› edilemeyecek çok
büyük ölçülerle ciddi rekabet avantajlar› sa¤l›yor bu yönüyle. ﬁimdi kuruluﬂlar›
muhtemel bir rekabet yaﬂ›yorlar, acaba kuruluﬂlar›n yaﬂad›¤› rekabetle toplumlar›n
yaﬂad›¤› rekabet aras›nda bir benzerlik var m›? Bence benzerlik çok büyük oranda
var. Kuruluﬂlarla sürekli olarak birbirlerinin pazarlar›ndaki insiyatifi, pazarlar› yönetme insiyatiflerini ele geçirmeye çal›ﬂ›yorlar. Toplumlar›n rekabeti de bundan çok
farkl› de¤il. Art›k ülkeler eskiden oldu¤u gibi birbirlerinin üzerine bizzat hücum ederek rekabet etmiyorlar. Nas›l ki kuruluﬂlar daha yüksek teknoloji, daha kaliteli ürünleri daha ucuz ürünleri elde ederek rakiplerini alt etmeye çal›ﬂ›yorlarsa ülkelerde
belirlenen bir hedef var. O hedefe daha k›sa sürede gitmek suretiyle rakiplerini alt
etmeye çal›ﬂ›yorlar. Ben bunu okyanustaki gemilere benzetiyorum. Düﬂünün her gemi bir ülkeyi temsil etsin, di¤erlerinden h›zl› giden gemiler sürekli olarak geride kalan gemileri kendi dümen sular›na sokma hakk›n› elde ediyorlar. Böyle bir geminin
arkadan gidiﬂini gözünüzün önüne getirin. Hepsinin arkas›nda “V” ﬂeklinde dümen
suyu vard›r ve nispeten dalgalar›n aralar› azd›r, daha durgun sulard›r. Ama her gemi oraya giderken ﬂöyle bir sallan›r, sonra art›k biraz durgun, sakin suda seyre
der. Fakat s›k›nt›, art›k rotay› onun yönüne göre belirlemek olarak karﬂ›s›na ç›km›ﬂt›r bu ülkenin. ‹ﬂte ülkelerde de hatta baz› durumlarda birkaç geminin kesiﬂim noktas›n›n gerisinde kal›r›z ki bu durumda birçok geminin dümen suyuna gitme noktas›na geliriz. Bir gün Avrupa Toplulu¤u’nda, bir gün Amerika'da, bir gün ﬂurada, bir
gün burada bizi çeﬂitli konularda denetlemeye gelirler.
‹ﬂte toplam kalite yönetimi, ülkelerin kendi sular›na kavuﬂmas› için, bireyden
baﬂlayan rekabetin ne ﬂekilde de¤erlendirilmesi gerekti¤ini ve iﬂlerin ne ﬂekilde or-
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ganize edilmesi gerekti¤ini tarif ediyor. Toplumsal ölçekte bu çok fazla yorumlanmad› ama yorumlanmaya ihtiyac› olan bir konu. ﬁimdi örgütlü olarak çal›ﬂmalar
yapmaktan bahsettik. Tabii bu toplumsal kültürle, yasalarla çok içiçe olan bir konu.
Her zaman y›lda bir defa genel kurul yapar›z. ﬁöyle bir gözünüzün önüne getirin. Bir
divan heyeti vard›r, bir kat›l›mc› grubu, bir de her iki grubu görebilecek pozisyonda
çapraz bir ﬂekilde kurulmuﬂ bir hükümet komiseri kavram› vard›r. Asl›nda hükümet
komiserleri tapu dairesinde belki memurdur, gerçek anlamda komiser bile de¤ildir,
ama o isimle devlet o yap›s›n› o toplant›n›n bünyesinde hissettirmeye çal›ﬂ›r. ‹ﬂte
bu dernekleﬂme ve örgütleﬂme kültürü temel e¤itimden baﬂlamak suretiyle tüm bireylere verilmek durumunda. ﬁimdi bir de¤iﬂimden söz ettik. De¤iﬂimin temel özelli¤i ﬂu: Yönetimde yeni bir görev tan›m› yapma ihtiyac› do¤du bütün dünyada. Yönetim, art›k ﬂu anda birço¤umuzun yapt›¤› gibi iﬂleri do¤ru yapmak görevini bir kenara b›rak›yor, art›k do¤ru iﬂleri yapmak yönüne do¤ru kay›yor. Hepimiz asl›nda iﬂleri kör topal yürütecek ﬂekilde performans kaydediyoruz. Ama birazc›k do¤ru iﬂleri
yapmak konusunda zihnimizi yorma ihtiyac›m›z var. Yönetimin yeni görevi ﬂöyle tan›mland›: Art›k yönetimin görevi de¤iﬂimi yönetmek. Biliyorsunuz bir sistem kuruldu¤u anda, bu bir muhasebe bürosu da olabilir bir ülke de olabilir, kuruldu¤u anda
mükemmel olsa dahi her geçen gün mükemmelli¤inden sürekli olarak taviz verir.
Çünkü sistemi oluﬂturan bütün alt sistemler de¤iﬂkendir. O de¤iﬂimin bir ﬂekilde
önünde olmak, en az›ndan o de¤iﬂimi yakalamak ihtiyac› var yönetimin. Bu aile de
olabilir, küçük organizasyonlar, devlet yönetimi de olabilir. Hatta Amerika'da bir
ﬂirket patronu yönetim kuruluna hitaben ﬂunu söylüyor. Diyor ki; arkadaﬂlar iﬂimiz
de¤iﬂimi yönetmek, baﬂaramazsak yönetimi de¤iﬂtirmekten baﬂka çaremiz yok.
De¤iﬂim kaç›n›lmaz.
Peki bu de¤iﬂim ihtiyac› nas›l ortaya ç›k›yor? Genellikle problemlerle karﬂ›n›za
ç›k›yor. Tabii de¤iﬂim ihtiyac› keﬂke problem olmadan farkedilse. Türkiye'deki özel
radyo ve yay›nc›l›k gibi. Buna uygun alt sistemleri, kanunlar› oluﬂturmad›lar. Problem haline geldi, ama her konuda da biz problemleri bu mant›kla çözemiyoruz. ‹ﬂte
problemlere bak›ﬂ bizdeki bir eksikli¤i ortaya koyuyor. ‹ﬂte ülke sistemi demek, toplam kalite bu anlamda yorumlanmal›. Her problem, esasen bize sistemdeki eksikli¤i
haber veren olumlu bir gösterge olarak de¤erlendirilmeli. Normalde problemlerin
yüzde 98'inin sistemden ancak yüzde 2'sinin insandan kaynakland›¤› söyleniyor. ‹ﬂte bu problemlere genel ifade ile önleyici yaklaﬂmak, kal›c› çözümler koymak ve sürekli olarak iﬂletmeyse iﬂletmeye, ülkeyse ülkeye kurallar kazand›rma ihtiyac› var.
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Bunun sosyal hayatta onlarca örne¤ini bulmak mümkün. Düﬂünün Laleli'de
yang›n oldu ben gazetede okudum, ﬁöyle bir haber vard›. Diyordu ki, devlet ikisi mimar olmak üzere dokuz denetçiyi Laleli bölgesindeki otelleri denetlemek üzere gönderdi. Yani problemlerin görünen k›sm›n› yok ediyoruz. Farz edelim Laleli'deki bütün
oteller denetlendi hepsi normal hale getirildi. Peki Taksim ne halde, Aksaray, Adapazar›, Bolu de¤il mi? Bir sistem eksikli¤i vard›, otellere ruhsat verilirken veya ruhsat sonras› denetimlerde gözden kaçan bir kural eksikli¤i vard›r. Bu bize kendisini
bu ﬂekilde gösterdi ama biz ne yapt›k? Laleli düzeldi yeter. Sonra, sonras›nda,
“ölecek olanlara Allah rahmet eylesin” demekten baﬂka bir yöntemimiz yok. Genellikle görünen k›sm› yok etmek ve hal›n›n alt›na süpürmek tarz›nda çal›ﬂ›yoruz. Halbuki toplam kalite iﬂletmelerde diyor ki, her problem lütfen bir kurala dönüﬂsün. Bir
kurala dönüﬂsün ki buna benzer problemler tekrar etmesin. Bununla ilgili onlarca
problem yaﬂ›yoruz. ﬁu anda notlar›mda onlarca, hatta televizyon hatta haberlere
de¤inirsek, yaﬂad›¤›m›z problemleri ﬂöyle bir de¤erlendirirsek yaﬂad›¤›m›z problem
lerin kural eksikli¤inden kaynakland›¤›n› görürüz. ‹ﬂte hepsi bir kurala dönüﬂse emin
olun Türkiye ilmek ilmek iﬂlenen bir kurallar ülkesi haline gelir. Çok komik bir örnekle
televizyonda Bo¤az Köprüsü'nde intihara teﬂebbüs eden taksicinin görüntüsü...
Spiker han›m ﬂöyle ifade ediyor, Baltal› ‹lhan diyor, Zagor diye bir çizgi roman kahraman› vard› intihardan güçlükle vazgeçirildi diyor. Sonra Baltal› ‹lhan'› gösteriyor,
elinde balta var, köprünün korkuluklar›n›n arka taraf›na geçmiﬂ, bir eliyle polislere
baltay› sall›yor bir eliyle de s›k› s›k› kendini tutmuﬂ muhtemelen düﬂmemek için falan herhalde. Sonra Baltal› ‹lhan'› ikna ettiler, karakolda görüntüleri var, sonra
muhtemelen evine gitti. Haberde de ﬂunu söylüyor, taksici ‹lhan diyor, iﬂte kafas›
birﬂeye bozulmuﬂ, intihara teﬂebbüs etmiﬂ. ﬁimdi ben toplam kaliteyi klinik haline
getirmiﬂ durumday›m. Bu haberi ﬂöyle izledim. Taksici ne demektir? Taksici arac›na
devlet güvencesinde binilebilecek bir kamu görevlisi demektir. Taksi ruhsat› verilirken devlet onun bir tak›m sorumluluklar›n› üstüne al›r. Peki demeli birileri, acaba bizim Türkiye'de kimler taksici olabilir kimler taksici olamaz diye kurallar sistemati¤i
var m›? Mesela alkolikler olabilir mi, sab›kal›lar olabilir mi, sat›r taﬂ›yanlar olabilir
mi veya akli dengesi bozuk olanlar olabilir mi? ‹ﬂte buradan bir kurala gidilsin istedik biz. Ehliyet, ruhsat, taksi vesikas› gibi bir ﬂey. Sonradan adamca¤›z demeli ki
teﬂekkür ederiz sen bize önemli bir eksi¤imizi haber verdin, ama ne yapt›k, gönderdik evine. Muhtemelen 6 ay sonra bir televizyon haberi izleyece¤iz; Baltal› ‹lhan
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sat›rla 3 müﬂterisini do¤rad› diye. Allah korusun böyle bir olay yaﬂanacak. Çünkü
biz görünen k›sm›n› bir tarafa b›rakt›k.
Devam ediyorum, yöneticilerimiz için genellikle iki pozisyon vard›r: Bir bisiklet
gibi ülkeyse ülke, aileyse aile gibi. Yöneticinin iki fonsiyonu var. Bir bisiklet gibi düﬂünürsek yöneticinin görevi ön tekerlek olmal›, yön tayini. Genellikle yöneticilerimiz
arka tekerlek ile u¤raﬂ›yor. Çok eski tarihlerde binmiﬂiz gidiyoruz biz alamete, böyle
bir tabir vard›r, nereye oldu¤u bilinmeyen bir yere gidiyoruz diye. ‹ﬂte yönetimin etkinli¤inin artt›r›lmas› içinde toplam kalite yönetimi çok önemli bir yönetim tekni¤i.
Bu noktada de¤iﬂim ihtiyac› kim taraf›ndan tespit edilir ve kim taraf›ndan gerçekleﬂtirilir sorusuna verilen cevap klasik veya modern yönetim tarz›n›n ana fikrini
oluﬂturuyor. Genelde yönetimde ben herﬂeyi herkesten iyi bilirim, ihtiyac› ben fark
eder, ben düzeltirim e¤ilimi vard›r. Bu ﬂekilde ne ihtiyaçlar vaktinde fark ediliyor ne
de çözümler kat›l›m olmadan üretildi¤i için de çözümler kal›c› olabiliyor. ‹ﬂte toplam kalite yönetimi, ancak bireyler taraf›ndan yap›lmas› halinde bu de¤iﬂimin baﬂar›l› olaca¤›n› iddia ediyor. Bu anlamda kat›l›m›n tüm bireylerin içinde bulundu¤u sistematik mahalleden, sokaktan her süreçte örgütlü bir gruplar kat›l›m› ifade etmek
istiyorum. Tabi bunun için toplumsal kültür çok önemli bir gösterge. Biz gitti¤imiz
bütün ﬂirketlerde yöneticilere hitaben ﬂu soruyu soruyoruz: Sizce grup faaliyetleri
mi daha verimlidir bireysel faaliyetler mi? Emin olun istisnas›z bütün cevaplar ﬂu.
Grup faaliyetlerinin baﬂar›l› oldu¤una inan›yoruz. Fakat bireysel faaliyet daha baﬂar›l›. Çünkü toplumsal kültür bunu emrediyor, onun tak›m oyunlar›nda baﬂar›l›y›z.
Onun için karnelerin sa¤ taraf›ndaki arkadaﬂlar› ile birlikte iﬂ yapabilme gibi sorular
vard›r. Onlar genellikle gerçe¤i yans›tmaz. Sol taraftaki iyiyse sa¤ taraftaki pekiyi
olur, sol taraf ortaysa hepsi orta olur. ‹ﬂte kökü e¤itime kadar giden bir toplumsal
davran›ﬂ biçimi bu. ‹ﬂte büyük organizasyonlar grup çal›ﬂmalar›nda baﬂar›n›n ön
ﬂart›. ﬁirketlerde bu bu ﬂekilde, toplum düzeyinde de kaç›n›lmaz bir ﬂart. Bir defa
biz birinci olmak durumunda, bir ortak payda üzerinde birleﬂmek durumunday›z. Bir
ülkeysek ortak paydam›z her neyse bunda karar vermek durumunday›z.
ﬁirketlerde de farkl› ç›kar gruplar› var, yani farkl› hedefler var. Sat›n alma
var, sat›ﬂ var, yönetim var. Bunlar›n her hedefi farkl›. Fakat ortak bir hedef etraf›nda toparlanabilmiﬂ farkl› hedefler bunlar ve rekabet birey merkezli. ﬁöyle bir örnek vermek gerekiyor. ‹ki ﬂirket aras›ndaki rekabet iki ﬂirketin patronu aras›nda
yaﬂanan bir rekabet de¤il. ‹ki ﬂirkette bekçiden baﬂlamak suretiyle bütün bireyleri
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rakip ﬂirketteki kendi rakibinden daha iyi yapmak özelli¤i de¤il mi rekabet? Yani bu
iﬂletmeleri bekçiden baﬂlamak suretiyle genel müdüre kadar herkes iﬂini rakip firmadaki rakibinden ne kadar iyi yaparsa o kuruluﬂ o kadar iyi olur. ‹ﬂte toplumsal
aç›dan da düﬂününce sokaktaki bireyden baﬂlamak suretiyle genel müdüre kadar
herkesin kendi üstüne düﬂen sorumlulu¤a sahip ç›kmas› ve onu rakip ülkedekinden
daha iyi yapmas› farklar› toplam› ortaya koyuyor. Zaten kat›l›m yönetimin zorunlu
bir durumu. Yani art›k yönetimi ﬂöyle tan›ml›yorlar: Yönetim, insanlar› yönetmek
de¤il insanlarla yönetmektir diyor. Gerçek yönetim de zaten bu tarz yönetim oldu¤unda bir anlam ifade ediyor.
Zaten süreyi aﬂt›m, baz› konular› atlayarak ﬂöyle bir k›sa anlatmak istiyorum. Toplam kalite yönetimiyle özellikle ﬂunun üzerinde duruyor ki küçük iyileﬂmeler
toplamda büyük iyileﬂmeleri ifade eder. Biz ne kadar daha ulusal ölçekte çözülmesine ihtiyaç duyulan büyük sorunlarla haﬂ›r neﬂirsek de bu bizim bireysel sorumluluklar›m›z bitmiﬂ anlam›na gelmiyor. Bir Çin atasözü var, onu da sizinle paylaﬂmak
istiyorum. Diyor ki, birini bir ﬂeyden dolay› suçluyorsan›z yani ﬂöyle yapabilirim, o
kiﬂiyi suçlarken ﬂu iﬂaret parma¤›n›z onu gösterirken ﬂu di¤er üst parma¤›n›z sizi
gösteriyor. Bu konuda yapabileceklerimin hepsini yapt›m m› diye üç defa kendinize
sorun, ondan sonra bir yerleri suçlay›n. Benim yapt›¤›m katk› toplamda bir anlam
ifade etmez. Geçen gün önümde yürüyen bir çocuk, s›cak bir gündü, araba üzerinde
yatm›ﬂ uyuyan bir kediye iyice yaklaﬂt›, gözleri kapal› zavall› hayvanca¤›z› fark edemedi, çok yak›n bir mesafeden burnunun ortas›na tükürdü. Hayvan bir ﬂaﬂ›rd›, havalara falan f›rlad›, bir ç›¤l›k att›. Ben de genelde duyma duyu organ› olarak düﬂünülür ama arada bir cezaland›rma organ› olarak da say›labilen organ›ndan yakalad›m bunu. Niçin böyle bir ﬂey yapt›n dedim. Dedi ki, iﬂte tükürdüm dedi. Peki dedim
sen uyurken birisi gelse tam senin surat›n›n ortas›na tükürse ne hissedersin? Bana dedi ki, ben sokakta uyumuyorum evde uyuyorum dedi. Bak dedim iyi bir ﬂey
söyledin sen, dedim. Buras› da onun evi, kedinin evi. Nas›l ki bir a¤ac›n dibine oturdu¤umuz zaman a¤aca misafirsek bu ortamda da kedinin, köpe¤in misafiriyiz bir
anlamda. Nas›l ki misafirli¤e gitti¤imizde kendimize çeki düzen veriyorsak buras›
misafirlik ortam› diye bu ortamlarda da bu tarz davranal›m. Çocuk ﬂaﬂ›rd›, h›zla
koﬂarak gitti, köﬂeden kaybolana kadar belki üç defa bana bakt›. ﬁimdi ben bunu
bu çocu¤a söyleyerek Türkiye'deki bütün çocuklar›n bütün kedilere iyi davranmalar›n› sa¤lad›m m›? ‹mkan› yok ama bir kiﬂiyi kazanm›ﬂ olduk. Bununla ilgili bir k›stas
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var gene. Diyor ki Amerikal› bir yazar, çok bilinen bir ﬂey olabilir, bilenlerin aff›na s›¤›narak Amerikal› bir yazar sürekli okyanus k›y›s›nda bir kasaba da tatilini geçiriyor. Yine bir gün iskeleye indi¤inde bak›yor ki kumsalda bir insan silüeti var, acaba
nedir diye merak edip yan›na yaklaﬂt›¤›nda bak›yor ki bu genç adam kumsalda karaya vurmuﬂ olan deniz y›ld›zlar›n› al›p tek tek yumuﬂak bir hareket ile suya at›yor.
Ne yapt›¤›n› sordu¤unda genç adam ayn› ﬂeyi söylüyor: Sular çekiliyor, güneﬂ de
yükseldi ben atmazsam bütün denizy›ld›zlar› ölecek tabii. Adam gülümseyerek ﬂunu
söylüyor. Yazar, ya evlat diyor, çok iyi bir ﬂey yap›yorsun ama bu kumsalda milyonlarca deniz y›ld›z› var ve sen tek baﬂ›nas›n. Onlarca kilometredeki deniz y›ld›z›n› nas›l kurtaracaks›n, ne fark eder ki? Çocuk o anda elindeki deniz y›ld›z›n› gösterip suya atarak bunun için çok ﬂey fark etti diyor. ‹ﬂte Türkiye'nin toplam kalite anlay›ﬂ›n›n nice her sahada uyguland›¤› toplumun bir yaﬂam felsefesi haline geldi¤i bu ülke
olmas› ümidiyle ve tüm bireylerin b›kmadan usanmadan deniz y›ld›zlar›n›n tekrar
suya atma gayretinde oldu¤u bir ülke olmas› dile¤iyle hepinize sayg›lar sunuyorum.
Teﬂekkür ederim.

Masum Türker
Say›n Fatih ﬁener'e çok teﬂekkür ederiz. Efendim süremizi s›n›rl› olarak tamamlam›ﬂ bulunuyoruz. Yar›m saatlik bir gecikme ile baﬂlam›ﬂt›k. Tabii toplam kaliteyi bizim önce söylememiz gerekir. Say›n Besim Tibuk'un söyledi¤i gibi tek kiﬂinin
elinde kalmas›n bu mikrofon. Aran›zda katk›da bulunmak isteyen, de¤erli konuklar›m›za soru yöneltmek isteyen arkadaﬂlar varsa iﬂaret buyursunlar, süreyi söz isteyen arkadaﬂlar›n say›s›na göre belirleyece¤im. Bir arkadaﬂa iﬂaret ettikten sonra
söz vermeyece¤im ki ikinci oturuma daha rahatça geçelim. Bir, iki, üç baﬂka efendim söz isteyen. Üç arkadaﬂ›m›z söz istedi, s›n›rl› bir süre verece¤iz. ‹ki dakikay›
aﬂmamak koﬂulu ile. ‹smet arkadaﬂ›m›z söz sizde, buyurun efendim.

Mehmet ‹smet U¤urlu
De¤erli meslektaﬂlar›m›z, TÜRMOB'un de¤erli baﬂkan› ve ‹stanbul Odas›'n›n
de¤erli üyeleri. Ayn› zamanda bizi bu odan›n güzel havas›na b›rakt›klar› için teﬂekkürlerimi sunar›m. Efendim baz› sebepler dolay›s›yla psikolojik ve pedagojik terbiyeler vard›r. O terbiyeleri nazar› ihtiyare alarak ben ﬂurada de¤erli konuﬂmac›lara bir
iki tane sual sormak isterim. Say›n Besim Tibuk, de¤erli milletvekilimize kendileri
ﬂöyle dediler. Amerika'daki bir gazete çok küçük bas›ld›¤›n› ve bu gazetenin okuma
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say›s›nda belki kiﬂilerin zorland›¤›n›, fakat bizim gazetelerimizin renkli bas›m› vs.
teknikleri dolay›s›yla çok hoﬂland›lar. ﬁimdi ben size bir ﬂey söylemek isterim. ‹talyan bankas›nda ikinci müdürlü¤üm var benim. 1973 senesinde Milano'ya gittik ve
‹talya’da aﬂa¤› yukar› 6 ay kurs gördük banka ve kambiyo üzerine. Ben kambiyo uzman›y›m ayn› zamanda, 12 say›l› karar› ilk tatbik eden kiﬂilerdenim. Fakat sonra o
kararlar de¤iﬂti, baﬂka mevzulara girildi, onun için ben girmek istemiyorum. ﬁimdi
‹talya'da baz› gazeteler vard›r sayfalarca bas›lm›ﬂ, ama rahat okuyorsunuz. B›rak›n rahat okumas›n› bizim gazetelerimiz gibi de¤iﬂik gazetelerin boy boy resimlerinden af buyurunuz ben rahats›z oluyorum. ﬁöyle rahats›z oluyorum. Bir gazetenin
içinde yahu hangi mevzuyu okuyaca¤›n›z› ﬂaﬂ›r›yorsunuz. Ama resimsiz, bask›s›z
yani sadece ne bileyim ben mesela ‹ngiliz, Amerikan gazetelerine bakt›¤›n›z zaman
hiçbirisinde resim yoktur. Ne bileyim yani oradaki adam bizim resimlerde mesela bir
kad›n› alm›ﬂ bak›yorsun parçalam›ﬂ. Biraz evvel muhterem kardeﬂim dedi ki, elinde
bir balta alm›ﬂ, o resimlere bakarak siz mevzuyu kar›ﬂt›r›yorsunuz. Bizim sayfalarca de¤iﬂik gazeteler ç›kmas›n› belki tabii memleketin havas› kald›rabilir belki, çünkü
memleketin teﬂekküllü yap›s› olarak pedagojik yap›s› olarak kald›rabilir, ama ben
ﬂahsen rahats›z oluyorum. Yani istiyorum ki böyle basit bir iﬂi, hani elinde balta bir
adam öldürmüﬂ, bütün siyasilere bak›yoruz.

Masum Türker
Sorunuzu alsak çünkü süre s›n›rl›.

Mehmet ‹smet U¤urlu
Tamam efendim. Ben bir de baﬂka bir ﬂey söylemek istiyorum. Bütün bunlar›n
baﬂ sebebi kültür meselesidir. Bizim Türkiye'deki kültürün az oldu¤u biliniyor. Bir de
vücudun yap›s› efendim, iç güdü tabii. Bunlar› da karﬂ›laﬂt›r›rsak tabii detayl›. Sayg› sunar›m.

Masum Türker
Tabii bunlar› Besim Tibuk cevaplayacak. Teﬂekkür ederim. Buyurun efendim.

Sami Sayar
Efendim ben Sami Sayar. Sayg› ve hürmetleri arz ediyorum say›n panelistlere
ve Say›n Baﬂkan›m›za. Ben bugünkü bas›n›m›zda yer alan bo¤azlarda petrol bask›s›
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alt›nda bir habere de¤inmek istiyorum. Bu haber, hakikaten bu panel çok önemli
bence, bu haberle iliﬂkili oldu¤unu zannediyorum. O bak›mdan ben bu kürsüye ç›kt›m
ve size arz edece¤im fikrimi. ﬁimdi burada 1 milyon varil petrolün do¤rudan do¤ruya uluslararas› piyasalara geçilmesi için konsorsiyum kuruluyor ve bu hususta bilhassa bo¤azlardan geçirilmesi için Türkiye hükümetine yani bize bask› yap›lmas›n›
söylüyorlar. ‹kincisi bo¤azlarda geçiﬂ sinyalizasyonunun bu zamana kadar yap›lmad›¤›. Bu hakikaten büyük bir ﬂeydir. Bugün bilhassa medya ve ayn› zamanda bas›n
dedi¤imiz meseleler, uluslararas› meseleleri çok tart›ﬂ›yoruz ve bizler bu gibi panellerde say›n mensuplar›n›n ﬂu dakika ﬂuralarda dolu olmas›n› arzu ederdim. ﬁuralar›n do¤rudan do¤ruya dolu olmas›n› tercih ederdik. Burada do¤rudan do¤ruya ne
ﬂekilde stratejiler üretece¤iz? Bu stratejileri uluslararas› firmalara veya uluslararas› teﬂekküllere arz etmemiz icap etmesi laz›m geldi¤ine inan›yorum ve bil hassa
bu yöndeki panellerimizin ve toplant›lar›m›z›n çok yo¤un olmas›n› arz ediyorum ve
bu hususta Say›n Halil Bey e¤er ayd›nlat›rsa çok memnun olaca¤›m. Efendim hepsine
sayg›lar›m› sunuyorum. Bu haberi ben yukar›dan ald›m, Milliyet'in son say›s›nda var,
bunun çok mühim oldu¤unu arz ediyorum. Lütfen medyan›n bunun üzerine durarak alternatifler üretilmesi gerekti¤ine inan›yorum. Sayg›lar sunar›m.

Masum Türker
Buyurun efendim.

Pelin Akol Yücel
Teﬂekkürler. Ben Pelin Akol Yücel. Benim sadece bir sorum var say›n Tibuk
Bey'e. Kendisi özel kanallar aç›ld›¤› zaman TRT'nin kapat›lmas› gerekti¤ini söyledi.
Ben çocuklu¤umu TRT izleyerek geçirdim ve pek bir zarar›n› gördü¤ümü zannetmiyorum. ﬁimdi özel kanallar aç›l›nca tabii çok büyük kazançlar elde ediyoruz. Ama
kanunun boﬂlu¤undan yararlan›p özel üniversitelerin aç›lmas›n›n çok büyük faydalar› oldu¤unu öne sürdüler. Ben de ayn› fikirdeyim. Özel kanallar›n da özel üniversitelerin de bize çok büyük faydalar› var. Ama üniversiteler aç›l›nca bütün devlet üniversitelerini kapatmak m› gerekecektir? Bir onu sormak istiyorum kendilerine. Bir
de her zaman çok tarafl› olmaktan yanay›m. Özel kanallar›n TRT'den, TRT'nin de
özel kanallardan ö¤renece¤i birçok ﬂey oldu¤una inan›yorum. En az›ndan sayg›y›
TRT'den ald›k diye düﬂünüyorum.
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Masum Türker
Çok teﬂekkür ederiz Pelin Han›m. De¤erli izleyiciler kat›l›mc›lar›m›z›n sorular›n› ve
de¤erli katk›lar›n› ald›k. ﬁimdi s›ras›yla de¤erli konuklar›m›za birer dakika veriyorum.
Son söyleyeceklerini söylerlerse d›ﬂar›daki çaylar bizi bekliyor. ‹lk söz sizin Say›n Tibuk. Parti genel baﬂkan› olmak sizi hemen milletvekili de yapt›. Allah söyletti.

Besim Tibuk
Milletvekilli¤inde gözümüz yok. F›rsat›n› bulursak baﬂkanl›k sistemiyle baﬂkan
olmak istiyoruz, bizim hedefimiz belli. Böyle bir imkan olursa bir ﬂeyler yapar›z. Yoksa iﬂte fikirlerimizi söyleriz. Çay›m›z›, kahvemizi içeriz birlikte. Efendim bu gazeteler
konusundaki görüﬂ tabii de¤iﬂik olabilir. Ben kendi görüﬂlerimi söyledim. Ben “Newyork Times”› da sevmem “Washington Post”u da sevmem, kara kuru gazetelerdir.
Ben bizim gazeteleri gayet renkli buluyorum. Ciddi ve renkli olanlar da var, isim vermeyeyim ama bulvar tipi gazeteler de var. O bak›mdan ben bas›n›m›za dikkatinizi
çekmek istedim. Mesela Yunanistan'a giderseniz oraya da bak›n, Yunan gazeteleri
çamur gibidir. Aram›zdaki bizim sektörün bir taraf› tenkit ederken bir de baﬂar›l›
taraf› göstermek aç›s›ndan söyledim. Han›mefendinin TRT konusundaki tepkisini de
çok iyi karﬂ›l›yorum. Demek ki söyledi¤imiz sözler baya¤› etki yap›yor. Tabii öyle
söyleyece¤iz ki etki olacak. ‹ktidar olursak gerçekten ilk kapataca¤›m›z yer TRT'dir.
Kilidi de haz›rd›r. Ankara'da kilit dolab›m›z var. Çünkü ben TRT’yi kapat›n diyece¤im,
bana diyecekler ki abi kilit laz›m diye vakit geçirebilirler, unutabilirler beni. Onun için
hemen kilit götürüp tak diye takaca¤›z. TRT'nin hizmetini düﬂünürken ﬂunu düﬂünmemiz laz›m. TRT olmasayd› özel televizyonlar baﬂ›ndan beri olsayd› ne olurdu diye
düﬂüneceksiniz. Siz mesela ﬂimdi diyelim ki bir bankaya bir para yat›rd›n›z. Banka
size yüzde 20 faiz veriyor, enflasyon yüzde 80 diyorsunuz ki iyi faiz ald›m. Biri sorar size, bu banka zaten yüzde 20 veriyor, ﬂu yüzde 120 veriyor, alternatif var.
Türkiye’de ilk radyo özel sektör taraf›ndan kurulmuﬂtur 1928'de. On sene sonra
devletleﬂtirilmiﬂtir 1938'de. Bakm›ﬂ ki devlet idaresi bu radyoyu millet dinlemeye
baﬂlad›, millet bizim söyledi¤imizden baﬂka bir ﬂey dinlemesin diye pat tepelerine
inip devletleﬂtirmiﬂlerdir. Bu bak›mdan TRT'yi düﬂününce ﬂunu düﬂüneceksiniz. Bir
tarafta 150 trilyon sizden al›yor, geçen seneki rakamlardan bahsediyorum ve böyle
bir yay›n yap›yor. Di¤er taraftan öteki televizyonlar ise üste vergi veriyorlar. Bütün televizyonlar zarar dahi etseler, büyük vergiler öderler, siz muhasebecisiniz,
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geneliniz bilirsiniz ve yay›n yap›yorlar. O bak›mdan bunu bir not olarak söylüyorum.
Üniversitelere gelince, han›mefendi gayet iyi iﬂaret etti, özel üniversiteler meselesini. Hakikaten kapataca¤›z. O konuda size sürpriz olmas›n, kapataca¤›z diye
ortadan kalkmas›n, iﬂadam›na devredece¤iz. ‹ﬂadam›na devredebiliriz, oran›n rektörüne devredebiliriz, üç beﬂ tane profesör birleﬂir al›rlar. Yani devletin üniversite
e¤itimine girmesini biz yanl›ﬂ buluyoruz. Hatta bu propaganday› yapmak için cebimizden para harcay›p gazetelere ilanlar veriyoruz. ﬁimdi gayet aç›k, size bak›n basit bir ﬂey söyleyeyim. ﬁimdi fabrikalar› devlet idare edemiyor de¤il mi? Satmak istiyoruz. Dünyan›n her taraf›nda herkes, her devlet fabrikas›n› sat›yor. Bir fabrikay›
m› yönetmek daha kolayd›r, bir düﬂünün bakal›m. Fabrikada basit bir teknolojisi
vard›r. Üç beﬂ hammadde gelir ürünü yapars›n, ondan sonra toplan›rs›n, verirsin
gider.
Üniversite çok daha zordur. ‹nsan ile u¤raﬂ›yorsunuz. Devaml› de¤iﬂik fikirlere
aç›k, cin gibi insanlar› hamur edip e¤itip topluma kazan d›r›yorsunuz. Bunu devlet
idare ediyor. Devlet rezil ediyor ama fark›nda de¤iliz ve tabii ki devlet üniversitelerinde o konuda bir ﬂüpheniz olmas›n özel sektöre kurumlara ve vak›flara devredece¤iz.
Kendi aralar›nda rekabet edecekler, çok daha nefis e¤itim verilecek ve özel
üniversiteler olunca da ﬂimdi üniversitede oldu¤u gibi bu saçma sapan hadiseler
de olmayacak. Bak›n devlet üniversitesinde gene dün bir sürü adam yaralanm›ﬂ.
Hiç özel üniversitede oluyor mu böyle bir ﬂey. Niye olmuyor? Hem bedava okuyorlar,
hem baﬂkalar›n›n okuma haklar›n› ellerinden al›yorlar, ortal›¤› yak›p y›k›yorlar. Ondan sonra beﬂ paral›k simit gibi kahraman gibi ortaya ç›k›yor serseriler. Ondan
sonra kamuoyunun ortas›na ç›k›p bir sürü ukalal›k ediyorlar. Toplum olarak tabii ki
bunlara müsaade etmeyece¤iz. Özel üniversite olunca da her üniversite kendi emniyetini halletmiﬂ olacak. Böylece imkan verdiniz bana parti propagandas› yapmam
için. Çok teﬂekkür ederim.

Masum Türker
Çok teﬂekkür ederiz Say›n Tibuk. Say›n Baykan sizin söyleyecekleriniz var m›
son olarak?

918

1990-2006 PANELLER <<<

3.qxp

10/3/08

11:10 PM

Page 919

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

Renan Baykan
Teﬂekkür ederim say›n baﬂkan. Benim söyleyecek sözüm yok. Böyle bir seminer düzenledi¤iniz için teﬂekkür ederim.

Masum Türker
Size bir soru vard›.

Halil Ünlü
Asl›nda san›yorum soru benim daha önceki görevim düﬂünülerek soruldu. Sanayi Odas› mensubu olarak de¤il. Bu soruya ﬂöyle cevap verilebilir. Tabii ki iﬂin iki
önemli boyutu var. Birisi bo¤azlar›n biliyorsunuz uluslararas› statüsü var, Montreal Antlaﬂmas›'yla. Dolay›s›yla ulusal düzeyde her tür düzenlemeyi yapam›yorsunuz
geçiﬂler konusunda ve bunun da üzerine bugüne kadar gidilemedi. Çünkü uluslararas› bir tart›ﬂma açmak zorundas›n›z. ‹kincisi giderek çevre gözüyle bakarsak ne
bo¤azlar, ne Karadeniz ne Marmara sadece bulundu¤u yerdeki ülkenin de¤erlerini
de¤il bütün dünyan›n, dünyada yaﬂayan herkesin di¤er ülkelerin de ortak de¤erleridir. Dolay›s›yla bu yerlerin korunmas›nda uluslararas› düzeyde bir araya gelmeler
olmas› gerekir. Nitekim Karadeniz ‹ﬂbirli¤i bunun önemli bir örne¤idir. Yani sorumluluk da uluslararas› boyutta çözülecek bir sorundur. Bizi tabii daha çok ilgilendiriyor. Her halde burada çok ciddi acil önlem planlar›, müdahale planlar› gibi bir tak›m planlamalar yapmak laz›m ve bunu uluslararas› düzeyde yapmak gerekir. O konuda ben konunun da uzman› olmad›¤›m için, ama san›yorum o tür çal›ﬂmalar var.
Yani hem bu Marmara Belediyeler içinde, hem Karadeniz ‹ﬂbirli¤i çerçevesinde çevre a¤›rl›kl› hem projeler var, hem program haz›rl›klar› var. Ben son söz içinde bir
noktay› zaman yetersizli¤i içinde yeteri kadar vurgulayamam›ﬂt›m, toplant›n›n da
amac›na uygun düﬂmek aç›s›ndan. O da ﬂu. Biliyorsunuz bugüne kadar ya da yak›n
zamana kadar, do¤al kaynaklar özellikle hava, su bedava olarak düﬂünülüyordu. Bu
bedava kaynaklardan özellikle üretimde bulunanlar istedi¤i kadar kullan›labilir, istedi¤i kadar bunlar› harcayabilir ﬂeklinde bir klasik anlay›ﬂ vard›. Bu büyük ölçüde de¤iﬂti. Hem dünyada de¤iﬂti hem bizde de¤iﬂti. ﬁöyle de¤iﬂti. En az›ndan ‹stanbul'da görüyoruz havan›n bedava olmad›¤›n›. Hava kirlendi¤inde bunun maliyetinin
çok yüksek oldu¤unu görüyoruz.
Suyun bedava olmad›¤›n› koskoca bir Marmara'n›n 10-15 senelik bir k›sa say›-
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lacak bir periyodda kirlenebilece¤ini, iﬂte bal›klar›n adedinin 120'lerden 3'lere kadar
düﬂebilece¤ini gördük. ﬁunu demek istiyorum. Do¤al kaynaklar, baﬂta hava, su olmak üzere asl›nda bedava de¤il, hatta maliyeti çok yüksek olan kaynaklard›r. Bu
kaynaklar› hiç kimse istedi¤i gibi, maliyeti yokmuﬂ gibi kullanamayacakt›r. Önümüzdeki y›llarda hiç kullanamayacakt›r. Belki bugünden yap›lacak iﬂ bu toplant›n›n da
amac›na çok uygun düﬂmektedir. Bu do¤al kaynaklar›n üretimde do¤al girdilerin
maliyetinin mutlaka yap›lmas› ve maliyet analizlerinin sistemlere ve bunlar›n sistemlere dahil edilmesi gerekir. Aksi halde bu maliyeti çok kolayca anlayabilece¤imiz
gibi toplum üstlenmektedir. Yani bu kaynaklar› kullanmayanlar üstlenmektedir,
hatta gelecek kuﬂaklar üstlenmektedir. Çünkü sosyal maliyet olarak düﬂündü¤ünüzde gerçekten çok büyük maliyetler ortaya ç›k›yor. Marmara Denizi örne¤inde oldu¤u gibi, Marmara'n›n kirletilmesinin maliyetini herhalde hiçbirimiz ﬂu anda hiçbirimiz hesaplayamay›z, kaç trilyon veya kaç katrilyon eder. Bunu kim üstlendi veya
kim üstlenmeliydi veya ﬂu anda kim üstleniyor ya da gelecekte kim üstlenecek bunlar›? Yani çok uzun süre, uzun erimli bir de boyutu var iﬂin. Belki birkaç kuﬂak sonra
bu maliyeti birileri üstlenecek. Belki bu toplant› aç›s›ndan bu konunun ö¤leden sonra veya bu oturumda biraz daha aç›lmas›n›n yarar› olur. Teﬂekkür ederim.

Masum Türker
Teﬂekkür ederim. Say›n ‹ﬂeri.

Ergün ‹ﬂeri
Teﬂekkür ederim Say›n Baﬂkan. K›sa bir konu olarak vermek istiyorum, cevap
olarak de¤il. Sadece bilgilendirme anlam›nda. Biz ilk olarak toplumda herkesin e¤itim
hakk›n›n oldu¤unu düﬂünüyoruz. Dolay›s›yla sadece orta ö¤retim seviyesinde bir okulun, en düﬂük vasat düzeyde bir okulun 600 milyon gibi y›ll›k masraf istedi¤i bir ülkede hiç kimse çocu¤unu okutamaz. Yani böyle bir olayda toplum içerisinde bizim o zaman ne gere¤imiz kal›r. Biz hangi e¤itim sürecinden geçece¤iz, çocuklar nas›l okuyacak, üniversiteye nas›l gidecek, bu toplumda yararl› bir insan haline nas›l gelecek, bunlar birer tart›ﬂma konusu. Yani kimseye cevap verme gibi bir kayg›m yok ama D‹SK
olarak özel üniversitelerin olmas›n› da istiyoruz, devlet okullar›n›n olmas›n›da istiyoruz. Ama bunu isterken herkese eﬂit iyi bir e¤itim verilmesini istiyoruz. Çünkü biz de
bu topraklar›n insanlar›y›z, bu topraklar için yaﬂ›yoruz. Teﬂekkür ediyorum.
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Masum Türker
Say›n ﬁener sizin var m›, son bir dakika.

Fatih ﬁener
Efendim çok k›sa bir ﬂey diyece¤im. Bir kere sanayi kültüründe çevreye karﬂ›
duyarl›l›k yönünde bir geliﬂme var. Bu konuda yabanc› ortakl›klar›n etkisi oldu¤u gibi
do¤al kaynaklar›n s›n›rl› oldu¤unun anlaﬂ›lmas› gibi bir de dünya ile bu birleﬂme sürecinin çok büyük etkisi var. Mesela tekstil sektöründeki birçok kuruluﬂumuz Avrupa'da hakikaten çok ciddi rekabet gücüne sahip. Nedir bunlar? Bir Alman tekstilci
kuruluﬂ dünya kadar çevre ürünü yaparken bizimkiler çevreyi hoyratça kullan›yor.
Ayn› ﬂekilde sosyal güvenlik kapsam›nda iﬂçi çal›ﬂt›rmak suretiyle iﬂ güvenli¤i ve iﬂçi konusunda gene eksik çal›ﬂmalar sebebiyle bir maliyet avantaj›na girdi, giriyordu.
ﬁimdi bu dünya ile birleﬂme sürecinde içinde art›k bu tip haks›z rekabet araçlar›m›z elimizden al›nmaya baﬂland›. Her gün geliyor çeﬂitli sözleﬂmelerle bizi zorluyor,
ISO 14000 belgen yoksa, çevre belgen yoksa Avrupa'ya giremezsin, diyorlar. Tabii
bizim çevremizi çok sevdiklerinden de¤il. De¤ilmi haks›z rekabetteki bir tak›m silahlar›m›z› elimizden almaya çal›ﬂ›yorlar. Bu birleﬂme süreci çok önemli bir katk› sa¤l›yor. Çok küçük bir ﬂey söylemek istiyorum Say›n Tibuk’un sözü üzerine. TRT olmasa
ben gerçek anlamda Türk halk müzi¤ini, Türk sanat müzi¤ini hiçbir kanalda izleyemem. Diyebilir ki öyleyse bütün kanallar› kapat, otur evinde bekle beni, sessizce
bunlar› yay›nlayana kadar. Bir de bir ﬂey daha söyleyece¤im. ﬁok diye bir program
var televizyonda. Bir çok kere yaz›l› ﬂikayette bulunmama ra¤men maalesef yay›nlan›yor. Bir gün ﬂöyle bir haber yay›nland›. Bunun bize katt›¤› de¤eri nedir onu düﬂünelim. Bir adamdan bahsediyor bu ﬁok program›, asl›nda gerçek d›ﬂ› haberlerin
çok gerçekmiﬂ gibi anlat›ld›¤› bir program. Diyor ki, iki eﬂi olan A ﬂahs›, üçüncü eﬂ
olarak kendisine bir erke¤i ald› diyor. Sonra evdeki görüntüler var bu üçüncü erkek
eﬂ adamca¤›z›n aya¤›n› falan y›k›yor. Sonra eﬂleri ile röportaj baﬂl›yor. Nas›l anlaﬂ›yor musunuz falan diye soruluyor. Evet anlaﬂ›yoruz, çünkü eﬂimizi çok seviyoruz
falan diye söyleniyor. Ama son derece ciddi ve ertesi gün otobüs dura¤›nda ne oldu? ﬁu yüzsüzlü¤e bak, bu kadar terbiyesizlik olur mu diye tart›ﬂanlara ﬂahit oldum. Bu vatandaﬂ düzeyinde de¤il, sadece benzeri bir haberi Edirne'de var. Edirne
Valisi bulvar bas›n›nda olay konusu oldu diye bir haber vard›. Ünlü bir Amerikan y›ld›z›n, Edirne'deki umuma aç›k bir yerde arada bir gün y›lda bir gün geldi¤i öyle bir
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haber vard›. Edirne Valisi de konuyla ilgili tatbikat yapt›¤›, böyle bir ﬂeye rastlanmam›ﬂt›r diye çal›ﬂma yapm›ﬂ. Bu kadar ciddi ifade edilen toplumda bu kadar ciddi yaralara sebep olan bir program. Hepsini bir tarafa b›rakal›m. ‹nek ﬁaban filmlerinin 15 defa yay›nland›¤› televizyon kanallar›yla bilmiyorum nereye kadar gidilecek?
Çok faydal›, fakat bir ﬂekilde toplumu ileri götürecek bir tarzda götür mesinde fayda var. Baﬂkanl›k sistemi halinde Besim Bey bunu dikkate almas›n.

Besim Tibuk
Teﬂekkür ederim. Oy verirseniz düﬂünece¤iz tabi söylediklerinizi, seçmensiniz.
ﬁimdi bir kere sevgili arkadaﬂ›ma ﬂunu söyleyeyim, zapingi iyi kullanam›yor galiba.
Çünkü TRT d›ﬂ›nda da çok güzel halk müzi¤i programlar› var. Kald› ki bu arz talep
meselesidir. Müthiﬂ bir çeﬂitlilik var. Ben size kaynak israf›ndan bahsettim. TRT
kalk›nca ortadan yok olmayacak. O beﬂ kanal› belli insanlar sat›n alacaklar. ‹ﬂadamlar›, siz vak›flar daha iyi yay›n yapacaks›n›z. Bu verimlilik meselesidir. Ayn›, bir
tarlada 1'e 5 alan bir ürünü 1'e 50'ye ç›karmak gibidir veya senede 5 kg elma almak
gibi. Bizim sistemimiz bu. Elma ço¤ald›kça herkes istifade ediyor.
Bu üniversiteler meselesine Halil Bey'in tepki göstermesini çok do¤al karﬂ›lad›m. Tepki göstermeseydi belki D‹SK'den atarlard›. Do¤rudur, D‹SK olarak söylemesi do¤al. Yaln›z ﬂunu unutmaman›z laz›m. Bu gün devlet üniversitelerinde fakir çocuklar› okuyam›yor, sadece zen gin çocuklar› okuyor. As›l kötü düzen bu düzendir.
Dershanelerin kaç liraya üniversitelere talebe yetiﬂtirdiklerini biliyoruz. Üniversiteye
gidenlerin 4'de 3'ünün istemedikleri bir fakülteye zorla girdiklerini biliyoruz. Zaten
kepazelik, yani bunu söylemek yeter. Hani bir harp kaybedildikten sonra sormuﬂ ya
padiﬂah neyiniz eksik diye. Önce barut yoktu demiﬂ adam. Baﬂka bir ﬂey söyleme,
bu son söyledi¤in yeter, demiﬂ padiﬂah. Yani bir üniversitede gençlerin 4'de 3'ü istemedikleri, sevmedikleri, yapmayacaklar› meslek için her gün sabah kalk›p okula gidip iﬂgal edip bir sürü saçma sapan iﬂleri yap›yorlarsa baﬂka bir ﬂey söylemeye
gerek yok. Bizim söyledi¤imiz sistemle Türk insan› daha verimli çal›ﬂacakt›r. Daha
az üniversite, daha ucuz bir fakülte, daha çok genç okuyacakt›r. Çünkü burs ve kredi sistemleri getirilecek ve ﬂimdikinden daha çok ﬂey avantaj› alt›na al›nacakt›r.
Tabii bu konumuzun d›ﬂ›nda. O bak›mdan hafif bir parantez açmak istedim. Ama
bunlar›n tart›ﬂ›lmas›n›n da çok önemli oldu¤una inan›yorum. Bunlara vesile olduklar› için bütün arkadaﬂlara teﬂekkür ediyorum.
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Masum Türker
Teﬂekkür ederim. Efendim ‹SMMMO'nun Çevre Komisyonu koordinatörlü¤ünde
oluﬂturdu¤u bu toplant›, asl›nda son bir y›ld›r Oda Baﬂkan›'n›n çeﬂitli toplant›larda
dile getirdi¤i gibi art›k biz örgüt olarak ülke meselelerine sahip ç›kaca¤›z. Bunlar›
hat›rlataca¤›m›z için bir ödev ç›kt›. Bu ödev, bundan sonra yap›lacak ilk böyle bir
toplant›n›n belki de ad›n›n e¤itim düzeni ve e¤itimde f›rsat eﬂitli¤i olmas› gerekir.
ﬁimdiden de bu konunun iki konuﬂmac›s› belli olmuﬂtur. Birisi Say›n Tibuk, birisi Say›n ‹ﬂeri. E¤er toplant›da bir araya gelirsek Türkiye'nin iﬂte böyle bir toplant› sonucunda bir meselenin bir çok boyutunu ele al›p belki orta yolu bulaca¤›z. Yani üniversiteyi kapatmayaca¤›z ama üniversitede de yaln›z zengin çocuklar› ya da istemeyenler de¤il herkesin f›rsat eﬂitli¤inden yararland›¤› bir düzen olacak. Ben yaln›z
ara kesiti vermek istiyorum. Say›n Halil ‹ﬂeri öz olarak bize demokrasi kültürümüzün eksikli¤ini ve edilgen bir toplum oldu¤umuzu belirterek sorunun çevreye karﬂ› bile olsa örgütlenmekten geçti¤ini söyledi. Say›n ‹ﬂeri'nin bu örgütlenmeden söyledi¤ini kalite konusunda ciddi uyar›lar›na ve espri yaklaﬂ›m›yla aktaran ﬁener, de¤iﬂim
yoluyla bu iﬂlerin sa¤lanabilece¤ini söylerken say›n Renan Baykan çok ciddi bir ﬂekilde asl›nda çevre korunmas›yla ilgili ticari erbab› de¤il her kesim için sosyal alanda ç›karlar›n çat›ﬂmas›n›n söz konusu oldu¤unu dile getirirken çevre aç›s›ndan ç›karlar›n herkesin ç›kar› olabilece¤i oranda toplumsal faydan›n ortaya ç›kaca¤›n› belirtti. Say›n Halil Ünlü ise sanayicinin çevreye duyarl› oldu¤unu söyledi ve onun için
birbirinin art›k mal›n› kullanmaya baﬂlad›klar›n› belirtirken, inﬂallah buna uyarlar
çünkü sanayicinin birçok yerde hala belirli tedbirleri almam›ﬂ olduklar› haberlerinin
azalaca¤›n› ümit ediyoruz.
Say›n Besim Tibuk asl›nda Türkiye'de parlamento d›ﬂ›ndaki bir muhalefet olarak ve ayk›r› bir ses olarak bizim dikkatimizi bir konuya çekti, benim de baﬂ›m› belaya sokan bir konu. Çünkü ben medyaya bu nedenle girdim. Türkiye'de çocuklar›m›z›n
yetiﬂece¤i ortam› ﬂekillendirenlerin yaln›z belli bireyler olmas› halinde her ﬂeyin yaln›z o insanlar›n gözüyle verilece¤i endiﬂesini dile getirdi ve Türkiye'de medya ﬂu anda iki kiﬂinin de¤il art›k tek kiﬂinin elinde. Yani sabahleyin öyle bir zorlama yokken,
akﬂam ilgili televizyonda Pakistan'da bir kad›n›n kocas›ndan dolay› ne hale düﬂtü¤ü
onun için sivil ihtilalden bahsediliyordu. Bunu ertesi gün gazetenin üst manﬂetinde
okursak ne kadar karﬂ› olsak bile onlar› ›smarlayanlar›n kim oldu¤unu düﬂünmeliyiz
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bence. Yani öfkemizi farkl› bir çizgiye yönlendirmek isteyenlerin akﬂam televizyonda,
sabah da gazetelerde ayn› ﬂeyi okutturma noktas› yanl›ﬂt›r. Çünkü biz fark›nda olmadan hislerimize tercüman olan o haber dolay›s›yla alk›ﬂlarken, haberin içeri¤inde
alk›ﬂlamamam›z gereken belirli ça¤r›ﬂ›mlar›n var oldu¤unu görüyo ruz. Çünkü ﬂu
aﬂamada tekel konumuna gelmiﬂ insanlar›n tek kurtuluﬂu darbedir. Darbe olursa
onlar sahip olduklar› gayr› resmi, gayri kanuni bütün olanaklar› daha iyi kullanabileceklerdir. O nedenle ﬂu anda darbe ça¤r›ﬂ›mlar› bu kiﬂiler taraf›ndan elde ediliyor.
Bu konuya da en güzel cevab› Say›n ‹ﬂeri söyledi. Ama D‹SK ne ölçüde uyacak buna? Dedi ki, örgütlü hareket etmeliyiz. D›ﬂarda çaylar bizi bekliyor, tek kiﬂi taraf›ndan yönetilmeyen, akl›n›za neler gelirse d›ﬂarda bizim Mükellef gazetesinde bana
göre ayk›r› bir sestir bu bilinen ayk›r› bir sestir. Çünkü bunlar›n en önemli sorunu
da¤›t›m sorunudur. Efendim toplant›y› ﬂu söz ile kapatmak istiyorum. Türkiye'de
çevrenin korunmas› çok önemlidir. Çünkü bizim yaﬂayaca¤›m›z baﬂka bir Türkiye
yok, ama geniﬂleme olana¤› olan bir çevre de yok. Bu çevrenin tüketti¤imiz her santimetre karesi asl›nda bundan sonra yaﬂayaca¤›m›z santimetrelerin daha azalmas›na neden oluyor ve önümüzdeki ay›n baﬂ›nda baﬂlayacak yeni bir haftadan da
söz etmek istiyorum. Bizim bir arkadaﬂ›m›z yazd›. Kalp E¤itim Vakf› karﬂ›lad›
1 - 7 Nisan aras› “Sevgi ve Hoﬂgörü Haftas›” olarak kutlanacak. ‹ﬂte Türkiye'nin bu
çevre düzenlemesi içinde ihtiyac› olan, birbirine sevgi gösteren, birbirine hoﬂgörülü
olan insanlar›n yer ald›¤› bir düzendir. Bu düzenle bugün arkadaﬂlar›m›z›n bizi bir
araya getirip tart›ﬂt›¤› çevre d›ﬂ›nda sosyal düﬂünceler olabilir. Ben sözü Oda yetkililerine b›rak›yorum. Çünkü çaydan önce galiba bir serenomi var.

Plaket töreni
De¤erli panelistlerimize bize ay›rd›klar› zaman ve katk›lardan ötürü teﬂekkür
ediyoruz. Bu toplant›n›n bir de an›s› var. Plaket törenimiz olacak. Oturum baﬂkan›
Say›n Masum Türker'in plaketini vermek üzere ‹ﬂ Denetim Enstitüsü Baﬂkan› Say›n
Ali Kamil Uzun'u kürsüye davet ediyorum. Liberal Demokrat Parti Genel Baﬂkan›
Say›n Besim Tibuk’un plaketini vermek üzere Oda Baﬂkan›m›z Say›n Yahya Ar›kan'›
davet ediyorum. ‹TO Genel Sekreter Yard›mc›s› Say›n Dr. Renan Baykan'›n plaketini
vermek üzere Yönetim Kurulu üyemiz Say›n Numan Sar'› kürsüye davet ediyorum.
‹SO Çevre ‹statistik Kurulu üyesi avukat Say›n Halil Ünlü'nün plaketini vermek üzere Disiplin Kurulu üyemiz Say›n Mustafa Çak›r'› kürsüye davet ediyorum. D‹SK Ba-

924

1990-2006 PANELLER <<<

3.qxp

10/3/08

11:10 PM

Page 925

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

s›n Dan›ﬂman› say›n Halil ‹ﬂeri'nin plaketini müsaadenizle ben vermek istiyorum. 5
dakika çay molas› verdikten sonra ikinci oturuma geçece¤iz.

‹K‹NC‹ OTURUM

Hulusi Özocak
‹kinci panelde bizlerle birlikte olacak panelistlerimiz Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i Baﬂkan› Say›n Prof. Dr. Göksel Yücel, ‹ﬂ Denetimi Enstitüsü Baﬂkan›
Ali Kamil Uzun, Türkiye Finans Yöneticileri Vakf› Genel Sekreteri Say›n Adnan Nas,
Yüksek Ticaretliler Derne¤i Baﬂkan› say›n Ali R›za Ayd›n, Tüketiciyi Koruma Derne¤i
Baﬂkan› Say›n Mehmet Sevim. Teﬂekkür ederim.

Melih Baﬂ
Say›n ikinci panel izleyicileri hepinize tekrar merhaba. Bir k›sm›n›z zaten birinci panelin konuﬂmac›s›s›n›z, bir k›sm›n›z da ikinci panelin konuﬂmac›s›. Dolay›s›yla
sanki biz bize kald›k gibi ama akﬂamlar› ›ﬂ›¤›n› kapatanlar›n ço¤almas› dile¤i ile
baﬂlayal›m. ﬁimdi ben birinci panelden bir al›nt›yla baﬂlamak istiyorum. ‹ﬂletmenin
amac› kar etmek diye vurgulanm›ﬂt›. Bu konuyla ilgili asl›nda güzel tart›ﬂmalar yap›l›yor. Özellikle ‹ngilizce yay›nlanan Ekonomist Dergisi’nde, haftal›k dergide. Orada
iki tane kavram konuﬂuluyor. Hisse senedi sahibi kapitalizmi ki daha çok ABD ve
‹ngiltere'de uygulanan model. Bir de iﬂletmeyle ilgili tüm taraflar›n temsil edildi¤i
kapitalizm. Daha çok Alman, Japon modeli olarak adland›r›l›yor. Bu, “iﬂletmenin
amac› kar etmektir” kavram›, kapitalizmin tarifi, amac›, misyonu. Biz kapitalizm
kavram›n› ö¤retmek ya da anlatmak iddias›nda olmadan, ama tan›tmak iddias›yla
bu sempozyumu düzenlemiﬂtik. Onu özellikle vurgulayal›m. Çünkü önemli bir husus.
E¤er bunu alt›n› çizerek bir ﬂekilde vurgulayamazsak bu sempozyumun sonunda o
zaman sempozyumun bir anlam›da olmam›ﬂ olacak. ﬁimdi iﬂletmeyle ilgili tüm taraflar deyince özellikle hemen ortaklar akla geliyor. Ortaklar›n d›ﬂ›nda kimler var,
ﬂöyle bir hat›rlarsak, çal›ﬂanlar var, devlet var, çevre var. Bunlar›n içinde çevreye
özellikle çok de¤inildi birinci panelde. ‹kinci panele baﬂlarken ben çal›ﬂanlarla ilgili bir
hususla baﬂlamak istiyorum.
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Önümde bir gazete var. Bu gazetede ﬂöyle bir haber var. ‹nsan haklar› için tüketicinin Nike boykotu var. Nike ayakkab›lar›n› hepiniz bilirsiniz, spor ma¤azalara
satan çok uluslu bir ﬂirket. Vietnam'daki fabrikas› çocuk iﬂçileri kötü koﬂullarda
çal›ﬂt›r›yormuﬂ. Ayakkab› ve spor eﬂyas› üreten Nike'›n Vietnam'daki fabrikas›nda
çocuk iﬂçiler kötü koﬂullarda ayda 30 dolara günde 12 saat çal›ﬂt›r›l›yormuﬂ. Sadece Türkiye'ye özgü de¤il bu hususlar. Dünyada da var, hem de Nike gibi büyük firmalarda. Çok önceden bizim mali meslek, muhasebe mesle¤i demiyorum finansc›lar›
da muhasebecileri de kapsayan daha geniﬂ bir deyim olarak mali meslek mensuplar›n› ilgilendirecek baﬂka bir haber okuyup sonra sözü ilk konuﬂmac›ya devir etmek
istiyorum. Bu ikinci haber de ﬂöyle. Bir Say›ﬂtay denetçi raporu. Say›ﬂtay denetçi
raporunda Faysal Finans Kurumu'nun özel finans kurumu olarak Faysal Finans Kurumu'nun ‹stanbul'da bulunan Esenler Kompleksi'nin D›ﬂ Ticaret ve Pazarlama Limited ﬁirketi de Konsol D›ﬂ Ticaret Anonim ﬁirketi'ne verdi¤i döviz al›m vergilerinde
haks›z KDV ödemesini sa¤lam›ﬂt›r. Ve Faysal Finans da bundan yüzde 20 komisyon alm›ﬂ. ﬁimdi acaba finansç›lar böyle muhasebecilerle ilgili neler var diye düﬂündü¤ümde de ﬂu akl›ma geldi. Çok k›sa bir süre önce ANAP Genel Baﬂkan› Mesut
Y›lmaz, yine politikac›n›n kar›ﬂ›k ve karanl›k hesab›na iliﬂkin demeç verirken bunu en
iyi mali müﬂavir bile ay›rt edemez demiﬂti. Hatta biz de protesto etmiﬂtik, yine bir
pankartla.
Maalesef mali müﬂavir ünvan›n› Mercimek davas›nda da hat›rl›yoruz. Acaba
muhasebe ve finans ile ilgili e¤itimde bir sorun mu var, yoksa piyasa m› böyle yamultuyor insanlar› sorusu akla geliyor. Bu soruyu yan›tlamas›n› say›n hocam›zdan
rica edece¤im Göksel Yücel hocam›zdan. Buyurun hocam.

Prof. Dr. Göksel Yücel
Evet Melih Bey çok teﬂekkür ederim. Benim bu paneldeki bildirimimin ad› veya
paneldeki konumun ad› “Muhasebe ve Finans E¤itiminde Kalite” diye isimlendiriliyor.
Ben burada Türkiye Muhasebe Uzmanlar› Derne¤i'ni temsilen bulunuyorum ama ayn› zamanda üni versitede oldu¤um için bizde muhasebe ve finans iki ayr› departmanda. Dolay›s›yla finansç› hocalar›n alan›na girmeyip sadece muhasebe e¤itimindeki kalite diye konuﬂursam daha uygun olacak diye düﬂünüyorum. Ama bütün
her ﬂeyin baﬂ›nda, öncelikle gerçekten usulen de¤il önemli bir soruna parmak basan
‹SMMMO'ya bu toplant›s› için gerçekten teﬂekkür ederim.
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ﬁimdi muhasebe e¤itimi dedi¤iniz zaman muhasebe e¤itimini öncelikle hepimiz
üniversitelerde alg›l›yoruz ve genellikle iﬂletme a¤›rl›kl› programlarda alg›l›yoruz ve
yine muhasebe e¤itimi dedi¤imizde bunun iki boyutunu düﬂünmek laz›m. Bir tanesi
daha ziyade genel muhasebe veya fikri muhasebe veya finansal muhasebe dedi¤imiz iliﬂkileri düzenleyen muhasebe. ‹kincisi ise yönetim muhasebesi denilen, içinde
maliyet muhasebesini de içeren daha ziyade iﬂletme yönetiminin iyi kararlar almas›na yönelik olan muhasebe. Ama bütün bu boyutlar›yla bu muhasebe çok mikro düzeyde. Yani bunun e¤itimini Türkiye'de fena da yapm›yoruz iyi yap›yoruz. Günlük geliﬂmeleri izliyoruz, tekdüzen hesap plan›n› izliyoruz.
Bütün dünyada ne oldu¤unu ö¤renciye anlat›yoruz ve bu sadece üniversitelerde de¤il üniversite d›ﬂ› kurumlarda da söz gelimi mali müﬂavirler odalar›ndan tutun
özel kurumlara kadar da bu e¤itimin gayet iyi gitti¤i, bu e¤itimi verenlerin de bilgi
birikiminin en az Türkiye'ye 50 y›l yetece¤i inanc›nday›m. Kald› ki bu e¤itim aç›s›ndan, bu mikro düzeydeki e¤itim aç›s›ndan y›lda bir Türkiye'de muhasebe e¤itimi yapan fakültelerin ö¤retim üyeleri bir araya gelirler ve 1979 y›l›ndan bu yana Muhasebe E¤itimi Sempozyumu diye teknik bir sempozyumda bu konular› tart›ﬂmaya
gayret ederler. Bununla birlikte muhasebe e¤itimine bence sadece bu konunun teknik elemanlar› aç›s›ndan de¤il, bütün Türk halk›, kamuoyu taraf›ndan bilinmesi gereken önemle e¤itimi üzerinde durulmas› gereken toplumsal fonksiyonu var. Muhasebe gerçekten sadece uzmanlar›n iﬂi de¤il, toplumda herkesin kapsam› hakk›nda fikir
sahibi olmas› gereken bir konu. Masum Bey iﬂaret ettiler, di¤er konuﬂmac›lar›m›z
iﬂaret ettiler. Mali Müﬂavirler Odas› Çevre Komisyonu üyesi Hulusi Özocak'a da ayr›ca ben teﬂekkür ederim. Benim ﬂu an baﬂkan› bulundu¤um derne¤in bundan 20 y›l
önce yapm›ﬂ oldu¤u sosyal sorumluluk kitapç›¤›n› da gene tekrar hayata getirme
imkan› ortaya ç›kt›. Ama muhasebenin toplumsal boyutu ve toplumsal sorunlar›,
toplumsal sorumluluklar› zannediyorum ki mikro düzeyden çok daha fazla önemli ve
e¤itim dedi¤imizde de ben öncelikle muhasebenin ne kadar ciddi bir iﬂ oldu¤u konusunda herkesin e¤itilmesi gerekti¤ine inan›yorum.
Ben asistan oldu¤um s›ralarda bir kitap bulmuﬂtum. Görmüﬂtüm daha do¤rusu. Ünlü bir yazar›n bir yabanc›n›n Amerikal›, Ethoven diye bir yazar›n “Muhasebe
ve Ekonomik Kalk›nma Politikas›” ismini taﬂ›yan bir kitapt›. O zamanlar herhalde
ben de fazla bak›ﬂ aç›s› geniﬂ olmayan bir kiﬂi oldu¤um için Allah Allah bizim yapt›¤›m›z kay›tlar›n ekonomik kalk›nma politikas› ile ilgisi nedir dedi¤imde asl›nda mu-
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hasebenin gerçek yönünün orada oldu¤unu gördüm. Ben inan›yorum ki bugün bizim
ülkemizin yaﬂad›¤› bir çok sorunda muhasebe düzeninin iyi yerleﬂtirilmemiﬂ olmas›n›n çok büyük önemi vard›r. Bir kaç tane sonucunu söylemekte fayda var. Muhasebe bilgilerinin ülkemizde iyi oluﬂturulamamas›, vergi konusunda hiç fazla bir söze
gerek yok. Gelir da¤›l›m› konusunda, kay›t d›ﬂ› ekonomi konusunda hiç bir söze gerek yok. Gerek halka hisse senedi satan ﬂirketlerimizin mali tablolar›n›n veya para
piyasas›nda bankalardan kredi alan ﬂirketlerimizin finansal tablolar›n›n içerdi¤i sorunlarla ilgili burada kat›l›mda bulunan herkesin son derece geniﬂ deneyimi var.
Özetle toplumsal aç›dan ﬂirket d›ﬂ›na son derece aç›k, net, temiz, dürüst, tam bir
bilgi vermesi gereken düzenimiz maalesef çal›ﬂam›yor. Bu arada sadece bir noktaya iﬂaret edeyim. Bu art›k o kadar hastal›k halini alm›ﬂ ki devletin Ocak 1997 bütçesini bile kalk›p fazla göstermesi karﬂ›s›nda herhalde geliri düﬂük göstermeye çal›ﬂan bir kiﬂiye tek bir sözü kalmaz. Yani kendisi zaten mali bilgiler üzerine tahribat
yapmay› düﬂünüyor ise veya yap›yorsa buna pek fazla eleﬂtirecek hali olmaz. Muhasebe düzeni ile ilgili birkaç bilgiyi vereyim. Bizler genellikle muhasebe ile ilgilenen
kiﬂileriz ama ben mesle¤im gere¤i ilgi çekici baz› fakültelerde de ders veriyorum.
Söz gelimi bunlardan bir tanesi ‹stanbul Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi ve zaman
zaman orada bu konular› anlatt›¤›mda, öncelikle bak›ﬂ aç›lar›n› sadece muhasebenin sadece kay›t tutma düzeni olmad›¤›, bir ülkede huzuru getirmek için adil bir hesaplaﬂma düzenini yaratmak gerekli oldu¤unu anlatt›ktan sonra, kendilerine biraz
ba¤›ms›z denetim nedir, ba¤›ms›z denetçi kimdir diye sorular sordu¤umda aynen
uzaydan gelmiﬂ gibi bak›yorlar ki bunlar Eczac›l›k Fakültesi’nin son s›n›f ö¤rencileri,
kendi konular›nda son derece uzmanlar. En ufak bir bilgileri yok bu konuda. Türkiye'de muhasebenin bu eksikli¤iyle birtak›m d›ﬂ ülkelerle benzetme yapmay› tercih
ediyorum.
ﬁimdi vergi konusunda ülkemizdeki s›k›nt›lar›, gerçek d›ﬂ›l›klar› hepimiz maalesef yaﬂ›yoruz hissediyoruz. Bir baﬂka ülke, tabii birçok aç›dan bizden daha çok geliﬂmiﬂ belki de birçok aç›dan da bizden daha geri kalm›ﬂ bir ülke ama, ABD'nin dünyada önemli bir rolü oldu¤unu kimse inkar edemez. Bir atasözleri var, hayatta iki
ﬂeyden kaç›lmaz, ölümden ve vergiden. ﬁimdi bunu bizim toplumumuza uyarlarsak
kara mizah olur. Maliye’nin duvar›na bunu ast›¤›n›zda sadece gülünecek bir tablo
çizer. Ama bu düzeni nas›l sa¤lad›klar›yla ilgili de bir kaç tane bilgi vermek istiyorum. Muhasebecinin sosyal sorumluluklar› diye 21 y›l önce yaz›lm›ﬂ kitap asl›nda
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benim ﬂu s›rada söyleyeceklerimi çok eskilerden söylemiﬂ. Öncelikle muhasebe
bilgilerinin, mali bilgilerin kamuoyuna aç›klanmas› gerekli. Bu aç›klama ile ilgili ﬂu 21
y›l önceki kongrenin kapan›ﬂ konuﬂmas›ndan k›sa bir yeri okuyay›m. Yani ben söylemeyeyim, orjinal bilgi burada var. Hatta bunun da orjinali daha eskilerde var. Aç›klama, yani mali bilgilerin kamuoyuna aç›klamas› geniﬂ kapsaml› olmal›d›r, bütün
anonim ﬂirketler, bütün kooperatifler, bütün dernek ve vak›flar, bütün siyasi partiler, bütün iﬂçi ve iﬂveren sendikalar›, milletvekili, senatörler ve devletin üst düzey
yöneticileri en az y›lda bir defa bütün topluma finansal bilgi aç›klamak zorunda b›rak›lmal›d›r. ﬁimdi bu bir hayal mi?
Biraz da baﬂka ülkelerden örnek verelim. Bugün mali sorunlar›n› çözmüﬂ, daha
ﬂeffaf hale geldi¤ini düﬂündü¤ümüz toplumlarda mali bilgilerle ilgili toplumda huzuru sa¤layan iki tane önemli kural var. Bir tanesi d›ﬂar›ya yönelik bilgi aç›klamak ﬂu
arada nitelendirilen. ‹kincisi de bunun ba¤›ms›z denetim olmas›. Ama benim ders
verdi¤im eczac› adaylar›n›n hiçbiri ne mali bilginin aç›klanmas› gerekti¤ini biliyor, ne
de ba¤›ms›z denetim diye bir ﬂey duymuﬂ. Sadece kulak dolgunlu¤u. ‹ﬂte 8 y›ld›r
belki de tam anlam›yla henüz görevini yapamayan yeminli mali müﬂavirleri veya serbest muhasebeci, mali müﬂavirleri duymuﬂ, onlar›n da ne oldu¤unu, görevlerinin
fonksiyonlar›n›n ne oldu¤unu bilmiyor. Aç›klamada kesinlikle ve kesinlikle ba¤›ms›z
denetimde gerçekleﬂtirilmesi laz›m.
Bu konuda bir kaç tane örnek belki ilginizi çekebilir. Aç›klama kurallar›n›n yan›s›ra aç›klanan bilgilerin ba¤›ms›z denetimini yapan mesle¤in bir çok ülkede ne kadar eskiden beri oldu¤unu hepimiz biliriz. ‹ngiltere'de 1850'lere kadar giden, Amerika'da 1870'lere kadar inen, Bat› Avrupa ülkelerinde 1910'lara 1920'lere kadar inen
bu eski meslek bizim ülkemizin ayd›n kiﬂileri taraf›ndan bile do¤ru düzgün tan›nmaz
mesle¤in uzmanlar› d›ﬂ›nda. Zannediyorum ki öncelikle bir onlar› e¤itmek laz›m, onlara daha do¤rusu bilgi vermek, onlar› ayd›nlatmak laz›m. Bunu fakültede ders verdi¤imiz ö¤renciyi de bu bilinçle yetiﬂtirmeye çal›ﬂmak laz›m. Yoksa filanca problemin muhasebe kayd›n›n nas›l yap›lmas› gerekti¤ini zannediyorum ki iyi beceriyor ve
anlat›yoruz. Deminki aç›klama kurallar›n›n geniﬂletilmesi ile ilgili oldukça geniﬂ bir
zincir vard›r partilerden sendikalara, ﬂirketleri saymaya gerek yok. Bir örnek zannediyorum oldukça çarp›c›d›r. ABD baﬂkan› her kim olursa olsun sadece baﬂkan
de¤il, bakanlar, kongre üyeleri her y›l servetlerindeki art›ﬂ› Amerikan kamuoyuna
aç›klamak mecburiyetindedirler kanun gere¤i. Yetmez, bunun ba¤›ms›z denetimden
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geçmesi laz›md›r. Bu denetim de herhangi bir devlet organ› denetimi de¤ildir. Bildi¤imiz ba¤›ms›z d›ﬂ denetim ﬂirketlerinin yapmas› gereken denetimdir. Bunu ço¤u
zaman bu konularla ilgili olmayan arkadaﬂlar›m›za aktard›¤›m zaman hayretler içerisinde bak›yorlar. Çünkü muhasebenin bu fonksiyonlar›n› pek fazla hissedememiﬂler
veya hissedilmemiﬂ. Genellikle muhasebeci denilince belki çok eskiden kalma al›ﬂkanl›kla sadece bir kay›t düzenini yürüten kiﬂiler gözüyle bak›lmas› bunda rol oynuyor. O nedenledir ki ben kendi ad›ma kendi derslerimde onu yap›yorum. Muhasebenin mikro düzeyde bildi¤im iﬂletme içindeki iﬂini hallederiz ama toplumsal aç›dan ne
kadar önemli oldu¤unu defalarca vurgulamam›zda fayda var. Bu sa¤lanabildi¤i takdirde, aç›klama ve ba¤›ms›z denetim sa¤lanabildi¤i durumda ki bu bizim en büyük
idealimizdir bugün s›k›nt›s›n› çekti¤imiz, günlerdir yaﬂad›¤›m›z ve belki de daha yaﬂamaya devam edece¤imiz s›k›nt›lar›n bir ço¤unu ortadan kald›rmak mümkün
olabilir.
Yine baﬂka bir nokta, ben ondan birazc›k söz ederek noktalamak istiyorum.
‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’na gerçekten teﬂekkür ederim
böyle bir toplant›y› gündeme getirdi¤i için. Çünkü ben elimde toplant› notlar› içerisinde baﬂl›klara bakt›¤›mda, içinde muhasebe kelimesi geçen tek konuﬂma benimkiydi muhasebe ile ilgili olan. Ama kesinlikle bu ‹stanbul'daki Habitat 2'den sonraki
yayg›nlaﬂan, ad›yla sivil toplum örgütlerinin s›n›rl› alanlarda kalmamas› gerekti¤ine,
sesinin daha fazla ç›kmas› gerekti¤ine inan›yorum. O nedenledir ki ‹stanbul Odas›’n›n bu faaliyetini hakikaten yürekten kutlamak gerekli ve öyle zannediyorum ki
de¤iﬂik spekülasyonlar›n yap›ld›¤› ﬂu günlerde Türkiye'nin gelece¤indeki en önemli
ümit ›ﬂ›¤› sivil toplum örgütlerindeki k›p›rdanmad›r ve o k›p›rdanman›n da hakikaten
oldu¤unu görmek, böyle bir toplant›m›z çok kalabal›k olmasa dahi en az›ndan bu
toplant› giriﬂiminin yap›lmas› aç›s›ndan di¤er bütün örgütlere de örnek olacak niteliktedir. Ülkemizin ciddi bir problemini sempozyuma getirdikleri için tekrar kendilerine teﬂekkür ederim ve akﬂam›n ilerleyen saatlerinde dört konuﬂmac›m›za da daha
fazla süre verebilmek için ben sözlerimi burada noktal›yorum efendim. Teﬂekkür
ederim.

Melih Baﬂ
Teﬂekkür ederiz say›n hocam. Gerçekten de say›n hocam›z›n alt›n› çizdi¤i gibi
20 y›l sonra ikinci defa bu toplant›y› yapm›ﬂ olmak bizim için de önemliydi. Bu mali
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mesle¤in tabii ki iki baca¤› var. Finans ve muhasebe, kardeﬂ gibi. Gerçi Türkiye prati¤inde maalesef finansc›lar ve muhasebeciler biraz birbirinden kopuk örgütleniyorlar, yaﬂ›yorlar. Hatta zaman zaman birbirlerini pek sevmiyorlar bile. Finansc›lar
muhasebecileri biraz taﬂral›, muhasebeciler de finansc›lar› biraz kendilerini be¤enmiﬂ görürler ama asl›na bakarsan›z bir çok finansc›n›n kiﬂili¤inin arkas›nda, etiketinin arkas›nda muhasebe yat›yor. ﬁimdiki konuﬂmac›m›z da bir ba¤lamda tam bu
tipe örnek. Ayn› zamanda mali müﬂavir ama Finans Klüp’ün temsilcisi olarak aram›zda bulunuyor Adnan Nas. Kay›t d›ﬂ› ekonominin bir ba¤›ms›z denetçi gözüyle ya
da bir anlamda bir finansc› gözüyle acaba toplumsal ve çevresel etkilerini nedensel boyutuyla nas›l ele alabiliriz? Buyurun Say›n Adnan Nas.

Adnan Nas
Evet, teﬂekkür ederim Say›n Baﬂkan. Ben asl›nda iyi bir noktalarda baﬂlamak
için lafa, çok konuﬂmak istedi¤im bir kavram kargaﬂas› bu finansç› muhasebeci
kavramlar›. Bence öyle bir ayr›m yok. Yani bir tek Türkiye'de var. Bu da herhalde bir
baﬂka özelli¤imiz olsa gerek. Normalde Bat›'da muhasebeyi bilmeden finansc› olunmaz. Bizde bu mümkün. Onun için bunu bir nevi yap›m›z›n, azgeliﬂmiﬂli¤in muhasebe
alan›ndaki yans›malar› diye görmekte yarar var. Yani bir Bat›l›ya söyledi¤iniz zaman, bir banka genel müdürünün bilançoyu bilmemesini anlamaz. Yani nas›l bilmeden bir banka genel müdürü oldu¤unu. O sebeple bu ayr›mdan ben sorumlu de¤ilim
say›n baﬂkan. Kesinlikle de ben böyle bir ayr›ma inanm›yorum ama dedi¤iniz do¤ru
dur, Türkiye'de böyle bir ayr›m var. Onun zaman zaman zorluklar›n› biz de yaﬂad›k.
Uzun y›llar ben bir grubun finans koordinatörlü¤ünü de yapt›m. Daha önce
Maliye Bakanl›¤›’nda uzun y›llar geçirdim. Dolay›s›yla birkaç taraftan, asl›nda bu
camian›n her taraf›ndan bu camian›n üyesi say›labilirim. ﬁu oluyordu, üniversiteden
mezun olan arkadaﬂlar burada üniversite hocalar›m›za da gizli bir sitem olabilir
belki, üniversiteden mezun olan arkadaﬂlar, özellikle dil bilenler, Bo¤aziçi mezunlar›
gelince, yeni iﬂe al›n›rken hangi departmana gireceklerini kendileri teyit etmek istiyorlar. Efendim ben finansc› olaca¤›m muhasebeye girmem diyor. ﬁimdi burada çok
yanl›ﬂ bir e¤itim var maalesef, düzeltmek de çok uzun zaman alacak. Onu Bo¤aziçi’ndeki hocalara bir kaç defa söyledim, yanl›ﬂ e¤itiyorsunuz diye. Böyle bir ﬂey yok.
Yani 21 yaﬂ›nda bir adam finansc› olamaz. Bir defa önce bilançoyu tan›mas› laz›m
gelir. Çünkü her iﬂletmenin en küçük bakkal dükkan›ndan bankas›na kadar mali tab-
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lolar› vard›r. Zannediyorum bu biraz daha zaman alacak, ama ﬂimdiki gençler biraz
daha uyanm›ﬂ gözüküyorlar. Dedi¤im gibi zahmet etmek istemiyor. Belki de bu Türk
insan›n›n daha önceki konuﬂmada sözü edilen Besim Bey bahsetti galiba özelli¤i
bu. ﬁu tünel darbo¤az›ndan gelen bir ﬂey, yani fazla zahmet etmeden bir yerlere
varma gibi bir al›ﬂkanl›¤›m›z var galiba, maliyetini çekmek istemiyoruz. Uzun y›llar
çal›ﬂmak istemiyoruz onun getirdi¤i bir ﬂey ve halen devam ediyor. Belki de iﬂletmelerimize de zarar› olan bir ﬂeydir de. Çok ciddi karar verecek mekanizmada
bulunanlar›n yapt›klar› baz› hayati hatalar olabilir. Yani bu hatalar›n temelinde de
bu tür yanl›ﬂ alg›lamalar var san›yorum. Tabi ayn› ﬂeyi bir baﬂka ﬂekilde muhasebeci, kendini muhasebeci diye tan›mlay›p öbür taraftan kendi defterini düzgün tutmamak da hata. Yani o da olamaz, kendini o yönde de geliﬂtirmek gerekiyor. Mesleki olarak sadece bir taraftan bakabilirsiniz, ama genel kültür olarak iki taraf› da
bir ﬂekilde anlaman›z gerekiyor. Yani onun için ben bu ayr›m›n uzun süre karﬂ›s›nda
oldum, uzun süre hiç anlamad›m. Bakt›m ki genelde böyle alg›lan›yor üzerinde durmad›m.
Konuﬂmam›n konusuna bakt›¤›m zaman, “Kay›t D›ﬂ› Ekonominin Yaratt›¤›
Toplumsal ve Çevresel Etkiler.” ﬁimdi bir bak›ma çok geniﬂ bir konu, bir bak›ma da
çok darda denebilir. Çünkü ben onun için alg›lad›¤›m ﬂekilde müsaade ederseniz say›n baﬂkan konuyu anlatmaya çal›ﬂay›m görüﬂlerimi. Gene de “background”umun
verdi¤i, çeﬂitli aç›dan bakmaya çal›ﬂaca¤›m meseleye. ﬁimdi birincisi kay›t d›ﬂ› ekonominin Türkiye'deki durumu. Yani bir defa kay›t d›ﬂ› ekonomi dünyan›n her taraf›nda de¤iﬂen ölçülerde var. Kay›t d›ﬂ› ekonominin olmayan bir yeri yok. Ama bu ölçüler çok uzun bir dizi içinde de¤iﬂiyor. Birinde yüzde 5 iken birinde yüzde 90, birinde
yüzde 50, birinde bindeler de olabiliyor. Bu çok yönlü bir olgu. Çok fazla karmaﬂ›k
faktörleri içinde bar›nd›r›yor. Kategorik nitelendirmeler yapmak dolay›s›yla çok do¤ru bir yaklaﬂ›m de¤il tabii. Kay›t d›ﬂ› ekonomi ﬂudur, ﬂu nedenle olmuﬂtur, bu nedenlerle de zararl›d›r, bunun üzerine de ﬂöyle gidersek çözülür. Böyle bir olay de¤il
tabii ki. Fakat Türkiye aç›s›ndan bakt›¤›m›zda bu gündeme nas›l gelmiﬂti, daha
do¤rusu ilk dikkati nas›l çekmiﬂti? 94 krizinden Türk ekonomisinin kurtulmas›n› buna ba¤lad›lar ve büyük ölçüde do¤ruydu. Özellikle Bat›l› uzmanlar hiç anlayamam›ﬂt› 94 krizinden Türkiye'nin nas›l ç›kt›¤›n›. Türk ekonomisinin özellikle batmas› gerekirdi dediler. Ondan sonra ticari bir ﬂey olmad›. Onun analizine gelince, kay›t d›ﬂ›
ekonomisinin baya¤› büyük oldu¤u sonucuna var›ld›. Yani kay›tlarda görünen ekono-
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mik gücüyle Türkiye'nin bu krizin alt›ndan ç›kmamas› gerekiyordu, demek ki böyle bir
ﬂey var dendi. Gerçekten de son y›llarda biraz ivme kazand› kay›t d›ﬂ› ekonomi. Fakat kategorik olarak bu kötü bir ﬂey midir? Hay›r bu kriz ba¤lam›nda gördü¤ünüz
gibi iyi bir ﬂeydi o zaman. Rahmetli Özal diyordu zaten, daha önceki ﬂimdiki Cumhurbaﬂkan› 80'lerin öncesinde ne demiﬂti, Türk ekonomisinin görülmeyen dinamizmleri. Galiba garantisiz ticari borçlarla ilgili Tahtakale ödemelerini söylemiﬂti. Çok
yanl›ﬂ görmüyorum ben. Bir muhasebe, mali müﬂavir camias›ndaki birinin yada maliyeci birinin bak›ﬂ›yla belki hoﬂ bir laf de¤il bu ama, siz orda daha üst düzeyde bütün ekonomiden sorumluysan›z böyle geniﬂ bir perspektif alabilirsiniz. Bu ﬂu demek
de¤il, suçtan yana olmas› de¤il.
Asl›nda geniﬂ perspektiften bak›nca o s›radaki sorunlar› çözdü¤ü için Özal da
ona benzer laflar etmiﬂti zaman›nda. Bu çeliﬂki nereden do¤uyor? Türkiye bir tak›m dar bo¤azlar› çok çabuk atlatmak durumunda. Çok çabuk atlarken kullan›lacak
aletleri tart›ﬂ›yor. Bu aletler aras›nda mümkün oldu¤u kadar hür teﬂebbüsün her
teﬂebbüsünü, motivasyonunu serbest b›rakma gibi bir ﬂey var. Türkiye'nin çünkü
temel sorunlar›ndan biri biliyorsunuz kamu ekonomisinin aﬂ›r› güçlü olmas›. Türkiye
1950'lerden beri özel teﬂebbüse dayanan bir sistem içinde yönetiliyor, ama hala
kamu ekonomisi yüzde 50'ler 60'lar gibi inan›lmaz bir rakamda. Yani do¤u bloku ülkelerinde bile yüzde 40'lara 50'lere düﬂtü süratle. Fakat bu Türkiye sosyalist demek de¤il. Galiba bir siyasetçi vaktiyle böyle “hem sosyalist hem ekonomist” demiﬂti. Sosyalist de¤il asl›nda, devletin elinde, devlet sosyalist. Devletin elinde olmas›, bir ﬂekilde bir zamanlar yap›lan bir tercihten kaynaklan›yor, devlet kaynak
da¤›l›m›n› yönlendiriyor. Biliyorsunuz Japonya'n›n kalk›nmas› da bir bak›ma devlet
eliyle bir sosyalizmdi. Dolay›s›yla illa devletin elinde mülkiyetin olmas› o ülkenin sosyalist oldu¤unu göstermiyor.
Fakat Türkiye'deki yanl›ﬂ ﬂundan oldu. Bu tercihlerin vaktinde do¤ru olup olmad›¤›n›n tart›ﬂ›laca¤› bir blok oluﬂtu. Bu blok koalisyonlar oluﬂtu diyelim, ç›kar
koalisyonlar›. Bu koalisyonlar devlet elinde bu gücün etkinli¤i verimsiz bir ﬂekilde
kullan›lmas›ndan yana oldu sonuç itibariyle. Bugün de toplumda ortaya ç›kan direnç bu ﬂeydendir san›yorum. Rant ekonomisine do¤ru kaymaya baﬂlad› san›yorum. Bugün Türkiye'de kardan çok rantlara dayanan bir ekonomik hayat var. ﬁimdi
kay›t d›ﬂ›l›¤›n bir sonucu da bu zaten. Kay›t d›ﬂ› ekonominin en önemli sonuçlar›ndan biri bence gelir da¤›l›m›n› yanl›ﬂ yönlendirmesi. Gelir da¤›l›m›n› yanl›ﬂ yönlendir-
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di¤i için esas büyümenin ana motoru olan kar yerine rant gelirlerinden oluﬂmas› ve
gizli art›ﬂlar›n fazlalaﬂmas› görülüyor ekonomide. ﬁimdi neden bu devlet ekonomisinin büyüklü¤ünden kaynaklan›yor? Bence devlet ekonomisinin büyüklü¤ünden kaynaklanmas›n›n çok güzel belirtisi var. ﬁimdi bu kadar büyük kamu ekonomisi diyoruz, devlet bütçesinin ekonomik faaliyet içindeki yeri çok büyük. Onun d›ﬂ›nda gayretsel hayalleri yurtd›ﬂ›na yap›yor devlet. Özel tasarruflar› çekiyor hazine bonolar›yla devlet tahvillerini. Biliyorsunuz devletin bilançosu yoktur. Yani muhasebeciler
aç›s›ndan olay›n enteresan bir yönüdür bu.
Devletin bilançosu ve envanteri yoktur. Kimse ç›k›p da devletin tümünü, devletin ünitelerinin bile, K‹T'lerin bile efendim budur bilançosu ya da benim net art›ﬂ›m,
öz sermayem budur diyebilece¤i bir durum yoktur biliyorsunuz. Hay›r mümkün de¤il.
Çünkü adam›n bilgisi yok bu konuda, motivasyonu da yok, üzerine e¤ilmiyor. Bence
bu yap›dan gelen dolayl› bir etkisi de var kay›t d›ﬂ› ekonominin Türkiye'de. Hocan›n
çok önemli bir ﬂekilde vurgulad›¤› gibi bat›da bireyin kendisi de çok hassas bu konularda. Yani hesap sorma diye bir kavram var orada. Mesela birey bile ben hesap
vermek istiyorum, benden hesap sorulsun ama ayn› zamanda o hesap sorma karﬂ›s›nda da haklar›m olsun. Bu noktaya varmam›z zannediyorum çok gecikecek. Birey ya da firmalar sahip ç›km›yor sisteme. Her ﬂey devletten bekleniyor, devlet
yaps›n devlet baba yaps›n falan. Bu bilinç düzeyinin geliﬂmesi galiba uzunca bir zaman alacak.
ﬁimdi ben baﬂl›ktan çok sapmayay›m diye sonuçlar›na ana baﬂl›klar›yla de¤inmek istiyorum. ﬁimdi karlardan de¤il rantlardan yana etkiliyor gelir da¤›l›m›. Bir de
çeliﬂkili bir ﬂey var. ﬁimdi ekonomi büyüyor diyoruz, bak›yorsunuz iﬂsizlik de art›yor.
Asl›nda büyüme varsa iﬂsizli¤in azalmas› gerekir. Bunun bir sebebi de zannediyorum ki kay›t d›ﬂ› ekonomi. Yani nüfus art›ﬂ› mesela azal›yor Türkiye'de. Zannediyorum nüfus art›ﬂ› ciddi bir biçimde azalmaya baﬂlad›, kültürel geliﬂmeye paralel olarak. Buna ra¤men iﬂsizlik yine art›yor. Burada çeliﬂkiler var. Bu çeliﬂkileri belirleyen
faktörlerden birisi kay›t d›ﬂ›. Bir önemli taraf›, üretim kapasitesi yaratmak yönünde kullan›lm›yor. Kay›t d›ﬂ› ekonominin büyük oldu¤u bir yerde kaynaklar daha çok
cari harcamalar› ve verimsiz yat›r›mlar› karﬂ›l›yor. Eskilerin ben bir zamanlar eski
hocalardan birinin tan›mlad›¤› bir ﬂey vard› ya da gayrimenkullerde izah› zor de¤er
art›ﬂlar› ﬂeklinde servet da¤›l›yor. Halbuki üretim kanallar›na girmiyor.
Yani bugün ‹stanbul'da gayrimenkul fiyatlar› inan›lmaz, dünyan›n hiçbir yerin-
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de böyle gayrimenkul fiyat› yok. ‹zah etmeniz de mümkün de¤il. Niye böyle bir fiyat
oluﬂuyor? ﬁimdi fiyat ﬂundan oluﬂuyor. Talep çok fazla, anlams›z bir para var karﬂ›da ve o para ciddi mecralar›n kanallar›na giremedi¤i için kayd›n d›ﬂ›nda kalm›ﬂ bir
kesime hücum ediyor. Yani çok önemli problemlerden biri galiba Türkiye'nin, o paralar› kay›tl› ekonominin içine alabilmek. O u¤urda bir tak›m ekonomik, mant›kl› tedbirler geliﬂtirmek zorunda. ‹stanbul'da 2 milyon dolara daire var. B›rak›n ba¤›ms›z villay›, daire var yani. Beyaz Saray'a gidin Washington'da 300.000 dolara ba¤›ms›z
villa al›rs›n›z. ‹zah› mümkün de¤il, komik duruma düﬂüyoruz, bu nedir nas›l bir ﬂeydir? Yani bence kay›t d›ﬂ›n›n en önemli göstergelerinden biri bu. Yani niye bu talep
var, olamaz böyle bir ﬂey. Neden? O paran›n bir yere yat›r›lmas› gerekiyor. Ekonominin rekabetçi özelli¤ini de azalt›yor, yine bu nedenlerle kay›t d›ﬂ›nda kald›¤› için. Rekabetçilik olmad›¤› için de etkinli¤i kimse gözetmiyor. Yani adam daha iyi olmak zorunda kalm›yor ki, zaten bir rant ele geçirmiﬂ o rantlarla hem karar mekanizmalar›
da ayn› ﬂekilde belli ﬂeylerde kümelenmiﬂ. Rahatl›kla kazan›yor paras›n›. Yani niye
yorulsun? Halbuki rekabet olacak ki adam para kazanmak için baya¤› terleyecek.
Öyle bir ortam hemen hemen sektörlerin hiçbir yerinde yok, baz› sektörler hariç. O
da yeni yeni baz› sektörlerde oluﬂuyor. Bir ara servis sektörü ile bankac›l›k sektöründe vard›. San›yorum bu son y›llarda o da ihtisas haline geldi. Çünkü bu Hazine
Bonosu meselesiyle onu da bence bozaca¤›z. Yani esas bankac›l›k yapm›yor adam.
Yine bir baﬂka özelli¤i, istikrar paketleri uygulamas›n› zorlaﬂt›r›r kay›t d›ﬂ›
ekonomi. ‹stikrar paketi uygulaman›z için elinize çok ciddi data olmas› ve kontrol
etmeniz laz›m. Olmay›nca tedbirlerinizin nerede nas›l sonuç verece¤ini bilemiyorsunuz. Çünkü kontrol etti¤iniz büyüklü¤ü bilemiyorsunuz. Bu da çok önemli bir sonuç
zannediyorum. Bu nedenle haks›z rekabete yol açmas› önemli bir sonuç. Resmi
sistemin d›ﬂ›nda çok kiﬂi oldu¤u için rekabetten uzak kredi maliyetleri vs. gibi ﬂeyler oluﬂabiliyor. Bu da yine ekonominin bir bütün olarak etkinli¤ini bozuyor.
Bir baﬂka ﬂey, benim içinde bulundu¤um iﬂ muhitinden dolay› bildi¤im bir konu.
Yabanc› sermayeye Türkiye'nin ihtiyac› var. Yabanc› sermayenin güvenini azalt›yoruz. Yani yabanc› sermayenin ihtiyaç duydu¤u standartlar›n yoklu¤una yol aç›yor.
Çünkü ne kadar standart kontrol ediyorsa etsin neredeyse resmiden fazla kay›t
d›ﬂ› ekonomi var orada. Neyin neye yol açaca¤›n› tahmin edemiyorlar.
Buna mukabil bir iyimser laf da edeyim. Ben kay›t d›ﬂ› ekonominin tümünü bir
kalemde baz›lar› gibi ahlaks›zl›k ya da kanunsuzluk diye tan›mlamak kan›s›nda de¤i-
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lim. Çünkü en az›ndan iki ayr› kategori var. Bir kategori ﬂeydir, kara para konusu
içinde tan›mlad›¤›, saym›ﬂ ﬂu ﬂu ﬂu kara parad›r ki bence daha iyi bir ﬂekilde ç›kabilirdi o kanun. ﬁu kanunlar›n kapsam›ndakiler kara parada diyor. Bir o var tamam, uyuﬂturucuydu ﬂuydu buydu. Tabi ki onlar etik iﬂi. Fakat bir de ﬂey var, ülke
ekonomisinden do¤an kay›t d›ﬂ› ekonomi var. Küçük olmaktan do¤an kay›t d›ﬂ›l›k
var. Adam kayda girerse ayakta kalam›yor, seyyar sat›c› gibi. Bu ahlaks›z de¤il,
bunu ahlaks›zl›k diye vurgularsan›z yanl›ﬂ bir ekonomik teﬂhis yapm›ﬂ olursunuz.
‹ki türlü kay›t d›ﬂ› ekonomi var. Belki 10 küsuru var da bu iki büyük kategoriyi
en az›ndan teﬂhis edebiliyorum. Bu ölçekten do¤an kay›t d›ﬂ› ekonomiyi bir dinamik
süreç diye görebiliriz. Yani ölçek büyüdükçe bunlar kay›t içine zaten girecektir. Çünkü kay›t d›ﬂ›nda kalmak da adamlar›n aleyhine olacak. Bu ﬂeye benziyor, firma büyüdükçe bak›n herkes muhasebe uygulamay› biliyor. Küçük firmalarda biliyorsunuz
do¤ru dürüst mali planlama yap›lmaz, naylon fatura falan bulunur hepimiz biliyoruz, duyuyoruz. Firma büyüdükçe adam ister istemez baﬂka türlü bir planlama ihtiyac› duymaya baﬂl›yor. Çünkü bu daha sofistike bir plan. Bu onu da kurtarm›yor
bir süre sonra o da ipin ucunu kaç›r›yor. Yani oradaki bir muhasebeci arkadaﬂ›n endeksi oluyor aksi taktirde. Yani bu sefer adam kendili¤inden daha kaliteli bir dan›ﬂmanla çal›ﬂmak, 3 sene sonras›n› planlamak, efendim neler muaft›r bilmem ne gibi
planlama yapmak istiyor. Ama bunu belli bir ölçe¤e varamadan yapam›yor. Çünkü
bu da bir ölçek meselesi, belli bir cesaret, belli bir kapasite gerekiyor bu planlamay›
yapmas› için.
Sosyal ve çevresel sonuçlar›na de¤inmeden ben daha çok önem verdi¤im bir
taraf›na de¤inmek istiyorum. Yani hem kay›t d›ﬂ› ekonominin faktörlerine de bir nevi ona karﬂ› düﬂünülecek tedbirler ba¤lam›nda neler düﬂünülebilir onu söylemek istiyorum. Çünkü Türkiye'de yeniden dikkat çekmemiz gereken bir konu var. Türkiye'de
çok yüksek nominal vergi yükü var. Yani ben hem Maliye Bakanl›¤›’nda çal›ﬂt›m, hem
özel sektörde bir grubun bütün maliye konular›n› yönettim. Hem de ﬂu anda yeminli
mali müﬂavirim ve genellikle yabanc› ﬂirketlerin bu tür mali planlamalar›na yard›mc›
oluyorum. Bu aç›dan gördü¤üm bir ﬂey ﬂu aç›kças›. Nominal vergi yükü çok yüksek,
efektif vergi yükü çok düﬂük. Bu saçma sapan bir ﬂey yani anlam› yok. Toplayamad›¤›n bir vergiyi teorik olarak ben bu vergiyi alaca¤›m diyorsun, sonucu ne oluyor?
Ahlaka uyan, do¤ru dürüst vergi veren mükelleflere haks›z rekabet yapm›ﬂ oluyorsun. Bu nominal vergi yükünü daha makul düzeylere indirmek ﬂart, kay›t d›ﬂ› ekono-
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miyi önlemek istiyorsan›z. Adama dersen ki yüzde 55 vergi vereceksin, girmez tabi
o adam küçükse. Mümkün de¤il yani baz› ﬂeylerde de mant›kl› davranmak gerekir.
‹kincisi iﬂsizli¤in her halükarda azaltmas› gerekir. ‹ﬂsizli¤in çok oldu¤u bir toplumda kay›t d›ﬂ›l›¤› önlemek problem haline gelir. Yani iﬂsizli¤in birinci önceli¤i nedir? Aman ben kayda gireyim, vatana millete hizmet edeyim midir? Hay›r. ‹ﬂsizli¤in
birinci önceli¤i bir iﬂ bulup karn›n› doyurmakt›r. ‹nsan tabiat›na ayk›r› ﬂeylerle u¤raﬂmamas› laz›m, insan tabiat›na uygun tedbirler laz›m. KDV bu aç›dan düﬂürülmesi gereken bir vergi kan›s›nday›m. KDV oran› çok yüksek, hem de kapsam› çok geniﬂ. Ya oran düﬂürülmeli ya kapsam daralt›lmal›. Çünkü ayn› zamanda idari kontrolünü de zorlaﬂt›r›yor. Kontrol maliyetini de artt›r›yor. ‹dare aç›s›ndan bunun maliyeti de çok yükseliyor. Hem de cayd›r›c› oluyor. Yani e¤er nihai tüketici diye yüklenen, bir vergiyi nihayi tüketici çok rahat olarak yüzde 15 eksi¤i ile alsam daha iyi mi
diye firmas›n› yürütüyor.
En önemli konularda gördü¤üm bir di¤er ﬂey, demin de¤indi¤im noktan›n devam›. Gayri menkullerdeki rant›n çok ciddi bir ﬂekilde vergilendirilmesi laz›m. Fakat bu
konu çok ciddi mutabakatla, karﬂ›s›nda en büyük direnci bulan konu bu zannediyorum. Hiçbir ﬂey elimizden gelmiyor. Çünkü bu rant› vergilendirmedi¤iniz sürece her
türlü kay›t d›ﬂ›nda da bu yat›yor. Adam gidip finans sisteminin için deki finans
enstrümanlar›na para yat›rmaktansa buraya para yat›rmay› tercih ediyor.

Melih Baﬂ
Yast›k hikayesinin devam›na iliﬂkin bir tek hikaye daha okumak istiyorum size.
Faysal Finans’›n 400 milyon dolar› batm›ﬂ. Skandald›r bu. Uluslararas› Kredi ve Ticaret Bankas› vard› Taksim'de. Bu Uluslararas› Kredi ve Ticaret Bankas›ysa 19
y›ld›r dünyan›n en büyük özel bankalar›ndan biri haline gelmiﬂ ‹slam bankac›l›¤› içinde bu bat› bankalar›n›n kaprislerine karﬂ› kurulmuﬂ ve 19 y›ld›r dünyan›n en büyük
özel bankas›ndan biri haline geldikten sonra kara para aklama ﬂirketi olmuﬂ. ﬁimdi
tabii bu Uluslararas› Kredi ve Ticaret Bankas›’n›n hem iç denetçileri vard›, hem de
3 y›l üst üste ba¤›ms›z denetim firmas› taraf›ndan denetlenmiﬂti. Ve maalesef kara para aklama ile ilgili iﬂlerde tesadüfen denetleme yapm›ﬂ ve dolay›s›yla temiz
raporlar göndermiﬂ. Tabii iç denetçiler, ba¤›ms›z denetçiler zaman zaman tersini
de yakal›yorlar. Mesela nas›l yakal›yorlar, onu da Say›n Kamil Uzun’dan dinleyelim.
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Kamil Uzun
Teﬂekkürler Say›n Baﬂkan. Öncelikle de Odam›za böyle bir toplant› düzenledi¤i
için teﬂekkür etmek istiyorum. Asl›nda zamanlama aç›s›ndan ülkemizin ihtiyaç
duydu¤u önemli bir konu. Kiﬂisel örne¤i verdik, benim akl›ma baﬂka bir söz geldi. ‹ç
denetçiler ve d›ﬂ denetçilerin zaaf› aç›s›ndan çok güzel bir örnektir. Bir söz vard›r,
bal›k kokmamas› için tuzlan›r. Asl›nda tuzlamak laz›m ya tuz kokarsa denir. Asl›nda denetçi de denetim eleman› da bu bal›k tuz ikilemi içerisinde tuz görevi görebilen, tuz fonksiyonu olan bir unsur. Onun tabii kokmamas› laz›m. Koktu¤u takdirde
bal›klar› bir çok ﬂeyi kurtarmak mümkün de¤il. Bugün ülkemizde de asl›nda çok bal›klar› kokuttuk, ama tuzlar›n kokmamas› için de bugün buraday›z. Öncelikle ben
kat›l›mc›lara da teﬂekkür ediyorum, kutluyorum. Bizler en az›ndan bu konuda mücadele veren, toplumdaki bu kokuﬂmuﬂlu¤a karﬂ› yeni alternatifler getirmeye çal›ﬂan bireyler olarak, çünkü toplumdaki bu tuz da yurttaﬂt›r bana göre. Tabii saat
9'da ›ﬂ›klar›m›z› söndürüyoruz, ama tabii gönül isterdi ki bu salonlar› da doldural›m. ‹nﬂallah olacak. Tabii belki biraz karamsar bir giriﬂ yap›yoruz ama asl›nda ben
çok iyimserim. Çünkü ele ald›¤›m›z konu, özellikle bizim iç denetçiler olarak görev
yapt›¤›m›z iﬂletmeler toplumda önemli görevleri yerine getiren çok önemli sivil toplum güçleri. ‹ﬂletme dedi¤imizde olay› daha geniﬂ kapsaml› düﬂünmek gerekiyor.
Çünkü burada kar üreten ﬂirketlerin yan› s›ra kamu iktisadi iﬂletmeleri, belediye iktisadi iﬂletmeleri, il özel idarelerini, vak›flar›, dernekleri, çeﬂitli e¤itim kuruluﬂlar›n›
bu iﬂletme yelpazesi içinde tan›mlamak mümkün.
Daha do¤rusu 3 ana grup ç›k›yor. Kamu, özel ve üçüncü sektör iﬂletmeleri demek daha do¤ru oluyor. Ülkemizde biri hariç, ikisinde asl›nda çok büyük olumsuzluklar yok. Yani burada en kötü olan kamu a¤›n›, özel sektör veya üçüncü sektör dedi¤imiz alanlardaki iﬂletmelerimizde gelecek aç›s›ndan bize umut veren geliﬂmeler
›ﬂ›lt›lard›r. Bundan önceki panelde de sözü edildi. Bugün ulusal kalite ödüllerinde,
Avrupa kalite ödüllerinde özel sektörümüzün iﬂletmelerinin baﬂar›lar kazand›¤›n›
görüyoruz. Uluslararas› iliﬂkilerde giriﬂimcilerimizin, iﬂletmelerimizin önemli baﬂar›lar elde etti¤ini görüyoruz. Fakat kötü yönetilenin de kamu otoritesi oldu¤una, kamu iﬂletmeleri oldu¤una da hep birlikte tan›k oluyoruz. As›l toplumu kirleten,
toplumdaki iﬂletmeleri kirletmekte önemli olmaya devam ediyor kamu otoritesi.
Çünkü iﬂ dünyam›za bakt›¤›m›zda, daha esnek uyum gösteren, yarat›c›l›¤›n› ifade
eden, dünyaya aç›lan geliﬂmeler varken kamu taraf›nda bunu karartan sonuçlar›
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hep birlikte izliyoruz. ‹ﬂletme bu aç›dan önemli bir sivil toplum gücü. Çünkü içinde
bar›nd›rd›¤› ve iliﬂkide bulundu¤u gruplar aç›s›ndan ele ald›¤›m›zda böyle bir sonuç
ortaya ç›k›yor. Çünkü nedir bu gruplar? ‹ﬂletme içinde ortaklar, yöneticiler, profesyonel yöneticiler, çal›ﬂanlar, sendikalar baﬂta geliyor. ‹ﬂletme d›ﬂ› ise, iliﬂkide bulundu¤u gruplar›n baﬂ›nda, yani devlet, kamu otoritesi veya düzenleyici otorite demek laz›m.
Buradaki piyasalardan da söz edebiliriz sermaye piyasas›, mali piyasalar gibi.
Çevre, müﬂteriler, kreditörler ve rakipleri de iﬂletmenin iliﬂkide bulundu¤u sosyal sorumluluk gruplar› ad› alt›nda toplayaca¤›m›z gruplar›n karﬂ›m›za dikildi¤ini görüyoruz.
ﬁimdi her bir grup, ama amaçlar› çok farkl›, ç›karlar› birbirleri ile çeliﬂiyor. ‹ﬂte bu
özelli¤inden ötürü sosyal sorumlulu¤u da ﬂöyle tan›mlamak mümkün. Amaç ve ç›kar
topluluklar›na ra¤men bir iﬂbirli¤i süreci olarak düﬂünmek söz konusu. Bu sosyal sorumluluk bilinci ve kavram›n›n günümüzde yayg›nlaﬂmas›n›n, özellikle bat› dünyas›nda
bu kadar ileri boyutlara gitmesinin temel nedeninde rekabet ve güç kayna¤›ndaki de¤iﬂim yat›yor. Sanayi devriminden bu yana bakt›¤›m›zda önce üretim odakl›, daha
sonra maliyet odakl›, günümüzde ise müﬂteri odakl› bir rekabette de¤iﬂimi izliyoruz.
Güç kaynaklar› olarak ise ﬂiddet ile baﬂlayan, daha sonra sanayi ile devam eden, bugün de ilgi ile süren bilgi toplumu, bilgi gücünün özellikle küreselleﬂen dünyam›zda ne
kadar önem taﬂ›d›¤›na da hep birlikte tan›k oluyoruz. ‹ﬂte bu rekabet ve güç kayna¤›ndaki de¤iﬂim, bu sosyal sorumluluk gruplar›nda bilinçlenmeyi, kendi aralar›nda
farkl› iliﬂkileri yaratmay› zorunlu k›l›yor.
Sosyal sorumluluk ayn› zamanda çok seslili¤in de ifadesi. Bir demokrasi kültüründe yarat›lmas›n›n ifadesi olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. O nedenle ülkemiz iﬂ hayat›n›n,
iﬂletmelerinin bu aç›dan da çok önemli sorumluluklar› ortaya ç›km›ﬂ oluyor. Bugün bu
bak›mdan iﬂletme dedi¤imiz sivil organizasyonlar› küçümsememek, fazlas›yla da
önemsememek durumunday›z. Çünkü bireyler, yurttaﬂ bireyler bu alanlarda birbirleriyle gerek e¤itim iliﬂkileri olsun, gerek üretim iliﬂkileri olsun çok s›k› beraberlikler içerisinde. Amaç ve ç›kar farklar›na ra¤men de iﬂbirli¤i sürecini ifade etti¤ini söylemiﬂtim sosyal sorumlulu¤un. Ayn› zamanda bir rekabetin de oluﬂun ifadesi. Çünkü bu rekabet gücünü de art›ran bir kavram olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Bunun paralelinde grup
bilincinin yarat›lmas›nda ve bu kadar çok sosyal sorumluluk grubunun bir arada dengeli bir ﬂekilde yönetilmesini de gerekli k›lan bir kavram olarak karﬂ›m›za ç›k›yor ve bu
sosyal sorumluluk gruplar›n› asl›nda toplumun kalite çemberleri olarak da ele almak
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mümkün, o ﬂekilde de¤erlendirmek mümkün. Çünkü her biri kendi alan›nda kendi sorunlar›n› çözmek için bir ifade gücüne sahip, bir üretim gücüne sahip.
Fakat ﬂimdi ülkemizde iﬂletmelerimizin sosyal sorumluluk veya sosyal sorumluluklar›n› yerine getirebilmesi aç›s›ndan s›k›nt›lar var. Bu s›k›nt›lar›n baﬂ›nda bunun
temel nedenlerinden biri, benden önce bir konuﬂmac›n›n da ifade etti¤i gibi kay›t d›ﬂ› ekonomi. Bu kay›t d›ﬂ› ekonominin önemli zararlar›ndan, sonuçlar›ndan biri de bu
ç›kar gruplar›n›n sosyal sorumluluklar›n› tam anlam›yla yerine getirmesini de engelliyor. Çünkü çat›ﬂmay› ve çeliﬂkiyi önlüyor. Çat›ﬂma ve çeliﬂki olmad›¤› takdirde
de geliﬂme olmuyor. Biz 94 y›l›nda yaﬂad›¤›m›z bat› standartlar›na göre çok ciddi
oldu¤u ifade edilen bir krizi bile bedelini ödemeden yaﬂad›k. Yani bu kay›t d›ﬂ› ekonomi sayesinde. Asl›nda bunu bir olumluluk olarak de¤erlendiriyorlar ama ben bu
görüﬂe karﬂ›y›m. Çünkü bedelini ödemedi¤imiz için bugün böylesi krizin hala s›k›nt›lar› sürüyor. Çeliﬂkiler ve çat›ﬂmalar olmad›¤› için de geliﬂme noktas›nda, geliﬂme
konusunda herhangi bir ﬂey kaydedemiyoruz. Belli gruplar›n gücü ve egemenli¤i alt›nda devam ediyor bu tür sorunlar ve ülkemiz de istedi¤i geliﬂmeyi bu aç›dan sa¤layam›yor. Kay›t d›ﬂ› ekonomi gerçekten toplum omzunda önemli bir delik, sosyal
sorumluluk omzunda önemli bir delik olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Onu kapatamad›¤›m›z
takdirde, önüne geçemedi¤imiz takdirde geliﬂmeyi de, daha önemli noktalara gitmeyi de gerçekleﬂtirmemiz o kadar kolay olmayacak.
Ayn› zamanda bu sosyal sorumluluk gruplar›n›n do¤as›ndan kaynaklanan baz›
sorunlar da var. Çünkü demin de ifade etti¤im gibi hepsi birbirinden farkl› amaçlar
taﬂ›yor. Ortaklar kar amac›n› güdüyor, yöneticiler, iﬂletmeler daha istikrarl› yönetmeyi düﬂünüyorlar, çal›ﬂanlar iﬂ güvencesi diyor, sendika haklar diyor, devlet vergisini istiyor, çevre korunmak istiyor, iﬂ kalite hizmet bekliyor, kreditörler paran›n
sa¤l›kl› bir ﬂekilde geri al›nmas›n› istiyor, rakipler haks›z rekabet istemiyor ve herkes bu noktaya konsantre olmuﬂ ve birbirini bir ﬂekilde kendi noktas›na do¤ru çekmeye çal›ﬂ›yor. ‹ﬂte iﬂletme içinde bu çekiﬂmelere, çat›ﬂmalara, uyar›c› bir sese,
uyar›c› bir güce ihtiyaç var. Bu da iç denetçi, bir baﬂka fonksiyon, iç denetim
fonksiyonu, içerden bir ses, içerden bir uyar›c›. Bir di¤er ifadesi ile de sosyal sorumluluk gruplar›n›n kurum içindeki bir izdüﬂümü olarak düﬂünebiliriz. Neden böyle
bir fonksiyon, neden böyle bir misyon üstlenmiﬂ iç denetim? Çünkü bir görev fark›
var. Kendisi tüm bu ç›kar gruplar›n›n, iliﬂki gruplar›n›n, dengeli bir ﬂekilde iﬂletme
içinde varl›¤›n› sürdürmeyi dengelendirmesini de¤erlendirmekle sorumlu. ‹ﬂte bir
yandan da bu ç›kar gruplar›ndan farkl› olarak daha ba¤›ms›z bir çal›ﬂma anlay›ﬂ›-
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na sahip statüsü ve tarafs›z çal›ﬂma anlay›ﬂ›yla. Tabii bu konuda da ülkemizde
önemli s›k›nt›lar›m›z var. Belki buradan say›n baﬂkan›n konuﬂmam›z›n baﬂ›nda sordu¤u sorunun da yan›tlar›n› bulmam›z mümkün olacak.
Türkiye'de iﬂletmelerde iç denetim konusu organizasyon olarak büyük yanl›ﬂl›klar taﬂ›yor. Bir kere bir çok iﬂletmemizde ise iç denetim fonksiyonunun olmad›¤›n›
görüyoruz. Gördü¤ümüz alanlarda ise organizasyon olarak bozukluklar›n oldu¤unu,
tersliklerin oldu¤unu görüyoruz. Nas›l bozukluklar terslikler onlar? ‹ç denetim demin
de ifade etti¤im gibi ba¤›ms›z bir yönetim fonksiyonu olarak organizasyon içerisinde yer almas› gerekirken, ço¤u iﬂletmemizde icraya ba¤›ml› bir fonksiyon olarak çal›ﬂ›yor. Görev tan›m› olarak çok s›n›rl› alanlara hizmet ediyor. Daha çok maliye ve
muhasebe iﬂleri olarak akla geliyor. Halbuki demin ifade etti¤im birçok sosyal sorumluluk grubunun faaliyetlerinin, iliﬂkilerinin de iﬂletme içinde yans›malar›n› de¤erlendiren bir fonksiyon olmas› laz›m. ‹nsan kalitesi olarak sorunlar› var, e¤itimden
kaynaklanan veya meslek ehliyeti dedi¤imiz konularda aç›kl›klar var. Bugün üniversitelerimizde bu konuda e¤itim veren fakültelerimizin s›n›rl› oldu¤unu görüyoruz, e¤itim programlar›n›n s›n›rl› oldu¤unu görüyoruz.
Bat› dünyas›nda iç denetçili¤in bir sertifikas›, bir meslek ehliyeti var. Ülkemizde böyle durum söz konusu de¤il ve ona göre bir meslek ahlak› oluﬂturulmam›ﬂ oluyor. Yasal düzenlemeler aç›s›ndan s›k›nt›lar var. Bunlar›n baﬂ›nda ﬂirketler hukukumuzda hepimizin bildi¤i, iﬂletme içi murak›plar vard›r, bunlar çok önemli yetkilere
sahiptir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ﬂirket ola¤anüstü genel kurulunu toplayabilir. Fakat bunlarla ilgili çok ciddi düzenlemeler yoktu. Bugün çayc›y›
rahatl›kla iﬂletmede murak›p tayin edebilirsiniz. Yani bundan ötürü herhangi bir engel teﬂkil etmiyor. Öte yandan bankalardaki kurumlaﬂmalar çok önemli kurumlard›r.
Orada 27. madde vard›r, iﬂte bankalar yeteri say›da müfettiﬂ bulundururlar der.
Öte yandan kamu otoritesi yönetimi çok ayr›nt›l› bir ﬂekilde düzenlemeye kalkar
Bankalar Kanunu’nda. Ama iç denetim konusunda iç denetçilik konusunda herhangi
bir düzenleme gere¤i duymaz. Bir baﬂka noktada bat›da bunun örneklerini görüyoruz. ‹ﬂletmelerin, yönetim kurulu düzeyinde icradan ba¤›ms›z ama “background”u
denetçilik olan insanlardan oluﬂan ve iﬂletme için kontrol ve denetim mekanizmalar›n›n yeterlili¤ini ve güvenirlili¤ini bu demin size ifade etti¤im sosyal sorumluluk
gruplar› aras›ndan de¤erlendiren unsurdur. Amerika'da ve Bat› Avrupa ülkelerinde
bu konuda ciddi düzenlemeler oldu¤unu görüyoruz, ﬂirketler hukuku olsun di¤er
alanlarda olsun. Tabii bu ülkemiz için de düﬂünmemiz gereken bir nokta. Bir yandan
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bu sosyal sorumluluk bilincini geliﬂtirirken, onun iﬂletme içindeki dengeleri sa¤layabilmeleri aç›s›ndan iç denetime böyle bir güç bir güvence oluﬂturacak organizmalar
da yaratmam›z laz›m.
Tabii bir di¤er nokta da d›ﬂ denetimin iç denetim ile olan iliﬂkileri. Bu uluslararas› standart iç kontrol fonksiyonunun yeterlili¤i veya iç denetçi, ba¤›ms›z iç denetçi taraf›ndan de¤erlendirme konusu yap›l›r, ama bunlar›n da ülkemizde çok ciddi
bir ﬂekilde ses getirdi¤ini göremiyoruz. Tabii iç denetçinin iç denetiminin, ﬂirketin
kalite gücü, rekabet gücü, tüketici haklar›, devletin haklar› ve çal›ﬂanlar›n haklar›
aç›s›ndan da çok önemli görevleri var. Tabii burada kamunun demin de ifade etti¤im gibi kötü yönetimi, asl›nda kamu denetimininde devlet denetiminin de bu konudaki yetersizli¤i sonucunu do¤uruyor. Belki burada ﬂunu gündeme getirmemiz laz›m. Bu kamu denetiminin, devlet denetiminin de özelleﬂtirilmesi laz›m. Bugün nas›l
kamu iﬂletmelerini özelleﬂtirmekten bahsediyoruz, çünkü art›k gerek devlet kurumlar› olsun, kamu kesimi iﬂletmeleri olsun, özel kesim üçüncü sektör kesimini oluﬂturan iﬂletmeler olsun kendi kendini düzenleme imkanlar› verilmesinin faydal› olaca¤›n›
düﬂünüyoruz. Çünkü sosyal sorumluluklar›n gerçekleﬂtirilmesini sürekli k›l›nmas›
aç›s›ndan kendi kendini yönetmenin yan› s›ra kendi kendini de denetleyen mekaniz
man›n ülkemizde geliﬂtirilmesinin vakti geldi¤inin düﬂüncesindeyiz. Bunlar yap›lmad›¤› taktirde, bu ﬂekilde düzenlemeler getirilmedi¤i taktirde, iç denetim fonksiyonunun bu ﬂekilde de¤erlendirilmesiyle güçlendirilmesiyle sa¤lanmad›¤› taktirde, ülkemizde de bir çok olaya tan›k olmam›z kaç›n›lmaz. Bunun örneklerini de gördük, kriz
döneminde de gördük, bizde de benzer s›k›nt›lar yaﬂand›. Onlar›n ﬂu anda isimlerini
ifade etmek istemiyorum, ama sonuçta demin de ifade etti¤im gibi bal›¤› bu sosyal
sorumluluk gruplar› olarak ifade edeceksek veya iﬂletme içi dinamikler iﬂletme d›ﬂ›
dinamikler olarak ifade edeceksek, onun kokuﬂmas›n› önleyecek önemli bir fonksiyonu olan tuz diye nitelendirece¤imiz toplumdaki yans›mas› yurttaﬂ ve birey, iﬂletmecideki yans›mas› da iç denetçilerin ve iç denetim fonksiyonunun, gerek yasal aç›dan gerek e¤itim aç›s›ndan gerek mesleki örgütlenmeleri aç›s›ndan ülkemizde yeni
baﬂtan ele al›nmalar›n›n gerekli oldu¤unu düﬂünüyorum. Benim ifade edeceklerim bu
kadar. Çok teﬂekkür ederim.

Melih Baﬂ
Biz teﬂekkür ederiz. Gerçekten Say›n Ali Kamil Uzun bizim bu sempozyumda
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vurgulamak istedi¤imiz çok tarafl› iﬂletme ç›karlar› yaklaﬂ›m›n› çok iyi ortaya koydu. Onun için ayr›ca teﬂekkürler kendisine. Ben sözü fazla uzatmadan, hemen, vaktimiz de daral›yor bir baﬂka panelistimize Ali R›za Ayd›n'a sözü vermek istiyorum.
Kendisi ‹stanbul Yüksek Ticaretliler ve Marmara Üniversitesi ‹ktisadi ‹dari Bilimler
Fakültesi Mezunlar› ad›na aram›zda. Fakat sözü vermeden ona da bir nazire soru
yöneltmek istiyorum izni olursa. Son bir, iki ayd›r Türk bas›n›nda, coﬂku ile desteklenen bir isim var bizim maliye mensuplar›n›n dikkatini çeken bir isim. Bu adam George Soros. Sabah Yay›nlar›’ndan da kitab› ç›kt› ve Soros'la ilgili ilginç haberler var
bas›nda ç›kan. Bulgaristan ve S›rbistan'daki gösterilerin arkas›nda bu Macar as›ll›
ABD'li borsa spekülatörü Geoerge Soros'un oldu¤u saptanm›ﬂ ve özellikle S›rbistan'da da bu George Soros'un vakf›n›n faaliyetleri yasaklanm›ﬂ. ﬁimdi George Soros asl›nda Londra'da okumuﬂ, hem de felsefe okumuﬂ. Felsefeye ilgi duymad›¤› için
herhalde borsa spekülatörü olmuﬂ sonra da ola¤anüstü para kazanm›ﬂ. ﬁimdi bu
sistemin çökmemesi için de nasihatler eden kitaplar› ile para kazan›yor daha çok.
ﬁöyle diyor Soros: Serbest piyasalar, aç›k toplumun ortak ç›karlar›n› kendi ç›karlar›ndan üstün tutmad›¤› sürece sistem ayakta kalamaz. Yani asl›nda bu iﬂletmenin
tüm taraflar›n› ç›karlar itibari ile birleﬂtirmeye çal›ﬂan yaklaﬂ›m, piyasa ekonomisinin modern yaklaﬂ›m›. Yani bu George Soros'un nasihatlerini acaba bizim rant
ekonomisi dinler mi, dinlemez mi, dinledikleri zaman hangi tür sosyal sorunlara yol
aç›yorlar, bunu da Say›n Ali R›za Bey'den rica edelim. Buyurun efendim.

Ali R›za Ayd›n
Say›n Baﬂkan, say›n konuﬂmac›lar, say›n dinleyiciler; ‹stanbul Yüksek Ticaret
ve Marmara Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Mezunlar› Derne¤i ad›na hepinizi
sayg›yla selaml›yorum. Konuya rant›n bir basit tan›m› ile girmek istiyorum. Herhangi bir emek harcanmadan, herhangi bir maliyete katlan›lmadan elde edilen gelirlere rant diyoruz. Örnek olarak toprak, arazi rant›, imtiyazlardan oluﬂan rant› ve
f›rsat ekonomilerinden kaynaklanan rant› gösterebiliriz. Bunlar›n ülkemizdeki uygulamalar›n› aç›klamaya çal›ﬂaca¤›m.
Son 10 y›ld›r ülkemizde rant gelirlerinin kamu ekonomisi içindeki pay› giderek
artt›r›lmaktad›r. Bunu siyasi iktidar bilinçli olarak yapmaktad›r. Ülkemizdeki rant
ekonomisinin en büyük destekleyicisi kamu kurum ve kuruluﬂlar›d›r. Vergi toplayamayan devlet, kamu harcamalar›n›n finansman› için borçlanmaktad›r. Bu borçlan-
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ma karﬂ›l›¤› özellikle iç borçlanmada yüksek faiz ödemektedir. Üstelik bu faiz ödemeleri ço¤unlukla vergilendirilmemektedir. 01.01.1997'den itibaren çok küçük oranda
stopaj yoluyla vergilendirmeye baﬂlam›ﬂt›r. Vergi kanunlar›m›zda menkul k›ymet gelirlerinin vergilendirilmesi vard›r, ama bu konuda tahakkuk ettirilen verginin toplam
vergi gelirleri içindeki oran› çok düﬂüktür.
Vergilendirilmeyen faiz gelirleri sermayeyi elinde bulunduranlar için cazip olmaktad›r. Böylece yat›r›m yaparak, ticaret yaparak riske girip vergi ödemektense
elindeki sermayeyi devlete borç vererek zenginleﬂmekte ve vergi vermemektedir.
Böyle bir devlet babay›, siyasi iktidar› sevmemek olur mu? Devlete gelir getirecek
kaynaklar bir türlü kay›t alt›na al›nam›yor. ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda
al›m sat›m yapanlar elde ettikleri kazanc›n 1000'de 1'ini dahi beyannamelerine dahil etmiyorlar. Çünkü bu konuda yasal tedbirler söz konusu de¤il. Faiz gelirlerinin
ciddi bir ﬂekilde vergilendirilmesi gündeme ya hiç gelmemekte ya da gündemden düﬂürülmektedir. Devlet beni finans et, ben de senden vergi almayarak seni finans
edeyim demektedir. Böylece kaynak s›k›nt›s›ndaki devlet kendisine kaynak sa¤layanlara kaynak aktar›m› yapmaktad›r.
Oy kayg›s›yla il yap›lan ilçeler, ilçe yap›lan beldeler vas›tas›yla yeni rantlar›n
paylaﬂ›m› yap›lmaktad›r. Kamu kuruluﬂlar›n›n yapt›¤› bir tak›m hizmetler rant ortaya ç›karmakta, fakat bu ranttan gelir elde edecek kesimler bu hizmetlerin finansman›n› karﬂ›lamamaktad›rlar. Kamu kesimi hizmetlerinden yol, su, elektrik, imar gibi hizmetler bu konunun somut örnekleridir. Kamu kuruluﬂlar›ndan belediyeler rant
yaratmaktad›r. Gerekli denetimleri yapmayan belediye, gecekondulaﬂma gibi bir
tak›m ﬂehir rantlar›na göz yummaktad›r. Su havzalar›na yap›lan gecekondulara,
fabrikalara, Bo¤aziçi'nin yeﬂilini ac›mas›zca katledenlere seçim dönemlerinde hizmet götürme yar›ﬂ› yaﬂanmak tad›r. Buralarda ranttan gelir elde edenlerin en büyük silahlar› oydur. Gecekondular aras› yükselen gökdelenler de ayr› bir görüntü
çirkinli¤i yaratmaktad›r. Ruhsats›z ve çirkin bir yap›laﬂma ç›¤ gibi büyümektedir.
Belediye de di¤er kamu kuruluﬂlar› gibi yaratt›¤› rantlara götürdü¤ü hizmetlerin
maliyetlerini dahi almamaktad›r. Küçük çaplardaki de¤iﬂik müdahaleler ise sonuca
götürmekten uzak, siyasi ﬂov niteli¤i taﬂ›yan gösteriler haline dönüﬂmektedir.
Kaynak bulma konusunda daima en kolay yol seçilmekte, kolay elde edilen gelir
kaynaklar›na baﬂvurulmaktad›r. Yani kamu kurumlar›n›n üretti¤i mal ve hizmetlere
zam, vergi verenlerden daha fazla vergi almak. Bunlar gerçek çözümler de¤ildir.
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Rant geliri elde edip de vergi vermeyenlerin topluma verdikleri zararlar› çevreye verdi¤i zarar ve sosyal zararlar diye ikiye ay›r›yorum. Çevreye verilen zararlar›n
en önemlileri diye ﬂunlar› sayabiliriz. Çirkin yap›laﬂma, plans›z ﬂehirleﬂme, parks›z
bahçesiz mahalleler, sokaklara at›lan çöpler, çöplük üzerine kurulmuﬂ yerleﬂimler,
su havzalar› kirletilmiﬂ ﬂehirler, otopark› yang›n merdiveni bulunmayan oteller, iﬂ
merkezleri, kirli, mikroplu akan sular, bozuk yollar, kilitlenen trafik, ﬂehir gürültüsü.
Bu örnekleri daha da art›rmak mümkün. Bunlar› çözmek için devlet kurumlar›n›n
ﬂehir toplum kuruluﬂlar› olan meslek odalar›, sendikalar ve derneklerle birlikte çal›ﬂmalar yapmas› gerekti¤i düﬂüncesindeyim. Rant ekonomisinin sosyal zararlar›
ise bence en tehlikeli olan›d›r. Demokrasinin finansman› vergidir. Vergi veren kesimler rant geliriyle geçinip de vergi vermeyen ya da çok az vergi verenlere sunulan hizmetleri de finanse etmektedirler. Bu adaletsiz durumu bildikleri halde düzeltmek
için gerekli çabay› göstermeyen siyasi iktidarlar topluma karﬂ› suç iﬂlemektedirler.
1995 y›l› itibar› ile milli gelirin yüzde 58'i rant gelirlerinden oluﬂmaktad›r.
Rant gelirlerinin de çok az›n›n vergilendirildi¤i, ya da çok az miktarda vergi tahakkuk ettirildi¤ini düﬂündü¤ümüzde ortaya ç›kan haks›z zenginleﬂme korkunç boyutlara ulaﬂmaktad›r. Nüfusun yüzde 20'sinin milli gelirin yüzde 55'ini ald›¤› ülkemizde bozuk gelir da¤›l›m› oldu¤u aç›kça belirtmektedir. Bu tespiti yapmak için iktisatç› olmaya gerek yok. Çevremizdeki insanlar›n harcamalar›na ve gelirlerine bakmam›z yeterlidir. Bozuk gelir da¤›l›m›n› düzeltmek konusunda kolunu k›p›rdatmayan
siyasi iktidarlar bunun devam etmesi için dolayl› da olsa devaml› teﬂvik etmektedirler. Oy kayg›s›ndan baﬂka bir kayg›s› bulunmayan siyasi partilerimiz iktidara
geldiklerinde rant gelirleri üzerinden gerekti¤i kadar vergi almak için çaba sarf etmemektedirler. Belki de daha tehlikelisi iktidar olman›n getirdi¤i avantajlarla, imkanlarla kamu kurum ve kuruluﬂlar›yla belediyeler vas›tas›yla yeni yeni rantlar
oluﬂturmaktad›r. Vergi verenler, yüzsüzlere doland›r›c›lara vergi vermeyen ya da
dilenciye verilen yard›mlar gibi vergi verenlere verilen kamu hizmetlerini finanse etmektedir. Bu adaletsizlik vergi verenler aç›s›ndan kanayan yara halini alm›ﬂt›r.
Rant gelirlerini ortadan kald›ramay›z ama bu gelirleri elde edenlerden al›nacak vergilerle kamu kesiminin finansman sorunu çözülür. Finansman sorununu en aza indirmiﬂ kamu ise yaﬂan›l›r bir çevre için yat›r›mlar yapabilir. Acil bir vergilendirme ile
gelir da¤›l›m› dengeli bir hale getirilir.
Çevre ve vergi konusunda baz› önerilerim olacak. Toplum, fertlerin hepsi, vergi
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mükellefi olmal›d›r. Para ve mal hareketlerinin hepsi belgelendirilmelidir. Kamu hizmetlerinden yararlananlar›n bu hizmet ve maliyetlerine kat›lmas› sa¤lanmal›d›r.
Vergi tahsilat›n› h›zland›rmak için gerekli yasalar ç›kar›lmal›d›r. Vergi oranlar› düﬂürülerek herkes vergisini ödeyebilecek hale getirilmelidir. Herkesin geliriyle uygun
oranda vergilendirilmesi sa¤lanmal›d›r. Vergi mükellefinin çevreye verdi¤i zararlar
için tazminat al›nmas› ile birlikte çevreyi korumak amac›yla yap›lan yat›r›mlar için
de teﬂvikler sa¤lanmal›d›r. Gelirlerini beyan etmemek, vergi kaç›rmak gibi eylemler
topluma karﬂ› suç say›lmal› ki vergiyi ödeyenler hesap sorabilme cesaretini göstersin. Kamu finansman› sa¤lanmas› için gerçek çözüm vergidir. Daha fazla demokrasi
için adil bir vergilendirme yap›lmal›d›r. Temiz bir çevre, temiz bir toplum, vergi yüzsüzlerinin olmad›¤› bir Türkiye özlem olmakda rüya olmaktan ç›ks›n diyorum. Bunun
için sivil toplum örgütleri olan sendikalar›n, derneklerin, meslek odalar›n›n dayan›ﬂma içinde olmas› gerekti¤ine inan›yorum ve derne¤im ad›na sayg›lar›mla sözlerime
son veriyorum.

Melih Baﬂ
Teﬂekkür ederiz Ali R›za Bey'e. Gerçekten güzel öneriler sundu bize. Ali R›za
Bey'in son dile¤i asl›nda ﬂimdiki konuﬂmac›n›n temsil etti¤i derne¤in faaliyetlerini
kaps›yor. Mesela bu Shell, BP, Mobil’e karﬂ› tüketici boykotu var Petrol‹ﬂ'in. Petrol‹ﬂ'in bu boykotuna kat›l›yor. TÜKODER Baﬂkan› asl›nda kendisi bir muhasebeci
olur, ama tan›d›¤›n›z gibi Mehmet Sevim TÜKODER Baﬂkan› olarak konuﬂacak. Kendisini en sona saklad›k, çünkü en a¤›r topumuz ve o bir radikal diye espri yap›yoruz
panellerimizde. Bize k›z›yor ama buyurun say›n radikalimiz.

Mehmet Sevim
Teﬂekkür ederim Say›n Baﬂkan. Gerçekten de süre aç›s›ndan bugün ﬂanss›z
hissediyorum kendimi. Bir de vaktin çok geç olmas› nedeni ile ve panelin kat›l›mc›
say›s›n› dikkate alarak mümkün oldu¤u kadar çok k›sa tutaca¤›m ama bu k›sal›k
da on dakikadan da az olmamal› diye düﬂünüyorum. ﬁimdi biraz gruplanma aç›s›ndan, o teknik konulara de¤indi arkadaﬂlar›m›z. Gerçekten de son derece yararland›m, son derece önemli konulara de¤indiler.
Ancak benim konuﬂmam biraz da bir önceki grup da olmas› gerekirdi diye düﬂünüyorum. Çünkü Sanayi Odas›'n›n temsilcisini, Ticaret Odas›'n›n temsilcisinin, iﬂ-
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çi temsilcilerinin de oldu¤u bir toplant›da san›yorum söyleyece¤im ﬂeyler onlar da
burada izlese belki daha iyi olurdu ama mesaj›m›z daha çok onlara olmas› gerekirdi,
biraz teknik düzeyde kald›. Evet, ﬂimdi ben çok özel olmak kayd›yla bir tak›m somut
ﬂeyler söyleyerek, çünkü hem tüketiciyiz ayn› zamanda yaﬂad›¤›m›z toplum aç›s›ndan konumuzun baﬂl›¤› da zaten toplum ve çevre kirlenmesi oldu¤una göre çok somut ve hepimizin de bilmesinde yarar gördü¤üm ve güncel olan birkaç bilgiyi iletmek
istiyorum size. Bu bilgiler Ekim 96'da gerçekleﬂtirilen “Dünyan›n Durumu Forumu”nda dile getirilmiﬂ bilgiler. ‘Hepimiz tehlike ile karﬂ› karﬂ›yay›z’ konulu bir konuﬂma yapan Die Teo Kobla'n›n konuﬂmas›n›n özetinden al›nt› var. Ben bugün size bilim çevrelerinden gelen ve tüm dünyay› ilgilendiren bir mesaj› iletmek için buraday›m. Bu mesaj doktorlardan, insan sa¤l›¤› üzerine çal›ﬂmalar yapan araﬂt›rmac›
lardan, laboratuarlarda çal›ﬂan bilim adamlar›ndan geliyor.
Çok basit bir dille anlatacak olursak bütün burada oturan herkesin vücudunda 1920'ler öncesinde hiç bir insan›n vücudunda bulunmayan, en az 500 ölçülebilir
kimyasal madde bulunuyor. Art›k hiç yads›namayacak kan›tlar ortaya konuldu¤u
gibi anneler bu insan yap›s› kimyasal maddeleri rahimlerindeki bebeklere taﬂ›d›klar›
gibi do¤an›n de¤eri anne sütü ile besledikçe yine taﬂ›y›c›l›k yap›yorlar. Bu kimyasal
maddelerin hepsi bebe¤in nas›l geliﬂece¤ini belirleyen do¤al kimyasal süreçleri etkilemek ve bozma gücüne sahip. Bugün tüm dünyay› insan beyninin geliﬂimini ve davran›ﬂlar›n› çarp›tan ve üreme sistemimizi y›k›m tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya b›rakan
kimyasal maddelerle kirletmiﬂ bulunuyoruz. Bir örnek verelim, Michigan Gölü’nde
avlanan bal›klardan az miktarda yiyen anneler, bal›klardaki kimyasal maddeleri rahimlerindeki bebeklere de taﬂ›d›lar. Do¤duklar›nda bu bebeklerde nörolojik aksakl›klar görüldü. Bu bebekler 4 yaﬂ›na geldiklerinde kendilerinde k›sa süreli bellek sorunlar› gözlendi. 11 yaﬂ›na geldiklerinde zeka düzeyleri ayn› yaﬂtaki çocuklar›n ortalama
zeka düzeylerinden 6.2 puan daha düﬂüktü. Bu çocuklar bugün Michigan Gölü’nden
bal›k yememiﬂ annelerin ayn› yaﬂtaki çocuklar›ndan 1 y›l gerideler. Bugün yaln›zca
ABD'de 72.000'den fazla de¤iﬂik kimyasal madde düzenli olarak kullan›l›yor. Her y›l
yeni kimyasal maddeler mevcut olanlara ekleniyor ve bu kimyasal maddelerin sadece yüzde 15'i, o da k›smen testten geçirilebiliyor. Bu kimyasal maddelerin hiç biri
daha rahimde baﬂlay›p kuﬂaklar boyunca devam edecek zararl› etkiler aç›s›ndan
yeterince testten geçirilmiﬂ de¤il. Söz konusu kimyasal maddeler nüfusun tamam›n› etkiliyor. Oysa ne kadar kötü olurlarsa olsunlar kanser, akut zehirlenme aç›k-
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ça görülen do¤um kusurlar› gibi olumsuzluklar, toplam nüfus içinde ancak küçük
say›da insan› etkilemektedir. Kimyasal maddeler söz konusu olunca yaln›z tüm
dünya nüfusu de¤il henüz do¤mam›ﬂ olanlar da tehlike ile karﬂ› karﬂ›ya. Belki hepsinden daha önemlisi, bu kimyasal maddeler insan zekas›n› azalt›yor, cinsel yaﬂam›
olumsuz etkiliyor, davran›ﬂlar› bozuyor. Bu bir özeti.
Zaman›n k›s›tl› olmas› aç›s›ndan Uluslararas› Tüketiciler Örgütü Birli¤i’nin birkaç çal›ﬂmas›n› sizlere sunmak istiyorum. Bugün dünya nüfusu bildi¤iniz gibi 5.7
milyar, 2025 y›l›nda 8 milyar olaca¤› tahmin ediliyor. Bugün dünyada günlük 20
dolar›n alt›nda gelir seviyesinin alt›nda yaﬂayanlar›n oran› yüzde 60. Dünyada 1.3
milyar insan yoksulluk s›n›r›n›n alt›nda yaﬂ›yor. Tropik ormanlar›n her y›l yüzde 1'i
yok oluyor. Su ve hava kirlili¤inden y›lda 2 milyon insan ölüyor. Dünya nüfusunun
yüzde 20'sini kapsayan geliﬂmiﬂ ülkeler dünyadaki temiz suyun yüzde 40'›n›, alüminyum sentetik kimya sallar›n yüzde 85'ini, ka¤›t ve çeli¤in yüzde 80'ini, enerjinin
yüzde 80'ini, çimentonun yüzde 65'ini tüketiyorlar. Karﬂ›l›¤›nda etken kimyasal
maddeleri dünyaya b›rak›yorlar. Bu at›klar›n yüzde 96's› radyoaktif at›klar, yüzde
90'› ozon tabakas›n› etkileyen prokarbonlar. E¤er böyle devam ederse, zaten 2020
y›l›na kadar her y›l 30'ar kömür istasyonu inﬂa edilmesi planlan›yor. Bu rakam
OECD'ye üye geliﬂmiﬂ ülkelerin 2015 y›l›na kadarki toplam hava kirlili¤inin katk›s›na
eﬂit duruma getirecek. Geliﬂmekte olan ülkeler, geliﬂmiﬂ olan ülkelerdeki tüketim
h›z›na eriﬂirlerse dünyadaki bak›r 9 y›l, kurﬂun 3 y›l dayanacak ve 16 milyon hektar
tar›ma elveriﬂli toprak yok olacak. K›saca bu bilgileri niye sundum? Dünyadaki durumu gerçekten de en yetkili, en etkili kuruluﬂlar›n somut rakamlar›yla size iletmek
için ve yaﬂad›¤›m›z kirlili¤in, çevre kirlili¤inin ne kadar ciddi boyutlara ulaﬂt›¤›n› somut olarak göstermeye çal›ﬂt›m.
ﬁimdi bütün bunlar dikkate al›nd›¤›nda gerek üretici çevreler, gerekse tüketiciler dünyadaki tüm ülkelerde, özellikle 92'de Rio’da yap›lan zirvede sürdürülemez
olarak niteliyorlar, bu üretim ve tüketim adaletsiz da¤›t›m iliﬂkilerini. Bu tespitten
sonra da gerek üretim kal›plar›n›n, gerekse tüketim kal›plar›n›n dünyay› yok etmeyecek ﬂekilde sürdürülebilir olmas› konular›n› tart›ﬂ›yorlar. Dolay›s›yla bugün
dünyada tart›ﬂ›lan olay hem üretim kal›plar› aç›s›ndan, hem tüketim kal›plar› aç›s›ndan sürdürülemez kaynaklar› tüketen noktalar›n ortadan kald›r›lmas›, yeniden
de¤erlendirilmesi. Bu amaçla da bu senenin haziran ay›nda 92 Rio Kararlar›’n›n bir
de¤erlendirilmesi yap›lacak. Dünya liderleri 97 Haziran’›nda al›nan kararlar›n ne de-
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rece uygulan›p uygulanmad›¤› konusunu tart›ﬂacaklar. Bu ba¤lamda da biz Tüketiciyi Koruma Derne¤i olarak uluslararas› kuruluﬂlara da tabii üyeyiz. Dünyan›n 90
ülkesinin üyesi oldu¤u Tüketiciler Birli¤i’nin bize gönderdi¤i notlar var. Hükümetimize iletilmek üzere sorular veriliyor bize. Bu sorular›n yan›tlar›n› hükümetinizden al›p
bize gönderiniz deniyor. Bu yan›tlar dünya zirvesinde de¤erlendirilecek yan›tlar.
Ancak hepinizin bildi¤i gibi ça¤daﬂ bat› toplumlar›ndaki sivil toplum kuruluﬂlar› ile
ülkemizdeki sivil toplum kuruluﬂlar›n›n olanaklar› ayn› de¤il. Onlar hükümetimizin bu
sorular› hemen yan›tlay›p haziran ay›na göndereceklerini düﬂünüyorlar. Ancak bizim
sa¤lad›¤›m›z temaslardan da bu bürokratik iﬂlemler içinde b›rak›n o çevreyle ilgili,
çevrenin korunmas›yla ilgili, insan sa¤l›¤›n›n korunmas›yla ilgili, ulaﬂ›m politikas›yla
ilgili tüketim kal›plar›n›n de¤iﬂmesi konusunda çevreyi kirleten at›klar›n de¤erlendirilmesi konusunda neler yap›laca¤› ile ilgili bir y›¤›n sorular bunlar. Bu sorular› yönetecek bir yetkili henüz iki ayd›r u¤raﬂ›yoruz bulabilmiﬂ de¤iliz. Tabii ki vaktimi s›n›rl›
kullanmaya çal›ﬂaca¤›m.
De¤erli arkadaﬂlar›m›z›n verdi¤i bilgilerde de görüldü¤ü gibi bizim ülkemizdeki
sivil toplum kuruluﬂlar›n›n iﬂi o kadar kolay de¤il. Bu oturumdan önce konuﬂan Sanayi Odas› temsilcisi, Kalite Derne¤i temsilcisi ve di¤er Ticaret Odas› temsilcisi
arkadaﬂlar›m›z iﬂte tüketicinin bilinçlenmesinde ça¤daﬂ insanlar›n mutlaka tepkili
hareket etmesinden söz ettiler, ama ülkemizde en basit bugün yaﬂad›¤›m›z bir olay› örnek vererek anlatmaya çal›ﬂaca¤›m. Biz Tüketiciyi Koruma Derne¤i olarak 15
Mart Dünya Tüketici Haklar› Günü nedeni ile bir ﬂenlik düzenlemeyi düﬂündük. Bu
ﬂenlik iﬂte Ezginin Günlü¤ü’nün falan gelece¤i bir ﬂenlik. Efendim Kad›köy Belediye
Baﬂkan›’n›n bir konuﬂma yapaca¤› ﬂenlik. ﬁimdi polise baﬂvurdu¤umuzda bize kat›lacak sanatç›lar›n, folklor ekipleri dahil tamam›n›n iﬂte bir kerede nüfus sureti, bir
kerede ikametgah›, efendim savc›l›k belgeleri folklorcular dahil. Konuﬂmac› belediye
baﬂkan›, ‹stanbul Barosu Baﬂkan›, D‹SK Genel Sekreteri, bunlar›n da yine ayn› ﬂekilde belgelerinin mutlaka getirilmesini, aksi takdirde, alt›n› çiziyorum ﬂenlik kelimesinin, izin vermeyeceklerini söylüyorlar. ‹ﬂte bizdeki temel kafa temel yaklaﬂ›m bu.
ﬁimdi temel yaklaﬂ›m buyken bizim sivil toplum örgütlerinin iﬂi bu anlamda kolay
de¤il. Bir dernek, basit bir dernek ﬂubesi açabilmek için bile en az iki klasör dolusu
evrak› tamamlay›p oradaki yetkili amire vermek zorundas›n›z. O yetkili amir, keyfi
ne zaman isterse onun keyfi yaklaﬂ›m›na göre size “Evet ﬂube açabilirsiniz” izni verebiliyor. Bu örne¤i Ürgüp gibi bir ilçede 6 ay gibi uzayabiliyor, ne bileyim ‹stanbul’un
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Maltepe’sinde veya Kartal'›nda asgari 2 ayda size bir ﬂube açma izni gelebiliyor bu
iki klasörü tamamlad›ktan sonra.
ﬁimdi niye bu hale geldik? Yani sivil toplum kuruluﬂlar›na bir kere bundan önceki konuﬂmalarda bir arkadaﬂ›m›z›n bir sözü vard›, örgüt kelimesi topluma antipatik geliyor diye. Asl›nda örgüt, örgütlenme kelimesi topluma antipatik gelmiyor,
topluma antipatik gösteriliyor. Birilerine antipatik geliyor bu kelimeler. Dolay›s›yla
gene çözüm burada, gerçeklerde. Sorunu do¤ru teﬂhis edebilmek, do¤ru teﬂhisten
sonra da tedavi konusunda sadece sivil toplum örgütlerinin duyarl› davranmas›
yetmez. Tüm di¤er iﬂveren çevrelerinin bu sorunlara duyarl› olmas› gerekiyor. Tabii
ki çok genel özetlemeye çal›ﬂsam siyasal kirlilik, çevre kirlili¤i ülkemizde uygulanan
politikalardan ba¤›ms›z uzaydan gelenlerin uygulad›¤› bir yöntem, bir sonuç de¤il.
Ülkemizde bildi¤iniz gibi sanayileﬂme, çok alt üst baﬂl›klar›yla söylersek sanayileﬂme yanl›ﬂ sanayileﬂme olmuﬂtur. Bir somut örnek, ‹zmit Körfezi’nin etraf›na bakt›¤›m›zda ﬂimdi “Marmara ölüyor” diye feryat ediyoruz. Bakt›¤›m›zda sadece
SEKA'n›n Marmara Körfezi’ne günlük at›k miktar› 45 tonun üstünde. Bu da demin
Amerika'da yap›lan forumda gösterilen bu zehirli kimyasal at›klar›n nedenli etkili oldu¤u aç›s›ndan da somut bir örnek.
Gene rant ekonomisinden arkadaﬂlar›m›z geniﬂ bir ﬂekilde bahsettiler. Ormanlar›n yok edilip birilerine hepinizin bildi¤i o moda deyimleri tekrarlamak istemiyorum. Gecekondu mafyas› yani rant mafyas›n›n, hele hele bu Susurluk olay›ndan
sonra tamamen yüzleri de aç›¤a ç›kmasa bile k›smen ç›kan mafyan›n özellikle çevre
kirlili¤i konusunda, iﬂte ormanlar› yok etme konusunda iﬂte gölleri, nehirleri kirletme konusunda yapt›klar›n› hepimiz biliyoruz. Gene yanl›ﬂ taﬂ›mac›l›k. Gene bir konuﬂmac›n›n belirtti¤i gibi bu ülkede toplu taﬂ›mac›l›k de¤il, yani bir örnekle bunu somutlamak istiyorum. Bugün Senegal'de bile egzoz gazlar›n›n yayd›¤› zehirin etkisi
aç›s›ndan tart›ﬂ›ld›¤› Senegal'de bunlar tart›ﬂ›l›yor. Dolay›s›yla ithal arabalar›n yasaklanmas› konusunda kullan›lm›ﬂ ithal arabalar konusunda kampanyalar geliﬂtiriyor orda sivil toplum kuruluﬂlar›. Ama bildi¤iniz gibi bizim ülkemizi otomobil mezarl›¤›na dönüﬂtürecek kullan›lm›ﬂ otomobilleri ithal etmenin kaynak yarataca¤› san›l›yor. Çünkü dünya ölçeklerinde belli yaﬂlar›n üstündeki araçlar›n özellikle eskimiﬂ
motorlar›n neden oldu¤u egzoz gazlar›n›n insan sa¤l›¤› üzerindeki etkisi kan›tlanm›ﬂ bir ﬂey. Ama bunu allay›p pullay›p bir kaynak gibi gösterebiliyorlar. Ulaﬂ›m konusunda gene eski Cumhurbaﬂkan›m›z Turgut Özal'›n iﬂte toplu taﬂ›mac›l›¤› teﬂvik-
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leme “Demiryolu komünist icad›d›r” ﬂeklinde aç›klamalar› nas›l mant›k aç›s›yla yaklaﬂt›¤›m›z› gösteriyor. ‹ﬂte ‹stanbul'da yaﬂ›yoruz, denizlerden ne denli yararlanabildi¤imiz tart›ﬂmal›. Tar›m politikam›z› gene tekrarlamaya gerek yok. Özellikle tar›mda uygulanan yanl›ﬂ politikalar sonucu gerek çevreye olumsuz etkileri, gerekse bizlere oradan yans›yan en somut ekmek fiyatlar›yla her gün yans›yan yanl›ﬂ sonuçlar›n› hepimiz görüyoruz.
Yanl›ﬂ enerji politikalar› da var. Akkuyu ve di¤er bölgelerde oluﬂturulan termik
santraller konusundaki inatlaﬂmalar› biliyoruz. Bütün bunlar› bir araya getirdi¤imizde de tabii ki sorunlar›n çözümü o kadar kolay de¤il. Bu kolay sorunlar›n üstesinden gelmek o kadar kolay de¤il. Çünkü iktidar› elinde bulunduran ve ülkemizdeki
yanl›ﬂ ekonomik politikalar› uygulayan insanlar›n bak›ﬂ aç›s› da belli. Ama umutsuz
olmamak gerekir. Mutlaka bu olumsuzluklar› s›ralamak yetmez veyahut da s›zlanmak yetmiyor. Hepimizin bir birey olarak, insan olarak duyarl›, tepkili olmam›z gerekir. Bunun yolu da örgütlü olmam›zdan geçiyor. Çünkü art›k ça¤daﬂ insan›n tan›m›
örgütlü insan, tepkili insan, duyarl› insan olarak adland›r›l›yor. Bu anlamda da daha duyarl› davranaca¤›m›z inanc›yla, hepinizin daha duyarl› davranaca¤› inanc›yla
teﬂekkür ediyorum. Vaktin k›s›tl› olmas› nedeni ile çok özetli konuﬂtum.
Sa¤olun.

Melih Baﬂ
Çok teﬂekkür ediyoruz Mehmet Sevim'e renkli konuﬂmas› için. Ben tüm panelistlere de¤erli katk›lar› için teﬂekkür ediyorum. Ayr›ca tüm kat›l›mc›lara da zaman› biraz aﬂt›¤›m›z için fakat yine de bizi yaln›z b›rakmad›klar› için ayr›ca teﬂekkür
ediyorum. ﬁimdi bir ço¤unuz lise dönemlerinizden hat›rlars›n›z, ma¤azalarda biterken parça iki tane zil vurur ç›s ç›s diye sonra bir tane de davul vurur takviye. Zilleri
Mehmet Sevim çald›. ‹htiyac›m›z vard› galiba. Say›n Oda Baﬂkan›m›z› da de¤erlendirme, kapan›ﬂ konuﬂmas› yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sorular varsa
e¤er onlar› isterseniz çok k›sa diyece¤im ama özelse sorular toplant›dan sonra da
sorulabilir. Buyrun say›n baﬂkan.

Yahya Ar›kan
Ben birkaç söz söyleyece¤im. Zaten de¤erlendirme yapmayaca¤›m gecenin
ilerleyen saatlerinde. Katk› sunmak için söz almak istedim. Zaten bu sempozyumun
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kitapç›k haline getirilmesinde de birkaç görüﬂün aktar›lmas› gerekiyor. Öncelikle
Petrol‹ﬂ'in ﬂenli¤ine de Odam›z›n destek verdi¤ini belirtmek istiyorum, bu kampanyada biz de var›z. Bir de sizin mali meslek tan›m›n›z yeni bir tart›ﬂma oluﬂturuyor.
Zaten ﬂu anda Odam›z kurulal› 67 y›l olmuﬂ. Bir de yeni kavramlar ç›karmaya kalkt›¤›n›z zaman farkl› tart›ﬂmalar baﬂlayacak. Ben muhasebe camias› diyorum, mesle¤in muhasebe denetimi mesle¤i oldu¤unu söylüyorum. Tabii iki üç tane farkl› ünvan tart›ﬂ›yoruz. ﬁu anda da Odam›zda biliyorsunuz meslek yasas›n›n altyap› çal›ﬂmalar› yap›lmakta. Böyle bir netleﬂmede büyük yarar var.
Fakat çok özel gördü¤üm bir konu var. Özellikle konuﬂmac› arkadaﬂ›m›z ayr›ld›lar, kay›t d›ﬂ› ekonomi ile son zamanlarda da bir çok kesim bunu söylüyor, yani
kay›t d›ﬂ› ekonominin güzel yönleri var ﬂeklinde. Ben son derece tehlikeli buluyorum
bu görüﬂü. ‹ﬂte bak›n bir ülkede ne kadar çok kay›t d›ﬂ› varsa o kadar çok karanl›k
var demektir. Bu karanl›k tarikatlara uzan›yor, bu karanl›k her ﬂeye uzan›yor. Say›n
Ali R›za arkadaﬂ›m›z çok güzel anlatt›, vergi reformu ile zaten ayn› camiada bir çok
insanlar ayn› dili kullan›yorlar. Ben onlar› tekrar etmek istemiyorum. Yine di¤er arkadaﬂlar›m anlatt›lar, ciddi bir vergi reformuyla ve de bir çok konuﬂmac› veya bir
çok yerde dile getirilmiyor, bu meslek örgütüne yetki ve fonksiyon verilmesi gerekiyor. Tespitler yap›l›yor, konuﬂuluyor ediliyor ama hiçbir kimse, iﬂte Türkiye genelinde 40.000 kiﬂilik bir camiadan, ben ona 200.000 diyorum, gerçekten büyük bir
orduyuz ﬂu anda muhasebeciler olarak. Tabii ben bunun içerisinde denetçisini, finansc›s›n› bir bütün olarak gördü¤ümü belirtmek istiyorum. Kimse bu meslek örgütüne bir fonksiyon, bir yetki verilmiyor demiyor. Bu beni endiﬂe içerisinde b›rak›yor.
O yüzden bu sempozyumda bana göre alt›n›n çizilmesi gereken en önemli konu, kay›t d›ﬂ› ekonominin hiç bir olumlu yönü olmad›¤›n› ve bir an evvel her türlü kazançlar›n vergilendirilmesi gerekti¤ini yine konuﬂmac›lar dile getirdiler, rant ekonomisinin
öneminin alt›n› çizdiler. Bu konuda bir sonuca var›lmas› gerekiyor.
Tabii kat›l›m yönünde Oda Baﬂkan› olarak büyük üzüntülerim oldu¤unu dile getirmek istiyorum ve bir an›m› da anlatarak sözlerimi tamamlayaca¤›m. Odam›z kuruldu¤unda 1990 y›l›nda seminerimizi yapm›ﬂt›k. Bu seminerde aram›zdan ayr›lan
rahmetli arkadaﬂ›m da ben de a¤lad›k. ﬁu anlamda a¤lad›k. O zaman o kadar üyesi
olan bir meslek odas›n›n 50-60 kiﬂi ile bir e¤itim yapmas›n›n üzüntüsünü yaﬂad›k.
Ama zaman geçti aradan, meslektaﬂ›n iﬂi olan konularda, bilgiye ihtiyac› olan konularda salonlar yetmedi inan›n. Hele hele böyle konular oldu¤unda binler de yetmi-
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yor bu meslek örgütüne. Ama Çevre Komisyonu’muzun 2 y›ld›r baﬂlatt›¤› güzel bir
çal›ﬂma var. B›kmadan usanmadan, muhasebecilerin sadece hesap kitap de¤il,
çevre konular›na, di¤er toplumsal olaylara duyarl›l›¤› konusunda ›srarla bir çal›ﬂmas› var. O yüzden bu beni sevindiriyor, umutland›r›yor. Belki say›m›z az ama bu
saate kadar duyarl› bir kesimin izlemesi, dinlemesi bizi umutland›r›yor. Ümit ediyorum, sade bizlerin de¤il sivil toplum örgütlerinin bir araya geldi¤i, dayan›ﬂma içerisinde oldu¤u bu tip etkinliklerle bu salonlar yetmeyecektir. Belki de “1 dakika ayd›nl›k için karanl›k” kampanyas› bunun bir göstergesidir. Ben eme¤i geçen tüm arkadaﬂlar›ma içten teﬂekkür ediyorum ve özellikle siz de¤erli izleyicilere de içten teﬂekkür ediyorum. Hepinizi sayg›yla selaml›yorum, çok teﬂekkür ediyorum.
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Nail Sanl›
“Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor” paneline hoﬂ geldiniz. Panelimizin aç›l›ﬂ
konuﬂmas›n› yapmak üzere Oda Baﬂkan›m›z Say›n Yahya Ar›kan’› mikrofona davet
ediyorum.

Yahya Ar›kan
Say›n konuklar, sayg›de¤er meslektaﬂlar›m. 1 Mart Muhasebe Günü nedeniyle
düzenlemiﬂ oldu¤umuz “Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor” konulu panele hoﬂ geldi-niz. Bildi¤iniz gibi 3568 say›l› yasam›z›n Resmi Gazete’de yay›nland›¤› tarih, Mu-hasebe Haftas› olarak kutlan›yordu. Haziran ay›nda etkinliklerin sönük geçmesi ne-deniyle yasam›z›n Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edildi¤i tarih olan 1 Mart
1994 y›l›nda Sakarya’da yap›lan toplant›da kutlanmaya karar verildi. Birinci ki-lometre taﬂ› olarak kabul etti¤imiz meslek yasam›z›n yürürlü¤e girmesinden bu yana dolu dolu alt› y›l geçti. Bu alt› y›l boyunca özellikle ilk beﬂ y›lda gerek odalar›m›z,
gerekse TÜRMOB geçici maddelerle hak elde edenlerin mesle¤e giriﬂi ile geçti. Bu
alt› y›lda mesle¤imizin kimlik kazanmas› ile ilgili di¤er önemli mevziler elde edildi. Nelerdi bunlar? Tek düzen uygulama tebli¤i. Vergi beyannamelerinin meslek mensuplar›nca imzalanma zorunlulu¤u. Meslek mensuplar›m›z›n para toplayarak yat›rmas›n›
yasaklayan mesleki karar. Bu alt› y›lda mesle¤imizin kimlik kazanmas›n› engelleyecek önemli f›rt›nalar yaﬂand›. Nelerdi bunlar? ‹ﬂletme yönetim merkezleri, esnaf
odalar›n›n kendi bünyelerinde muhasebe bürolar› oluﬂturma talebi... Yine bu alt› y›lda meslek mücadelesine önderlik edip, aram›zdan ayr›lanlar oldu. Prof. Dr. Latif
Çak›c›. Nejat Koyuncu, Erkin Balaban ve onlarca arkadaﬂlar›m›z. Hepsini rahmetle
an›yoruz.
Alt› y›lda Odam›z kurumsallaﬂma ile ilgili önemli ad›mlar atm›ﬂt›r. Nelerdi
bunlar? On panel, iki sempozyum, beﬂ forum. 32 kez seminer. 10 kez SMMM haz›rl›k
kursu, dört kez YMM haz›rl›k kursu, 12 kez meslek içi e¤itim kursu. 6500 kiﬂinin
kat›ld›¤› tek düzen e¤itim çal›ﬂmalar›. Oda idare binam›z›n al›nmas›, Dan›ﬂma Meclisi toplant› salonumuz. TESMER e¤itim merkezi, ay›n dokuzunda açaca¤›m›z Surötesi hizmet birimi binas›. Ay›n 16’s›nda açaca¤›m›z Anadolu hizmet birimi binam›z.
Oda kütüphanemiz ve 16 Mart’ta açaca¤›m›z oda lokali. Robot santral›n kurulmas›,
otomasyon çal›ﬂmalar›, dan›ﬂma hizmetleri. 33 say› dergi, 48 say› bülten, 15 say›
bilimsel kitap. Bas›nda birinci dönem 244 haber, ikinci dönem 368 haber, üçüncü
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dönem 339 haber olmak üzere 951 haber. Yay›nlar›m›z› sürekli okuyanlar, etkinliklerimize düzenli kat›lan arkadaﬂlar›m›z bu anlatt›klar›m›z› biz biliyoruz diyeceklerdir.
Ben sabr›n›za s›¤›narak bir kez daha bilgilerinizi tazelemek istedim.
Alt› y›lda gelinen mesafeyi yap›lanlara sahip ç›kmazsak gelece¤e emin ad›mlarla ilerleyemeyiz. Önümüzdeki süreçte mesleki dayan›ﬂmaya büyük ihtiyaç var.
Çünkü alt› y›lda elde etti¤imiz kazan›mlar baz› kesimleri rahats›z etmektedir. Bu
öyle bir rahats›zl›k ki meslek yasam›z›n özüne yöneliktir. Küçük hesaplar› günlük
menfaatlerimizi bir tarafa b›rakmal›y›z. Mesle¤imizin bat›daki konumunu düﬂünerek
o do¤rultuda emin ad›mlarla yürümeliyiz. Biz alt› y›ld›r bu düﬂünce ile yat›p kalkt›k.
Çocuklar›m›z›n, “büyüyünce muhasebeci olaca¤›m” diyece¤i günler için u¤raﬂ verdik.
Ümit ediyorum bu günleri görece¤iz. Alt› y›lda görev yapm›ﬂ görev yapmakta olan
oda organlar› ile isimsiz eme¤i geçen meslektaﬂlar›ma teﬂekkür ediyorum. Çünkü
bu baﬂar› sizindir.
De¤erli konuklar sevgili meslektaﬂlar›m; birazda bugünkü panel üzerine bir kaç
söz söylemek istiyorum. Ekonomi kötü gidiyor, vergi toplanam›yor. Toplanan verginin kamusal harcamalara ak›ﬂ› konusunda belirsiz bir boyut var. Vergi ödemeye yeltenenlerin cehennemi bir s›k›nt› ile karﬂ›laﬂt›¤› ödemek isteyene ise ödemek istemeyene ise tam bir cennetvari anlay›ﬂla vergisiz kazanç ﬂans› veren safahat sultas›n›n hüküm sürdü¤ü bir ortamda yaﬂ›yoruz. Kat›lmadan paylaﬂma duygusunun yanl›ﬂl›¤› bilinci ile ekonominin kötü gidiﬂine eleﬂtirmekten bitap düﬂmemize karﬂ›n iyileﬂmenin yollar›n› k›sa bir soyutlama ile açmak istiyorum.
Türkiye 1980’lerde yarat›lm›ﬂ bir siyasal çarp›kl›¤›n sonuçlar›n› 1990’l› y›llarda yaﬂ›yor. Siyasal ahlak yozlaﬂma feslefesi üzerine oturunca 1980’lerin hemen
baﬂ›ndaki kurumlaﬂma siyasal beyinleri birleﬂtirme çarp›kl›¤› ile politik deformasyona bulaﬂm›ﬂ oldu. Ahlak erozyonunun h›zla artt›¤› bu dönemde ekilen kriz tohumlar›
geliﬂimin ekonomik seyrine bakt›¤›m›zda tam anlam›yla bir devlet maliyesi krizine
dönüﬂmüﬂ durumda ve hatta giderek devletin erimesi sonuçlar› ile karﬂ› karﬂ›yay›z.
De¤erli konuklar duygulanmak kolayl›¤› yan›nda düﬂünmek zorlu¤unu ye¤leyen iktisatç›lar, maliyeciler bunu deneme yan›lma ekonomisinin baﬂlad›¤› 1980’lerde gördüler. Yapt›klar›n› gördüler, büyük bir f›rsat›n yakaland›¤› 1991 seçimleri sonras›nda da yenilendi. Ancak popülist ba¤›ms›z düﬂünemeyen siyasetçilerin koalisyonu bu
f›rsat› harcad›. Harcamakla kalmay›p krizi derinleﬂtirici uygulamalara giriﬂtiler. Ne
iç borç faizlerinin vadesini uzatabilmeyi ne de vergi yükünün kamu giderlerini karﬂ›-
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lamaya yeterli düzeye ç›karabilecek bir vergi reformunu gerçekleﬂtirebildiler. Vergi
yükünü adil biçimde nas›l yayg›nlaﬂt›r›r›z kayg›s›n› hiç bir zaman gütmeyen, devlet
politikalar› bu dönemde de sadece çal›ﬂan kesimleri ile hasbelkader vergi mükellefi
olmuﬂ kesimlerin kazançlar› ile kamu giderlerini karﬂ›lama yolunu seçmiﬂlerdir.
Herkesin bildi¤i bir gerçe¤i yeniden ifade etmenin herhangi bir sak›ncas› yok.
Art› katrilyonlarla ifade edilen kay›t d›ﬂ› ekonominin varl›¤› söz konusudur. Ve bu
ekonomik hacim Türkiye’nin ayd›nl›k ve esenlik gelece¤ine ipotek koymuﬂtur. De¤erli
arkadaﬂlar yüzlerce kalem verginin ücreti ile geçinen bordro mahkumlar›n› ve her
koﬂulda ceza veren mükelleflere ödettiren ceza haline dönüﬂmesi düzen olmaktan
ç›kart›lmal›d›r. Yeni hükümete aday ekonomistler, maliyeciler öncelikle vergi yükünü
eﬂit bir ﬂekilde paylaﬂt›rmay› düﬂünmelidir. Bunun için vergi yasalar›n› azaltarak
sadeleﬂtirmelidirler. Her türlü giderin indirim esas› getirilmelidir. Vergi düzeninin en
büyük engeli olan götürü vergisi kald›r›lmal›d›r. Vergi oranlar› düﬂürülmeli ve vergi
dilimleri geniﬂletilmelidir. Hayat standard› esas› kald›r›lmal›d›r. Rant gelirleri mutlaka vergilendirilmelidir. Sigortas›z çal›ﬂanlar›n engellenmesi için sigorta primleri
düﬂürülmeli, onlar kald›r›lmal›d›r. Sosyal güvenlikte tek çat› oluﬂmal›d›r. Muhasebeci ve mali müﬂavirlerin yetki ve sorumluluklar›n denetim iﬂlevini gündemde tutacak
yeni fonksiyonlar yüklenmelidir. Bunun için anonim ﬂirket ve kooperatiflerde denetçilerden en az birinin meslek mensuplar›m›zdan olmas› sa¤lanmal›d›r. K›saca az kazanandan az çok kazanandan çok vergi al›nmas› ilkesi bir an önce hayata geçirilmelidir. Olumsuzluklar›n› defalarca anlatt›¤›m›z koﬂullar bizi belirleyebiliyorsa o zaman bu koﬂullar› bizler yeniden ve yeniden biçimlendirmeliyiz. 1 Mart Muhasebe Günü’nde bizleri onurland›ran de¤erli konuklar›ma de¤erli meslektaﬂlar›ma tekrar teﬂekkür ediyor, Muhasebe Günü'müz kutlu olsun diyor, sayg›lar sunuyorum.

Nail Sanl›
Oda Baﬂkan›m›z Say›n Yahya Ar›kan’a teﬂekkür ediyoruz. Bu kez de konuﬂmalar›n› yapmak üzere TÜRMOB Genel Baﬂkan› Say›n Mustafa Özyürek’i davet
ediyorum.

Mustafa Özyürek
De¤erli konuklar, sevgili arkadaﬂlar hepinizi sayg› ile selaml›yorum. Muhasebe
Günü’nü biz bir ﬂenlik olarak de¤il, ülkenin temel sorunlar›n›, mesle¤imizin esas ko-
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nular›n› sorunlar›n› tart›ﬂt›¤›m›z bir gün olarak alg›l›yoruz. Yani bir ﬂenlik de¤il, bir
düﬂünme de¤erlendirme günü olarak alg›l›yoruz. Bugünkü toplant› da bu çerçevede
al›nm›ﬂ bir toplant›d›r. Ülkenin temel sorunlar› önce kitle örgütlerimizin, sendika c›lar›m›z›n, ticaret odam›z›n, baﬂkan›m›n da kat›ld›¤› bir panelle daha sonra siyasilerimizin kat›laca¤› bir panelle kutlanacak de¤erlendirilecek. Hepinizin bildi¤i baz› noktalar›n alt›n› ben de çizmek istiyorum. Çünkü Türkiye yeni bir döneme giriyor, yeni
bir hükümet kuruluyor. Bu dönemde toplumun bütün kesimleri, sorunlar› net bir biçimde ortaya konulmal›d›r. Bildi¤iniz gibi Türkiye uzun zamand›r istikrar› arayan,
temel sorunlar›n› bir türlü çözemeyen, hatta gündeme bile getirmeyen yapay sorunlarla çok fazla vakit kaybeden bir ülke konumunda. Ç›¤ gibi büyüyen sorunlar›m›za ra¤men yapay konularla çok fazla oyalan›yoruz ve bir türlü de iﬂin esas›na gelemiyoruz.
Nedir iﬂin esas›? Belki yirmi y›ld›r devam eden bir kronik enflasyonun, yüzde
80’lere varan bir enflasyonun alt›nda bu ülkenin eziliyor olmas›. Nedir bu ülkenin bir
baﬂka temel sorunu. Art›k uzun zamand›r yat›r›m›, üretimi, büyümenin ve istihdam›n unutuldu¤u bir ülke haline geliyor olmam›z. 1995 y›l›n›n bütçesine bakt›¤›m›zda
transfer harcamalar› ki çok büyük bir k›sm›n› faizler tutuyor reel olarak yüzde 101
artm›ﬂ. Buna karﬂ›l›k yat›r›m harcamalar› nominal olarak yüzde 32 artm›ﬂ. Enflasyonun yüzde 80 oldu¤unu düﬂünürseniz yat›r›m harcamalar›nda yüzde 40’a varan
bir düﬂüﬂ olmuﬂ. Zaten alt yap›s›n› tamamlamam›ﬂ, sanayileﬂmesini tamamlamam›ﬂ bir ülke birden öylesine tümüyle yapt›r›mdan vazgeçerse iﬂte içinde yaﬂad›¤›m›z tablo ile karﬂ› karﬂ›ya geliriz. Hepinizin bildi¤i gibi 1994 y›l›nda Türkiye’de büyüme olmad›, aksine yüzde 6 gerileme oldu. 1995 y›l› için tam kesin rakamlar ç›kmamakla beraber yüzde beﬂ civar›nda bir kalk›nmay› gerçekleﬂtirdi¤imizi zannediyorum. Sürekli geriye gitti¤imizi hep beraber görüyoruz.
Ve en fecisi, hiç kimsenin gözünden kaçmayan ﬂey, gelir da¤›l›m›nda müthiﬂ
bir adaletsizlik, haks›zl›k kendini gösteriyor. Televizyonlara yans›yan, çöplükte buldu¤u yiyeceklerle iftar bozan insanlar. Korkunç bir sefalet, buna karﬂ›l›k gene televizyonlara yans›yan müthiﬂ bir debdebe, bir gecede milyarlar harcayanlar. Bu harcamalar› herkesin görmesi laz›m. Can›m bir ﬂey olmaz iﬂte böyle gidiyor. ‹ﬂte Türk
insan› biraz mütevekkildir filan havas›ndan s›yr›l›p, bu temel sorunlar› çözmek laz›m. Bir di¤er önemli nokta, hepimizin çok yak›ndan ilgilendi¤i di¤er nokta. 1995 y›l›
bütçesi 316 trilyon aç›k vermiﬂtir. Bu geçti¤imiz y›la göre yüzde yüzü aﬂan bir reel
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art›ﬂt›r. Peki bu aç›k nereden kazand›? Bunun 172 trilyonu Hazine Bonosu sat›larak
karﬂ›land›. Geri kalan› Merkez Bankas› avanslar› ile karﬂ›land›. Yani param›z. Yüzde
150’li aﬂan bileﬂik faizlerle ayr›lan bu hazine bonolar›n›n ve tekrar ödemesi geldi¤inde ne hale düﬂtü¤ünü hepimiz biliyoruz. 500 trilyonu aﬂan bir faiz ödemesi ile Türkiye karﬂ› karﬂ›ya. Daha önce bütçe tahlili yapanlar hep böyle tembel memurdan
bahsederlerdi. Çok memurumuz var derlerdi, hepsi de tembel, paralar›m›z› onlar al›yor götürüyor. ﬁimdi gaddar faizciler ç›kt› ortaya. Personel harcamalar›n›n çok üstünde faiz harcamas› yapan bir devlet haline geldi.
Ve de¤erli arkadaﬂlar›m›z 1995 Eylül’ünden beri Türkiye’de seçim çözümdü,
yeni hükümeti, tart›ﬂmalar›n› yak›ndan izliyorsunuz. Ama bu temel sorunlar›n nas›l
çözülece¤ine dair, mesela ﬂu hükümetin bu sorunlar› nas›l çözece¤ine dair hiç kimsenin kafas›nda belirlen bir yöntem yok. Ve hiç kimse de bize bu yöntemleri aç›klam›ﬂ de¤il. ‹ﬂte kim kimle nas›l beraber olacak? Daha önümüzdeki sorunlar› çözemeden, 2000 y›l›nda kim Cumhurbaﬂkan› olacak konular›n› düﬂünerek bir yerlere var›lamaz. Rahmetli ‹smet ‹nönü’nün güzel bir laf› vard›r. En önemli konu gündemdeki
konudur, derdi. En önemli konu iﬂte biraz önce sayd›¤›m konulard›r. Hükümet kuracak olanlar önce bunlar› nas›l çözeceklerini bize söylemeliler. 2000 y›l›nda kimin
Cumhurbaﬂkan› olaca¤›n›n hesab› bu toplumun bugünkü gündemi de¤ildir. ﬁimdi de¤erli arkadaﬂlar›m borçlanma ile bir yere var›lmaz, para basarak bir yere var›lmaz.
Varacaklar› nokta Türkiye’nin bugün vard›¤› noktad›r. E¤er toplum olarak buna raz›ysak biraz daha borçlan›p, biraz daha para basarak bir yerlere var›r›z. Ama Türkiye’nin sorunlar›n› çözmeye bir noktadan baﬂlayacaksak, o vergi ile mümkündür. O
vergi reformu ile mümkündür. Art›k Türkiye’de vergi zaman›d›r. Ve gerçek bir vergi
reformunun dönemidir. Hükümetlerin baﬂar›s› bunu yap›p yapmad›klar› ile ölçülecektir. Yapan hükümetler biraz can yakacaklar, biraz tepki alacaklar. Ama yar›nlar›n›
kurtaracaklar. Yok gene bildi¤imiz yöntemlerde para basarak borçlanarak günü
kurtar›r›z diyen hükümetler Türkiye’yi çok daha vahim noktalara sürükleyecekler.
Vergi reformlar› ile ilgili biz meslek camias› olarak görüﬂlerimizi her zaman net
bir ﬂekilde ifade ettik. Biz diyoruz ki öncelikle ﬂu vergilerin say›s›n› bir azaltal›m.
Ad›n› hiçbir uzman›n, hiçbir Maliye Bakanl›¤› yetkilisinin sayamayaca¤› kadar vergi
var Türkiye’de. Ve ço¤u da verimsiz, ço¤u da anlams›z. Türkiye’de vergi has›lat›n›n
yüzde 85’ini gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma de¤er vergisi sa¤l›yor. Bunlar
üzerinde ve bunlar› tamamlayan Vergi Usul Kanunu'yla tamamlayacaklar› Tahsil
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Usul Kanunu'nda çok sistematik ciddi de¤iﬂiklikler yapal›m. Bir kere ﬂu rantlar› bir
vergilendirelim. Bugün gene bas›nda okumuﬂsunuzdur. 1997 y›l›na ertelenmiﬂ olan
faizler üzerinden vergi alma maddesi, Gelir Vergisi Kanunu’nun 39. maddesinin
ﬂimdiden ileriki y›llara tekrar erteletme konusu gündemde. Trilyonlar› kazanan
ranttan vergi al›namazken, asgari ücretten vergi almak ne sosyal adalet anlay›ﬂ›
ile ba¤daﬂ›r, ne de gerçekçidir. Dünyan›n hiçbir yerinde gelir vergisi tarifesi yüzde
25’ten baﬂlamaz. Bu 10’la 15 aras›ndad›r. Bizim kanunumuzda da nitekim 10 puan
azaltma yetkisi Maliye Bakanl›¤›’n›n, hükümetin vard›r. Hiç yoksa bunu yüzde 15’ten
baﬂlatmak laz›m. Art›k asgari ücretten, asgari ücrette art›k o kadar düﬂtü ki,
onun üzerinden vergi almak ay›p noktaya geldi. Bunu kesinlikle kald›rmak laz›m. Esnaf› ezen gelir vergimizi beyana dayal› bir gerçek vergi olmaktan ç›karan hayat
standard› esas›n› kesinlikle kald›rmak laz›m. Ve geçmiﬂte çok baﬂar› ile uygulanm›ﬂ
olan servet beyan› müessesesine tekrar dönmeliyiz. Bu ba¤lamda bizim y›llard›r
önerdi¤imiz çok düﬂük oranl› bir servet vergisi hemen al›nmal›d›r.
Ve ne kadar mükemmel yasa yaparsan›z yap›n, nihayet bunu uygulayan insanlar, uygulayacak örgütler çok önemlidir. Onun için vergi idaresi her bak›mdan
güç vermelidir. Yani insanlar önce tatmin edilmelidir ücret yönünden. Trilyonlarca
lira vergi tahsilat› yaparak vergi dairesi müdürleri 25-30 milyon liraya çal›ﬂt›r›lamaz. Çal›ﬂt›r›l›yorsa ortaya ç›kan sorunlar› hepimiz biliyoruz, yaﬂ›yoruz. Ahlaki sorun da ç›k›yor di¤er sorunda ç›k›yor. Araç gereç yönünden, e¤itim yönünden mutlaka bu vergi daireleri düzeltilmelidir. Biz meslek camias› olarak daha çok vergi incelemesi istiyoruz. Daha etkin vergi daireleri istiyoruz. Çünkü o mekanizmalar çal›ﬂmal› ki bizim yapt›¤›m›z iﬂin de¤eri anlaﬂ›ls›n. Ve bir di¤er nokta her zaman ifade
ettik. Türkiye’de bu aç›dan baz› kesimlere derdimizi anlatamad›k.
Say›n Ar›kan da de¤indi. Bu camia, yani serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müﬂavir ve yeminli mali müﬂavir bu toplumda özellikle vergilendirmede
özellikle muhasebe denetimi yönünden etkin bir noktaya getirilmeden sadece devlet
memurlar› eliyle sa¤l›kl› bir politika yürütülemez. Bizim bu konudaki çabam›z bizim
camiam›za bir imtiyaz talebi de¤ildir. Türkiye’de kay›t d›ﬂ› ekonomi ve vergi kay›p ve
kaça¤› ile mücadelede bütün dünyan›n buldu¤u yöntem bu beyanname imzalanmas›
olay›d›r. Beyannamelerin tasdiki olay›d›r, biz onun için bunu istiyoruz. Yaln›z Avrupa
Birli¤i ülkeleri hepsinde beyannamenin imzas› vard›r. Ya eki mali tablonun imzas›
vard›r. Veya iﬂe baﬂlarken mutlaka bir muhasebeci ile yap›lmas› gereken sözleﬂme
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vard›r. Yani hep bir zorlama bu sistemde vard›r. Türkiye bunu getirmeye çal›ﬂt›¤›
zaman ne yaz›k ki baz› kesimler buna karﬂ› ç›k›yorlar. Yarg›n›n da yerine kapal› kesimleri arkalar›na almak sureti ile bir noktaya var›yorlar. Ama Gümrük Birli¤i’ne girelim diyorsan›z, Avrupa Birli¤i’ne entegre olal›m diyorsan›z, muhasebeciye mali
müﬂavire önem vermek ve onu etkin bir ﬂekilde de¤erlendirmek zorundas›n›z. Nehirler tersine ak›t›lamaz. Bütün dünyada bu böyledir. Türkiye’de de böyle olacakt›r.
Bunu belli kesimlere anlatmakta zorluklar›m›z var, ama bunlar› aﬂaca¤›m›za inan›yoruz. Çünkü ülkenin yarar›na olan› savunuyoruz, Türkiye’nin yarar›na olan› savunuyoruz ve do¤ru olan› savunuyoruz. De¤erli arkadaﬂlar›m muhasebe gününün bütün
camiam›za ülkemize hay›rl› olmas›n› diliyorum, bu panellerimizde konuﬂmac› olarak
kat›lan de¤erli konuklar›m›za ben de sayg›lar›m› sunuyorum. Hepinizi tekrar sayg›
ile sevgi ile selaml›yorum. Teﬂekkürler.

Nail Sanl›
Genel Baﬂkan›m›z Say›n Mustafa Özyürek’e teﬂekkür ediyoruz. De¤erli konuklar panelimizin birinci oturumuna geçmek istiyorum. Birinci oturumda oturum baﬂkanl›¤›n› yapmak üzere TÜRMOB Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Say›n Masum Türker,
D‹SK Genel Baﬂkan› Say›n R›dvan Budak, ‹stanbul Ticaret Odas› Baﬂkan› Say›n
Mehmet Y›ld›r›m, ‹stanbul Üniversitesi ö¤retim üyesi Say›n Prof. Dr. ‹zzettin Önder. Ve bir uygulamac›, odam›z üyesi serbest muhasebeci mali müﬂavir Erhan Zafer
Akgüç. Panelin baﬂar›l› geçmesi dile¤iyle sayg›lar sunuyorum.

Masum Türker
Say›n Genel Baﬂkan, de¤erli konuklar, de¤erli meslektaﬂlar›m, bas›n›m›z›n de¤erli temsilcileri. Bugün 1 Mart Muhasebe Haftas› olarak baﬂlayan gün olmas›n›n
temel nedeni, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluﬂunda 1 Mart 1989 y›l›na kadar Türkiye’de muhasebe sistemini meslek olarak bir kamu mesle¤i olarak düzenlemek üzere
TBMM’ye yasan›n sevk edildi¤i tarihtir. Ve bu tarih, bugün Türkiye’nin muhtelif yerlerinde, muhasebeci, serbest muhasebeci mali müﬂavir ve yeminli mali müﬂavirler
taraf›ndan kazan›l›yor. Ama san›yorum ki sa¤duyulu ülkenin ileri gelenleri bir gün
böyle bir yasan›n bugünden Meclis'e sevk edilmesinden mutlu olacaklard›r. Bu mutlulu¤u en baﬂta iﬂadamlar› yaﬂayacak, politikac›lar yaﬂayacak, iﬂçi sendikalar› yaﬂayacak ve en önemlisi sokaktaki vatandaﬂ bunun faydas›n› görecektir. Bu cümle-
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den ﬂunu belirtmek istiyorum. ‹ﬂadamlar›m›z çal›ﬂ›rken aniden yeni ç›kan baﬂka
iﬂadamlar›m›z›n vergi kaç›rmadan tutun kalitesiz mala kadar ya da farkl› maliyet
hesaplar› ile haks›z rekabete u¤rad›klar›n› y›llard›r biliyoruz. Ve en çok bu iﬂadamlar› ﬂikayet ederler, kontrol isterler. ‹ﬂte bu kontrol asl›nda ülkede ekonomik denetim düzeni kurulmuﬂ ise kendi kendine bir kamu görevi ﬂeklinde oluﬂur.
Di¤er taraftan politikac›lar›m›z hükümete geldikleri zaman ki ilk defa iki gün
evvel iki parti lideri konuﬂurken, konuﬂma sonras› aç›klamas›nda ya sürçülisan oldu, ya cümlenin yanl›ﬂ kurulmas›ndan oldu ama san›yorum ki çarp›k biçimde oldu.
Baﬂbakan Say›n Tansu Çiller ne yapacak bu hükümet diye kendisi sordu ve kendisi
cevaplad›. Yani kurulacak hükümetlerin ne yapacaklar›n› önce kendilerine sormas›
gerekti¤ini ortaya koydu. Bu hükümetlerin bir ﬂey yapabilmesi için sabahlara kadar
komisyonlar›n bir araya gelmesine gerek yok. Ne yapacaklar› ortada. Birazdan burada uzmanlar›m›z sorunlar› ve belki de kendilerine göre çözüm yollar›n› söyleyecekler. Aslolan bu sorunlar› çözmek için gereken finansman kayna¤›, nereden, nas›l ve
ne ﬂekilde sa¤lanacak, bu sa¤lan›rken, Türkiye’ninki adalet sistemi özellikle toplumun çeﬂitli kesimleri aras›ndaki sosyal adaletin sa¤lanarak m› yoksa ﬂimdiden oldu¤u gibi zenginim diyeni bile fakirleﬂtiren bir sistem mi olacak? E¤er cebinizde dün
akﬂam yatarken 6.5 milyonunuz olsa idi akﬂam cebinize yüz dolarla girmiﬂ olacakt›n›z. Sabah uyand›¤›m›z zaman boﬂ bulunup evden bir saat geç ç›km›ﬂ olsayd›n›z o
100 dolar›n de¤eri 95 dolara düﬂmüﬂtü. ﬁimdi sizin çaban›z›n sizin e¤iliminiz d›ﬂ›nda birilerinin ka¤›t üzerinde oynad›klar› oyunla siz zenginim diye düﬂünüyorsunuz
kendi kendinize, ama sabah o zenginli¤inizden bir parça gidiyor. Kuﬂkusuz bu birilerinin cebine gidiyor. Ama en önemlisi ayn› fakirli¤i hükümet de çekiyor.
‹ﬂte bizim burada bugün Muhasebe Günü ad› alt›nda muhasebe mesle¤inin
önemini ortaya koymaya çal›ﬂ›rken, “Ne yapacak hükümet?” sorusuna cevap arayanlar›n adil bir vergi düzenini kurmak için hem iﬂ alemini koruyan hem devletin
hakk›n› koruyarak vatandaﬂlar aras›nda adalet görevini üstlenmiﬂ kamu sorumlulu¤una sahip kiﬂilerin devlet taraf›ndan ve kamuoyunda resmen tan›nmaya baﬂlad›klar› gündür. Bu ba¤lamda bugün Bat›’da muhasebecilerin tümü kamu göreviyle
görevlendirilmiﬂtir. Ünvanlar› ne olursa olsun. Ama ne yaz›k ki ülkemizde en çok iﬂadamlar›n›n iﬂine yarayacak vergi beyannamesi imzas› yetkisinin iptali için iﬂ alemi
baﬂta olmak üzere gerekli yerler Anayasa'ya kadar götürme görevini götürmüﬂlerdir. Bu da bu ülkede ekonomik denetim düzeninin kurulmas›n›n belli kiﬂiler taraf›n-
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dan istenmemesinden kaynaklan›yor. Çünkü akﬂam siz yatarken cebinizdeki yüz dolar ertesi gün kendi kendine 90 dolar, 95 dolara düﬂüyorsa bu ﬂu demektir. Siz
sabahleyin bu otelin olanaklar›ndan 95 dolar kadar yararlanabilirsiniz. Ama ayn›
100 dolar Türk liras› olmadan uça¤a binip Almanya’dan buraya gelen kiﬂi Türk liras›na çevirdi¤i zaman bu sefer de¤er olarak 105 dolarl›k olanaktan, bizim katma de¤erimizden yararlanmaya çal›ﬂ›yor. Bugün biz bu bilince gidecek hükümetin de kurulaca¤›n› temenni ederek kuran kim olursa olsun, bizi yönetenlerin varl›¤›n› düﬂünerek ve ekonomik denetim düzenine büyük görevler düﬂtü¤ü bilincinde bu toplant›y›
düzenliyoruz.
Toplant›ya kat›lan de¤erli konuklar›m›z kimi uzun süredir bu mücadelede bizi
yaln›z b›rakmayan hocalar›m›z, dostlar›m›z. Kimi de bizim meslek mensuplar›n›n
müﬂterisi olan iﬂ aleminin de¤erli temsilcileri. Asl›nda ço¤unu bas›ndan, bizim yay›nlar›m›zdan tan›yorsunuz. Ama tekrar önce kendilerini size takdim etmekte yarar
görüyorum. Say›n R›dvan Budak, D‹SK Genel Baﬂkan›. Önemli bir iﬂçi mücadelesinden geçmiﬂ. Ve kapat›lm›ﬂ bir sendikay› tekrar hayatiyete geçirmiﬂ bir ekibin içinde
yer alm›ﬂ olmas› nedeniyle, ça¤daﬂ sendikac›l›k yaklaﬂ›m› ile bizim mesle¤imizde
önemini her zaman belirtmiﬂ. Say›n Mehmet Y›ld›r›m, her ne kadar ‹TO’nun yeni seçilmiﬂ baﬂkan› ise de, kendileri ‹TO’daki yönetim sürecinde gerçekten verdi¤i aç›klamalarla ve bu konudaki teknik çal›ﬂmalar› ile tan›nm›ﬂ. Ama en önemlisi Türkiye’nin
en eski ve en alt tabakadan örgütlenmiﬂ bir kitle örgütümüzün meslek kuruluﬂumuzun baﬂkan›. Hocam›z Say›n Prof. Dr. ‹zzettin Önder, ço¤umuzun ‹ktisat Fakültesi’nden hocas›, ama hepimizin bu çat›n›n alt›nda Türkiye’ye bak›ﬂ aç›s› kazand›r›lmas› konusunda hocal›k yapm›ﬂ de¤erli bir hocam›z. Erhan Zafer Akgüç, Türkiye’de
mali müﬂavirlik mesle¤inin kurulmas›nda önemli görevler üstlenmiﬂ ve ﬂu anda ‹stanbul Odam›z›n Disiplin Kurulu Baﬂkan›. Bunun da önemi ﬂudur konuklar›m›za duyurmak aç›s›ndan söylüyorum. Biz kendi içimizde iyi olmayanlar› disiplin sistemiyle
yarg›layarak gelece¤e yönelik ekonomik denetim düzenini sa¤layacak sa¤l›kl› meslek
mensuplar›m›z›n öne ç›kmas›n› sa¤layaca¤›z. Efendim bu konuﬂmay› yapmam›n nedeni. Önümüzdeki dönemlerde 1 Mart'lar›n ne iﬂe yarayaca¤›n› belki biz dede olunca
yaﬂlan›nca daha iyi anlayaca¤›z. Ama san›yorum ki hepimizi bugün ﬂu ilgilendiriyor.
Türkiye ekonomisi nereye gidiyor? 96 y›l›n›n baﬂ›nda bütçesiz bir dönemde sorunlar
ve çözüm önerileri nedir? Dilerseniz konuﬂma s›ras›n› yay›nland›¤› gibi uygulayal›m
ve ilk sorumuzu bir iﬂçi kuruluﬂunun temsilcisi olarak Say›n R›dvan Budak’a Türkiye
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ekonomisi nereye gidiyor, ya da baﬂka bir tabiriyle bu ülkenin hali ne olacak diye soral›m.

R›dvan Budak
Teﬂekkür ederim. Ben de bütün kat›lan dostlar›m›z› selaml›yorum. Say›n Genel Baﬂkan konuﬂmas›n› açarken, Muhasebe Günü’nü bir ﬂölen olarak yapamad›k
dedi. Muhasebenin bu kadar bozuk oldu¤u, her aç›dan bozuk oldu¤u bir ülkede herhalde ﬂölen yapamazs›n›z. Böyle bir toplant› yapacaks›n›z. Umar›m bundan hep beraber yararlan›r›z. Asl›nda ben yaz›l› konuﬂmama baﬂlamadan önce söylemek istiyorum ki. ﬁube Baﬂkan›m›z›n ve Say›n Genel Baﬂkan'›n yapt›¤› konuﬂmalar bizim
söyleyeceklerimizdir. Yani reçete ayn›, ama uygulay›c›lar› biz olmad›¤›m›z için herhalde yak›nmaya devam edece¤iz. Bana göre bu toplant›n›n sonunda bir de onu irdelemek gerekir.
1996 y›l›nda karﬂ›laﬂaca¤›m›z en önemli ekonomik sorunun, iç ve d›ﬂ borç
ödemeleri olaca¤› genel bir kabul görmektedir. Hatta hükümet kuruluﬂundaki gecikme, borç teminindeki aksama olaca¤› korkusu ile büyük bir tepki ile karﬂ›lanmakta.
Siyasiler medya taraf›ndan eleﬂtirilmektedir. Bu durum asl›nda sadece bir sonuçtur. 1980’lerden beri uygulanmakta olan ekonomik politikalar›n baﬂka bir tablo yaratmas›n› beklemek hayalcilik olurdu. Bu nedenle çözüm arayacaksak, uygulanan
politikalar› de¤iﬂtirmek zorunday›z. 1996’da ekonominin nas›l olaca¤›n› görebilmek
için geçmiﬂ y›llara bir gözatmak gerekiyor. Özellikle geçmiﬂ 10 y›la bakt›¤›m›zda
ekonominin oldukça istikrars›z bir çizgi izledi¤i görülebiliyor. Ekonomide sürekli ve
yap›sal krizin varl›¤›ndan söz etmek mümkün görünüyor. Örne¤in 1980’lerin ikinci
yar›s›ndan itibaren büyüme rakamlar› zikzakl› bir seyir izliyor. Ekonomi bir ya da iki
y›l h›zl› büyüyor, sonraki y›l ciddi bir durgunluk yaﬂan›yor. Sonra yeniden krize giriliyor. 1988-89 durgunluk y›llar›. 1990’da yüzde 9 büyüme, 1991’de yüzde 1 büyüme.
1992-92 ortalaman›n üstünde büyüme. 1994 tarihinde en ciddi krizi ve yüzde 6
küçülme, 1995 yüzde 78 büyüme. Cumhuriyet tarihi boyunca bak›ld›¤›nda 1980’den
sonra ortalama büyüme e¤ilimi azalmaktad›r. Bu tabloya bak›ld›¤›nda sorulacak ilk
soruﬂudur. Acaba yeni bir durgunluk dönemine mi giriyoruz? K›sacas› ekonomide bir
dönem durgunluk bir dönem geniﬂleme görülüyor. Ama bu geniﬂlemenin kayna¤›
üretim ya da yat›r›m art›ﬂ› de¤il, esas olarak tüketimin yükselmesidir.
Ekonominin bu krizli yap›s›n›n temel nedenleri ﬂöyle s›ralanabilir. Bir; bütün
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geliﬂmelere ra¤men Türkiye’deki sermaye birikiminin istikrarl› bir ekonomik yap›
oluﬂturmaya yetecek derinlikte ve miktarda olmamas›. ‹ki; özellikle 1980 sonras›
planl› bir sanayileﬂme ve yat›r›m faaliyeti yerine plans›z ve günü birlik bir ekonomik
iﬂleyiﬂin yürürlü¤e sokulmas›. Üç; yeni liberal politikalar›n›n her tür sermaye hareketinin serbestleﬂtirilmesi, özelleﬂtirme, kurals›zlaﬂt›rma vb. adeta ilahi kanun gibi
zorla uygulanmaya konmas›. Dört; bunlara ba¤l› olarak uluslararas› yeni iﬂbölümü
içinde ucuz eme¤e dayal› üretim ve ihracat ve taﬂeronluk faaliyetinin öne ç›kmas›.
Beﬂ; 10 y›la aﬂk›n bir süredir devam eden düﬂük yo¤unluklu çat›ﬂma sonucunda her
y›l askeri harcamalara giden 500 trilyon Türk liras›.
Görülmüﬂtür ki emekçiler üzerinden sa¤lanan kaynak reel üretim ve yat›r›m
art›ﬂ›na dönüﬂmemiﬂtir. Sermaye birikimi yetersizli¤i bugünkü ekonomik politikalarla bütünleﬂince yat›r›m ve üretim art›ﬂ› sa¤lanam›yor. Ve ekonomik rant aray›ﬂ›nda
tutsak hale geliyor. S›cak para ve spekülatif sermaye hareketleri son dönemdeki
ekonomik faaliyetlerin ana gövdesini oluﬂturuyor. Asl›nda bu olgu esas olarak ekonomik politikalardaki tercihlerden kaynaklan›yor. Bugünkü egemen tercih sadece ülkeyi yönetenlerin tercihi de¤il. Daha global bir tercih. Yani uluslararas› sermayenin
IMF'nin ve Dünya Bankas› arac›l›¤› ile bütün dünyaya yayd›¤› bir tercih. Sermaye birikiminin yetersizli¤i kaynak yetersizli¤i diye de adland›r›l›yor. Ama asl›nda kaynak
yetersizli¤inden çok kaynaklar›n kullan›m›ndaki tercihlerden söz etmek gerekir. Bugün Türkiye’de üretken olmayan sermaye hareketlerinin egemen oldu¤u bir ekonomik yap› ile üretken yat›r›mlar›n ön planda oldu¤u bir ekonomik yap› aras›nda tercih mücadelesi yaﬂan›yor. Ne yaz›k ki birincisi bugün egemenli¤ini koruyor. Bunun
nedeni ﬂu. Ekonomik faaliyetlerin kesintisiz sürebilmesi d›ﬂ ve iç borç ak›ﬂ›na ba¤l›
hale getirilmiﬂtir. Ülkenin net döviz sa¤layabilecek bir ekonomik etkinlikte olmamas›
d›ﬂ borçlar›, vergi politikalar›ndaki tercih ise ikincisini belirliyor. Vergi sistemi adaletsizdir. Vergilendirilmesi gereken büyük bir kesim vergi d›ﬂ›nda tutulmaktad›r. Kay›t d›ﬂ› ekonomi büyük boyutlara varm›ﬂt›r. ‹stihdam›n yar›s›n› oluﬂturmaktad›r.
ANAP ‹stanbul Milletvekili ‹lhan Kesici’nin verdi¤i rakamlara göre kay›t d›ﬂ› ekonominin büyüklü¤ü 15 milyar dolar seviyesindedir. Yüzde 20 oran›ndaki kurumlar vergisi tahsis edilebilse 3 milyar dolar sa¤lanacakt›r. Oysa bugün tüm kay›t içi ekonomiden al›nan kurumlar vergisi toplam 1 milyar dolar seviyesindedir. Buna karﬂ›l›k
ücretler en büyük vergi kayna¤›n› oluﬂturmaya devam etmektedir.
Bu politik tercih ülkedeki sosyal denge ve adaleti giderek bozmaktad›r. Gelir
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da¤›l›m›ndaki adaletsizlik tahammül edilemeyecek boyutlara varm›ﬂt›r. Öyle ki devlet gelir da¤›l›m› araﬂt›rmas› yapmaktan, sonuçlar›n› aç›klamaktan korkar ve kaç›n›r hale gelmiﬂtir. En üst gelire sahip yüzde 20’lik kesimin milli gelirin yar›s›n› ald›¤›n› herkes bilmektedir. Bu say›y› en yüksek yüzde 5’e çekersek, milli gelirin yüzde
25’i civar›ndaki bölümüne el kondu¤u görülebilir. Bu katlan›lmaz bir ﬂeydir. De¤erli
arkadaﬂlar sözlerime baﬂlarken borç krizinin sadece bir sonuç oldu¤unu belirtmiﬂtim. Özetlemeye çal›ﬂt›¤›m›z politikalar›n do¤urdu¤u baﬂka sonuçlarda vard›r. Enflasyon yüzde 80 civar›ndad›r. ‹ç borçlar 1.5 katrilyona, d›ﬂ borçlar ise 73 milyar
dolara ulaﬂm›ﬂt›r. D›ﬂ ticaret aç›¤› 10 milyar dolard›r. S›nai ﬂirketlerin faaliyet d›ﬂ›
gelirleri toplam gelirlerin yüzde 54’üne ulaﬂm›ﬂ durumdad›r. Bütçede yat›r›mlara
nerede ise hiç kaynak ayr›lmam›ﬂt›r. Bu nedenle iﬂsizlik büyük bir sosyal tehdit olarak önümüzde durmaktad›r.
Bugün Türkiye büyük bir yol ayr›m›nda durmaktad›r. Rant ekonomisi ile reel
ekonomi aras›nda bir tercih yap›lmak zorundad›r. Çözüm önerileri bu tercihe göre
ﬂekillenecektir. Bütün bu koﬂullarda kriz hep emekçilere yükleniyor ve yine bir ac›
reçete sözü ediliyor. Özelleﬂtirmeden devleti küçültmekten, yeni iç ve d›ﬂ borç temininden söz ediliyor. S›cak para politikas›n›n sürdürülmesi düﬂünülüyor. Yeni hükümetin ilk icraat› ac› reçeteyi uygulamak olacak. Bunun ilk ad›mlar› kimi bas›n organlar›nda belirtilen alt› ayda h›zl› özelleﬂtirmedir. Türkiye’deki ac› reçetelerin temelini ücretleri düﬂürmek, sosyal haklar› budamak ve ülkeyi ucuz emek cenneti yaparak rekabet gücünü korumak oluﬂturuyor. Böyle bir ac› reçete üç temel unsurdan oluﬂuyor. Bir; h›zl› bir özelleﬂtirme. ‹ki; sosyal güvenli¤in yeniden düzenlenmesi,
emeklilik yaﬂ›n›n yükseltilmesi, sa¤l›k hizmetlerinin paral› hale getirilmesi vb. Üç;
sosyal harcamalar›n k›s›lmas› ücretlerin k›s›lmas›. Böylesine olumsuz bir tablodan
nas›l kurtulaca¤›z. K›sa vadede borç krizine mutlaka bir çözüm bulunmak zorunda.
Rant gelirleri mutlaka vergilendirilmeli, rant aray›ﬂ› önlenmelidir. Orta vadede mali
piyasalardaki aﬂ›r› serbestlik önlenmeli, mali piyasalar döviz faiz benzeri disipline
edilmelidir. Orta ve uzun vadede teknolojik geliﬂmeyi temel alan stratejik bir sanayileﬂme sürecine girilmeli ki bu da planl› bir ekonomik faaliyete dönülmesini gerektiriyor. Sosyal önlemler mutlaka al›nmal›, vergi adaleti sa¤lanmal›, kay›t d›ﬂ› ekonomi
ortadan kald›r›lmal›, kamu hizmetlerinin yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve nitelikli hale gelmesi
sa¤lanmal›, gelir da¤›l›m›n› düzeltici önlemler al›nmal›.
Bütün bunlar›n yap›labilmesi için sendikalar›n emekten yana güçlerin ekonomik
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politikalar›n de¤iﬂmesine yönelik taleplerini daha güçlü bir biçimde dile getirmeleri
gerekiyor. Sendikalar›n özellikle kay›t d›ﬂ› ekonominin ortadan kalkmas›nda çok
önemli rolü vard›r. Bu nedenle sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kald›r›lmas› gerekir. Demokrasi her alanda vazgeçilmez tek koﬂuldur. Ekonomik sorunlar›n
çözümünde ilk yap›lmas› gereken demokrasiyi sa¤lamak, demokratik bir tart›ﬂma
ortam› yaratmakt›r. Bu gerçekleﬂtirilmeden tek tarafl› bir dayatma ile sadece bir
az›nl›¤›n ç›kar›na olan politikalar›n uygulanmas›nda ›srar edilmesi bugünkü tablodan daha parlak bir sonuç do¤urmayacakt›r.
Ne var ki oluﬂturulmakta olan Anayol hükümetinin bu gerçe¤i görebilece¤ini
zannetmiyorum. Burada anlat›lmaya çal›ﬂ›lan tablonun yarat›c›lar› onlard›r. Ve
yapt›klar› aç›klamalar, bu politikalar›ndan vazgeçmeyeceklerini göstermektedir. Bu
durumda bizlere düﬂen kendi ba¤›ms›z politikalar›m›z› savunmak hayata geçirmek
için her düzeyde örgütlenmek ve mücadele etmek. Siyasal yaﬂama a¤›rl›¤›m›z› koy
makt›r. Bu ülkede kayna¤› yaratanlar, vergilerini düzenli verenler bu kayna¤› kullananlar› seyretmek yerine denetlemeli ve müdahale etmelidirler. Bunu gerçekleﬂtiremedi¤imiz sürece daha çok böyle paneller yapar ne yapaca¤›m›z› tart›ﬂ›r›z diye düﬂünüyorum. Sab›rla dinledi¤iniz için teﬂekkür ediyor, sayg›lar sunuyorum.

Masum Türker
Say›n R›dvan Budak’a bu de¤erli aç›klamalar›ndan dolay› teﬂekkür ederiz.
ﬁimdi ayn› soruyu Say›n Mehmet Y›ld›r›m’a yöneltiyoruz. Türkiye ekonomisi nereye
gidiyor, neler yapmal›y›z?

Mehmet Y›ld›r›m
Say›n Baﬂkan, de¤erli konuklar, ‹stanbul Ticaret Odas› ve ﬂahs›m ad›na hepinize sevgi ve sayg›lar›m› sunar›m. 1 Mart Günü'nü kendilerine ay›ran muhasebeci
mali müﬂavirlerimizin, böyle bir günü kendi sorunlar› d›ﬂ›na taﬂ›rarak, ülkenin sorunlar›na yer vermesinden dolay› Say›n Baﬂkan› ve yöneticileri kutlar›m. Ben panelin gündemine geçmeden, Say›n Baﬂkan'›n da de¤indi¤i bir iki konuya de¤inmek istiyorum. Biz ‹stanbul Ticaret Odas›’n›n 220 bin üyesinin muhasebeci ve muhasebecilerden ayr› düﬂünülemeyecek bir iﬂletmelerin sektörlerinin iç içe birbirine ba¤l› oldu¤unu düﬂünerek ve bu iﬂletmelerin, bu sektörlerin, bu ticarethanelerin Maliye ile
köprü oluﬂturmalar› ve bizleri Maliye'ye karﬂ› müdafaa eden kimseler olarak görü-
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yoruz. Ve içimizden birileri olarak sizleri kabul ediyoruz. ‹ﬂletmeler sizsiz, sizler iﬂletmesiz olamaz gözüyle bak›yoruz. Olaya öyle bakt›¤›m›z zaman alaca¤›n›z kararlarda iﬂletmelerle birlikte hareket etti¤imiz zaman neticeyi daha iyi bir ﬂekilde neticelendirece¤imize inan›yorum. Say›n Baﬂkan'›n da son de¤indi¤i konu, evet ‹stanbul Ticaret Odas› da bu konuda ön saflarda mücadele etmiﬂtir. Çünkü Dan›ﬂtay’da
Ana yasam›z›n 228. maddesine ve Vergi Usul Kanunu’na da ayk›r› buldu¤u için bu
yasay› durdurma karar› alm›ﬂt›r. Burada sadece iﬂletmelerin, ticarethanelerin de¤il yeminli müﬂavirlerin de bizlere müracaat ederek kendilerini a¤›r sorumluluklar
yüklediklerini de öne sürmüﬂtür. Biz onlar› da dikkate alarak bu yasaya karﬂ› ç›km›ﬂ›zd›r. Ama bizler madem ki bir iﬂletmenin birer parçalar›y›z, bundan sonraki istek
ve arzular› ben ümit ederim ki birlikte, hiç de¤ilse aram›zda bir birlik sa¤layarak, bu
isteklerimizi hükümetler nezdinde, Maliye Bakanl›¤› nezdinde bu do¤rultuda yasalardaki düzenlemeleri istersek sizler de ticarethanelerde daha rahat çal›ﬂma imkan› bulursunuz. Ben bundan sonraki çal›ﬂmalar›n bu ﬂekilde sürece¤ini ümit ediyorum ve sizlerin de bizlere bu yak›nl›kta olaca¤›n›z› tahmin ediyorum ve çal›ﬂmalar›n›zda baﬂar›lar diliyorum.
Panelimizin gündemine, baﬂl›¤›na bakt›¤›m›z zaman tabii ki ülkenin sorunlar›n›n bu kadar çok oldu¤u, s›k›nt›lar›n bu kadar fazla oldu¤u bu dönemde bunu k›saca
özetlemeye çal›ﬂacak olursak, ben iki temel konudan girmek istiyorum. Bu iki temel
konu, çünkü di¤erlerini do¤uran sebepler olarak görüyorum. Bunlar d›ﬂ ticaretten
do¤an aç›klar. Yani dövizden gelen Türkiye’nin s›k›nt›lar›, bir de iç borçlanma s›k›nt›lar›m›z, yani bütçe aç›klar›m›z. 1980 y›l›nda Ocak ay›nda al›nan kararlar neticesinde Türkiye serbest piyasa ekonomisini uygulamaya baﬂlam›ﬂt›r. Ve bu uygulaman›n
1996 y›l›na geldi¤imizde gördü¤ümüz ben öncelikle döviz yönünden olaya bak›yorum.
Teﬂviklerin döviz getirici yat›r›mlar üzerinde yo¤unlaﬂt›¤› dönemlerde ve bunlardan
bugün al›nan neticeler, Türkiye’nin son üç ayd›r, seçimlerden bir ay önce baﬂlayan
ve seçimlerden iki ay sonra da devam eden hükümetsiz bir döneminde ve ayn› zamanda da yaﬂad›¤› bir kaç olayda da, ki bu Avrasya krizi ve Ege’deki krizini de gözününde tutacak olursak Türkiye’miz bir döviz darbo¤az›ndan dolay› s›k›nt›ya girmemiﬂtir.
Ve 1995 y›l›nda programa bakt›¤›m›z zaman 10.5 milyar dolar d›ﬂ borç ödemiﬂtir. Tek bir kuruﬂ iç borç almam›ﬂt›r. ﬁu anda Merkez Bankas› stoklar›m›z 13.5
milyar dolar civar›ndad›r. Özel bankalardaki stok 25 milyar dolar civar›ndad›r. Yani

970

1990-2006 PANELLER <<<

3.qxp

10/3/08

11:10 PM

Page 971

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

döviz darbo¤az›nda 1980’lerde al›nan tedbirler ve bugüne kadar uygulamalar kötü
bir netice verdi¤ini söylemek mümkün de¤il. Döviz gelirlerine bakt›¤›m›z zaman 1995
y›l›n›n rakamlar›n› söylersek 22.5 milyar dolar ihracat›m›z, 5 milyar dolar turizm
gelirimiz, 5.5 milyar dolar navlun gelirimiz, 5 milyar dolar iﬂçi ve di¤er gelirlerimizi
sayabiliriz. Bu rakamlar› ekledi¤imiz zaman ortada 12-13 milyar dolarl›k bir aç›k gözüküyor. Ama oysa bu para kasam›zda da var. Bu da bavul turizminden, s›n›r ticaretinden elde etti¤imiz para. Kay›t d›ﬂ› ekonomi dedi¤imiz k›s›m da burada mevcut.
1994 y›l›nda kurlar›n gerçekçi uygulanmamas› neticesinde 5 Nisan kararlar› al›nmak mecburiyeti do¤muﬂtur. Çünkü kur makas› küçük tutuldu¤unda ihracat büyük
oranda artm›ﬂ ve 1994 y›l›nda yöneticilerin zaman›nda almad›¤› kararlar neticesinde ülke bir darbo¤aza girmiﬂtir.
Ama son üç ayl›k döneme bakt›¤›m›z zaman hükümetin olmad›¤› bir dönemde
dahi özel teﬂebbüs ülkeye hiç bir mal›n yoklu¤unu çektirmemiﬂtir. Sizlerin ço¤u hat›rlayabilir, hat›rlaman›z da gerekir, en ufak bir gazete baﬂl›¤›nda kuyruklar›n oluﬂtu¤u, mallar›n tezgah alt›na gitti¤i, ço¤u mal›n karaborsaya düﬂtü¤ü dönemleri
hepimiz yaﬂad›k, hepiniz de yaﬂad›n›z. Ama son bu üç ay içinde ülke hakikaten büyük bir deneyimden geçmiﬂtir. Bu deneyim çerçevesinde de gördük ki hiç bir mal›n
noksanl›¤›n› çekmedik. Yoklu¤unu hissetmedik, döviz dar bo¤az›ndan da ülkemiz bir
zarar görmedi. Bu Türkiye’nin müteﬂebbis gücünün geldi¤i noktay› da gösterir. Her
olaya karamsar bakacak olursak, ileriye de sa¤lam ad›mlar atarken atmak için cesaretimizi de kaybederiz.
‹ki gün önce Dünya Türk ‹ﬂadamlar›’n›n bir kurultay› vard›. Dünyan›n çeﬂitli ülkelerinden gelen Türk iﬂadamlar›n› orada gördük. Sadece Almanya’da 50 bin kurulmuﬂ iﬂyeri ve 20 milyar markl›k bir ciroya eriﬂmiﬂ bir ekonomi yap›s› mevcut. Fransa’da 5 bin iﬂyeri. Ve ülke düzeyinde dünya ülkelerine bakt›¤›m›z zamanda çok ülkelerde bugün Endonezya’dan tutun, Amerika’dan, Meksika’dan, Afrika’dan çeﬂitli ülkelerde Türk müteﬂebbisleri hakikaten iﬂletmeler çal›ﬂt›r›yorlar. Ve ekonomik düzeylerini de belirli düzeylere getirmiﬂler. Türkiye ile de büyük iﬂler yapmak için o kurultay önemli bir baﬂlang›ç oldu. Sadece d›ﬂ müteahhitlik taahhütlerimiz ﬂu dönemde
45 milyar dolar civar›nda. Bu çok önemli bir rakamd›r. 1980 öncelerinde en küçük
iﬂlerimizin d›ﬂardan getirdi¤imiz müteahhitlere yapt›ran Türkiye bugün 45 milyar
dolarl›k d›ﬂarda iﬂ hacmini elde etmiﬂtir. Tabii bu Türkiye’miz için yeterli bir rakam
olarak bunlar› vermek istemiyorum. Türkiye’nin iﬂ gücü müteﬂebbisleri çok daha bü-
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yük iﬂler baﬂarabilecek kadar güçlüdürler. Daha fazla performans gösterebilecek
kadar da ak›ll›d›rlar. Bunlar› daha iyi bir ﬂekilde geliﬂtirmekte istikrarl› bir hükümet
yap›s› içerisinde, güvenilir bir hükümet yap›s› içinde olur. Bu d›ﬂ parasal yani döviz
yönünden verdi¤im bu rakamlar› ayn› iyimserli¤i bütçe aç›klar›ndan do¤an iç paradan iç borçlardan söylememiz pek mümkün de¤il. 1983’lerden sonra ki istikrarl› bir
hükümet dönemi yaﬂanan 8387 dönemi de dahil olmak üzere plans›z programs›z
yat›r›mlar neticesinde iç borçlanmadan do¤an ve bugün bilhassa sabit gelirli kimi
k›s›m bordo mahkumu denilen, ama sabit gelirliler üzerinde enflasyonun getirdi¤i
etkileri de gözard› etmemiz mümkün de¤il. Serbest ticaret erbab› enflasyonun bir
yönden kendisini kurtaracak tedbirler alma imkan›na sahip. Ama sabit gelirliler için
ayn› ﬂeyi söylememiz mümkün de¤il. Bu da ülkenin genel sosyal yap›s›n› bozucu, ülkenin ileriye dönük s›hhatli bak›ﬂ›n› da alt üst edecek noktalara gelmiﬂtir. ‹ç borç
stoklar›m›za bakt›¤›m›z zaman 1993 y›llar›nda 357 trilyon civar›nda olan iç borçlar
94’te 799-800 trilyon, 1995’te 1.368 katrilyonlara kadar varm›ﬂt›r. Dünya ekonomisine bakt›¤›m›z zaman d›ﬂ ülkelerin gayrisafi has›latlar›na göre iç borçlar›n›
dengelemeye rakamlar›na bakt›¤›m›z zaman Türkiye’nin gayrisafi has›lat›na göre
yüzde 15-16 civar›nda iç borç stokunun dünya ortalamas›n›n alt›nda gözüküyor.
Peki neden bu bask›, bu s›k›nt›, bu faiz yükünü yukarda tutmas› bunu 40-45
50 günlerden k›sa vadeli oluﬂu. Bunu uzun y›llara yayman›n bugüne kadar yap›lan
çal›ﬂmalarla pek mümkün olmam›ﬂt›r. Asl›nda iç borç stoku gayrisafi has›lat›m›za
göre büyük de¤ildir. Ama k›sa vadeli oluﬂu, rant çevrelerinin de hazinenin hangi
günler ne kadar para talep etmesini çok iyi takip etmesi neticesinde sürekli faizler
yüzde 20’lere kadar yüzde 120’lere kadar ç›km›ﬂt›r. Bu dönem içerisinde tabii ki 1
Ocak itibariyle de Türkiye’nin girdi¤i Gümrük Birli¤i dolay›s›yla halk›n beklentileri de
politikac›lar›n Gümrük Birli¤i’ni ayr› bir manada aksettirdikleri için ucuzluk beklentisi oldu. Bilhassa otomotiv endüstrisinde olsun, beyaz eﬂya endüstrisinde olsun bir
beklentiye sokuldu halk. Yani ucuzlayacak, herkes ucuz mal alacaks›n›z. Bundan
dolay› da bu dönemde 24 Aral›k seçimlerinden sonra da bir hükümet oluﬂmay›ﬂ› da
bunun önemli sebeplerinden oldu. Vatandaﬂ bu dönemde mal alma yerine biraz daha repoya ve mevduat faizlerinin de cazip olmas› neticesinde buralara kadar gitti.
Ama oysa görüldü ki Gümrük Birli¤i çerçevesi içinde yap›lan düzenlemeler sonunda
öyle ümit edildi¤i gibi bir ucuzluk söz konusu olmad›. Olmas› da pek mümkün de¤ildi
zaten.
Bu reponun ve mevduat faizlerinin yüksek olmas› ayn› zamanda toptanc› de-
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nilen tüccarlar›m›za da cazip geldi¤i için üretim yapan firmalardan mal almay› durdurarak kendileri de repo ve mevduat faizlerine dönüﬂtü. Bu arada üreticilerde
toptanc›lara mal ak›ﬂ›n› belirli oranlarda k›s›tlanmas› neticesinde üretim son bir
kaç ayd›r hakikaten en asgari düzeye inmiﬂtir. Benim buradaki endiﬂem, bunun yerine d›ﬂardan gelen Gümrük Birli¤i’ninde etkisi ile d›ﬂardan gelecek ithalat yoluyla
gelen mallar›n iç piyasada yer edinmesi, bu yer edindikten sonra da bizim iﬂletmelerimizin tekrar bu iç piyasadan pay alamay›ﬂlar›. Türkiye için k›sa dönemde en büyük tehlike bunu görüyorum. Küçük ve orta iﬂletmeler bu gibi tehlikelerle karﬂ› karﬂ›yad›rlar. Rant ekonomisinin bu getirisine, bu cazibesine kap›l›p da üretimlerini düﬂürecek olurlarsa bunu ileri ki aylarda kapatmalar›n›n bu piyasay› yeniden elde etmeleri çok güç olaca¤›n› söylemek laz›m. O bak›mdan küçük ve orta iﬂletmelerimize
tavsiyelerimiz bu rant geçicidir. Buna kap›lmay›p üretimlerine devam etmek devam
ederken de kendilerine piyasa edinmeleri için gayret sarfetmek. Tabii Gümrük Birli¤i’ne girece¤imiz bu dönem içinde iﬂletmelerimizin dünya ile rekabet edecek düzeye
de getirmemiz laz›m.
Önemle gördü¤ümüz bir konu var. 1995 y›l›nda ithalat›m›z›n ki 34 milyar dolarl›k ithalat›m›z›n yüzde 50 civar›ndaki yat›r›m mallar›na dönüﬂtü¤ünü görüyoruz.
Yani bu makine ve tesisat olarak küçük ve orta iﬂletmelerimize gelmiﬂtir. Sadece
son 6 ayd›r ‹talya’dan 7 milyar dolarl›k konfeksiyon sanayisine makine girdisi olmuﬂtur. Di¤er yüzde 25 civar›ndaki ara mal. Yani ihracata dönüﬂtürülerek giden
mald›r. 1995 y›l›nda tüketime dönük ihracat›m›zdaki pay 67 milyar dolar civar›ndad›r. Ama bugünkü kur politikas›n› gerçekçi kur politikas› uygulanmad›¤› taktirde yani enflasyon oran›nda ayl›k verilere göre dövizde kur ayarlamalar› yapmad›¤›m›z zaman hem ihracat›m›z› etkileyecek hem de ayn› zamanda ithalat› art›rd›¤› için tekrak ülkeyi döviz darbo¤az›na getirecek ve iﬂletmelerimizin de kapasitesini düﬂürecek ekonomik verilere hükümetlerin müsaade etmemesi laz›m. Bunun yan›nda ekonomimizi ayakta tutan, yani 1994 krizini ki hepiniz biliyorsunuz, ki sizler haz›rlad›n›z, net aktiften tutun iki türlü vergiler ödemekle karﬂ› karﬂ›ya kalan özel teﬂebbüs
bu darbo¤az› çok çabuk atlatt›. Yani kay›t d›ﬂ› ekonominin bir yerde faydalar›n› da
görüyoruz. Bunu da söylemek laz›m. Yani devletten daha iyi özel teﬂebbüs bu paray› kulland› diyebiliriz buna. Burada en önemli bu s›k›nt›y› atlatman›n yolu bu bavul
ticareti dedi¤imiz kesimden iﬂletmelerimizin yararlanmas›. Hakikaten 34 milyar
dolar civar›na düﬂen Merkez Bankas› stoklar›n›n yeniden 96’n›n baﬂ›nda 13.5 mil-
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yar dolarlara ç›karmalar›na sebep olmuﬂtur. Bu olay› biz iﬂletmelerimize sürekli
olaca¤›na inanmay›n diyoruz. Çünkü karﬂ› gelen yani gelen Türki devletlerden olsun,
Sovyet Rusya’dan olsun, di¤er Karadeniz ülkelerinden olsun gelen bu bavul ticareti
için gelen kiﬂilere kendi devletleri de art›k bunlara da belirli engellemeler koymaya
baﬂlam›ﬂt›r. 2 bin y›l›na kadar gerekli yasal düzenlemelerini bu ülkelerin yapaca¤›n›
görüyoruz. Demek ki iﬂletmelerimizin önünde bu iyi bir ﬂanst›r. Bilhassa Gümrük
Birli¤i’ne girece¤imiz bu dönemde dünya standartlar›nda mal üretmeleri Avrupa
Toplulu¤u ülkelerdeki rakipleri ile boy ölçüﬂebilecek derecede iﬂletmelerini dengelemeleri gerekir. Bu kayna¤› da bu bavul ticaretinden ve s›n›r ticaretinden elde etmeleri mümkün. Oysa onun yan›nda bizim yine Avrupa Ekonomik Toplulu¤u’na proje
kredisi olarak beklenilen 3.5 milyar dolarl›k bir rakam›n bize kolay kolay verilemeyece¤ini de göz önüne al›rsak bu kayna¤› iﬂletmelerimiz iyi bir ﬂekilde kullanmas› laz›m. Kendi iﬂlerini kendi ayaklar›n›n üzerinde durmay› da becermeleri laz›m.
Özel teﬂebbüs 1994 y›l›ndan sonra ﬂunu ö¤renmiﬂtir. Devletinden teﬂvik, devletinden tasvip beklemiyor. Kendi aya¤›n›n üzerine basmay› kendisine yol seçmiﬂtir
ve bugün de gördü¤ümüz gibi buna da muvaffak olmuﬂtur. Biz hükümetlerden sadece ﬂunu istiyoruz. Yasal düzenlemeleri zaman›nda yapmalar›. Ülkedeki sosyal
çalkant›lara son verecek reformlar› gerçekleﬂtirmeleri. Bu vergi adaletinden tutun
yasama adaletine kadar, sa¤l›k, sosyal adaletine kadar bu reformlar›, milli e¤itime
kadar bu reformlar› k›sa zamanda gerçi yasal düzenlemeleri yaps›nlar. Bizim parlamenterlerimiz bugüne kadar gördü¤ümüz kadar›yla, zorlamayla art›k alt›ndan ç›k›lmayacak meseleler ortaya geldikten sonra yasal düzenlemeler kanun ç›karmalar
yapabilmektedirler. Bunu da son medya ﬂeyinde gördük. iﬂte radyolarda televizyonlarda medyalar oluﬂtu, televizyonlar oluﬂtu. Kanunu bir kaç sene sonra ancak
ç›karabildik. Bizim kurulacak hükümetten beklentilerimiz bu reformlar› gerçekleﬂtirmesi. Benden önce konuﬂan arkadaﬂlar›m›n iki üçünün de diyelim de¤indi¤i, kay›t
d›ﬂ› ekonomi hakikaten kay›t içinde, ben bunu iki türlü al›yorum. Bir kay›t içinde
olup da kay›t d›ﬂ› b›rak›lan ekonomi iki hiç kayda girmeyen ekonomi. Bugünkü vergi
dilimleri ile adaletli bir vergi ödemeniz mümkün de¤il. Yüzde 80 rakam› ile enflasyon
kronikleﬂmiﬂ devam edecek. Bazen yüzde 150’lere de ç›kacak. Siz yüzde 50 vergi
ödeyeceksiniz. Üç sene sonra s›f›r olursunuz. Yani insan kendi kendini s›f›r etmek
için elindeki kalemler oynamaz fazla. Bunu hepiniz de biliyorsunuz.
Vergi ödenebilir durumda olmal›. Devlet kendi alaca¤› vergiyi de alabilecek du-
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rumda olmal›. Ben inﬂaat müteahhidiyim. Bir milyon dolara Bo¤az'da villa sat›yorum. Ama bugüne kadar 10 milyar›n üzerinde tapu veremedim. Yüzde 10 al›m sat›m
harc› var. Ben bunu Maliye Bakan›’na da söyledim, Baﬂbakan’a da söyledim. Onun
için yine kamuoyuna da söylüyorum. Gelen vatandaﬂ ya ben milyar lira ben al›m
sat›m harc› veremem. Bunu 10 milyar yap. Yüzde 10’u bir milyar, 500’u senin,
500’u benim. Hiç de¤ilse 2 milyarla da evimin içini döﬂeyeyim. Yani kimse 50 milyar tapu istemedi. 10 tane dairede de 500 milyar. Bunun KDV’si sadece tutuyor.
KDV’si 75 milyar. B›rak›n ana girdiyi, ben de iﬂletmede ona göre fatura alm›yorum.
Çünkü 10 dairede benim gösterdi¤im rakam 50 milyar, oysa cirom 500 milyar, gayet aç›k. Benim kimli¤im de belli. Gelip baks›nlar, hiç korkmuyorum. Türkiye’nin gerçekleri bunlar. Yüzde 10 al›m sat›m harc› olmaz.
Bak›n gayrimenkul en fazla devir de¤iﬂiyor. 15-20 senede siz bir gayrimenkulün de¤eri kadar al›m sat›m harc› alamazs›n›z. Yani bu dünyan›n neresinde görülüyor. Onun için kafalar›n›z› ak›ll› yolda kullanacaks›n›z. Yüzde 18, yüzde 20 KDV. Çocu¤unuzu evlendiriyorsunuz, bir oturma odas› tak›m› alacaks›n›z, bir yemek odas›
tak›m› alacaks›n›z, neyse. Ama 100 milyonluk bir tak›mda 20 milyonluk bir KDV.
Yani siz verir misiniz Allah aﬂk›na, hanginiz verir? Gelin hep beraber otural›m. Baﬂbakan verir mi? Maliye Bakan›’na diyorum ki sen verir misin? Vermem diyor. Oras›n›
kar›ﬂt›rma. ﬁimdi bu oranlar böyle oldu¤u zaman mal› satan kiﬂi diyor ki 10 milyonda fatura da alm›yorsan 10 milyon da ben iniyorum. 90 milyona verdim sana. Adam›n 23 oradan, 33 milyon kar› olacak. Senden fatura alacak. Ve ald›¤› faturay› da
hiçbir yere iﬂleyemeyecek. Yok böyle bir vergi adaleti olmaz. Böyle kay›t d›ﬂ› ekonomi kay›t içine al›n›r, falan. Bunlar› söyleyeceklerse yanl›ﬂt›rlar. Bu kafa ile de bir yere gidemezler. Siz temel tüketim mallar›nda yüzde 8 KDV uyguluyorsunuz. Bugün
ekmek al›yorsunuz, kimin cebine gidiyor. F›r›nc›n›n cebine. Bu KDV’yi hangi f›r›nc›
ödüyor, hangi peynirci KDV ödüyor, hangi market ödüyor? Bunlar› hepiniz biliyorsunuz. Ben bu detaylara girmek istemiyorum. Sizler iﬂin içindesiniz. Ama ben de bir
iﬂveren olarak, bir ticaret erbab› olarak yapt›¤›m› biliyorum. Ama bu ﬂartlarda vergi ödenmez. Bu ﬂartlarda devlet vergi alamaz. Gelip benim kay›tl› ﬂeyimi görüyor
mu? Ben gene bir ﬂey veriyorum. 50 milyar ciroda bir 10 milyar kar gösterip gene
bir ﬂeyler veriyorum. Hiç vermeyenler var.
Bugün 30 bin tane iﬂyeri var sadece Laleli’de. Üç bini kay›tl›, 27 bini kay›td›ﬂ›.
Niye uza¤a gidiyoruz, da¤ baﬂ›na gitmeyelim. Laleli’de söylüyorum size. ﬁimdi bun-
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lar ülkenin sorunlar›, bunlar ülkenin dertleri. Ben Ticaret Odas› Baﬂkan› olarak söylüyorum, bundan memnun de¤iliz, kesinlikle memnun de¤iliz. Ama devletin de yüzde
50 gibi bir rakamdan vergi almas›n›n da mümkün olmad›¤›n› söylüyoruz. Ödenebilir,
sen gel yüzde 10, yüzde 20 al. Biz bunu defalarca Maliye Bakanl›¤›’na ifade ettik.
Diyoruz ki bugünkünden daha fazla vergi toplars›n. Ama gel ondan sonra bizi deneticiyi ara. Bir kuruﬂ kaç›rmay› tenezzül edeni gelin biz de yakalayal›m. Kolundan baca¤›ndan tutup sizin önünüze getirip atal›m. Ama yüzde 50 vergi, yüzde 80 enflasyon. Bu rakamlarla sen iﬂletmeleri bat›r›rs›n, kimse vergi vermez. Bak›n büyük
kuruluﬂlar dahi vermez bu vergiyi, vermiyorlar. Aç›ktan baﬂka yerden götürüyorlar.
Ha namusluca çal›ﬂan, yasalara uygun çal›ﬂan insan›nda bunun karﬂ›s›nda tamamen yasad›ﬂ› çal›ﬂanlarla rekabet etmesi mümkün de¤il. Biz bunlardan da memnun
de¤iliz. O bak›mdan adaletli bir vergi sistemini hep beraber hepimiz istiyoruz. Ama
bunu yap›yoruz, ediyoruz, maliyenin önüne gidildi¤i zaman oradaki bürokratlar›n düﬂüncesini bugüne kadar aﬂamad›k, bugünden sonrada aﬂmakta güçlük çekece¤iz.
‹nﬂallah hükümet ak›ll› olur, bürokratlara bu iﬂi b›rakmadan vergi anlaﬂ›l›r ödenebilir
olur. Hepimiz hiç bu yollara tenezzül etmeden, aln›m›z›n ak›yla, bir Türk vatan daﬂ›na yak›ﬂ›r bir ﬂekilde, onurlu bir ﬂekilde yaﬂam›m›z› sürdürürüz. Yani niye kaçak, köﬂeden bir maliyeci geldi¤i zaman adam›n ödü niye patlas›n. Ben Defterdarla da görüﬂüyorum bunu. Defterdar diyor ki ödüm kopuyor diyor, biri birini ﬂikayet edecek,
gidip adam›n oca¤›n› söndürece¤im. Bunu defterdar söylüyor. ‹stanbul Defterdar›.
Bu benim demin söyledi¤im 30 bin iﬂyerinin 3 bini kay›tl›. 27 bini kay›ts›z, bunu defterdar da biliyor. Bilmiyor de¤il ki. O kadar çok sorun var ki.
ﬁimdi bizim önemli olan gündemimize geleyim. Efendim daha önce söylenenlerden kat›lmad›¤›m bir nokta var. ANAYOL iktidar› da bu iﬂin alt›ndan kalkamaz dediler. Ben iyi niyetliyim bu yönden. Kaba ve programlar› birbirine yak›n iki parti olarak olaya bakt›¤›m›z zaman, e¤er bunlar da bu iﬂin içinden kalkamazlarsa bunun d›ﬂ›ndakini de siz gördünüz diyor. E¤er onlar m› kalkar diyorsan›z, o yönde bütün
toplum kamuoyunu oluﬂtural›m. Ve program› ve birbirlerine yak›nl›¤› bak›m›ndan bu
iki partinin bu reformlar› isterlerse buray› çizerek söylüyorum. ‹sterlerse gerçekleﬂtirirler. Bizler kendilerinden büyük teﬂvikler falan istedi¤imiz yok. Sadece yasalar›
düzenlesinler, önümüzdeki engelleri kald›rs›nlar. Ve ülkenin sosyal yap›s›ndaki adalet sizli¤i giderecek tedbirler al›ns›n. Bu hükümetin ben baﬂar›l› olaca¤›na inan›yorum. Ve bunlar için de ülkenin büyük paralara, büyük kaynaklara ihtiyac› yok. Bir bü-
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yük ﬂehirlerimizde yaﬂanan hepimizin s›k›nt›s› olan ve sosyal s›k›nt›lara da sebep
olan bu göç sorununu durdurmalar› laz›m. Bu göç hakikaten gelenleri de bedbaht
ediyor. Geldikleri yeri de çok boﬂ b›rak›yor. O bak›mdan bu göçün dengelenmesi laz›m.
Ben ‹stanbul Ticaret Odas› olarak kimliklerle falan u¤raﬂm›yorum. Ama Do¤u,
Güneydo¤u ve Karadeniz’in kalk›nma plan› diye ﬂöyle baﬂl›klar›n› size anlataca¤›m,
plan yapt›k. Bilindi¤i gibi GAP projesi çerçevesinde 20 kat artacak üretimin ‹skenderun ve Mersin limanlar›ndan taﬂ›nmas› mümkün olmayacak. Burada üretilecek
yaﬂ meyve ve sebzenin an›nda tüketim yerlerine gitmesi laz›m. ‹stanbul’a 1300 kilometre karayolu ile bu iki üç misli fiyatlarla tekrar ‹stanbul’a gelip efendim, Sivastopol gibi efendim Gürcistan gibi yerlere bir ikinci nakli ile. Oysa GAP’tan Karadeniz limanlar› ki üç beﬂ senedir at›l duran bu limanlara bir otoban yoldan ç›k›ﬂ yap›lsa, çok kolayl›kla hem o yöreye hareket getirecek bir plan program kendileri olacak.
90 100 bin tane adam, siz ayda 15 20 milyon para vereceksiniz. Ay baﬂlar›nda bir
bak›n maaﬂ bitti¤i zaman oradaki banka mevduatlar›n›n giriﬂlerine bir bak›n. 100
trilyon geçen sene mevduat toplanm›ﬂ o bölgelerden. Bir köye 1.52 milyar para gidiyor. Bir köye. 25 tane 30 tane korucu var. ﬁimdi bu paray› al›yor, tüketimi yok.
Biliyorsunuz köyde fazla tüketim olmaz. Yine ayn› evde oturuyor, ayn› giysiyi giyiyor. Yedi¤i de yine tarhana çorbas›. Tabii paray› harcamak da biraz kültür. Ama o
yörede harcayacak yer de yok. ﬁimdi bu insan bu paray› alacak bu repoya verecek.
ﬁimdi yar›n PKK durdu, hadi sizin maaﬂ›n›z› kestim. Yok kesinlikle bunlar kendileri
PKK olur ç›karlar da¤lara. Baﬂlarlar birbirleri ile dövüﬂmeye biz yine askeri ile bilmem ne ile u¤raﬂ›r›z boyuna. Bunu ak›lc› yolla halletmek laz›m. Bunu halletmenin
tek yolu da oraya ekonomiyi götürmek. Burada da yine devlete büyük görevler düﬂüyor.
Özelleﬂtirmede karl› fabrikalar›n sat›lmas›na karﬂ›y›m aç›kças›. Ama hizmetteki özelleﬂtirmeyi öncelikle yapmalar› laz›m. Devlet önce ﬂu bankalar› elinden ç›karmad›ktan sonra bu özelleﬂtirme falan›n olmas› mümkün de¤il. Özelleﬂtirmenin
olmas› için önce Personel Kanunu'nda bir de¤iﬂiklik yapmas› laz›m. Halen 25-30
milyon lira maaﬂla, siz müﬂteﬂar, efendim müsteﬂar muavini, Ziraat Bankas›’n›n
genel müdürü 60 milyon maaﬂ alacak. En küçük bir özel bankan›n müdürü 1.5 milyar maaﬂ alacak. Ne yap›yorsunuz, gidiyorsunuz kamu kuruluﬂunda K‹T’leri yönetim
kurullar›na bunlar› da¤›t›yorsunuz, buralardan bir ﬂeyler al›yorlar da ayakta duru-

>>> 1990-2006 PANELLER

977

3.qxp

10/3/08

11:10 PM

Page 978

YAHYA ARIKAN

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

yorlar. Bu insanlar K‹T’lerin sat›lma s›na karﬂ› ç›kar m› ç›kmaz m›? Önce Personel
Kanunu’nda bir de¤iﬂiklik yapacaks›n›z. Hiç de¤ilse çal›ﬂanlar›n yüzde 10’una serbest bir para verme imkan›n› elinde tutars›n›z. ﬁimdi bunlar› yapmad›¤›m›z zaman
belediyenin B‹T’leri de dolar. Belediyede daha çok. 35 tane var. Ben soruyorum
Tayyip Bey'e, diyorum ki niye bunlar› tutuyorsun? Boﬂ tutmuyor bunlar›, bu sefer
iﬂçi al›yor. ‹ﬂçi al›nca da iﬂ buluyor onlara. ‹ﬂ iﬂi do¤uruyor. Bütçeyi de yiyip götürüyor. Diyor ki ben ne yapay›m buradaki bir genel sekreterime ben yasalara göre
40 milyondan fazla para veremiyorum. Ama adam 200 milyon lira istiyor. Verebilmem için buralarda yönetim kurullar›nda dolaﬂt›r›p duruyorum. ﬁimdi bunu düzeltmedikten sonra bu özelleﬂtirmeyi de kolay kolay yapamay›z.
Yaln›z burada bir ﬂey daha var. Devletin daha 25-30 sene daha özelleﬂtiremeyece¤i, Tekel üretimi yapan fabrikalar var. Mecidiyeköy’deki likor, Bomonti'deki
bira, Çubuklu’daki rak› fabrikas›, Maltepe sigara fabrikas›. ‹stanbul’dakileri diyorum.
Ankara, ‹zmir dolu bir örnek.

‹zzettin Önder
Enflasyon iﬂadam›n›n iﬂine geliyor deniyor mu? Ama bunu bir ﬂekilde geniﬂletmemiz laz›m. Peki en fazla ne eritiyor, biraz da ona gelelim. En fazla ne eritiyor diye
bakt›¤›m›zda, iki nokta eritiyor. Türkiye’nin baﬂlatm›ﬂ oldu¤u bu iç aç›klar. ‹ç aç›klar
ne yapt›. ‹kinci bir bordrolu, onlar mahkum de¤il ama onlar bordrolu gardiyan. Yani
devletten faiz geliri elde ediyorlar. Çünkü onlar devletten alacaklar› bedeli fiyat›
kendileri sapt›yorlar. Ne ile sapt›yorlar, muazzam güçleri var. Sanayi kadar güçleri
var. Yani sanayi üretimi denetleyerek bu gücünü kullan›r. Bunlar ise döviz üzerinde
oynayaraktan kullan›yorlar. Kim yapt› bunu ben mi yapt›m? Bunu Özal yapt›. Peki
ak›ll› Güney Kore gibi mi yapt›? Hay›r Güney Kore böyle yapmad› bu iﬂi. Tayvan böyle yapmad› bu iﬂi. Biz bunu böyle yapt›k. Kim yapt›rd› peki? Bu Özal böyle cin adam
m›yd› hakikaten? Yani cüssesinden de belli idi rahmetlinin. Peki nas›l oldu da bu akla hizmet etti? Hiç ak›l veren yok muydu ona? Var da, ak›l veren böyle ak›l verdi iﬂte. Güney Kore’nin d›ﬂ›nda bir ak›l verdi. Peki biz d›ﬂta kal›yoruz müthiﬂ bir biçimde.
Bak›n ben size yay›nlanan bir kitaptan bir oran söyleyeyim. Türkiye’de öyle dönemler olmuﬂtu, hala oluyor ara ara. Bir dolar üzerinden yüzde 40 faiz ödüyoruz.
Yani bunu ne Almanya ödüyor. Almanya birleﬂti¤i zaman faizler bir ara yükseldi.
ﬁimdi gene düﬂtü ama niye çünkü sermayeye ihtiyac› vard›. Falan falan. Ne Ameri-
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ka ödüyor ne ﬂu ne bu ödüyor. Yüzde 40 bizim gibi bir ülke nas›l öder. Ödedik bunu,
niye ödedik bunu? Çünkü biz döviz kurunu düﬂük tuttuk. Niçin düﬂük tutuk? Çünkü
80’lerde 80’in ikinci yar›s›nda ihracat›m›z durulmaya baﬂlad›. Niye durulmaya baﬂlad›? Sanayi alt yap›s› yoktu onu destekleyecek. De¤erli bir ﬂey yapmad›k biz. Sanayimiz de yapmad› de¤erli bir ﬂey. Günlük bütün bu eme¤e bak›n çökerttik. Devleti
çökerttik. Devlet bak›n çökmüﬂtür. ‹ﬂte o iﬂleri onu bunu devleti çökerttik. D›ﬂtan
muazzam borç ald›k. Çocuklar›m›za att›k maliyeti yani onlar ödeyecekler. Esnaf›,
iﬂçiyi çökerttik. Bugünkü ça¤daﬂ düzende sol düﬂünce de sadece sermaye eme¤ini
koymaz. Bütün di¤er kesimleri ezer sermaye. ‹ﬂçiyi ezdi¤i kadar ayn› derecede çiftçiyi ezer, küçük esnaf› ezer, küçük orta boy sanayi ezer. Bütün di¤er kesimleri ezer,
eziyor da gerçekten. Bugünkü ça¤daﬂ düﬂünce tarz› budur. Bunlar›n hepsini çökerttik. Do¤ru Yol Partisi böyle gelmedi mi iktidara, böyle geldi iktidara. Bütün
bunlar› kurtaraca¤›m diye geldi iktidara. Peki ne yapt› bizim özel sektörümüz. Üretimini mi art›rd›? Yani bu kadar›n› da yaps›n tabii ki. Fazla da bir ﬂey yapmad›.
Sonra ne yapt›k biz? ‹hracat durulmaya baﬂlay›nca, yani ihracat ithalat› karﬂ›lama oran› gere¤i yaklaﬂ›k yüzde 50’lere do¤ru gerilemeye baﬂlay›nca, 1987’de ne
oldu¤u belli olmayan bir ﬂekilde para program› yürürlü¤e girmeye baﬂlad›. Ne demektir para program›? Yani ben devlet borçlar› için ﬂey yapmayaca¤›m para vermeyece¤im. Yani bu monetizasyon bir anlamda. Aç›¤›m, monetizasyon borcum de¤ildir. Gidin piyasadan borçlan›n. Ben sadece döviz için para ihraç ederim. Bunun
üzerine faizler yükseldi. Neden yükseldi faizler? Türkiye d›ﬂ alemde yüzüyor. D›ﬂtan
içeriye para girmesi laz›m. 1980’in baﬂ›nda uygulanan projede Türkiye’nin sanayileﬂmesi, teknolojik at›l›m falan yoktur. Finansal serbestleﬂtirme vard›r. Yabanc›
bankalar aç›lmas› için. Niye yabanc› sermaye gelince, yani Kore’ye Tayvan’›n yapt›klar› gibi de de¤il. Daha büyük sömürgecilik mant›¤› ile kulland›lar bizi. Tabii kendi
bankas›na gidiyor adam. Biz ‹ngiltere’ye gidince ‹ﬂ Bankas› buldu¤umda ben de seviniyorum. Yani iﬂ var onunla iﬂ yapmak istiyorum. Aptal da olsa ben kendi bankamla yapmak istiyorum. O da tabiat›yla kendi bankas›n› görmek istiyor. Daha da
güveniyor ona tabiat›yla. Ve geldiler buraya gerçekten. Bizim bugün övündü¤ümüz
döviz, bizim dövizimiz de¤ildir. Ve bu ne kadar tehlikeli bir ﬂey ki bu operasyon, ama
üç önemli sonuç ortaya ç›kart›rd›. Türkiye üzerinde bu oyun oynand›. Nedir bu sonuç. Bir Türkiye’nin üretici kesimini daraltt›. Çünkü finansal operasyonda kazan›lan
para hakikaten yükseltti¤i zaman hiçbir iﬂadam› çok da hakl› olarak gitmez finan-
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sal alana gider. Bu ne demektir. Üretici alan›n nispi olarak, mutlak daralma de¤ildir tabiat›yla. ‹ki, bizim bütün bu akümüle etti¤imiz, biriktirdi¤imiz borçlar› ödeyebilmek için gerekli olan döviz kazanc›m›z›n önünü kesti. ‹hracat›m›z› daraltt›. Ve ithalat›m›z› patlatt›.
ﬁimdi bak›n ben size bir ﬂey söylüyorum. Milli gelirin artmas›ndan korkuyoruz.
Bak›n 1990 ve 1994 y›l›na karﬂ›l›k 1990 gelirimize art›ﬂ h›z›n›n 912’ye ç›kt›¤› y›l.
1990’da bu böyle ç›kt›¤›nda ama ticaret dengemiz yüzde 10 milyar dolara varan
bir aç›k vermeye baﬂlam›ﬂ. Peki sonra ne olmuﬂ, ihracat›n ithalat› karﬂ›lama oran›
yüzde 58’lere gerilemiﬂ. Bu iyi bir y›l. Yani milli gelir aç›s›ndan iyi bir y›l. Öteki göstergeleri kötüye çeviriyor derhal. Alt yap›n›n ne kadar çürük oldu¤unu gösteriyor.
1994’e gelelim. Milli gelir aç›s›ndan kötü, iﬂte tedbir falan al›nd›. Eksi 6.1, yani gelirin büyüme h›z› küçüldü yani. Fakat bak›yorsunuz di¤er göstergeler ﬂahane. Tam
say›n baﬂbakan›n kendisini övecek kadar bir gösterge. Nedir, ticaret dengemiz küçül meye baﬂlam›ﬂ. Hatta bir ara pozitife geçti biliyorsunuz. Yani mesela eksi
9.5’tan eksi 4.2’ye gerilemiﬂ. Sonra ihracat ithalat› karﬂ›lama oran› 76.8’lere ç›km›ﬂ. 80’lere yaklaﬂm›ﬂ. Niye ekonomi duruluyor tabia t›yla. Yani bir ﬂey yapm›yorsunuz, ithal etmiyorsunuz. Geriliyor aç›k vermeye baﬂl›yorsunuz. Yani dura¤an bir
hasta yani. Dura¤an bir hali. Böyle bir dengesizli¤i ﬂimdi kim yarat›yor? Alttaki yetersiz, en önemlisi verimsiz üretim sektörü yarat›yor. Türkiye’nin bütün sorunu burada. Özel sektörün hakikaten kara piyasaya kaçmas› nedir? Kay›t d›ﬂ› piyasaya
kaçmas›, SSK borçlar›n› ödememesi. Ödemiyorlar, vergilerini ödemiyorlar. Ben de
bunu aç›kça söylüyorum. ‹ﬂçiye para verememesi, samimi olarak söylüyorum burada. Bütün mesele sadece kar sahiplerinden kaynaklan›yor. Budur, elbet budur ama
sadece bundan kaynaklanm›yor. Hakikaten verimlili¤i düﬂürüyor.
Türk sanayisi verimli çal›ﬂm›yor. Dolay›s›yla bugün Türkiye’nin bence iki önemli
sorunu vard›r. Bir k›sa süreli sorun, di¤erinin hepsi sendromdur. Yani bir adam, ben
hep söylüyorum. Sar›l›k geçiren bir adama önce içinin derisini beyazlat›n demek aptall›kt›r. Adam çünkü sar›l›kt›r hastal›¤›. Adam›n çünkü karaci¤erini düzeltmek laz›m. Yani ben size bak›n ﬂu tabloyu okudu¤umda alt›nc› beﬂ y›ll›k plandaki hedefler
ne. ﬁaﬂmalar› okudu¤umda ekonominin otomatik dengeleri. Yani say›n baﬂkan diyor ya, hükümet kar›ﬂmas›n, bize b›rakm›ﬂsa b›rakm›ﬂ. Ama otomatik dengeleri ne
yapm›ﬂ biliyor musunuz? Kan› iﬂlev görece¤i karaci¤eri pompalayacakken safra kesesine pompalam›ﬂ kan›. Niye? Güç dengeleri öyle kurulmuﬂ. Demokrasi olsayd› öyle
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olmuyor. Demokrasi de güç istiyor. Siyasete girmekle de olmuyor. ‹ﬂçiler siyasete
niye giremiyorlar? Girseler Say›n Budak versin cevab›n› bir ﬂey yapabilirler mi? Yapamazlar üretim güçleri yok ellerinde. Üretim art›k emekçiye falan dayanm›yor. Bu
teknolojide üretim art›k sermayeye dayan›yor. Yani sermaye yat›r›m yapmazsa
emekçi arkada 50 tane bekleyen iﬂçi oldu¤u zaman art›k üretim gücü gizlidir diyemez. Art›k Hasan var, Hüseyin var, Kemal var, ﬂu var bu var. Onun alt›nda Kozan
var. Bugün art›k buna do¤ru gidiyoruz. Ve bunun demokrasiyle bir ilgisi yok. Demokrasi bir yönetim biçimidir. Dolay›s›yla yani halk›n yönetime kat›lmas›. Ama yönetim
derken karar mekanizmalar›n› ele geçirmek laz›m. Siyasi otorite karar veremez ki. O
zaman niçin bizim vergilerimiz de böyle karar veriliyor. Bu yönde karar veriliyor.
Niçin harcama kanallar› devletin böyle ayarlan›yor? Yani bugün Say›n Baﬂbakan›m›z e¤er seçime giderken ﬂöyle bir güzel vergi yasas› ç›karsayd› daha fazla oy
almaz m›yd›? Memurlara daha fazla zam yapsayd›. Daha fazla oy almaz m›yd›?
Memurlar, bütün ailelerini toplay›n oy almaz m›yd›? Bir tane oy için neler yap›lm›yor? Herkes yap›yor, sadece Say›n Baﬂbakan de¤il tabii ki. Peki niçin yapam›yor bunu? Bütün bunlar›n hepsi kaynak gerektiriyor. K›sa sürede bizim bu borçlar›m›z›n
mutlaka ve mutlaka belini k›rmam›z gerekiyor. Halledemeyiz. Nas›l halledece¤iz, nas›l belini k›raca¤›z. Bugün hükümet bunu yaymaya uzatmaya bizleri bast›rarak yapmaya çal›ﬂ›yor.
Türkiye inan›lmaz bir sosyal patlamaya do¤ru gidiyor. Üç önemli tehlike beliriyor Türkiye’nin önünde. ‹kisi ciddi ve görünür tehlike, bir tanesi görünmez tehlike.
Birinci ciddi tehlike Türkiye’nin önündeki ›rkç›l›k ak›mlar›n›n geliﬂmesi çok ciddi olarak. ‹kinci ciddi tehlike, yere indirilmiﬂ, soka¤a indirilmiﬂ siyasi dincili¤in geliﬂmesidir. Kutsall›¤a kar›ﬂm›yorum ben, çok ciddi bir tehlikedir. Üçüncü ciddi tehlike, ben
say›n Budak’la galiba orada hemfikir oluyorum. Görülmez bir tehlikeye giriyor Türkiye. Sermaye fetiﬂi tehlikesidir. Sermaye mülkiyetini belirleyen ilerde biriktirdi¤imiz
zaman, toplad›¤›m›z zaman inan›lmaz bir sosyal patlamaya girer Türkiye. Bunu Avrupa ‹kinci Dünya Harbi’nden sonra hissetmiﬂtir, görmüﬂtür ve dolay›s›yla onun tedbirini alm›ﬂt›r, bugün buralara gelmiﬂtir. Baﬂka sebepler de vard› orada tabi. Komünizm korkusu vard› orada, sermaye kaybedebiliyordu orada. Ama bugün de belirli bir
refah düzeyinde, ona ra¤men s›k›ﬂm›ﬂ vaziyette. Fakat Türkiye ciddi tehlike ile karﬂ›
karﬂ›ya kal›yor olabilir. Dolay›s›yla ben kime inan›yorum? Karar mekanizmalar› derken,
siyasi karar mekanizmalar› yetmiyor. Bunun arkas›nda ekonomik karar mekanizmala-
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r›n›n büyük bir k›sm›n›n halkta olmas› laz›m. Önemli bir k›sm›n›n. Dolay›s›yla firmalar›m›z bugün bizim fiyat belirleyici de¤il, fiyatlarda kat›l›mc› olabilirler. Hadi çok fazla rekabet yok ama bugün fiyat belirleyicilerdir bunlar. Bunun için de bir kere kesinlikle büyük firmalar›n özelleﬂtirmesini kesinlikle durdurmak laz›m. Yani bugün PETK‹M 18 trilyon lira kar ederken, 18 trilyon liral›k kar ne demektir biliyor musunuz? Bundan sonra
bu kar üzerinde, yani bu toplumsal art› de¤er üzerinde kim söz sahibi olacak? Bunu
biz e¤itime mi harcayaca¤›z, sa¤l›¤a m› harcayaca¤›z, yani bir fabrika yat›r›m›na m›
harcayaca¤›z? Paras› olmayanlara sosyal konut mu yapt›raca¤›z, o da bir hizmettir.
Bu karar› ben b›rakamam, özel sektöre bu yap› içinde. Bu art›k marjinald›r. Yani olur
b›rak›rs›n›z, paran›n bir k›sm›n› onlar kullans›nlar paras› olan, yoksa o zaman bu ülkede ne olur biliyor musunuz?
Bu ülkede beyninde tümör olan insan ›ﬂ›n makinesi bulamaz, yedi ay süre bekler.
Ama o ülkede 470 metrekarelik apartmanlar yap›l›r, dubleksler yap›l›r. Yahut da Bo¤az'da yal›lar yap›l›r. Bu Türkiye’yi patlamaya götürür. Dolay›s›yla birinci meselemiz,
bizim bu h›zla borçlar›m›z›n mutlaka belini k›rmal›y›z. Detay›n› belki soran olursa nas›l
k›raca¤›z. ‹kinci meselemiz, devleti bir tarafa b›rakal›m, üretimin önemli bir k›sm›n› özel
sektör yap›yor asl›nda. Özel sektör tabii devletten kesin ay›rm›yorum onu. Türkiye sanayi yap›s›n› çok önemli bat› sanayi yap›s›n›, ileri ülke sanayi yap›s›yla boy ölçüﬂebilecek teknolojik at›l›m› yapmas› laz›m. Türkiye’nin bu eski makineleri al›p getirip eski sanayi ile iﬂ yapma kafas›ndan vazgeçmesi laz›m art›k. Böyle bir teknoloji, böyle bir teknik olmaz, böyle bir ﬂey olmaz. Biz yani bu arabalar› üretiyorsak, hadi Toyota’y› falan
bir tarafa b›rak›n. Yenileﬂen Renault’yu falan da bir tarafa b›rak›n. Eski arabalar›n
e¤er bir tanesini bile satamad›ysak ﬂimdiye kadar bu fabrikan›n hiç bir iﬂe yaramad›¤›n› göstermektedir. Türkiye’de bütün firmalar kar ediyor. Bu enflasyon da kar etmekte çok kolayd›r asl›nda. Bir sebebi de odur asl›nda. Kar önemli de¤il de¤ildir mühim
olan gösterge. Ha bir de tabi emekçiler diye geçiyor. Art›k beﬂeri sermaye geçiyor.
Türkiye’nin e¤itime önem vermesi laz›m. Nüfus kontrolüne falan ben girmiyorum.
Dolay›s›yla ben özetliyorum, Türkiye’nin ciddi yat›r›mlara girmesi laz›m. K›sa
vadede, orta vadede bu borçlar›n belini k›rmas› laz›m. Birilerine ciddi bir vergi yükü
getirmek laz›m çok aç›k söylüyorum. Veya borçlar› uzun vadeye yaymas› laz›m. Ve
zorla bunu yapmas› laz›m. ‹kincisi, uzun vadede Türkiye’nin kesinlikle sermaye birikimine gitmesi laz›m. Bu tüketimle olmaz. Türkiye’de yani bugün Avrupa Mazda arabay› alm›yor Japonlardan, haks›z rekabeti getiriyorsunuz diye. Bu kadar Mercedes

982

1990-2006 PANELLER <<<

3.qxp

10/3/08

11:10 PM

Page 983

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

araba niye var? Avrupa’da yok, bizde olacak. Olmaz böyle bir ﬂey. Türkiye milli gelirine göre ayak uzatmak mecburiyetindedir. H›zl› birikim yapmak mecburiyetindedir.
Bu birikimini teknoloji yo¤un yat›r›ma aktarmak mecburiyetindedir ve beﬂeri sermaye üretmek mecburiyetindedir. Yaln›z teknolojiye yat›r›m yaparken sermaye belirli
ellerde toplan›r. Bunu önlemesi laz›m. Ya da onun da¤›t›m mekanizmas›n› kurmalar›
laz›m. Bugün biz gelir da¤›l›m›n› niçin bozuyoruz? Di¤er insanlara diyoruz ki sen üretimi bir ﬂekilde girip ç›kman laz›m. Öyle pay alacaks›n, veyahut da pay almayacaks›n üretimden. ‹ﬂte onun için bütün bu sorunlar ortaya ç›k›yor. Bunlar san›yorum
çok zor bu sorunlar. Son bir ﬂeyim ﬂu. Bu sorunlar› çözmek için demokrasi laz›m.
Demokrasi derken sade siyasi kararlar› kastetmiyorum. Ekonomik gücün mutlaka
ve mutlaka önemli bir k›sm›n›n en az›ndan paylaﬂ›lan k›sm›n›n toplumun elinde olmas› laz›m. Bunlar› özel sektörü b›rakt›¤›m›z zaman fazla bir ﬂey olma yaca¤› kanaatini taﬂ›yorum. Çok teﬂekkür ediyorum.

Masum Türker
Prof. Dr. ‹zzettin Önder hocam›za teﬂekkür ediyoruz. ﬁimdi söz s›ras› Say›n
Erhan Zafer Akgüç’te. Erhan bey, Türkiye ekonomisi nereye gidiyor ve 96 baﬂ›ndaki
sorunlar›m›z ve çözüm önerileri için neler düﬂünüyor. Buyurun Say›n Akgüç.

Erhan Zafer Akgüç
De¤erli konuklar›m›z, sevgili meslektaﬂlar›m; Muhasebeciler Günü'müzü öncelikle kutlamak, bu panele zaman ay›r›p kat›ld›¤›n›z için sizlere teﬂekkür ederek sözlerime baﬂlamak isterim. Ben görüﬂlerimizi ‹stanbul Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirler Odas›’n›n görüﬂleri olarak bir sergi içinde toplay›p sizlere aktarmaya çal›ﬂaca¤›m. De¤erli konuﬂmac›lardan sonra asl›nda sorunlar›n teﬂhisine yönelik görülecek pek bir ﬂey de kalmad›. Yapt›¤›m›z tespit do¤rultusunda bütün panelistler ve
toplumun tüm kesimlerinin üzerinde ittifakla görüﬂ bildirdikleri biçimde ülkenin ekonomisi pek iç aç›c› durumda de¤il. Yorumlar›m›z› Say›n ‹zzettin hocam›n dedi¤i gibi
semptom, teﬂhis tedavi yönündeki de¤erlendirmelerde öncelikle ben sorunlar›n ana
baﬂl›klar› ile enflasyon, büyüme ve istihdam oldu¤unu düﬂünmekteyim. Daha do¤rusu düﬂünmekteyiz.
Say›n R›dvan Budak’›n bana verdi¤i 1985-94 y›llar›n› baz alan bir araﬂt›rmada 1985 ve 94 y›llar› içerisinde ortalama enflasyon yüzde 65.8’e ulaﬂ›yor. Dünya
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Bankas›’n›n 1996 y›l›ndaki bir araﬂt›rmas›n›n sonucu. 10 y›ll›k bir süre ve bu 10 y›ll›k
sürede ortalama enflasyon yüzde 66. Böylesine bir enflayonla, böylesine bir enflasyon oran›yla yaﬂayan bir toplumun hala bir tak›m de¤erleri koruyabilmesi ve gelece¤e ümitle bakabilmesi gerçekten anlaﬂ›lmas› çok güç, tan›mlanmas› çok güç bir
tespit bana göre.
Ülkemizde ekonomi yönetiminin ve ülkeyi yönetenlerin politik kayg›lar ve egemen güçlerin bask›s› ile meydana getirdikleri ekonomik programlardan isabetli ve
cesur kararlar ald›klar›n› söylemek pek de mümkün de¤il. ‹ﬂte bunun göstergesi,
Dünya Bankas› raporunda ortaya ç›kan yüzde 66 oran›ndaki enflasyon. Bu enflasyon bize ne sonuçlar getirecek ne sonuçlar do¤uracak. Her ﬂeyden önce tüm konuﬂmac›lar›n da belirtti¤i üzere önümüzde çok büyük bir tehlike olarak görülen bir
sosyal patlama ile karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤umuz bir realite. Bir s›k›nt›m›z daha var.
Bu enflasyonun bugüne getirdi¤i bir s›k›nt›m›z daha var. O da ülkemizdeki gelir da¤›l›m›n›n adaletsizli¤i. Ama gerçekten baﬂ›m›zdaki en büyük s›k›nt›lardan biri. 150
milyar dolar milli gelirimiz, bu 150 milyar dolar milli gelirde yine 1996 y›l›na ait kaynak olarak Dünya Bankas›’n›n ortaya koydu¤u 2 bin 450 dolar kiﬂi baﬂ›na milli gelir. Tabii ilk bak›ld›¤›nda geçmiﬂ y›llara göre meydana gelen bu yükle bir buçuk civar›nda yine Dünya Bankas› al›nt›s›ndan görüyorum. 1.5 oran›ndaki milli gelirdeki art›ﬂ
reel bir rakam olmas› itibariyle sevindirici olarak görülebilir. Ama bir baﬂka olay daha yaﬂ›yoruz bu ülkede. Bu 150 milyar dolar milli gelirin yüzde 20’sini, bu ülkede yaﬂayan insanlar›n yüzde 5’inin elde etti¤i de çok defalar dile getirilmiﬂ ve bir çok
kaynakta da belirtilmiﬂ durumda.
Gerçi de¤erli konuﬂmac›lardan herhalde R›dvan Bey'in söyledi¤i gibi ﬂu ana
kadar ülkemiz bu konuda herhangi bir araﬂt›rma yapmak gere¤i hissetmemiﬂ. Ve
bu milli gelirin paylaﬂ›lmas›ndaki toplumsal katman lar›n bu oranlar›n nas›l paylaﬂt›¤›n› bilmemelerine ra¤men bu 2 bin 500 dolar›n yukardan aﬂa¤› de¤erlendirildi¤inde 50 bin dolardan 500 bin dolara kadar de¤iﬂen bir periyot içerisinde da¤›ld›¤›n›
gördü¤ümüzde bu da bu ülkede yaﬂayan insanlar olarak bizlerin tüylerini diken diken etmekte. Tüm bu tespitlerin içinde bir baﬂka s›k›nt›m›z daha var. Yine hepimizin
ortak olarak teﬂhis etti¤i ve bu teﬂhise kat›ld›¤›m›z iç borç yükümüz. Ve bu iç borç
yükü, Say›n Y›ld›r›m’›n söyledi¤i gibi milli gelirimizin içerisindeki pay›n›n yüzde 15-16
olmas› ve dünya standartlar›na göre bunun çok korkulacak bir borç olmamas› gerekti¤i, bu borcun bu ülke ekonomisin kald›rabilece¤i düﬂüncesi ile matematiksel ve-
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rilerle bakt›¤›m›zda çok da büyük bir s›k›nt› arz etmemektedir. Ama arkas›nda yaﬂad›¤›m›z bir baﬂka problem var. Yaﬂad›¤›m›z problem, bir gazeteden ald›¤›m bir bilgi. Nevzat Sayg›l›o¤lu yapm›ﬂ oldu¤u bono ihalelerinden bir örnek vermiﬂ. Mart
ay›nda 270 trilyon, nisan ay›nda 340 trilyon lira iç borç ödeyece¤iz. Bunun da rahatl›¤›n› ifade etmiﬂ say›n müsteﬂar›m›z. Bu demiﬂ a¤›r bir dönem. Çünkü biz bu
dönem içinde 110 trilyon lira gelir vergisi, 160 trilyon lira da kurumlar vergisi tahsis
edece¤iz. Tahsis edilecek kurumlar vergisi rakamlar› ile iç borçlar›m›z›n taksitlerini
ödeme gücüne dahi sahip de¤iliz. Tüm bu rant dönemi olmad›¤› kurumlarda bu iç
borcun iç borçlar› karﬂ›lamas› paradoksunun devam etmesi beraberinde geometrik
art›ﬂ›n bu yüzde 15-16’lardaki milli gelire iç borç oranlanmas›n›n çok k›sa bir zamanda her adet yüzde 15-16 oran›nda katlanarak devam edece¤i ve nas›l bir sonuç
ortaya ç›kart›laca¤›, nas›l bir çözüm bulunaca¤›, bu ülke ekonomisini 85-84 önceki
y›llarda 70’li y›llarda, 80 baﬂlar›ndan da itibaren 15 y›ll›k süreç içinde nerelere götürülmüﬂ, yönetenlerin nereye getirdi¤ini de göstermekteyiz.
ﬁimdi bunlar›n hepsini, bu tespitleri yapt›ktan sonra ben ekonomi profesörlerimizin, de¤erli iﬂadamlar›m›z›n, iﬂçi temsilcilerimizin, toplumun tüm kesimlerinin bu
konuda nas›l bir çözüm yolu üretebiliriz cevab›na, sorusuna bir cevap bulabildi¤imiz
inanc›nda da de¤ilim. Bugüne kadar yapt›¤›m›z tüm tart›ﬂmalarda hükümet programlar›nda ve siyasi parti programlar›nda bu konuya net bir çözüm bulundu¤unu
görmüﬂ de¤ilim. ﬁimdi bu net çözüm asl›nda herkes taraf›ndan bilinmekte. Bilinmesine ra¤men de dile getirilmesinde bir tak›m endiﬂeler bulunmakta. Nedir bu endiﬂeler, Say›n ‹zzettin Önder hocam bunu demin yanl›ﬂ anlamad›ysam çok güzel dile
getirdiler. ‹ç borçlar uzun vadeye zorla yay›lmal›. Böyle bir cümle, bundan önceki konuﬂmalarda üstü kapal› geçilen bir kelimenin ilk defa aç›k biçimde ifade edildi¤ini
gördüm. Yani ekonomi dilinde, art›k belli terimlerde hepimizin diline pelesenk oldu¤u
gibi bunun bir anlam›yla konsolidasyon biçiminde gerçekleﬂmesi gerekti¤ini söylüyor. ﬁimdi gerçekten bu artan borç yükünün bir ﬂekilde ülkede uzun vadeye yay›lmas› ve bu yay›lan uzun vade nedeniyle ülkemizde var olan iç borçlanma nedeni ile
yarat›lan servet transferlerinin bir ﬂekilde önlenmesi gerekir.
Ben bir olay› hep düﬂünüyorum. Bugüne kadar siyasi parti yöneticilerinin ve
de¤iﬂik kesimlerdeki arkadaﬂlar›m›z›n, üstatlar›m›z›n, hocalar›m›z›n böyle bir konsolidasyonun borçlar› zorla uzun vadeye yayman›n ülkede toplumsal s›k›nt›lar toplumsal problemler yarataca¤› endiﬂesini dile getiriyorlar. Devlete olan güvensizli¤i dile
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getiriyorlar. Ama ben soruyorum. Bu ülkede çal›ﬂan insanlardan bugüne kadar y›llard›r kesilen Toplu Konut Fonu bedellerine devletin el koymas› hiç de toplumsal bir
çalkant›, toplumsal bir patlamaya neden olmad›. Zorunlu tasarruf teﬂvik nemalar›n›n verildi, verilecek, verilemedi biçiminde trilyonlarca liran›n çal›ﬂan kesimlere da¤›t›lmamas›n›n bir toplumsal s›k›nt› yaratmad›¤›n› da gördük. O halde yine bir gazeteden ald›¤›m haberde 95’te 10 adet banka üzerinde yap›lan araﬂt›rmada, bankalar›m›z›n yüzde 215 oran›nda karlar›n› art›rd›klar› belirtiliyor. 33 trilyon 17 milyar lira da kar elde ettikleri görülmüﬂ. Peki finans kesimi ülkede böylesine bir durgunlu¤un yaﬂand›¤›, büyümenin 1994 y›l›nda reel olarak geriledi¤i, 1995 y›l›nda ise geliﬂmesinin geldi¤i boyut ortada iken bu kadar kar›n finans kesiminin elde etmesindeki
temel kaynak nedir. Nereden elde ediyor bu gücü? O para hareketinin, o ekonomik
gücün katk›s› nereden oluyor? Bu da demektir ki, servet transferinden, yani bu ülkede çal›ﬂan üreten ve üretmek için çaba gösteren insanlar›n zorunlu tasarruflardan, vergilerden elde edilen rantiye geliri olarak ülkemizdeki mutlu az›nl›klara devredilmekte. Tabii bu az›nl›klar›n say›s›n›n ne oldu¤u ortada yok. Bunlar kaç kiﬂi, bu elde edilen 1.5 katrilyon iç borcun kimlere da¤›ld›¤›, burada kimin ne kadar pay› oldu¤u, iﬂçi s›n›f›n›n emekçi kesimlerin ve buna ba¤l› olarak serbest meslek erbab›n›n bu
konuda ne kadar pay ald›¤› hiç belirtilmiﬂ de¤il. Öyle bir istatistiki veriye, araﬂt›rmama ra¤men rastlayamad›m.
Ortada olan bir gerçek var ki bu gelir, bu elde edilen girdiler ülkemizde finans
kesimlerinde bulunduran egemen güçlerin istekleri do¤rultusunda paylaﬂ›lmakta,
de¤erlendirilmekte. ﬁimdi böylesine bir olaya dur diyebilmek buna çözüm bulabilmek
için neler yapabiliriz? Her ﬂeyden önce bu ülkede ana baﬂl›klar›yla söylemek zorunday›m. Her ﬂeyden önce ülkemizde yaﬂanmakta olan savaﬂ durdurulmal›. Gelir ve
gider reformu vakit geçirilmeksizin hayata geçirilmeli. Gerçekleﬂtirilmeli ve hayata
geçirilmeli. Denetimin ba¤›ms›z ve demokrasi geleneklerine uygun olarak bu toplumda yasama yürütme ve yarg› gibi o klasik ayr›m›n d›ﬂ›nda bir dördüncü güç olarak
hayata geçmesi gerekmekte. Üretim ve yat›r›mlar en geniﬂ biçimde desteklenmeli.
Enflasyon dünya standartlar›ndaki tek haneli rakamlara düﬂürülmesi ile inan›yorum ki ülkemizdeki sorunlar çözümlenecek. Çözümlenirken bizlerin sivil toplum örgütlerinin toplumun tüm örgütlü kesimlerinin üzerine düﬂen en az›ndan denetim
görevini vergi vermesinden oluﬂturdu¤u vatandaﬂ olma bilinciyle denetleme görevini
hesap sorma görevini de ivedilikle yerine getirmesi gerekti¤ini düﬂünmekteyiz. Beni
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sab›rla dinledi¤iniz için hepinize sayg›lar sunar›m.

Masum Türker
Say›n Erkan Akgüç’e çok teﬂekkür ederiz. De¤erli konuklar, süremizi idareli
kullanmaya çal›ﬂt›k. ﬁimdi konuﬂma s›ras› sizde. Bu konuda söz almak isteyen, ister de¤erli konuklar›m›za soru yöneltmek isteyen, ister s›n›rl› ölçüde katk›da bulunmak isteyen varsa lütfen iﬂaret buyurun. Say›ya göre zaman› ayarlayaca¤›z. Ben
önce isimleri alaca¤›m. Nizamettin Karaalio¤lu, peki efendim. Ben soruyorum ondan sonra söz isteyen olursa vermeyece¤im. Bu üç arkadaﬂ d›ﬂ›nda soru sormak
isteyen var m›? Üç arkadaﬂ oldu¤una göre soru sormada s›n›rlama yok. Ama katk›da bulunmak isterseniz iki dakikada kesmek zorunday›m. Buyurun Say›n Nizamettin Karaalio¤lu.

Nizamettin Karaalio¤lu
Ben bir arkadaﬂ›ma mektup yazd›m. Beni ça¤›r dedim. Ben enflasyonu hemen
aﬂa¤›ya çekerim, dedim. Senden para da istemiyorum, makam da istemiyorum dedim, ama ça¤›rmad›. Gene ben ﬂöyle birﬂey söyleyeyim. Benim bir arkadaﬂ›m var.
Bak›yor yerlere, döviz kayn›yor yerler. Döviz kayn›yor Türkiye’de, f›k›r f›k›r kayn›yor.
Ne yapay›m ya ben bu dövizi diye düﬂünüyor taﬂ›n›yor. Fabrika açsam diyor, yaz›k
olacak benim erkeklerime diyor, gidip fabrikalarda çal›ﬂacaklar, ne lüzumu var diyor.
En iyisi ben onlara keyif yapt›r›r›m diyor. Gidiyor Romanya’dan, Rusya’dan Nataﬂa
ithal ediyor. Ne yap›yor bu Nataﬂa’lar hastal›k getiriyor, ahlaks›zl›k getiriyor, yuvalar y›k›yor ama o sokaktaki marklar›, dolarlar› toplay›p toplay›p Rusya’ya, Romanya’ya götürüyor. Kardeﬂim ben niye fabrikay› burada kurmuyorum? Ben fabrikay›
burada kurar›m, dövizim, mark›m da cebimde. Almanya’dan, Fransa’dan iﬂçi al›r burada çal›ﬂt›r›r›m. Ben Almanya’ya, Fransa’ya iﬂçi göndermem. Ben Alman milletinden aptal bir millet miyim? Ama iﬂte bunun sebepleri var. ﬁimdi özelleﬂtirilmez,
mesela özelleﬂtirdiler. Katiyetle özelleﬂtirilmez. Çok hata ettiler. Yaln›z birﬂey söyleyece¤im size, her söyledi¤imi ispat etmek kayd› ile konuﬂuyorum. Mesela özelleﬂtirilmez niçin? Üç tane fabrika var. Bu üç fabrikan›n iki tanesi özel teﬂebbüs, bir
tanesi de, kamu iﬂletmesi. ﬁimdi ben bu kamu iﬂletmesini de özelleﬂtirirsem ne
olacak bunlar? Ahmet sen de 100 bin liraya sat, Mehmet sen de 100 bin liraya
sat, Kemal sen de 100 bin liraya sat. Bu suretle aralar›nda kartelizm kuracaklar.
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Ve bugün Türkiye’de büyük kartelizm vard›r. Bir ﬂey söyleyeyim. Bak›n serbest pazar ekonomisi Türkiye’de ne oldu¤u bilinmiyor. Serbest pazar ekonomisi demek tüccar› serbest b›rakmak de¤il. Yanl›ﬂ konuﬂuyorlar daima. Serbest pazar ekonomisi
demek, devlete düﬂen bir vazife var. Devlet ne yapacak tüccara yön verecek. Nas›l
yön verecek. Rekabete sevk edecek. Rekabet ne yapar fiyatlar› düﬂürür, kaliteyi
yükseltir...

Masum Türker
Siz ikinci oturumda devam edin. Onun için sözünüzü kesiyorum. Buyurun Say›n Çolak.

Kemal Çolak
Sayg›de¤er panelistler, sayg›de¤er konuklar, hepinizi sayg› ile selaml›yorum. Bir
ﬂeyin tespitini yapmak istiyorum. Bu ülkemizin sermayedarlar›n›n, zenginlerinin, bu
ülkemizi en az bizim kadar sevdiklerine inan›yorum. Onun için bir öneride bulunmak
istiyorum. Bu ülkede nas›l ki milyonlarca insan›n tasarruf fonlar›na uygulanan devletin uygulad›¤› bir faiz oran› var ise, ayn› faiz oran›n›n bu repo gelirlerindeki 150-200
bin kiﬂilik kitleye de uygulanmas›n› talep ediyorum. Do¤al olarak da böyle bir fedakarl›k yapacaklar›na yürekten inan›yorum. ‹çinde bulundu¤umuz dar bo¤azdan ç›k›ﬂa
bir katk›s› olaca¤›na inan›yorum. Birincisi bu. ‹kincisi DiSK Baﬂkan›m›z›n aç›klamalar›n› zevkle dinledim. Ticaret Odas› Baﬂkan›m›z›n aç›klamalar›n› da dinle dim. Her ikisi
de do¤ru söylüyor. Her ikisinin çizdi¤i tablo kendisine göre do¤ru ve eski bir sözü
tekrar hat›rlam›ﬂ oluyorum ben. Her zaman do¤ru olan bir söz. ‹nsanlar yaﬂad›klar›
gibi düﬂünüyorlar. Bu ülkede yaﬂayan dar gelirlilerin problemleri ile bu ülkede repo
gelir leriyle milyarlar kazanan insanlar›n problemleri ayn› de¤il. Gelin bunlar›n fedakarl›klar›n› gelirlerine göre ayarlayacak bir sistemi el birli¤i ile savunal›m. Yeni bir anlay›ﬂ› buradan daha sergileyelim. ﬁöyle yapal›m diye düﬂünüyorum. Eski Sovyetler
Birli¤i ile Amerika Birleﬂik Devletleri bir dönem silahs›zlanma yar›ﬂ›na girdiler. Bütün
dünyan›n bütün insanlar›n ay›b› olan savaﬂlar› ve silahs›zlanmay› hayata geçirebilmek için gerekirse bizim gibi az geliﬂmiﬂ ülkelerden ç›ks›n bu talepler.
Bak›n sevgili meslektaﬂlar›m, de¤erli üstadlar›m. iﬂte sorun burada yat›yor.
Maalesef mükellef, bizi Maliye'ye karﬂ› koruyan bir kiﬂi ola rak görüyor. Ve amblemimizi de ﬂöyle yorumluyor. Sadece bu yorumu yap›p size sayg›lar sunaca¤›m. Ora-

988

1990-2006 PANELLER <<<

3.qxp

10/3/08

11:10 PM

Page 989

Ayd›nlanma Yolunda Omuz Omuza

YAHYA ARIKAN

daki büyük M’yi Maliyeyi en büyük sorun olarak görüyor. O köﬂesindeki küçük m’yi
de muhasebecileri bizi sorun olarak görüyor. Hep birlikte diyorum ki muhasebecileri
ve Maliye'yi sorun olmaktan ç›kartal›m. Teﬂekkür ediyorum.

Masum Türker
Efendim oturumun sonuna geldik. De¤erli kat›l›mc›lar, birbirleriyle olan görüﬂlerinden dolay› ikiﬂer dakikal›k bir ﬂeyde bulunmak istiyorum. Ondan sonra ara veriyoruz. Bir 15 dakikal›k rötarla san›yorum ikinci oturuma geçmiﬂ olaca¤›z. Buyurun
Say›n Budak.

R›dvan Budak
Efendim Say›n Y›ld›r›m, ‹TO Baﬂkan› arkadaﬂ›m; ANAYOL Hükümeti’nin baﬂar›l› olaca¤›n› ve isterlerse tabii ki sorunlar› çözebilece¤ini söyledi. Siyasi partiler
ideolojik örgütlerdir. Onlar›n topluma, dünyaya, ekonomiye, sosyal ve kültürel alanlara bak›ﬂ aç›lar› vard›r. Bu iki siyasi partiden birisi 1983’ten 1991’e kadar bu ülkeyi
yönetti. Ve deminden beri itiraz etti¤imiz bütün olumsuzluklar›n temel taﬂ› oldu,
yarat›c›s› oldu. ‹kincisi 1991’le 1995 aras›nda koalisyonun a¤›rl›kl› ve ekonomik yönetimini elinde bulunduran partisi oldu. Hiçbir ﬂeyi çözemedi¤ini birlikte gördük, yaﬂad›k. Yani iki kötünün bir araya gelmesiyle iyilik beklemek olmaz anlam›nda söylüyorum. Beraber yaﬂayaca¤›z, görece¤iz, Say›n Y›ld›r›m. Bu ülke hepimizin ülkesi. Zaten bizim hatam›z da bu ülkeyi galiba sadece bir avuç siyaset adam›n›n, bir avuç
bürokrat›n, bir avuç rantiyecinin, faizcinin ülkesi olarak k›zarak, dar›larak, küserek,
uzakta durarak, ortaya ç›kmayarak yapt›¤›m›z olumsuz davran›ﬂlar›m›z›n sonucunda bu hale getirdik.
E¤er gerçekten bu ülke hepimizin ülkesi ise, bu ülke için gerçekten iyilikler ve
güzellikler istiyorsak bizim bir önerimiz var. ‹ﬂte sosyal taraflar olarak diyalog kural›m dedik. Dün akﬂam Say›n Hüsamettin Kavi’nin ça¤r›s› ile biliyorsunuz ayn› zamanda o Avrupa Birli¤i ve Türkiye Ekonomik Sosyal Komitesi Eﬂbaﬂkan›. Avrupa ile
ilgili bir toplant› için bizi ça¤›rd›, oturduk konuﬂtuk. Ve bunlar› da konuﬂtuk, s›k›nt›lar› da konuﬂtuk. Onun için zaman›m›z olsa, bunlar› çok derinlemesine oturup tart›ﬂmam›za imkan olsa, daha çok konuﬂabilsek diye düﬂünüyorum. Fakat bir ﬂeyi bilmenizi istiyorum. Sosyal devlet olmak için, hukuk devleti olmak için devletin vergi
toplamas› laz›m. Ben vergiyi toplayacak siyasi parti ar›yorum. Bugün bu parlamen-
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toda yer alan hiçbir siyasi partinin baﬂkan› herkesten kazanc› ölçüsünde vergi alaca¤›m demedi. Vergi vermeyenden vergi alaca¤›m demedi. Yani demediler ki biz sosyal devleti ve hukuk devleti yarataca¤›z. Bunlar bu vergi kaç›ranlar›n, üçka¤›tç›lar›n,
devleti doland›ranlar›n, yetimin hakk›n› çalanlar›n bir anlam›yla eski anlam›yla orta¤› de¤illerse herkesten vergi al›rlar. Herkesten kazanc›na göre vergi al›rlar. De¤illerse, ama ortaklar› ise görece¤iz bu yasama döneminde de bu kanunlar› ç›karamayacaklar. Teﬂekkür ederim.

Masum Türker
Çok teﬂekkür ediyorum. Say›n Mehmet Y›ld›r›m, süre iki dakika lütfen.

Mehmet Y›ld›r›m
Teﬂekkür ederim Say›n baﬂkan. Öncelikle ‹rfan arkadaﬂ›ma bir cevap vermek
istiyorum. Muhasebecileri bizleri koruyan ﬂekli ile yasalara karﬂ›, yasalar› bilen kiﬂiler olarak yani düzenlemeyi yapan bir sistemin savunucular› olarak gördüm. Yoksa
gidip bizim fedaili¤imizi yap›yor ﬂeklinde al›nmamas› gerekirdi. Bu iﬂin bilinci içinde
bu iﬂi yapt›klar› için teknik konular› oldu¤u için söylemiﬂtim. Bunu böylece belirtmek
isterim.
‹ç borçlar konusunda Say›n Argüç arkadaﬂ›m›z›n hiç kimse bir öneride bulunmad› ﬂekli ile say›n hocam›n da görüﬂleri do¤rultusunda yani yasalar çerçevesi d›ﬂ›nda da düﬂünülebilecek, yani demokrasinin getirdiklerinin d›ﬂ›nda çözüm yollar›
arayarak meseleleri çözmenin mümkün olmad›¤›n› da demokratik sistem içerisinde
nazari itibara almalar› gerekti¤ini söylerim. ‹ç borçlar›m›z o kadar büyük sorun de¤il. Hakikaten de¤ildir. Dünya devletleri, geliﬂmiﬂ ülkelerin iç borç stoklar›na bakt›¤›m›z zaman bizim gayrisafi has›ladaki iç borcumuz yüzde 15’tir. Bugün yüzde
45’lere yüzde 40’lara ç›km›ﬂt›r, geliﬂmiﬂ ülkelerde. Bizdeki sorun k›sa vadeli oluﬂunun getirdi¤i bask›d›r. Bu bir katrilyon, 3 civar›nda gözüken bu rakam›n 500 trilyonluk k›sm› zaten devletin alaca¤›d›r. Devletin alaca¤› olan bu rakam, çünkü devletin paras›d›r. Bunun d›ﬂ›nda 300 trilyonluk k›s›mda mevduatlardan gelen Merkez
Bankas›'ndan yat›r›lan bankalardaki mevduatlar›n karﬂ›l›¤›d›r. Yani devletin baﬂ›na
problem olacak olan 78 yüz trilyonluk bir iç borç kal›yor ki bunu da çözmek ille yasa
d›ﬂ›na ç›kt›k konsolide gibi laflarla iﬂi Türkiye’nin önündeki günlerini karartacak ﬂekilde yön temler bulman›n anlam› yok. Gayet kolay çözülür. Sadece ﬂu gece kondu
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›slah planlar›n› gerçekleﬂtirirlerse bu rakam› alacak rakam var. Hazine’nin arsalar›ndan bu rakamlar toplan›r. Yeter ki bu iﬂe becerikli bir ﬂekilde yaklaﬂ›l›p, çözülebilsin. Beceriksizli¤in yapt›¤› bir sorunu yeniden yasa d›ﬂ› yollarla çözme yolunu aramamak laz›m.
Onun yan›nda ben say›n hocama da özel teﬂebbüse devredildi¤i zaman
1985’lerden sonra gördük ki Türk ekonomisinin hiç bir darbo¤aza girmeden, belirli
ﬂekillerde halk›m›z› kuyruklara görmeden, hiçbir mal›n yoklu¤unu görmeden bu iﬂi
gayet devletten daha iyi götürdüklerini gördük. Kara ekonomi ile 1950’den 1985’lere kadar geldik. Bunun neticesini de gördük. Sizin önerdi¤iniz sistemde dünyada
geliﬂmiﬂ bir devlet gösteremezsiniz. Kalk›nm›ﬂ devletlere bakt›¤›m›z zaman tamamen özel teﬂebbüslere kalk›nmay› yüklemiﬂler. Devlet sadece düzenleyici yasalar› koruyucu ﬂekli ile yön verici ve planlay›c› olmuﬂtur. Yani bizim baz› idarecilerimizin
beceriksizli¤ini sistemde araman›n yanl›ﬂl›¤›n› da söylemek isterim.
Say›n R›dvan Budak’a da ANAYOL formülünü bu iki partinin program ve tabanlar›n›n birbirine yak›n olduklar›ndan daha iyi çal›ﬂma imkan› bulurlar ﬂeklindeydi
yaklaﬂ›m›m. ‹sterlerse diyorum, isterlerse ki bu özveridir. Baz› ﬂeyler özveridir. Liderler de özveride bulunurlarsa, bu ülkenin çok sorununu çözerler diyorum. Nihayette son hükümete bakt›¤›m›z zaman, koalisyona da bakt›¤›m›z zaman bu ülkenin baya¤› büyük meselelerini çözmüﬂtürler. Hiçbir ﬂey yapmam›ﬂ da dememiz mümkün
de¤il. O bak›mdan yap›lan iyi ﬂeyleri de söyle yelim. Ama eksik olanlar› da dile getirelim. Hepinize sayg›lar sunuyorum.

Erhan Zafer Akgüç
Çok teﬂekkür ediyorum. Ben bütün sorulara ve katk›lara, özellikle Say›n Ticaret Odas› Baﬂkan›m›za çok teﬂekkür ediyorum gerçekten. Fakat bu kadar k›sa sürede bunlar› karﬂ›lamak durumunda de¤ilim. Ben de önce kafama koydu¤um ﬂeyleri
söyleyeyim, müsaade ederseniz. Bak›n piyasaya güvenebilmemiz için iktisatta çok
temel bir kural vard›r. Piyasan›n mekanizmalar›, mesela fiyat bir alettir. Bu aletin
dengeleyici olmas› laz›m. Yani onu ﬂaﬂ›rt›c›, giderekten yörüngesinden sapt›r›c› de¤il de tam tersine merkeze do¤ru çekicili¤inin olmas› laz›m. Döviz fiyatlar›n›n iniﬂi
ç›k›ﬂ›, fiyatlar›n iniﬂi ç›k›ﬂ› budur. Fakat bugün Türk ekonomisinde s›cak para operasyonlar› ile ortaya ç›km›ﬂ olan faiz döviz kuru dengeleri bizde piyasay› patlat›c›
patlat›c› bir mekanizmad›r. Dolay›s›yla dengeleyici de¤ildir, buna müdahale etmemiz
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gerekiyor. Yanl›ﬂt›r bu mekanizmalar. Piyasaya güvenemeyiz burada. ﬁimdi ﬂeye
bak›yorum ben çözüme geliyorum. Ben ﬂöyle görüyorum do¤rusu. E¤er biz piyasay›
dengeleyici mekanizmalar› oluﬂturabilir isek, e¤er bunun oluﬂturulamamas› sebebi
de devlet de¤il katiyen, özel kesim ise. O zaman biz karar mekanizmalar›n› baﬂka
bir yere kayd›rmak mecburiyetindeyiz. Bunun ad› sosyal demokrasidir. Yanl›z bu
sosyal demokrasi 2. Dünya Savaﬂ›’ndan sonra Avrupa’da ç›km›ﬂ olan paylaﬂ›mc› ve
popülist sosyal demokrasi de¤ildir. Onlar›n gerekçesi baﬂka idi, tarihsel koﬂullar›
baﬂka idi, ekonomik koﬂullar› farkl› idi. ﬁu anda benim anlad›¤›m sosyal demokrasi,
h›zl› kalk›nman›n ve birikimin maliyetini adilce paylaﬂt›racak. Yani bundan sonra art›k baﬂkalar›n›n üzerine yük y›kacak bir h›zl› birikim modeli seçmemiz laz›m. Bu birikim modelini seçerken maliyet kayd›rmamas› yapmamam›z laz›m. Bugün maliyet
kayd›rmas› yap›l›yor. Yani iﬂçinin ücretlerini bast›rmayal›m. Daha aç›k söylüyorum.
‹ﬂçinin ücretlerini artt›ral›m. Ama onun tüketim yapmas›n› engelleyelim. Otomatik
bir tasarruf mekanizmas› oluﬂtural›m. Bugün iﬂ adamlar› bunu yap›yorlar. Yani bütün iﬂçiyi bast›r›yorlar, tüketiciyi bast›r›yorlar, devleti bast›r›yorlar, kaynaklar› al›yorlar. Sonra istedikleri kadar›n› yat›r›ma sevk ediyorlar. Böyle bir model olmaz. Bu
kaynak kayd›rmas›n› biz yap›yoruz. ‹ﬂte ben buna karﬂ›y›m. Teﬂekkür ediyorum.

Masum Türker
Çok teﬂekkür ediyoruz, Say›n Akgüç. De¤erli konuklar›m›z biraz vaktimizi geçirdik. Geç baﬂlad›k. Ama bizden sonraki oturuma devredecek önemli tespitlerde
bulunduk. En önemli tespit san›yorum bir iﬂveren temsilcisi olarak Say›n Mehmet
Y›ld›r›m’la, iﬂçi temsilcisi olan Say›n R›dvan Budak’›n Türkiye’de vergi al›nmas› konusunda birleﬂmeleri, ama al›nan bu verginin de politikas›n›n yanl›ﬂl›¤›. Bir tarafta tabiri caizse yakalanan kazlardan daha fazla yolma politikas› yüksek oranda. Bunun
d›ﬂ›nda kalm›ﬂ vergi vermeyen insanlar›n fazlal›¤›. Bu konuda Say›n Budak burada
bulunan siyasilere ve bundan sonraki toplant› içinde asl›nda belki de önemli bir kesimin ad›na vergi toplayacak bir siyasi parti ar›yorum diyerek bu ülkedeki kaynak
sorununu asl›nda kendi içimizdeki bir vergi politikas›na olan inançla çözece¤imizi
söyledi. Ve iki taraf›n da uyduklar› Say›n ‹zzettin Önder’in ve Say›n Akgüç’ün mutab›k kald›klar› temel sorun, Türkiye’de yaﬂanan terörden kaynaklanan iç savaﬂ›n
durdurulmas› için projeler üretilmesi gerekti¤i ve bu projelerle belki de bu iç savaﬂ
yerine üretime yönelik önemli ekonomik ve sosyal sorunlar› çözen ad›mlar at›labile-
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ce¤i yönünde. Ama bunun da bir tehlikesi oldu¤una, özellikle bir iﬂveren temsilcisinin dikkat çekmesi böyle bir toplant›da önemlidir. Bu terörü durdurmak için eline
silah verilmiﬂ olan kiﬂilerin oradaki önlemlerin ve ﬂekillerin de¤iﬂmesi halinde, yine
böyle bir terör imaj› verebilmek için silah› bu kez bar›ﬂ› bozmak u¤runa kullanabileceklerine çekiyor. Demek ki bir zamanlar›n çözümü ﬂimdi sorun olmaya yöneliktir.
Bunu e¤er Türkiye’nin en büyük ticari kuruluﬂunun baﬂkan› söylüyorsa ve bir model
öneriyorsa, herkesin oturup düﬂünmesi gerekir. Çünkü Türkiye’de özellikle askeri
harcamalar›n d›ﬂ›nda Güneydo¤u ad› alt›nda asker olmayanlara yap›lan harcamalar›n daha önemli rol oynad›¤› biliniyor. Vergi sisteminin adaletsiz oldu¤unda herkes
birleﬂti. Ve Türkiye’de bir borç krizi yaﬂand›¤› konusunda taraflar mutabakatta bulundu.
‹ﬂçi sendikalar›n›n bir çekincesi var. Hükümet kimin taraf›ndan kurulursa kurulsun ekonominin düzelmesi için baz› ac› reçetelerin söz konusu olabilece¤ini söylüyor ve onun da ücretlerin düﬂece¤i ve eme¤in de¤erini verilmeyece¤ine yönelik olaca¤›n› belirterek bu konudaki çekincesini ortaya koyarken h›zl› bir özelleﬂtirme
program›, sosyal güvenli¤in yeniden düzenlenmesi ad› alt›nda yap›lmak istenenlerle
sosyal harcamalar›n k›s›tlanmas›n›n dar gelirlilerin bu ekonominin bozuldu¤u dönemde daha da yoksullaﬂt›raca¤› yönündeki iﬂaretler olarak görüyor ve temel
amac›n kaynak yarat›m› oldu¤unu söylüyor.
Say›n Mehmet Y›ld›r›m Türkiye’de bugüne kadar uygulananlarda iki sorun oldu¤unu, birisinin d›ﬂ ticaret aç›¤›n›, di¤erinin de bütçe aç›klar› oldu¤unu söylüyor.
Ve bu d›ﬂ ticaret aç›¤›n›n kapat›lmas›nda, özel sektörün, ister bavul ticareti olsun
ister s›n›r ticareti olsun görülmeyen kalemler dolay›s›yla önemli görevler üstlendi¤ini söylüyor. Ama çok önemli bir ﬂeye de dikkati çekti bu toplant›da. Bugüne kadar
herkes kay›t d›ﬂ› ekonomi edebiyat› yapt› bu toplant›larda. Kay›t d›ﬂ› ekonomi nas›l
korunur, kay›t d›ﬂ› ekonomi kötüdür, dedi. Ama Say›n Y›ld›r›m Türkiye’nin bu vergi
politikas› oldu¤u sürece Türk ekono misini ayakta tutan kay›t d›ﬂ› ekonomidir, dedi.
Bu kay›t d›ﬂ› ekonomi demek ki bugünkü toplant›da pek de öcü olarak de¤il, belki de
arkada aç›lan bir deli¤i kapatan bir yama olarak gösterdi. Ama bundan da rahats›z oldu¤unu dile getirdi. Bu kay›t d›ﬂ› ekonomiye gerek kalmaks›z›n ciddi bir vergi
reformu yap›l›rsa herkesin vergisini ödeyece¤i, kay›t d›ﬂ› ekonominin ortadan kalkaca¤›n› bugün toplanan vergiden daha fazla vergi verilece¤ini örneklerle gösterdi. Ve
bize bir kere müjdeler gibi özel sektör güçlüdür, haz›rd›r dedi. Korkmay›n›z, devletin
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boﬂ b›rakt›¤› yeri biz özel sektör olarak doldurabiliriz dedi. Ama bir ﬂeyde yetersiz
olduklar›n› söyledi. Bütçe aç›klar›n› biz özel sektör olarak kapatmada fonksiyonel
olamay›z. Bu iﬂ içinde, akl› baﬂ›nda bir hükümetin akl› baﬂ›nda harcamalarda bulunmas›n› söyledi. Ve bir model geliﬂtirdi. Gerçi bu modeli geliﬂtirirken, Sosyal Demokrat Parti’nin eski bakan› yoktu. Ama isim vermeden Türkiye’de son 10-15 y›lda herkesin serbest piyasa ekonomisine kendisini kapt›rd›klar›n›. Hatta isim vermeden
sosyal demokratlar›n bile iktidarda olduklar› bir dönemde ayn› yeri çald›klar›n› söyledi, ama sosyal piyasa ekonomisi modelini ismini koymadan çizdi burada. Yani dedi ki Do¤u'da, Güneydo¤u'da, Karadeniz'de özel bir yat›r›m program› haz›rlanmal›d›r.
Asl›nda Say›n Y›ld›r›m’›n çizdi¤i bu model Almanya’da ve ‹sviçre’de sosyal demokrat partilerin sosyal piyasa ekonomisine karﬂ› geliﬂtirdikleri bir modeldir. Bu
modelde özelleﬂtirme önemli araçt›r. Özelleﬂtirmeyi asl›nda sosyal demokratlar ister. Belki de say›n Y›ld›r›m’›n da konuﬂmas›nda karﬂ› oldu¤u kesime dikkati çekiyor
ve arkadan bir soruyu soruyor, hepimize soruyorum esprisi ile. Bu ülkeyi kim yöne
tiyor? Öyle ya diyor asgari ücretin art›k de¤eri kalmad›. Aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda Say›n
Baﬂkan›m›z söyledi. Vergiden muaf olmas› için bir herhangi çal›ﬂma yok. Ve çok esprili bir ﬂekilde bir ﬂeye dikkatimizi çekiyor. Bugünlerde ad› geçen Say›n Rüﬂtü Saraço¤lu ismini söyleyerek, 87’lerde bir para program› yapm›ﬂt›. Dikkat edin diyor,
bu para program› s›cak para politikalar›n› getirdi. Ve Türkiye’de üretici kesimin daralmas›na verimlili¤in düﬂmesine sorunlar›n k›sa sürede önümüze gelmesine neden
oldu. Ama süre aç›kça bu sorunlar›n kendi kendine ortadan kaybolmas›na da sevindi¤imizi söylüyor. Ve en önemli ﬂeyin ekonomik karar otoritelerinin ele geçirilmesi
gerekti¤ini söylüyor. Halk›n ekonomik karar› ele geçirmesini söylüyor. Bu da ekonomide demokrasi demektir. Sermayenin belli kiﬂilerin elinde tekelleﬂerek birikmesi
de¤il, belli bir ölçüde tabana yay›lmas› ﬂeklinde biz sat›r aralar›nda söylüyoruz ve
Türkiye’nin önemli iﬂlerinin uzun sürede bir sermaye birikimine gidilmedi¤ini, ciddi
yat›r›m yap›lmad›¤›n› ve beﬂeri sermayeye, yani insana art›k yat›r›m yap›lmad›¤›na
dikkati çekerek bütün bunlar›n gerçekleﬂmesi için demokrasiye ihtiyac›m›z oldu¤unu
söylüyor. Biz muhasebeciler hep iﬂleri pratik çözmeye al›ﬂt›¤›m›z için bizim örgütümüz ad›na konuﬂan Say›n Akgüç ise bütün bu özetlediklerimi ve de¤erli konuﬂmac›lar› asl›nda sorunlar olarak Türkiye’de enflasyon büyüme ve istihdam oldu¤unu belirtti. Ve bu konuda konsolidasyon dahil savaﬂ durdurulmas›, gider ve gelir reformu
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yap›lmas› ve gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤in giderilmesini söyleyerek ilerde belki
tart›ﬂ›lacak bir konuya dikkat çekti. Türkiye’de demokrasinin yerleﬂebilmesi için ba¤›ms›z yap›lan denetimin güçlendirilmesi gerekti¤ini söyledi. Bu asl›nda Say›n Mehmet Y›ld›r›m’›n aç›ﬂ konuﬂmas›nda benim konuﬂmama verdi¤i cevab›n da bir cevab›d›r.
Say›n Y›ld›r›m’a bir ﬂey aç›klamak istiyorum. Ona giden yeminli mali müﬂavir
ya da mali müﬂavir dediklerinin ehliyetlerini kontrol etsin. Ehliyetliler burada, bizleriz. Biz ehliyetliler size gelen 227. maddenin sorumlulu¤undan kaçmayan insanlar›z.
Türkiye’de ekonomik denetim düzeninin ba¤›ms›z denetimle kurulaca¤›n› söylüyoruz.
Anayasa'ya ayk›r› olan 228. maddesi ayk›r›l›k sav›n› Dan›ﬂtay’›n Türkiye’de de art›k
demokrasiye olan inanc› hukuk devletine hukuk terörünün yarat›ld›¤›n›n iﬂaretidir.
Onu özel görüﬂmemizde de ben size ispat etmeye çal›ﬂaca¤›m. Çünkü bu oturumu
yönetirken kendi görüﬂlerimi söyleyemedim. Ben konuﬂmac›lar›n görüﬂlerini söyledim. Ama Türkiye’de de ister hukuk terörü yarat›ls›n, ister siyasi terör yarat›ls›n
ona karﬂ› duracak, sizin bugün durdu¤unuz gibi halk vard›r, halklar vard›r, insanlar
vard›r. Bu halk halklar tabiri ile buradaki arkadaﬂlar› kastediyorum. Kimseyi reddetmeyelim. Ve sizi bu konuda yorduk, de¤erli konuklar›m›z›, ama bir ﬂey daha var.
Sab›rla dinledi¤iniz için teﬂekkür ediyoruz. ‹kinci seansta politikac›lar›m›z› bu özetledi¤im çerçevede çözümleriyle ve partinin politikalar›yla dinleyece¤iz. Sayg›lar sunuyorum.
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